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පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම
பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு

கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. නිෙයෝජ කථානායකතුමා
[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய . பிரதிச் சபாநாயகர்
அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE
HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2012
ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින ප.ව. 2.30ට
ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත
බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන්
සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

II
ෙත්රීම් කාරක සභා රැස්වීම
ெதாி க்கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන්
ගරු කථානායකතුමා ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2012
ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින ප.ව. 3.30ට
ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත
බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන්
සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
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2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 03 වන දින.
ෙකොළඹ දී ය.
ගරු කථානායකතුමනි,
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

(469 වැනි අධිකාරය වූ) වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක
ආඥාපනෙත් 71 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 30
වැනි වගන්තිය යටෙත් ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2012 සැප්තැම්බර් 6 දිනැති අංක 1774/27 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝග.- [අගාමාත තුමා
සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න
මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால
ைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)
මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2010

පාර්ලිෙම්න්තුව

309
[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව වරාය හා මහාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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2010 වර්ෂය සඳහා සමාගම් ෙරජිස්ටාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය
සාධන වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම්.-[කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

2011 වර්ෂය සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ආපදා කළමනාකරණ අමාත ගරු මහින්ද
අමරවීර මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
(i)
(ii)

2011 වර්ෂය සඳහා හම්බන්ෙතොට දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය්
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ
2011 වර්ෂය සඳහා මහනුවර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය
සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව.- [ රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා
කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන්, 2010 වර්ෂය
සඳහා ජාතික ෙමෝස්තර මධ ස්ථානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් පකාශනය මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය
සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2008, 2009 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා රබර් සංවර්ධන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල්ෙග් කාර්ය සාධන වාර්තා.[වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Ordered to lie upon the Table.

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ජනමාධ හා පවෘත්ති
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපති ෙවනුෙවන්, 2010
වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික චිතපට සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
සම්බන්ධෙයන් ජනමාධ හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சர்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne - Minister of Civil Aviation)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා
සීමාසහිත ගුවන් ෙතොටුපළ හා ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගෙම්
වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ෙපත්සම්

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ජනමාධ හා පවෘත්ති
අමාත තුමා ෙවනුෙවන්, 2010 වර්ෂය සඳහා ලංකාෙව් සීමාසහිත
එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව ජනමාධ හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ம

க்கள்

PETITIONS
ගරු මහින්ද
අමාත තුමා)

සමරසිංහ

මහතා

(වැවිලි

කර්මාන්ත

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்
ெதாழில் அைமச்சர்)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation
Industries)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මම වලල්ලාවිට,
වන්නිමුල්ල පදිංචි පී.ෙක්. පියෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත.

(9)
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එප්පාවල, වීරසිංහ මාවත, අංක 7 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ඩබ්ලිව්.එම්. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.

(10) කළුතර, නාෙගොඩ, ෙකෝසල මාවත, අංක 796 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.එල්.ජී. රාජකරුණා ෙමනවියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම මාතෙල්, කටුෙදණිය,
තිබ්බටුමුල්ල, අංක 13 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.බී. ඒකනායක
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු විදුර විකමනායක මහතා - පැමිණ නැත.

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ගරු පී. පියෙසේන මහතා- පැමිණ නැත.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මම බණ්ඩාරෙවල,
බිඳුණුවැව, මිහිඳු මාවත, අංක 82/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ඩබ්ලිව්.ඒ. ඥාණරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
දහය පිළිගන්වමි.
(1)

කුණ්ඩසාෙල්, වරාපිටිය, අංක 43/2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එස්.එම්. ආනන්ද මහකුඹුර මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සම;

(2)

බලන්ෙගොඩ, වෙල්ෙබොඩ, ගල්ෙලනකන්ද පදිංචි එම්.ජී.එස්.
නාවලඇල්ල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(3)

ෙබ්රුවල, කාලවිල, හාතතුඩුව පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. ගාමිණී
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(4)

ෙව්යන්ෙගොඩ, වල්ගම්මුල්ල, අරුප්පස්ස, අංක 40/1 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ලියනෙග් දයාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 2-1645/'11-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

බන්ධනාගාර ෙජ්ලර්වරු සහ සුබසාධක නිලධාරින්
බඳවා ගැනීම : තරග විභාගය
சிைறச்சாைலக் காவலர் மற் ம் நலேனாம் ைக
அ வலர் ஆட்ேசர்ப் : ேபாட் ப் பாீட்ைச

(5)

ෙමොරටුව, ෙසොයිසා මහල් නිවාස, අංක බී2/ජී 12 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙද්වනායකී තිලයිනාදන් මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(6)

කුලියාපිටිය, කිතලව, ඇන්නරුව පදිංචි එම්.එම්. ෙසේපාල
සමන් කමලසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(7)

හඳපාන්ෙගොඩ, ෙහොරණ පාෙරහි පදිංචි ලක්ෂ්මන් නවරත්න
ජයෙකොඩි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

3. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(8)

වතුරුගම, ඌරුවලවත්ත, අංක 46/2 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ආර්.එම්. ජයතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

පුනරුත්ථාපන
හා
බන්ධනාගාර
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) :

RECRUITMENT OF PRISON JAILORS AND WELFARE
OFFICERS : COMPETITIVE EXAMINATION

2020/’11

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

පතිසංස්කරණ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය්දී පවත්වන ලද බන්ධනාගාර ෙජ්ලර්
- ෙදවැනි පන්තිය සහ සුබසාධක නිලධාරි ෙදවැනි පන්තිය තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීෙම්
තරග විභාගයට ඉදිරිපත් වූ අෙප්ක්ෂකයින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම තනතුරු සඳහා වන පුරප්පාඩු සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iii)

එකී පුරප්පාඩු සඳහා උක්ත තරග විභාගෙය් පතිඵල
මත ෙම් වන විට බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, බඳවාගත් අවම ලකුණු සීමාව කවෙර්ද;

(v)

ඉහත පරිදි බඳවාගත් අයෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ
ලබාගත් ලකුණු පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
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asked the Minister of Rehabilitation and Prison
Reforms :
(a)

Will he inform this House (i)

the number of candidates who sat for the
competitive examination held in 2010 for
recruitment of Prison Jailors-Class II and
Welfare Officers-Class II ;

(ii)

the number of vacancies that exist for such
posts ;

(iii)

whether the recruitments have been made
for such vacancies at present in keeping
with the results of the aforesaid competitive
examination ;

(iv)

if so, the minimum cut-off mark on which
the recruitments were made ;

(vi)

එකී තරග විභාගෙය් පතිඵල පදනමට අමතරව
ෙවනත් පිරිස් බඳවා ෙගන තිෙබ් නම්, ඔවුන්ෙග්
නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(v)

the names and the addresses of the
individuals so recruited and the marks
obtained, separately ;

(vii)

එෙසේ බඳවා ගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(vi)

the names and addresses of the other
individuals, if any if such persons have
been recruited on a basis other than the
results of the said competitive examination ;
and

(vii)

the reasons for such recruitments?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
னர்வாழ்வளிப் ,
சிைறச்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ம சீரைமப்

2010ஆம் ஆண் நடாத்தப்பட்ட சிைறச்சாைலக்
காவலர்
வகுப்
இரண்
மற் ம்
நலேனாம் ைக அ வலர் - வகுப் இரண்
பதவிக க்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கான ேபாட் ப்
பாீட்ைசக்கு
ேதாற்றிய
அேபட்சகர்களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
பதவிக க்கான
ெவற்றிடங்களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப ெவற்றிடங்க க்கு, குறித்த ேபாட் ப்
பாீட்ைசயின் ெப ேப களின் அ ப்பைடயில்
தற்ேபா
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத
ம்;

(iv)

ஆெமனில், ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஆகக் குைறந்த
ெவட் ப் ள்ளி யா என்பைத ம்;

(v)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்டவா ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட
வர்களின்
ெபயர்கள்,
கவாிகள்
மற் ம்
ெபற் க்ெகாண்ட
ள்ளிகள்
தனித்தனிேய
யாைவ என்பைத ம்;

(vi)

ேமற்ப
ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் ெப ேப
களின்
அ ப்பைடயிலான
ஆட்ேசர்ப் க்கு
ேமலதிகமாக ேவ
ஆட்கள் ஆட்ேசர்க்கப்
பட்
ப்பின் அவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(vii) அவ்வா
ஆட்ேசர்க்கப்பட்டைமக்கான
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(b)

If not, why?

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)

හා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர - னர்வாழ்வளிப் , சிைறச்
சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි.
(අ)

කථානායකතුමනි,

-

Minister

එම පශ්නයට පිළිතුර

(i)

9874 කි.

(ii)

(i) II ෙපළ සුභසාධක නිලධාරි තනතුර 48 කි.
(ii) II ෙපළ ෙජ්ලර් තනතුර 60කි.

(iii)

සිදු කර තිෙබ්.

(iv)

II ෙපළ සුභසාධක නිලධාරි තනතුර සඳහා අවම
ලකුණු සීමාව 224කි.
II ෙපළ ෙජ්ලර් තනතුර සඳහා අවම ලකුණු
සීමාව 230කි.

(v)

II ෙපළ සුභසාධක නිලධාරි ඇමුණුම 1 හි සඳහන්
කර ඇත.
II ෙපළ ෙජ්ලර් තනතුර ඇමුණුම 2 හි සඳහන්
කර ඇත. ඇමුණුම් * කරමි.

(vi)

එෙසේ බඳවා ෙගන නැත.

(vii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் :
Annexes tabled:

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:
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317
[ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

318

ඇමුණුම II
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321
[ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

322

323

2012 ඔක්ෙතෝබර් 11
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු අමාත තුමනි, ෙම් පශ්නෙය් අතුරු පශ්නයක් විධියට මම
තව එක පශ්නයක් අහන්නම්.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙම් පශ්නයට අදාළවමද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට සම්බන්ධ පශ්නයක්. ඔබතුමා
උත්තර ෙදනවා ෙන්.
ගරු අමාත තුමනි, 2002 සිට මරණ දණ්ඩනයට නියම වුණු
සිරකරුවන් සහ ජීවිතාන්තය දක්වා වූ සිරකරුෙවෝ ෙදසිය
ගණනක් දැනට බන්ධනාගාරවල ඉන්නවා.
ඔබතුමා ඒ අය සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි පියවරක් ගන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියා මට ආරංචියි. ඒ අය අවුරුදු
ගණනක් තිස්ෙසේ තමන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව විශාල පශ්නයක
පැටලිලායි සිටින්ෙන්. එක්ෙකෝ මරා දමන්න ඕනෑ. ෙදෙකන්
එකක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකුත් තීන්දුවක් ගන්ෙන් නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] නැහැ, ඉතින් ඔබතුමන්ලා තීන්දු ගන්ෙන් එෙහම ෙන්.
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මරණීය දණ්ඩනයට නියම වුණායින් පස්ෙසේ
මරා දමන්ෙන් නැතුව තියාෙගන ඉන්නයැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු
අස්වර් මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමොකද, මම ගිහින් ඒ
ෙගොල්ලන්ව හම්බ වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ෙගොල්ලන් මට
කිව්ව කථාවයි මම ඒ කිව්ෙව්. මම ගිහින් ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන්
කිහිප ෙදෙනක් හම්බ වුණාම ඒ අය මට කිව්වා, "සර්, එක්ෙකෝ
අපව මරලා දමන්නය කියා කියන්න"ය කියා. ඒකයි මම එෙහම
කිව්ෙව්. ඒ මිසක් ෙවන කථාවක් ෙනොෙවයි. ඒ අය මරා දමන්නය
කියා මම කියනවා ෙනොෙවයි. අස්වර් මහත්මයා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

එක එක්ෙකනා මරනවා වාෙග් අපි එෙහම කරනවාද? [බාධා
කිරීමක්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! පශ්නය අහන්න ගරු මන්තීතුමා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්ක මූලික පශ්නයට
කිසිම සම්බන්ධතාවක් නැති අතුරු පශ්නයක්. නමුත් ගරු
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට එතුමා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත්
කළ නිසා මම එතුමාට කියන්න කැමැතියි, බන්ධනාගාරගතව
සිටින මරණීය දණ්ඩනය නියම වූ සහ දීර්ඝ සිර දඬුවම් ලබා සිටින
අයෙග් දණ්ඩනයන් අවම කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි වාර්තාවක්
සකස් කර තිෙබනවා. ෙම්ක අපට අදාළ එකක් ෙනොෙවයි. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගත යුතු තීරණය ගැන දැන ගැනීමට අධිකරණ
අමාත තුමාෙගනුයි එතුමා ෙම් පශ්නය ඇසිය යුතුව තිබුෙණ්. මට
තිෙබන්ෙන් භාරත්වය විතරයි. ඒ නිසා ඒ භාරත්වය අපි ෙහොඳින්
කර ෙගන යනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය අධිකරණ
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්නය කියා මා එතුමාට කියනවා.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙදවන අතුරු පශ්නය. ගරු මන්තීතුමනි, අහනවාද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

ඒ දවෙසන් පස්ෙසේ ඒ පශ්න විසඳුවා. අතිකාල සහ සංයුක්ත
දීමනා දිගින් දිගටම එකතු ෙවන එකක්. ඒක නිසා තමයි කිව්ෙව්,
යම් අවස්ථාවන්වල හිඟයන් ඇති වුණාම ඒ සඳහා මුදල් ලැබුණාම
අපි ෙගවනවා කියලා. ඉතින් ඒක-

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක වසර කිහිපයක් තිස්ෙසේ වාෙග්ම ෙම්
වන විටත් පවතින බරපතළ පශ්නයක්. ඒ තමයි, ෙම්
නිලධාරිවරුන්ෙග් සංයුක්ත දීමනා හා අතිකාල දීමනා පශ්නය. ෙම්
පශ්නයට වසර එකහමාරක් මුළුල්ෙල් කිසිම විසඳුමක් නැහැ. මීට
මාස කිහිපයකට ෙපර ෙම් පශ්නය මතු කළාම ඔබතුමා වග
කීෙමන් පකාශ කළා ෙම් නිලධාරින්ෙග් සංයුක්ත දීමනා හා
අතිකාල දීමනා පශ්නය විසඳනවාය කියා. නමුත් ෙම් වන විටත්
ෙම් පශ්නය සම්පූර්ණෙයන්ම විසඳිලා නැහැ. කවදාද ෙම් පශ්නය
විසඳන්ෙන් කියා මා අහන්න කැමැතියි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

විසඳලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, අඩු ගණෙන් පශ්නය දැන්වත්
විසඳන්න.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ඒකට නිශ්චිත විසඳුම් කියලා කියන්න බැහැ. ඒවා ගණනය
කරලා අවශ මුදල් ලබා ෙගන අපි ගිය වරත් ඒ පශ්නය විසඳුවා,
ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ගැන බය ෙවන්න එපා.

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගිය වරත් අය වැයට කලින්
තමයි ෙම් පශ්නය ඇහුෙව්. ඊට පසුව ඇහුෙව් නැහැ. ඊට කලිනුත්
ෙම් පශ්නය තිබුණා. ෙම් පශ්නය ඇත්ත වශෙයන්ම දිගින් දිගට
ආපු පශ්නයක්. ෙමොකද, අපි ගිය වර කිව්වා වාෙග්ම ඒ වසෙර්
අතිකාල දීමනා හා සංයුක්ත දීමනා පශ්නය විසඳුවා. ෙම් සඳහාත්
භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ඉල්ලා තිෙබනවා. අපි විශ්වාස කරනවා
ඉදිරි කාලෙය් ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 4-2110/'11-(4), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

(The Deputy Speaker)

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

තුන් වන අතුරු පශ්නය අහනවාද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - நிதி, திட்டமிடல் பிரதி
அைமச்சர் )

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Finance and Planning)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ෙම් පශ්නය පුන පුනා ඇහුවාට ගරු ඇමතිතුමා අමනාප
ෙවන්න එපා. ඔබතුමා ෙම් උත්තරීතර සභාවට වග කීෙමන් පකාශ
කළා, සංයුක්ත දීමනා පශ්නයත් අතිකාල දීමනා පශ්නයත්
විසඳනවාය කියා. ඔබතුමා පිළිගන්න ඕනෑ, අද දවස වන විටත් ඒ
පශ්නයට තිරසාර විසඳුමක් ලැබිලා නැහැ කියා. මාස ගණනාවකට
ෙපර ෙම් උත්තරීතර සභාවට ලබා දුන්නු පිළිතුර අදටත් කියාත්මක
ෙනොවී තිෙබනවා. බන්ධනාගාර නිලධාරිවරුන්ෙග් සංයුක්ත දීමනා
පශ්නයත් අතිකාල දීමනා පශ්නයත් විසඳන්ෙන් කවදාද කියා
කරුණාකර, දින වකවානු සහිතව කියන්න.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙම් මූලික පශ්නයට අදාළ නැති අතුරු පශ්නයක්. ඒත් මම
ගරු මන්තීතුමාට ඉඩ දුන්නා, ෙම් කාරණා පැහැදිලි කර ගන්න.
කරුණාකරලා ඔබතුමා මට කියන්න, මීට කලින් ඔය පශ්නය
ඉදිරිපත් කරපු දවස කවදාද කියලා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා තවත්
මාසයක් කල් ඉල්ලනවා.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය හතරවැනි
වතාවටයි අහන්ෙන්. පසු ගිය වතාෙව් කිව්වා පිළිතුර ලබා ෙදනවා
කියලා. ෙම් අහලා තිෙබන්ෙන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල මඟින්
හිමිකාරිත්වය දරන ෙකොටස් ගැනයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නයට අදාළ පිළිතුර
කඩිනමින් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉදිරිපත් කරපු දවස මට මතක නැහැ.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(ii)

(The Deputy Speaker)

அவர் குறிப்பி வாரா?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 5-2346/'12-(1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

இவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற மானியங்கள்
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்

(ஆ) இலங்ைகயி ள்ள பதி ெசய்யப்பட்ட ஒ
நாள்
மீன்பி க் கலங்கள், பன்னாட் கலங்கள், பிற
ெபாறி ைறயற்ற கலங்கள் மற் ம் கைரவைலகளின்
எண்ணிக்ைக
தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

கடற்ெறாழிலாளர்க க்காக
அ லாக்கப்ப கின்ற
காப்
யாெதன்பைத ம்;

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.
தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ධීවරයන් සඳහා සහනාධාර : විස්තර

திட்டம்

தித் திட்டத்தின் இயல்

யாெதன்

(ii)

அந்த காப்
பைத ம்;

(iii)

இதில் பங்ேகற் ள்ள கடற்ெறாழிலாளர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப காப்
தித் திட்டத்திற்காக அரசாங்கத்
தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பங்களிப்
யாெதன்பைத ம்

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தித்

அவர் குறிப்பி வாரா?

கடற்ெறாழிலாளர் மானியம் : விபரம்
SUBSIDIES FOR FISHERMEN: DETAILS

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

2473/’12
6. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ෙම් වන විට සහනාධාර ලබා ෙදන ධීවරයින්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඔවුන්ට ලබා ෙදන සහනාධාර ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;

(a)

(i)

the number of fishermen provided with
subsidies at present; and

(ii)

the subsidies provided to them separately?

(b)

Will he inform this House separately of the
number of registered one-day fishing vessels,
multi-day fishing vessels, other non-mechanical
vessels and seine nets in Sri Lanka ?

(c)

Will he also state -

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ශී ලංකාෙව් ඇති ලියාපදිංචි එක් දින ධීවර යාතා, බහුදින
යාතා, ෙවනත් යාන්තික ෙනොවන යාතා සහ මාදැල්
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

Will he state -

(i)

ධීවරයින් සඳහා කියාත්මක වන රක්ෂණ කමය
කවෙර්ද;

the insurance scheme implemented for the
fishermen;

(ii)

the nature of that insurance scheme;

(ii)

එම රක්ෂණ කමෙය් ස්වභාවය කුමක්ද;

(iii)

(iii)

ඒ සඳහා දායක වී ඇති ධීවරයින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

the number of fishermen who have
subscribed to that scheme; and

(iv)

the contribution made by the Government
to the said insurance scheme ?

(ඇ)

(i)

(iv)

එම රක්ෂණ කමය සඳහා රජය මගින් සිදු කරන
දායකත්වය කවෙර්ද;

(d)

If not, why?

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கடற்ெறாழில், நீரக வள
சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා)
லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்

இன்றளவில் மானியம் வழங்கப்ப கின்ற கடற்
ெறாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத
ம்;

(மாண் மிகு
ைவத்திய கலாநிதி
ராஜித ேசனாரத்ன கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි.

කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ඇ)

[ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

(අ)

(i)
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36,858 (තිස්හයදහස් අටසිය පණස්අටයි.)

(ii)
සහනාධාර වර්ගය

පමාණය

ධීවර යාතා හා උපාංග
යාතා හා එන්ජින්
මිරිදිය
ඔරු ෙකොල්ලෑ ෙතප්පම්
දැල් ආම්පන්න මත්ස
අෙළවි ෙපට්ටි
ජංගම
මසුන් අෙළවි සැල්
ජීවිතාරක්ෂක උපකරණ
GPS උපකරණ
කිමිදුම්
උපකරණ

239 135
224 40
1583 25
10 1286
61
100

මත්ස ඇඟිල්ලන්/ මිරිදිය
ඉස්සන් පැටවුන් තැන්පත්
කිරීම.

පතිලාභීන්
සංඛ ාව
211 230
224
80
1,078
25
100 1,286
61
100

9,350

ස්වාභාවික විපත් වූවන් සඳහා
ආධාර

26

දියවර දිරිය ණය ෙයෝජනා
කමය යටෙත් 25% අමාත ාංශ
දායකත්වය (ලංකා බැංකුව)

435

ඉන්ධන සහනාධාරය

22,786

දිවි නැඟුම වැඩසටහන

865

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.
(ආ) මිරිදිය - යාන්තික ෙනොවන යාතා - 8,040 (අට දහස්
හතළිහයි)
කරදිය -

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ලියාපදිංචි යාන්තික යාතා පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත දැක්ෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා
යාතා
වර්ගය

IDAY

IMUL

MTRB

OFRP

NTRB

සංඛ ාව

623

4024

1227

16694

21650

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න අහනවාද ගරු මන්තීතුමා?
44218

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)
ෙක්තය

වර්ගය

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නවලට කලින්
මම දැන ගන්න කැමැතියි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් (අ) (i) උත්තරයට
අනුව සහනාධාර ලබා ෙදන ධීවරයින් සංඛ ාව විසි හයදහස්
ගණනක්ද කියලා.

IDAY

ඇතුළත එන්ජිම සහිත එක්දින යාතාව

IMUL

ඇතුළත එන්ජිම සහිත බහුදින යාතාව

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

MTRB

යාන්තික පාරම්පරික යාතාව

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

OFRP

පිටත එන්ජිම සහිත එක්දින යාතාව

NTRB

යාන්තික ෙනොවන පාරම්පරික යාතාව

කියාත්මක මාදැල් (NBSB) - 998

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

36,858යි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.
ඔබතුමා ධීවර රක්ෂණ කමය ගැන පැහැදිලි කළා. ගරු නිෙයෝජ
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කථානායකතුමනි, ධීවරයන් සඳහා වන රක්ෂණය ෙවනුෙවන්
රජය කරන්ෙන් දිරිගැන්වීම් සහ උනන්දු කිරීම පමණයි.
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ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

ධීවර අමාත ාංශය ඒ සඳහා මැදිහත්වීමක් කරනවාද?

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

ඉතා සුළු මුදලකටයි ෙම් රක්ෂණය ෙදන්ෙන්. අවුරුද්දටම
රුපියල් 750යි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් රෙට් මත්ස නිෂ්පාදනය සඳහා
ඉතා විශාල දායකත්වයක් දක්වන ධීවරයන්ට රජෙයන් ඒ
රක්ෂණය ලබා දීමට කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? රජෙයන් එය
ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න බැරිද?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව ධීවරයන්ට ලබා ෙදන සියලුම
ෙද්වල් ගැන මම දැන් ඔබතුමාට කිෙයව්වා. ෙම් සඳහා අප
අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන සිය ගණනක් වියදම් කරනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇමතිතුමනි, මිලියන ගණනාවක් විශාල වශෙයන් ෙවන්
වුණත්, ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම අනුව එක ධීවරෙයක් මිය
ගිෙයොත් ලක්ෂ තුනයි ලැෙබන්ෙන්. සමස්ත ධීවරයන්ටම රජය
විශාල මුදලක් ෙවන් කරනවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් එක
ධීවරෙයකුට හානියක් වුණාට පස්ෙසේ ඔහුට ලැෙබන මුදල
පමාණවත්ද? ඔබතුමා ඒෙකන් සෑහීමකට පත් ෙවනවාද?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපි භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක ෙක්වල් කරලා උපරිම මුදල
සහනාධාරයට ගත්තා. ඒක ධීවර සංවිධාන සියල්ලම පිළිගත්තා.
ධීවර සංවිධානත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින්, භාණ්ඩාගාරෙය්
නිලධාරින් එක්ක මම වාද කෙළේ ධීවරයන්ෙග් පැත්ෙත්
ඉඳෙගනයි. එෙහම කරලා තමයි ෙම් ගණන වැඩි කර ගත්ෙත්.
එෙහම කර ෙදවැනි වටෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟත්
සම්බන්ධ ෙවලා තවත් වැඩි කර ගත්තා. ඒ සඳහා ධීවර
සම්ෙම්ලනෙය් ලංකාෙව් සියලුම නිෙයෝජිතයන් කැඳවලා තිබුණා.
එදා කැරැලි ගහපු ගම්පහ, පුත්තලම පැත්ෙත් නිෙයෝජිතෙයෝත්
ඇවිල්ලා ඒකට එකඟ වුණා. තවත් කට්ටියක් තමයි කැරැලි
ගැහුෙව්. ඒ අය එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ඒ අයෙග් එකඟතාව උඩ
තමයි අප ෙම් ධීවර සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් සහනාධාර කමයට
ධීවරයන් සමස්ත වශෙයන් එකඟ වුණා කියලාද?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ධීවර සංවිධාන සියල්ල එදා එකඟ වුණා. විෙරෝධය චුට්ටක් හරි
තිබුෙණ් ගම්පහ කට්ටියෙගයි. විෙරෝධය තිබුණාට ෙම් තලය වැඩි
කළාට පස්ෙසේ ගම්පහ කට්ටියත් එකඟ වුණා.

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

කිසිම ධීවරෙයක් අෙපන් ඉල්ලලා නැහැ, ෙම් රුපියල් 750
රක්ෂණයට ආණ්ඩුෙවන් සහනාධාරයක් ෙදන්න කියලා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් ෙම්ක කරෙගන යනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඒ කියන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් කලින් ඉල්ලීම ෙවලා තිබුණු අඩු
මිලට ඉන්ධන ලබා ෙදන්න කියන එක ෙවනුවට ඔවුන්
සහනාධාරය පිළිගත්තා කියා ඔබතුමා වග කීෙමන් කියනවා
කියන එකද?

(The Hon. Ajith Kumara)

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, පසු
ගිය කාලෙය් ධීවරයන්ෙගන් විශාල ඉල්ලීමක් තිබුණා ඉන්ධන අඩු
මිලට ෙදන්න කියලා. ඉන්ධන සහනාධාරයක් ෙනොෙවයි ඔවුන්
ඉල්ලුෙව්. අප දන්නවා ඉන්ධන සහනාධාර දීම තුළින් බහුදින
යාතාවකට රුපියල් 30,000ක පමණ වවුචර් හම්බ ෙවන බව.
රුපියල් හත්දහස් පන්සියෙය් වවුචර් හම්බ ෙවනවා. පසු ගිය
කාලෙය් ඒක තවත් වැඩි කිරීමක් කළා. නමුත් ඔවුන් ඉල්ලා
සිටිෙය් සහනාධාර ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට අඩු මිලට ඉන්ධන ෙදන්න
කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ සඳහා කටයුතු කරනවාද?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒක මට කරන්න බැහැ ෙන්. ඉන්ධන මිල තීන්දු කරන්ෙන් මම
ෙනොෙවයි. ඒක තීන්දු කරන්ෙන් භාණ්ඩාගාරය විසින්. මට කරන්න
තිෙබන්ෙන් සහනාධාර ඉල්ලා සිටීම.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එකඟ වුණා. අඩු මිලට තමයි දැන් හම්බ ෙවන්ෙන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තව අතුරු පශ්න නැත.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය මම
අහනවා. ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන්
ධීවරයන්ට ලබා ෙදන සහනාධාර කියන මාතෘකාව යටෙත්යි.
කාලයක් තිබුණා සහනාධාර යටෙත් -ෙකොටසක් ආධාර,
ෙකොටසක් ණය ආදි වශෙයන්- දියවර ගම්මාන වැඩසටහනක්;
කරදිය මිරිදිය ධීවර පජාවට නිවාස ලබා දීෙම් ෙහොඳ
වැඩසටහනක්. ඒ නිවාස අධාර ලබා දීම -දියවර ගම්මාන ඉදි
කිරීෙම් වැඩසටහන- අද සම්පූර්ණෙයන්ම අකර්මණ ෙවලා
තිෙබනවා. මා අහන්න කැමැතියි ෙම් වාෙග් ෙහොඳ වැඩසටහනක්
අද ධීවරයාට ලබා ෙදන සහනාධාර ලැයිස්තුෙවන් සම්පූර්ණෙයන්
ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එන අවුරුද්ද වන ෙකොට ඒ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමා, ඒ වුණාට මතක තියා
ගන්න, අපි ෙම් වන ෙකොට ධීවරයන් ෙවනුෙවන් රක්ෂණ කමයක්
ආරම්භ කරලා තිෙබන බව; මාසයකට රුපියල් 10,000ක විශාම
වැටුපක් ධීවරයන් හැෙමෝටම අවුරුදු 60 ඉඳලා ආරම්භ කරලා
තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ධීවර සහනාධාරය ලබා දී තිෙබනවා.
දියවර ණය ෙයෝජනා කමෙයන් 2011 දී බිලියන 2ක් ණය දීලා
තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙවන් ඒකට සියයට 4ක් ෙපොලිය ෙගවනවා. ෙම්
අවුරුද්ෙද් බිලියන 1ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්දට තව
බිලියන 2ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ධීවර
කර්මාන්තය ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කරලා තිෙබනවා, අවුරුදු
5කට. ධීවර බලපත සියල්ලම ෙනොමිෙල් ලබා දීමට කියා කරලා
තිෙබනවා. තව අෙප් ෙයෝජනා ෙදකයි කියාත්මක කරන්න
තිෙබන්ෙන්. ඒ ස්වයං රැකියා කමයයි, ධීවර නිවාස ෙයෝජනා
කමයයි. එන අවුරුද්ෙද් ඒ ෙදකත් ආරම්භ කරනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් එන "දියවර ගම්මාන"
වැඩසටහන කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැද්ද?
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ෙහල්වැල්ල පවුල් ෙසෞඛ ෙසේවා මධ ස්ථාන :
අලුත්වැඩියාව

ெஹல்ெவல்ல கு ம்ப சுகாதார ேசைவகள் நிைலயம்:
னரைமப்
FAMILY HEALTH SERVICES CENTRE OF HELWELLA :
REPAIRS

1839/’11
8. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, වලස්මුල්ල පෙද්ශෙය් පිහිටා
ඇති ෙහල්වැල්ල පවුල් ෙසෞඛ ෙසේවා මධ ස්ථාන
ෙගොඩනැඟිල්ල දිරාපත් වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) එෙසේ නම්, පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ අවශ තා ඉටු
කර දීමට හැකිවන පරිදි එම ෙගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා
කර දීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා
සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ඉහත ෙගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීමට ෙම් වන
විට පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ෙවන්කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

அம்பாந்ேதாட்ைட
மாவட்டத்தின்
வலஸ் ல்ல
பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள ெஹல்ெவல்ல கு ம்ப
சுகாதார ேசைவகள் நிைலயக் கட் டம் சிைதவைடந்
ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா;

(ஆ) ஆெமனில், பகுதிவாழ் மக்களின் சுகாதாரத் ேதைவப்
பா கைள ஈேடற்றிக் ெகா க்க இய மான வைகயில்
அக்கட் டத்ைதத் தி த்தியைமக்க
ாித நடவ க்
கைககைள
ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத
அவர்
குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් තමයි "දියවර ගම්මාන"
වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේත්.

ேமற்ப கட்டடத்ைத தி த்தியைமக்க தற்ேபா
நிதிேயற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளனவா;

(ii)

அவ்வா
யா ;

ஒ க்கப்பட் ள்ள

பணத்ெதாைக

(iii)

னரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி
யா

என்பைத அவர்குறிப்பி வாரா?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ, මහින්ද චින්තනයට ෙපර.

asked the Minister of Health:
(a)

Is he aware that the Family Health Services Centre
of Helwella situated in Walasmulla of Hambantota
District is in a dilapidated condition?

(b)

If so, will he state whether prompt action would be
taken to repair that building in order to meet the
health needs of the people of that area?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඉතින් ඒ චින්තනය ෙන්. ෙවන ෙමොකක්ද චින්තනය
කියන්ෙන්?

2012 ඔක්ෙතෝබර් 11

335
(c)

Will he inform this House -

(d)

(i)

whether provisions have been made for the
repair work of the above building;

(ii)

if so, of the amount allocated; and

(iii)

of the date on which the reconstruction
work would commence?

If not, why?
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(iii)

අධිෙව්ගී
මාර්ගයක
මංතීරුවක්
ජාත න්තරව පිළිගත් පළල ෙකොපමණද;

සඳහා

(iv)

ෙසේවා සැපයීම සඳහා ෙවන් කර ඇති මංතීරුෙව්
පළල ෙකොපමණද;

(v)

ඒ සඳහා ජාත න්තරව පිළිගත් පළල ෙකොපමණද;

(vi)

ඉහත මංතීරුවල පළල ජාත න්තර පමිතියට වඩා
අඩු වී තිෙබ්ද;

(vii)

එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

අමාත තුමා

සහ (අ) හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, වලස්මුල්ල පෙද්ශෙය්
ෙහල්වැල්ල යන නමින් පවුල් ෙසෞඛ ෙසේවා
මධ ස්ථානයක් ෙනොමැත. එෙහත් කටුවන ෙසෞඛ
ෛවද නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයට අයත් වන ෙහල්ලල
පෙද්ශෙය් ෙසෞඛ මධ ස්ථානයක් ඇති අතර එය අලුතින්
ඉදි කරන ලද ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වෙය් පවතින
ෙගොඩනැඟිල්ලක නිසි පරිදි සායන පවත්වා ෙගන යනු
ලබයි.

(ඇ)

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

ைற கங்கள்,
ேகட்ட வினா:

ெந ஞ்சாைலகள்

அைமச்சைரக்

(அ) (i)

ெதற்கு அதிேவக
தியின் ஒ
திைசக்குள்ள
ஒ ங்ைககளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப ஒ ங்ைகெயான்றின் அகலம் யாெதன்
பைத ம்;

(iii)

அதிேவக
தி ஒ ங்ைகெயான் க்கான சர்வ
ேதச ாீதியில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட அகலம்
யாெதன்பைத ம்

(iv)

ேசைவகள் வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள
ஒ ங்ைகயின் அகலம் யாெதன்பைத ம்;

(v)

அதற்கான சர்வேதச ாீதியில் ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட் ள்ள அகலம் யாெதன்பைத ம்;

(vi)

ேமற்ப
ஒ ங்ைககளின் அகலம் சர்வேதச
தரத்ைத விட குைறவா ள்ளதா என்பைத ம்;

(vii)

வ்வாெறனின் அதற்கான காரணங்கள் யாைவ
ெயன்பைத ம்

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම හිතන්ෙන් ඒ නම
වැරදිලා තිෙබනවා. ෙහල්වැල්ල කියන එක යහල්මුල්ල ෙවන්න
ඕනෑ.

அவர் குறிப்பி வார?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඒ නම යහල්මුල්ල
යනුෙවන් ෙවනස් කර නැවත පශ්නය ඇසීමට ෙයොමු කරන්න.

asked the Minister of Ports and Highways:
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(a)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Will he state (i)

the number of lanes on the Southern
Expressway in one direction;

(ii)

the width of one lane mentioned above;

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මංතීරු : විස්තර

(iii)

the internationally accepted width of a lane
on an Expressway;

LANES ON SOUTHERN EXPRESSWAY : DETAILS

(iv)

the width of the lane allocated for providing
services;

(v)

the internationally accepted width of a lane
meant for that purpose;

(vi)

whether the width of the aforesaid lane is
below the international standard; and

(vii)

if so, the reasons for it?

ඉදිරිෙය්දී ඒ වරද නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරයි.

ெதற்கு அதிேவக

தி ஒ ங்ைககள் : விபரம்
2129/’11

9. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් එක් දිශාවකට ඇති
මංතීරු ගණන ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් මංතීරුවක පළල ෙකොපමණද;

(b)

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)

-

ைற கங்கள்,

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Deputy Minister of Ports
and Highways)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
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ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(vi)

නැත.

(vii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

(i)

මංතීරු ෙදකකි.

(ii)

මීටර් 3.5

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(iii)

මීටර් 3.2 සිට මීටර් 4.0 දක්වා ජාත න්තර පිළිගත්
අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා පරාසය ෙව්.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(iv)

අධිෙව්ගී මාර්ග සඳහා ෙසේවා සැපයීමට හා හදිසි
අවශ තාවන් සඳහා මංතීරුවක් ෙවන් කර ඇත. ඒ
සඳහා ෙවන් කර ඇති මංතීරුෙව් පළල මීටර්
1.75කි. මංතීරු 6ක් දක්වා මාර්ගය පුළුල් කිරීෙම්දී
එම පළල මීටර් 3 දක්වා වැඩි කිරීමට නියමිතය.

(v)

මිටර් 1.5 - 4.0

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එහි පළල ෙකොපමණ වැඩි කරනවාද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

මිටර් 3 දක්වා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ ෙමොකක් කරනෙකොටද එෙහම කරන්ෙන්?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

මංතීරු 6 දක්වා මාර්ගය පළල් කිරීෙම්දී ෙසේවා සැපයීෙම්
මංතීරුව මීටර් 3 දක්වා වැඩි කරනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එෙතක් කල් අර ෙපොඩි කෑල්ෙල් ඉන්න ඕනෑ.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

මා උත්තරය කියන කල් ඉන්න. මා ඔබතුමාට උත්තරය
ෙදන්නම්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙහොඳයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මා දන්ෙන් නැහැ,
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට දීලා තිෙබන ෙතොරතුරු හරිද, වැරැදිද
කියලා. ඇත්තටම දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් එක් මංතීරුවක
පළල, ජාත න්තර පමිතියට හදපු අධිෙව්ගී මාර්ග කිහිපයක් සමඟ
මා සංසන්දනය කර බැලුවා. ඔබතුමාට අවශ නම් මා ඒ විස්තර
ටික ෙදන්නම්. ඒවාෙය් හැටියට සාමාන ෙයන් මංතිරුවක පළල
මීටර් 3.7ක් තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් අෙප් දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් මංතීරුවක පළල තිෙබන්ෙන් මිටර් 3.5යි. එතෙකොට
මීටර් දශම 2ක් විතර අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ජාත න්තරව පිළිගත් අධිෙව්ගී මාර්ගවල ෙසේවා සැපයීම සඳහා
වන මංතීරුෙව් පළල සාමාන ෙයන් මීටර් 2.25යි. නමුත් ෙම්
මංතීරුවල තිෙබන්ෙන් මීටර් 1.5යි. මීටර් 1.75ක් ෙනොෙවයි.
ඒෙක්ත් අඩුෙවන් තමයි තිෙබන්ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා
ඒ පිළිතුර ෙකොෙහොම කිව්වාද කියලා. ජාත න්තර වශෙයන්
පිළිගත්ත පමිතිවලට අනුකූලව ෙනොෙවයි ෙම් මාර්ගය හදලා
තිෙබන්ෙන්. මම ඒ අවශ ෙතොරතුරු ටික ඔබතුමාට ෙදන්නම්.
මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, අඩුම තරමින් ජාත න්තර
පමිතියටවත් නැතිව ෙම් මංතීරු හදන්න කවුද උපෙදස් දුන්ෙන්
කියලා. පළල අඩු මංතීරුවක් හදන්න අවශ කරන තාක්ෂණික
නිර්ෙද්ශ ටික දුන්ෙන් කවුද කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා සඳහන්
කරපු කරුණු මා පිළිගන්ෙන් නැහැ. මට අහන්න තිෙබන්ෙන්
එතුමාට ඒ කරුණු ටික කවුද දුන්ෙන් කියලායි. ෙම් මාර්ගය
ජාත න්තර පමිති මත තමයි සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
ජාත න්තර උපෙදස් අරෙගන ඒ මාර්ගයට අදාළ නියමිත පමිති
මතයි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
මංතීරුවක පළල මීටර් 3.5ක් තිෙබනවා. ඔබතුමා මීටර් දශම 2ක්
ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමාෙගන් මා අහන්ෙන්, ඔබතුමාට
ඔය ෙතොරතුරු දුන්ෙන් කවුද කියලායි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මීටර් දශම ෙදකක් කෑෙව් කවුද කියලායි අපි අහන්ෙන්.
මංතීරුවක් මීටර් 3.7ක් පළල තිෙබන්න ඕනෑ.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

කාපු කථාවක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ
ජාත න්තර පමිතිෙය් තිෙබන්ෙන් -

කථානායකතුමනි,

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මීටර් දශම ෙදකක් කෑෙව් කවුද? මීෙයෝ කෑවාද?
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ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මීටර් 3.7ක් ඕනෑ කියලා
එතුමායි කියන්ෙන්. ෙම් මංතීරුවක මීටර් 3.5ක් පළල තිෙබනවා.
ජාත න්තර පමිතියට අනුව පළල මීටර් 3.2යි තිෙබන්න ඕනෑ.

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

නැහැ, මම කිව්ෙව් මං තීරු හයක් දක්වා මාර්ගය පුළුල් කරන
ෙකොට ෙසේවා තීරුව මීටර් තුනක් දක්වා පුළුල් වනවා කියලා. දැනට
මීටර් 1.75ක් තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා කියනවා ෙසේවා
සැපයීම සඳහා ෙවන් කර ඇති මංතීරුෙව් පළල, මාර්ගය මංතීරු
6ක් දක්වා පුළුල් කරනෙකොට හදලා ෙදන්නම්ලු. දැන් වාහනයක්
ගිහිල්ලා නතර කරලා ෙදොර ඇරපු ගමන් අනික් වාහනය ඇවිල්ලා
හප්පාෙගන යනවා. මිනිස්සු මැරිලා වැෙටනවා. ෙම්ෙක් වාහන
ගමන් කරන්න බැහැ.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

මං තීරු හයක් ෙවනකම් ෙම් තිෙබන මං තීරුෙව්ෙන් යන්න
ෙවන්ෙන්. ෙවන ෙමොෙක්ද යන්ෙන්?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

දැනට මං තීරු හතරක් තිෙබනවා ෙන් ගරු මන්තීතුමා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වාහන නතර කරන්න ඒක ඉඩ මදි.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට ෙමතුමා
එෙහත් නැති ෙමෙහත් නැති පශ්න තමයි අහන්ෙන්. ෙම් තිෙබන
මංතීරු හතෙරන් ෙදකක් එක දිසාවකටත්, තව ෙදකක් අනික්
දිසාවටත් තිෙබනවා. ෙම් මංතීරු හතර අනාගතෙය් මංතීරු 6ක්
දක්වා පුළුල් කිරීමට කටයුතු ෙකෙරනවා. එතෙකොට ෙසේවා තීරුව
මීටර් 3ක් දක්වා පළල් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා,
මෙග් පිළිතුරටත් ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් ෙදන්න. දැනට තිෙබන
මංතීරු ෙදකට මීටර් 1.75ක ෙසේවා තීරුවක් තිෙබනවා.
ජාත න්තරව තිෙබන්න ඕනෑ ගණන මීටර් 1.5යි. නමුත් ෙසේවා
තීරුෙව් දැනට තිෙබනවා මීටර් 1.75ක්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් ගණනෙන්.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඔබතුමා ගිහිල්ලා වාහන නතර කර බලන්න ෙකෝ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අපි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි වාහනය නතර කර ගන්ෙන්.
වාහනය නතර කෙළොත් අපි යට කර ෙගන යනවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

අමාරුෙවන් යන්න නම් ෙම් මාර්ගෙය් යන්න එපා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

හරි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර දුන්නා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. එතුමා කියන්ෙන් අෙනක් track එකත් හැදුවාම ඉතුරු
කෑල්ල හදලා ෙදන්නම් කියලා. ඒකයි කියන්ෙන්. ඒෙකන්
පිළිගන්නවා, දැනට තිෙබන ෙසේවා තීරුෙව් පමාණය මදි කියලා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

මම කිව්ෙව් එෙහම ෙනොෙවයි.

පශ්න අංක 10-2183/'11-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමා කිව්ව ෙද්.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 11-2347/'12-(1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

(அ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின்
ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

Question ordered to stand down.

(ஆ) (i)

கா
மாவட்டத்தின் கடற்ெறாழில் பிாி கள்
மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம் கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச் சங்கங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்
பைத ம்;

ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස සහ කලාප :
විස්තර
கா

மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம்
வலயங்கள் : விபரம்

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர்
பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ
யாைவ என்பைத ம்

FISHERIES DIVISIONS AND ZONES IN GALLE DISTRICT :
DETAILS

2474/’12

12.ගරු අජිත් කුමාර මහතා

அவர் குறிப்பி வாரா?

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(இ)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1):
(අ)

இன்ேறல், ஏன்?

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන,

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:

(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස සහ කලාප සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(i)

(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටු පළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ii)

names of the aforesaid Divisions and
Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones; in Galle District, which are
governed by the Department of Fisheries
and Aquatic Resources?

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටු පළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටු පළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

அபிவி த்தி

(i)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

லங்கள்

கா மாவட்டத்தில் கடற்ெறாழில் நீரக வள லங்கள்
திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

வள

(i)

ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහ භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග්
නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(a)

Will he inform this House of the -
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(b)

Will he state(i)

(ii)

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the
Fisheries Divisions and Regions in
Galle District;
the names of the aforesaid Fisheries
Co-operative Societies; and

(iii) the names and addresses of those who
hold the offices of President,
Secretary and Treasurer in the
aforesaid Fisheries Co-operative
Societies?
(c)

344

වලස්මුල්ල නව ෙවෙළඳ සංකීර්ණය : පමිතිෙයන්
ෙතොර ෙගොඩනැඟිල්ල
வலஸ் ல்ல திய சந்ைதத் ெதாகுதி : தரமற்ற
கட் டம்
NEW SHOPPING COMPLEX AT WALASMULLA :
SUBSTANDARD BUILDING

1840/’11

13. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1):
(අ)

(i)

If not, why?
(ii)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිෙයෝජ
ෙදනවා.
(අ)

(ආ)

කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, මුල්ගිරිගල පෙද්ශෙය්
වලස්මුල්ල නව ෙවළඳ සංකීර්ණය විවෘත කර
වර්ෂ එක හමාරක් ගතවී ඇතත්,ෙම් දක්වා ඉන්
කිසිදු පෙයෝජනයක් ෙනොෙගන ඇති බවත්;
නව ෙවළඳ සංකීර්ණෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසි
පමිතිෙයන් ෙතොරව සිදු කර ඇති බවට
පෙද්ශවාසීන් ෙචෝදනා කරන බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත ෙවළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම සඳහා වැය
කරන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද;

ෙබන්තර, බලපිටිය, අම්බලන්ෙගොඩ, පැරෑලිය,
හික්කඩුව, ෙදොඩන්දුව, ගාල්ල, උණවටුන, කතළුව.

(ii)

එම අරමුදල් සපයා ගනු ලැබුෙව් ෙද්ශීයවද;
නැතෙහොත් විෙද්ශීය මූලාශවලින්ද ;

(iii)

45 (හතළිස්පහයි.)

(iii)

(iv)

ෙනොදනී.

අරමුදල් සපයන ලද ආයතනය ෙහෝ ආයතන
කවෙර්ද;

(v)

ෙනොදනී.

(i)

14 (දාහතරයි.)

(ii)

ෙනොදනී.

(iii)

ෙනොදනී.

(i)

09 (නවයයි.)

(ii)

(ආ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
ෙමොකද ෙම්වා ස්ෙවච්ඡා සංවිධාන විධියට ෙවනමම කටයුතු
කරන්ෙන්. අමාත ාංශයට ෙම් ෙතොරතුරු ලබා ගන්නට හැකියාවක්
නැහැ. ඔබතුමාට අවශ නම් ෙවනම ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්නම්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

(i)

වලස්මුල්ල නව ෙවළඳ සංකීර්ණය නිසි
පමිතිෙයන් ෙතොරව ඉදිකිරීම පිළිබඳව විධිමිත්
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

ජනතාවට පෙයෝජනයට ගැනීමට හැකි වන පරිදි
ෙවළඳ සංකීර්ණය පතිසංස්කරණය කරන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ඒ කවදාද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

உள்
வினா:

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

( அ) (i )

මට ෙවන අතුරු පශ්නයක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා, දැන් ෙම්වා
ලියා පදිංචි නම් ඇයි අමාත ාංශය ෙතොරතුරු දන්ෙන් නැත්ෙත්?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

( ii )

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒෙගොල්ලන් ලියා පදිංචි කරන්ෙන් ශාඛා සමිති විධියට විතරයි.
අපි ඒ එකකවත් විස්තර බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
ඒෙගොල්ලන් අපත් එක්ක ෙවන කිසිම සම්බන්ධතාවක් නැහැ.
ඒෙගොල්ලන්ෙග් සාමාජිකෙයෝ එකතු කරලා ඒෙගොල්ලන්
ස්වාධීනව කටයුතු කරනවා. අපි පුළුවන් උදව්වක් ඒෙගොල්ලන්ට
කරනවා. ඒෙගොල්ලන්ෙග් ඉල්ලීම් සඳහා අපි උදවු කරනවා.

அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின்
ல்கிாிகல
பிரேதசத்தில் வலஸ் ல்ல
திய சந்ைதத்
ெதாகுதி திறக்கப்பட்
ஒன்றைர வ டங்கள்
கழிந் ள்ள ேபாதி ம், இற்ைறவைர எவ்
விதமான பய ம் ெபறப்படா ள்ள
என்ப
ைத ம்;
திய சந்ைதயின் நிர்மாணப்பணிகள் உாிய
தரமின்றி ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாக மக்கள்
குற்றஞ்சாட் கின்றனர் என்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
( ஆ) (i )

ேமற்ப
சந்ைதைய நிர்மாணிக்க ெசலவிடப்
பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள ;

( i i ) ேமற்ப
நிதியங்கள்
ெவளிநாட்
லங்களி

உள்நாட்
அல்ல
ந்தா ெபறப்பட்டன;

පාර්ලිෙම්න්තුව

345
[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

( i ii ) நிதியங்கைள வழங்கிய
நி வனங்கள் யாைவ

நி வனம்

அல்ல

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
( இ) (i )

வலஸ் ல்ல
திய சந்ைத உாிய தரமின்றி
நிர்மாணிக்கப்பட்டைம ெதாடர்பில் ைறயான
விசாரைணெயான்ைற நடாத்த நடவ க்ைக
எ ப்பாரா;

(ii)

மக்கள் பயன்ெப ம் ெபா ட்
பாவைனக்கு
எ க்கத்தக்கவைகயில்
சந்ைதையப்
னர
ைமப்பாரா

( i ii ) ஆெமனில், அ
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ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(ආ)

எப்ேபா ;

(i)

එවැනි තත්ත්වයක් නැත.

(ii)

එවැනි තත්ත්වයක් වාර්තා වී නැත.

(i)

මුළු මුදල රුපියල් 49,981,955.68

(ii)

ෙද්ශීය අරමුදල්.

(iii)

දකුණු පළාත් ගාමීය ආර්ථික පවර්ධන ව ාපෘතිය
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත ාංශය

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
( ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)

Is he aware that (i)

(ii)

(b)

the total amount of money spent for the
construction of the shopping complex
mentioned above;

(ii)

whether the funds were obtained locally or
from foreign sources; and

(iii)

the names of the institution or institutions
which provided the funds?

Will he inform this House (i)

(d)

the people of the area complain that the
construction work of the new shopping
complex has been carried out without
adhering to proper standards?

Will he state (i)

(c)

the new shopping complex at Walasmulla
in Mulkirigala area in Hambantota District
has not been put to any use although one
and half years have elapsed since it was
opened; and

whether action will be taken to hold a
formal inquiry regarding the construction of
the Walasmulla new shopping complex
without adhering to proper standards;

(ii)

whether the shopping complex will be
renovated with a view to making it
available for the use of the people; and

(iii)

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

If not, why?

ராட்சி, மாகாண

වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභාව
(ඇ)

(i)

එවැනි අවශ තාවක් පැන ෙනොනඟී.

(ii)

ෙමය අලුතින් ඉදි කරන ලද ෙවළඳ සංකීර්ණයක්
වන අතර දැනට ජනතාව පෙයෝජන ලබා ගනී.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඈ) ෙමය 2010.03.31 දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අතින් විවෘත
කරන ලද අතර, දැනට විධිමත්ව ෙවළඳ කටයුතු පවත්වා
ෙගන යනු ලබයි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ලබා දුන් පිළිතුර අනුව
නව ෙවළඳ සැල ඉදි කර තිබුණත් එහි කානු පද්ධතිය විධිමත්
ෙනොවීම පිළිබඳව ජනතාවට බලවත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම් වසෙර් ෙහෝ ලබන වසෙර් මුදලින් එහි කානු පද්ධතිය
විධිමත්ව සකස් කරන්නට මුදල් ෙවන් කිරීෙම් සැලැස්මක් ෙහෝ
වැඩ පිළිෙවළක් අමාත ාංශය සතුව තිෙබනවාද?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපට එවැනි තත්ත්වයක්
වාර්තා ෙවලා නැහැ. ගරු මන්තීතුමා ඒ පිළිබඳව විස්තර දන්වනවා
නම් අපට ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලලා අවශ කටයුතු කරන්නට
පුළුවන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු
පශ්නයත් ෙමයට අදාළවමයි. මුල්කිරිගල මැතිවරණ බල
පෙද්ශෙය් වලස්මුල්ල නව ෙවළඳ සංකීර්ණෙය් ෙගොඩනැඟිලි ඉදි
කරලා ජනතාවට ෙසේවය සපයමින් යනවා කියලා ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. අපි දන්නවා ඒ ෙගොඩනැඟිලි පරිශෙය්
භූමිය ජනතාවට වැස්ස දවස්වලට පාවිච්චි කරන්න ෙවනවා
කියලා. එම භූමියට විධිමත්ව ෙකොන්කීට් කිරීමක් ෙහෝ තාර
දැමීමක් සිදු වී නැති නිසා අධික වර්ෂාව සහිත අවස්ථාවලදී
එතැනට එන පාරිෙභෝගිකයින් බලවත් ගැටලුවකට මුහුණ ෙදනවා.
ඒ පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවාද,
එෙසේ වාර්තා ෙවලා නැත්නම් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?
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ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභාව
2006.08.15 වන දින අක්කර 4ක භූමිය රුපියල් මිලියන 5.1කට
මිලදී ෙගන ෙගොඩ කර තමයි ෙම් ව ාපෘතිය කියාත්මක කරලා
තිෙබන්ෙන්.

(அ) (i)

2005 ஆம் ஆண்
தல் 2011 வைரயிலான கால
கட்டத்தி ள்
தி
அபிவி த்தி
அதிகார
சைபயின் இைணப்பாளர்களாக கடைமயாற்றிய
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

இைணப்பாளர்களின்
ெபயர்கள்
மற் ம்
அவர்கள் இைணக்கப்பட் ள்ள பிரேதசங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப பதவி வழங்கப்பட் ள்ள கால எல்ைல
யாெதன்பைத ம்;

(iv)

இவர்கள
மாதாந்த சம்பள ம்
ெகா ப்பன க ம் யாெதன்பைத ம்

ඉතින් එහිදී කිසියම් ෙහෝ අඩු පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා
නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයලා බලලා අවශ කටයුතු කරන්න සූදානම්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන් වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. එක්ෙකෝ පළාත් සභාව නැත්නම් ෙවනත් විෙශේෂ
අරමුදල්වලින් තමයි හුඟක් ෙවලාවට ෙමවැනි ඉදි කිරීම් සිදු
කරන්ෙන්. නමුත් අවසාන විගහෙය් දී සමහර ෙවලාවට ඒ ෙදන
ණය මුදල් ෙගවා ගැනීමට ෙමය පළාත් පාලන ආයතනයකට
පැවරුවාම ෙනොහැකි තත්ත්වයක් උදා ෙවනවා. පළාත් පාලන
ආයතනයකට ෙගවන්න බැරි සමහර ඉදි කිරීම්වල පසුකාලීන
නඩත්තු කටයුතු විධිමත්ව සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නඩත්තු
කටයුතු සඳහාත් ෙර්ඛීය අමාත ාංශය පතිපාදන ෙවන් කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

Will he state (i)

the number of employees who served as coordinators of the Road Development
Authority, during the period from the year
2005 to 2011;

(ii)

the names of the co-ordinators and the areas
to which they have been attached;

(iii)

the period for which they have been given
that post; and

(iv)

their monthly salary and other allowances
paid to them?

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි එෙහම බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් නැහැ. පාෙද්ශීය සභාවක් ණය අර ෙගන ඒ වැඩ කටයුතු
කර ෙගන යන්ෙන් පාෙද්ශීය සභාවට ඒ ණය ෙගවා දැමීෙම්
ශක්තිය තිෙබන නිසායි. ඒ නිසා එවැනි අවශ තාවක් පැන
නඟින්ෙන් නැහැ.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය : සම්බන්ධීකාරකයන්

தி அபிவி த்தி அதிகார சைப: இைணப்பாளர்கள்
ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY : CO-ORDINATORS
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ஏைனய

(b)

If not, why?

14.ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) :
(අ)

(i)

(ii)

වර්ෂ 2005 සිට 2011 දක්වා කාල සීමාව තුළ
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සම්බන්ධීකාරකයන්
ෙලස ෙසේවය කළ ෙසේවකයින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
එකී සම්බන්ධීකාරකයින්ෙග් නම් සහ ඔවුන්
අනුයුක්ත කර ඇති පෙද්ශ කවෙර්ද;

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා ෙමම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඇමුණුම බලන්න.

(ii)

ඇමුණුම බලන්න.

(iii)

එම තනතුර ලබා දී ඇති කාල සීමාව කවෙර්ද;

(iii)

ඇමුණුම බලන්න.

(iv)

ඔවුන්ෙග් මාසික වැටුප සහ අෙනකුත් දීමනා
කවෙර්ද;

(iv)

ඇමුණුම බලන්න.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ඇමුණුම සභාගත* කරමි.
(ආ) පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව

349
[ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා]

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:
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ගල්කිස්ස දිස්තික් අධිකරණ සංකීර්ණය :
ෙසෝපානය
கல்கிைச மாவட்ட நீதிமன்றம் : மின்உயர்த்தி
MT. LAVIVIA DISTRICT COURTS COMPLEX : LIFT

2184/’11
15.ගරු රවි කරුණානායක මහතා

352
(iv)

இம் மின்உயர்த்தி ெதாடர்பாக
ஏதாவ
பிரச்சிைனகள் உள்ளனவா என்பைத ம்;

(v)

அவ்வாெறனில், இனங்காணப்பட்ட
மான பிரச்சிைனைய ம்

அவர் ேம

மின்உயர்த்தி மற் ம் அதன் பாவைன பற்றிய
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான பல்ேவ
ைறயீ
கைள கல்கிஸ்ைஸ சட்டத்தரணிகள் சங்கம்
அைமச்சிடம் ெதாிவித் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ைறயீ களில் எ ப்பப்பட்ட விடயங்
கைளச் நிவர்த்திப்பதற்கு ஏற்கனேவ ேமற்
ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககைள ம் எதிர்
காலத்தில்
ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கும்
நடவ க்ைககைள ம்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අධිකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(i)

ගල්කිස්ස දිස්තික් අධිකරණ සංකීර්ණෙය්
මහජනයාෙග් පෙයෝජනය පිණිස සවි කර ඇති
විදුලි ෙසෝපානය කියාත්මක තත්ත්වයක
පවතින්ෙන්ද;

(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, එය කියා විරහිත වීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;

(ආ)

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஈ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත සඳහන් විදුලි ෙසෝපානය සවි කිරීම සඳහා
ඇස්තෙම්න්තු කළ වියදම ෙකොපමණද;

(ii)

විදුලි ෙසෝපානය සවි කළ ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් නම්
කවෙර්ද;

(iii)

විදුලි ෙසෝපානය සවි කිරීම ඔවුන් නිසි පරිදි සිදු කර
තිෙබ්ද;

(iv)

ෙමම විදුලි ෙසෝපානය සම්බන්ධෙයන් ෙවනත්
ගැටලු පැන නැඟී තිෙබ්ද;

(v)

එෙසේ නම්, හඳුනා ෙගන ඇති පධානතම ගැටලුව
කවෙර්ද;

(i)

(ii)

(a)

(b)

ෙමම විදුලි ෙසෝපානය සහ එය භාවිතා කිරීම
පිළිබඳ ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ගල්කිස්ස නීතිඥ
සංගමය විසින් අමාත ාංශය ෙවත ඉල්ලීම්
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද;
එම ඉල්ලීම්වලින් ෙපන්වාදී ඇති ගැටලු විසඳීම
පිණිස දැනටමත් ෙගන ඇති සහ ඉදිරියට ගැනීමට
නියමිත පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Justice:

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(c)

Will he state (i)

whether the lift fixed at the District Courts
Complex, Mt. Lavinia for the benefit of the
public is functioning; and

(ii)

if not, the reasons for not functioning ?

Will he also state (i)

the estimated cost for the installation of the
aforesaid lift;

(ii)

the engineers who installed the lift;

(iii)

whether they have properly done the
installation of the lift;

(iv)

whether there are any issues regarding this
lift; and

(v)

if so, the main problem identified?

Will he inform this House (i)

whether the Bar Association of Mt. Lavinia
has made numerous appeals in connection
with the problems regarding the lift and its
usage to the Ministry; and

(ii)

of the actions already taken and to be taken
in future to rectify the matters raised in the
aforesaid appeals?

நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

கல்கிைச மாவட்ட நீதிமன்றக் கட் டத்ெதாகுதி
யில் ெபா மக்களின் நன்ைமக்காக ெபா த்தப்
பட் ள்ள
மின்உயர்த்தி
இயங்குகின்றதா
என்பைத ம்;
இன்ேறல்,
அ
காரணங்கைள ம்

இயங்காம

ப்பதற்கான

ம் கூ வாரா?

(இ) (i)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(අ)

க்கிய

(d)

If not, why?

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)
(ii)
(iii)

ேமற்ெசால்லப்பட்ட மின்உயர்த்திைய ெபா த்
வதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட ெசலவினத்ைத ம்;
மின்உயர்த்திைய ெபா த்திய ெபாறியியலாளர்
கைள ம்;
மின்உயர்த்தி ெபா த் ைகைய அவர்கள் உாிய
ைறயில் ெசய் ள்ளனரா என்பைத ம்;

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

විදුලි ෙසෝපානය දැනට සවි කරමින් පවතියි.
එබැවින් කියාත්මක තත්ත්වෙය් ෙනොමැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(ආ)

(i)

රුපියල් දස ලක්ෂ හයසිය අසූ ෙදදහස් හයසිය
තිහයි ශත අනූ පහකි. (රු.10,682,630.95)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් සඳහා අදාළ ෙකොන්තාත්තුව රාජ ඉංජිෙන්රු
සංස්ථාව ෙවත පවරා ඇත. එහි ඉංජිෙන්රුවරු එකී
ෙසෝපානය සවි කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරති.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(iii)

තවමත් විදුලි ෙසෝපානය සවි කරමින් පවතී.

(The Deputy Speaker)

(iv)

තිෙබ්.

(v)

විදුලි ෙසෝපානය සඳහා පවතින විදුලි සැපයුම
පමාණවත් ෙනොවන බැවින් ෙතොග විදුලි සැපයුමක්
ලබා දීම.

(ii)

(ඇ)

(i)

තිෙබ්.

(ii)

ෙතොග විදුලි සැපයුම ලබා ගැනීමට විදුලිබල
මණ්ඩලයට සම්පූර්ණ මුදල් ෙගවා අවශ ගිවිසුම්
අත්සන් තබා ඇත. එෙසේම විදුලි ෙසෝපානෙය් සිට
අධිකරණ ෙගොඩනැඟිල්ල ෙවත පෙව්ශ මාර්ග
විවර කිරීම සඳහා අදාළ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

There is a relevancy.
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

No. Supplementary Question No. 2.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] ගරු
අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අධිකරණ ඇමතිතුමා වශෙයන්
ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් යම් විධියක ස්වාධීනත්වයක් තිෙබනවා ය
කියා හිතනවා ද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

අනිවාර්යෙයන්ම ස්වාධීනත්වය අපි රකිනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න තිෙබනවා ද, ගරු මන්තීතුමා?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න අංක 3.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න හුඟාක් පශ්න
තිෙබනවා. මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ගරු අධිකරණ ඇමැතිතුමාෙගන්
ෙම් කාරණය අහන්න කැමැතියි. විදුලි ෙසෝපානය ගල්කිස්ෙසේ
දානවා ද නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි. මංජුල තිලකරත්න
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා ද -

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ෙදවන අතුරු පශ්නයට උත්තර දුන්ෙන් නැහැෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

උත්තර දුන්ෙන්, අනිවාර්යෙයන්ම ස්වාධීනත්වය තිෙබනවාය
කියා.

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

නැහැ. නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එතුමාෙග් කටින් කිව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමායි කියන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ lift එෙක් යන්න හදන මංජුල තිලකරත්න- [බාධා
කිරීමක්] ඇයි උත්තර ෙදන්න බැරි ද? [බාධා කිරීම්] ෙමොකක් ද
ෙම්ෙක් අදාළ නැත්ෙත්?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Hon. Deputy Speaker, in the first place, this matter
regarding the JSC does not particularly come under me. It
is a subject that comes under His Excellency the
President. So, there is no purpose in bringing it under this
subject and in any event, this is not relevant to this
Question.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Hon. Deputy Speaker, I very clearly stated that in
Sinhala.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න අංක 3.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ. අතුරු පශ්න අංක 2.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

No, you have already asked two Supplementary
Questions.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙදවන වටය. පශ්න
කරුණානායක මහතා.

අංක

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැන ඔබතුමාත්
අපත් සටන් කළා. ඔබතුමා දැන් අධිකරණ ඇමති. දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය වළලා තිෙබනවා, දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා. එම නිසා ඔබතුමා
අධිකරණ ඇමතිතුමා වශෙයන් ෙම් රෙට්
අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වය තිෙබනවා ද නැද්ද කියා ෙහළිදරවු කරන්න.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

මම සිංහල භාෂාෙවන් පිළිතුරු ලබා දුන්නා. දැන් මම ඉංගීසි
භාෂාෙවන් කියන්නම්. The independence of the Judiciary is
well protected under this regime.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවන වටය. පශ්න අංක 1 ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, -

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා. දැන් හතරෙවනි අතුරු පශ්නයත්
අහන්න ෙදනවා, වැඩිපුර නිදහස දීලා. හතරවන අතුරු පශ්නය
අහන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

1-1389/'11-(2),

ගරු

රවි

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා සතියක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 7-2612- (12), ගරු ආර්.එම්. රංජිත්
බණ්ඩාර මහතා

මද්දුම

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ, තුන්වන අතුරු පශ්නය. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි,
මරණීය දණ්ඩනයට නියම ෙවලා සහ ජීවිතාන්තය දක්වා සිර
දඬුවමට ලක් ෙවලා බන්ධනාගාරගත වුණු අය ෙදසිය ගණනක්
සිටිනවා. අද මම බන්ධනාගාරය භාර ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවාම
එතුමා කිව්වා, ඔබතුමාත් එක්ක කථා කරන්නටය කියා.
මා ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් අය
සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා ගන්නා වූ කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියා.
ෙම්ක ඔවුන්ෙග් ජීවිත පිළිබඳ විශාල පශ්නයක් බවට පත් වී
තිෙබනවා.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

BILLS PRESENTED

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන)
පනත් ෙකටුම්පත
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைற சட்டக்ேகாைவ
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம்

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS)
BILL

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

මරණීය
දඬුවම්
පැමිණවීම
පිළිබඳව
බන්ධනාගාර
පතිසංස්කරණ අමාත තුමා හරහා දැනට අපට වාර්තාවක් ලබා දී
තිෙබනවා. දැනට ඒක අපි සලකා බලාෙගන යනවා. ඒ පිළිබඳ
වාර්තාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ලබා ෙදනවා. ෙමොකද, එතුමා
තමයි අන්තිමට ඒ පිළිබඳව තීරණය ගත යුත්ෙත්.

"විමර්ශන පැවැත්වීම පහසු කිරීම සඳහා වෙරන්තුවක් ෙනොමැතිව
සිරභාරයට ගනු ලැබූ තැනැත්තන් රඳවා තබා ගැනීෙම් කාලසීමාව
දීර්ඝ කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා ද; ඇතැම් නඩුවල දී ලඝු
ෙනොවන පරීක්ෂණ පැවැත්වීම බැහැර කිරීම සඳහා ද; පැමිණිල්ෙල්
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් දිවුරුම් සාක්ෂි ලබා ගැනීම සඳහා විධිවිධාන
සැලැස්වීම සඳහා ද; ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කරුණු සඳහා
විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි."

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
විසිනි.
2012 ඔක්ෙතෝබර් 23 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.

අලුත් ශී ලංකාවක් සඳහා වූ "මහින්ද චින්තන" ඉදිරි දැක්ම
තුළින් අපෙග් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ගුවන් ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස අප රට ෙගොඩ නැඟීෙම් අභිෙයෝගය
භාර ෙගන තිෙබනවා. එම අභිෙයෝගය ජය ගැනීම අප සියලු
ෙදනාෙග් සකිය දායකත්වය තුළින් සිදු කළ යුත්තක් වනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පකාශයට පත් කර ඇති පරිදි
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ නවීකරණය කිරීම, මත්තල නව
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුපළක් ඉදි කිරීම, අභ න්තර ගුවන්
ෙතොටුපළ වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් රෙට් අභ න්තර ගුවන් පවාහන
පද්ධතිය සංවර්ධනාත්මක ෙලස පුළුල් කිරීම සහ අභ න්තර ගුවන්
ෙතොටුපළ කලාපීය ගුවන් ගමන් සඳහා නවීකරණය කිරීම යන
කාරණා අද පාෙයෝගික ෙලස සිදු කරනු ලබනවා.

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා පනත: ෙරගුලාසි

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුපළ අද
ෙමම කලාපෙය් ඇති වඩාත්ම නවීනතම සහ ආකර්ෂණීය ගුවන්
ෙතොටුපළක් ෙලස සියලු ෙදනා පිළිගනු ලබනවා. විෙශේෂෙයන්
විෙද්ශිකයන් සහ සංචාරකයන් ඒ බව වර්ණනාත්මකව සඳහන්
කරනු ලබනවා. 2011 වසෙර්දී කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ ගුවන්
මගීන් මිලියන 6.1ක් හසුරුවා තිෙබනවා. ෙමය 2010 වසරට වඩා
සියයට 17ක වර්ධනයක් වනු ලබනවා. තවද, ගුවන් ෙතොටුපෙළහි
ගුවන් යානා පැමිණීම සහ පිටත් වීෙම් එකතුව 43,454ක් ෙලස
වාර්තා වනවා. ෙමය කලින් වසරට වඩා සියයට 27ක වර්ධන
පතිශතයක් වනවා. ගුවන් ෙතොටුපෙළහි හැසිරවිය හැකි වාර්ෂික
ගුවන් මගී ධාරිතාව වන මිලියන 6ක මගී සංඛ ාව ෙම් වන විට අප
පසු කර යමින් සිටින ෙහයින් ෙනොෙබෝ දිනකින් කියාත්මක
කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධනෙයහි මීළඟ පියවර
යටෙත් වාර්ෂික මගී ධාරිතාව මිලියන 12 දක්වා වැඩි කිරීමට අප
රජය පියවර ෙගන තිෙබන බව ෙමම සභාවට දන්වා සිටීමට
කැමැතියි. ෙමම සංවර්ධන කටයුතු සිදු ෙකෙරන අතර, අප රටට
ෙබොෙහෝ කලක සිට අත වශ ව තිබූ ෙදවන ජාත න්තර ගුවන්
ෙතොටුපළ, ඔබ අප කවුරුත් දන්නා පරිදි ෙම් වසර අවසානය වන
විට සාදා නිම කිරීමට අවශ
සියලු පියවරයන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් අප අමාත ාංශය සහ
අදාළ ආයතන මඟින් ෙගන තිෙබනවා. ෙමම ගුවන් ෙතොටුපළ
වැඩකටයුතු ආරම්භ කිරීමත් සමග අප රෙටහි ජාත න්තර ගුවන්
පවාහන කර්මාන්තය සඳහා මහඟු පතිලාභ ගණනාවක් ලැෙබන
බව ඉතා සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කර සිටීමට කැමැතියි.

நீதி
அைமச்சர் மாண் மிகு ற ப்
ஹகீம் அவர்களால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2012 ஒக்ேராபர் 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம்
ைற
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Presented by the Hon. Rauff Hakeem, Minister of Justice; to be read
a Second time upon
Tuesday, 23rd October, 2012 and to be printed.

சிவில் விமானப் ேபாக்குவரத் ச் சட்டம் :
ஒ ங்குவிதிகள்
CIVIL AVIATION ACT: REGULATIONS
[අ.භා. 1.47]

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சர்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne - Minister of Civil Aviation)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙරගුලාසි මා
ඉදිරිපත් කරනවා:
"2002 අංක 34 දරන ශී ලංකා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය පනෙත් 39
(ආ) වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, 2010 අංක 14 දරන සිවිල්
ගුවන් ෙසේවා පනෙත් 117 වැනි වගන්තිය යටෙත් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012 ජනවාරි 25 දිනැති අංක
1742/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2012.09.20
දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙරගුලාසි අනුමත කළ යුතු ය."

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද දින අප ෙමම උත්තරීතර
සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතයට
අදාළ වන්නාවූ ඉතා වැදගත් නීතිමය ලියවිල්ලක්. එනම් ගුවන්
යානා අනතුරු සහ සිද්ධීන් විමර්ශනය සඳහා සකස් කරන ලද සහ
යාවත්කාලීන කරන ලද ෙරගුලාසි අඩංගු වන මවිසින් නිකුත්
කරන ලද ගැසට් නිෙව්දනයයි. සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතෙයහි
කටයුතු අප රටට වැඩදායී ෙලස ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා අපෙග්
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ අප රජය ඇප
කැප වී ෙගන යනු ලබන වැඩ පිළිෙවළහි තව එක් පියවරක් ෙලස
ෙමම ෙරගුලාසි නැවත සකස් කිරීම හඳුන්වා දිය හැකියි.
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතය රටක ආර්ථිකයට සහ සමාජෙය්
පැවැත්මට අතිශය ෙලස වැදගත් වන වාණිජමය කර්මාන්තයක්
ෙලස පිළිගනු ලබනවා. අද ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවල් ෙදස බැලූ
කල සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කර්මාන්තය ෙහේතු ෙකොට ෙගන
ෙබෙහවින් දියුණු වූ සහ ආර්ථික ෙලස මහඟු පතිලාභ ලබන
රටවල් ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා.
එම රටවල් එෙලස පතිලාභ ලබනුෙය් අහම්ෙබන් වූ සිදුවීම්
නිසා ෙනොව මැනැවින් සහ කමවත්ව සකස් කර කියාත්මක කරනු
ලබන රාජ පතිපත්තීන් සහ කියාපිළිෙවළ පදනම් කරෙගනයි.
ෙලෝකෙය් ඇති පවාහන මාධ යන් අතර ගුවන් පවාහනය,
වඩාත්ම ෙව්ගවත් සහ ෙබෙහවින් ආරක්ෂාකාරී වූ පවාහන මාධ
ෙලස සලකනු ලබනවා. අප රට ගත්කල ද ෙමම තත්ත්වය
සත යක් වනවා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ජාත න්තර ගුවන් පවාහන
කර්මාන්තය ඉතාමත් තරගකාරීයි. අපෙග් ජාතික ගුවන් ෙසේවා
සමාගම් තම ෙමෙහයුම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන්ෙන් ඉතාමත්
තරගකාරී වාතාවරණයක් යටෙත්යි.
දිෙනන් දින ඉහළ යනු ලබන ගුවන් යානා ඉන්ධන,
ජාත න්තර ෙමෙහයුම් ගාස්තු, ෙසේවක වැටුප් සහ ෛදනික
ආයතන වියදම් සලකා බැලූ කල ගුවන් ෙසේවා සමාගමට බරපතළ
ගැටලු රාශියකට මුහුණ දීමට සිදු වනවා. එනමුත් ෙපෞඪත්වයක්
ඇති අප ෙද්ශයට අපෙග් අනන තාව සහිත ජාත න්තරෙයහි
සැරිසරන ගුවන් යානා තිබීම මහත් වූ ආඩම්බරයක් වනවා. අපෙග්
පුරවැසියන් "ෙමය අපෙග් යානයයි" කියා මහත් ආඩම්බරයකින්
පියාසර කරනවා.
රටක්, ෙද්ශයක් වශෙයන් අපෙග් අනන තාවට, ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ කර්මාන්තෙයහි අභිවෘද්ධියට, අපෙග් සංචාරක
කර්මාන්තෙය් ශීඝ වැඩිදියුණුවට ගුවන් සමාගම් ෙමෙහයුම් තුළින්
ලබා ෙදනුෙය් මහඟු දායකත්වයක්.
අපෙග්ම ගුවන් සමාගම් ෙමෙහය වීම තුළින් අප රෙටහි
මහජනතාවට සෘජු සහ වකාකාරව ලැෙබන පතිලාභ අතිමහත්
බැවින් අපෙග් ගුවන් සමාගම් පැවැත්ම සඳහා අවශ සියලු පියවර
අප ගත යුතුව තිෙබනවා. ෙම් සඳහා දැනට ගුවන් සමාගම්හි ගුවන්
යානා බලඇණි තර කිරීමට අප අවශ කටයුතු සිදු කරමින්
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පවතිනවා. ෙමතුළින් දැනට ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවය සඳහා ගුවන්
යානා 21ක සංඛ ාවක් ද, මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය සඳහා ගුවන්
යානා 3ක සංඛ ාවක් ද ෙයොදා ගනිමින් තම කටයුතු වඩා සාර්ථකව
ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කලාපීය සහ ජාත න්තර
වශෙයන් ශී ලංකාව ෙලෝක ගුවන් සිතියෙම් තම ස්ථානය මැනවින්
සටහන් කරමින් පවතින ෙමම කාලෙය්දී අභ න්තර ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ දියුණු කිරීම සඳහා සහ ෙද්ශීය ගුවන් කර්මාන්තෙය්
අනිකුත් අංශ සහ ෙසේවා අංශ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ පියවර
අප රජය විසින් ගනු ලැබ තිෙබනවා. ෙම් අතර පධාන කර්තව යක්
ෙලස රත්මලාන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කලාපීය ගුවන් ෙමෙහයුම්
සඳහා පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය්දී නැවත පිළිසකර ෙකොට විවෘත
කරනු ලැබුවා. නැෙඟනහිර පළාෙත් ශීඝ දියුණුවට යටිතල
පහසුකම් සැපයීම සඳහා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධන ව ාපෘති
කිහිපයක් දියත් කිරීමට කටයුතු සිදු කරනු ලැබ තිෙබනවා.
අම්පාර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ නවීකරණය ෙකොට වැඩිදියුණු
කිරීෙම් කටයුතු දැනට සිදු ෙකෙරමින් පවතින අතර, මඩකළපුව
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතු පසු ගිය
සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන්
ආරම්භ කරනු ලැබුවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගුවන් ෙසේවා කර්මාන්තය
තුළින් අප ෙද්ශයට හිමි කර දිය හැකි පතිලාභ සහ හිමි විය යුතු
පතිලාභ ෙබොෙහෝයි. සංචාරක කර්මාන්තෙය් අෙප්ක්ෂිත ඉලක්ක
කරා එළැඹීම, එනම් 2016 වසර වන විට විෙද්ශ සංචාරකයන්
මිලියන 2.5ක් අප රටට ෙගන්වා ගැනීම මින් එක් අභිපායක්
වනවා. දැනට ගුවන් ෙසේවා කර්මාන්තෙය් ඇති වර්ධන ෙව්ගය ෙදස
බැලූ කල ෙමම ඉලක්ක සපුරා ගැනීම අපහසු කටයුත්තක් ෙනොවන
බව පැහැදිලි කරුණක් වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සහ
අපෙග් සංවර්ධන කටයුතු අෙප්ක්ෂිත ෙලස අවසන් කිරීම
අහම්ෙබන් සිදු ෙනොවන කාර්යයක් බව මම අමුතුෙවන් සඳහන්
කළ යුතු නැහැ. අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන්ෙග් කැප වීමත්, කමවත්ව
සැකසූ වැඩ පිළිෙවළක් කලට ෙව්ලාවට කියාවට නැංවීමත් අපෙග්
සැලසුම් සාර්ථක වීම සඳහා අවශ පධාන සාධකයක් වනවා.
අද අප ෙමම උත්තරීතර සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති "ගුවන්
යානා අනතුරු සහ සිදුවීම් විමර්ශනය" සඳහා සකසා ඇති
ෙරගුලාසි, මා ඉහත කී පරිදි අපෙග් අෙප්ක්ෂිත කාර්යයන් නිසි ෙසේ
නිම කිරීම සඳහා වන වැදගත් ෙමවලමක් වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඉතා විශාල පයත්නයක් දරා
කල එළි දැක්වීමට කටයුතු සිදු කරන ලද නව සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
පනත 2010 ෙනොවැම්බර් මස 03 වන දින ෙමම ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව 2010 අංක 14 දරන සිවිල් ගුවන්
ෙසේවා පනත ෙලස නීතිගත කරනු ලැබුවා. එය මවිසින් 2011
වර්ෂෙය් ෙපබරවාරි මස 04 වන දින ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින්
කියාත්මක කරන්නට ෙයදුණා. එම පනත නිසා එවකට පැවැති
වයස අවුරුදු 60ක් ඉක්මවා ගිය විශාමික විෙය් පසු වූ 1950 අංක 15
දරන ගුවන් සංතරණ පනත අවලංගු කරනු ලැබුවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ජාත න්තර කර්මාන්තයක්
වන සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කර්මාන්තය නිරතුරුවම පගමනය
වන්නක් බව කියන්නට කැමැතියි. ගුවන් යානා නිෂ්පාදනය, ගුවන්
යානා ෙමෙහයුම් සහ නඩත්තුව, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙමෙහයුම්
කටයුතු, ඒ හා අදාළ ෙසේවා සැපයුම්, භාවිත වන උපකරණ,
කමෙව්ද නිරතුරුවම ෙවනසකට භාජනය වනවා. වාර්තාගත වී
ඇති පරිදි පථම සාර්ථක ගුවන් ගමන සිදු කර ඇත්ෙත් 1903
වසෙර් ෙදසැම්බර් මස 17 වන දිනදීයි. එදා ෙමදා තුර වසර 110කට
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ආසන්න කාලයක් තුළදී ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතය, ගුවන් ෙසේවා
කර්මාන්තය ලබා ඇති දියුණුව, සීමා රහිත බව සඳහන් කිරීම
අතිශෙයෝක්තියක් ෙනොවන බව මාෙග් ෙපෞද්ගලික අදහසයි. අද
දින ගුවන් අවකාශයද, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්ද ගුවන්
යානාවන්ෙගන් පිරී පවතිනවා.
දළ වශෙයන් ගත් කල දැනට ෙලෝකෙය් මගී ගුවන් යානා
15,500ක් පමණ ගුවන් සමාගම් විසින් ෙමෙහයවනු ලබන අතර
මීළඟ අවුරුදු 20 තුළදී එය ගුවන් යානා 32,550ක් පමණ වූ සියයට
110කින් වැඩි වන බව පිළිගත් වාර්තා මඟින් ෙපන්වා ෙදනවා.
ෙමෙලස එකතු වන අමතර ගුවන් යානා සංඛ ාෙවන් සියයට 35ක්
ආසියා ශාන්තිකර කලාපයට එකතු වන බව ඇස්තෙම්න්තු කරනු
ලැබ තිෙබනවා. ෙමවන් වූ පවාහන කර්මාන්තයක් ඉදිරිෙය් අප
හට ඉතා බැරූරුම් අභිෙයෝග ගණනාවකට මුහුණ දීමට සිදු වනවා.
ඉන් පධානතම අභිෙයෝගය වන්ෙන් ගුවන් යානා ෙමෙහයුම් ඉතා
ආරක්ෂාකාරීවත් නිරුපදිතවත් සිදු කිරීමයි. ගුවන් අනතුරු සිදු වූ
විගස ෙලොවම කලඹන සුළු බව අප ෙහොඳින් දැක ඇති කරුණක්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ශී ලංකා ගුවන්
සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ඉතා ආඩම්බරෙයන් කතා කළ හැකි කරුණු
රාශියක් අපට තිෙබනවා. අප රෙටහි ගුවන් අනතුරක් ෙහෝ බලගතු
සිදු වීමක් 2006 වසෙරන් පසු වාර්තා වී නැහැ. පසු ගිය දශකය
ගත් කල බිම නවතා තිබූ ගුවන් යානාවන්ෙගන් අවස්ථා ෙදදකදී
ගුවන් මගීන් ෙදෙදනකු අනෙප්ක්ෂිත ෙලස වැටීම හැරුණු ෙකොට
ගුවන් සුරැකිතාවයට ඇති වූ ෙවනත් කිසිදු තර්ජනාත්මක සිද්ධියක්
ඇති වී නැහැ. මීට අමතරව රටවල් 191ක් සාමාජිකත්වය දරන
ජාත න්තර සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සංවිධානය විසින් 2010 වසෙර්
මැයි මාසෙය්දී සිදු කරන ලද විගණනෙයන් පසු පකාශිත පතිඵල
අනුව අපෙග් දිවයින ගුවන් සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ දකුණු ආසියාෙව්
පථම ස්ථානය ද, ආසියා ශාන්තිකර කලාපෙය් රටවල් 34ක්
අතුරින් සිව් වන ස්ථානය ද, ෙලෝකය ගත් කල 19 වන ස්ථානයද
ලබා ෙගන තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමය ෙද්ශයක් වශෙයන්
අප සියලු ෙදනා හටම ඉතා ආඩම්බරයට පත් විය හැකි කරුණක්.
ෙමම තත්ත්වය ලැබී ඇත්ෙත් අහම්ෙබන් ෙනොව, ක්ෙෂේතෙය්
කියාත්මක වන ආයතනවල සහ අදාළ නිලධාරින්ෙග් සහ සමස්ත
ෙසේවක පරපුෙරහි දැඩි කැප වීම සහ යහපත් කියාකලාපය නිසා
බව මා ෙමහිදී සඳහන් කරන අතර, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත තුමා හැටියට මාෙග් ස්තුතිය ඒ සියලු ෙදනාටම පළ කර
සිටීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
ෙමවන් වූ තත්ත්වයක් ළඟා කර ෙගන ඇත්ෙත්, ගුවන් ෙසේවා
ක්ෙෂේතෙය් සිදු වන තාක්ෂණික අඩු පාඩු සහ මඟහැරීම් වැනි ෙද්
පිළිබඳව ඉතා සූක්ෂ්ම ෙලස විමසිල්ෙලන් සහ පරීක්ෂාෙවන් සිට
ගුවන් යානා ෙමෙහයුම්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කටයුතු පිළිබඳ ඇති
සියලු ජාත න්තර පමිතීන් සහ තත්ත්වයන් අවශ මට්ටෙමන්
පවත්වා ෙගන යාම සහ කියාත්මක කිරීම හරහායි. යම් අනතුරක්
ෙහෝ සිදු වීමක් වූ කල, ඒ පිළිබඳ වගකීම දරන ආයතන විසින්
අවශ විමර්ශන කටයුතු ෙනොපිරිෙහළා සිදු කිරීෙමන් අනතුරුව
ඉදිරිපත් ෙකෙරන ගුවන් සුරැකිතා නිර්ෙද්ශ නිසි පරිදි කියාවට
නැංවීම ගුවන් සුරැකිතාව පවත්වා ෙගන යෑෙමහි ඉතාමත් වැදගත්
වූ කටයුත්තක් වනවා. ෙමම විමර්ශන කියාවලිෙය් පධානතම සහ
එකම පරමාර්ථය වන්ෙන් ගුවන් අනතුරක් ෙහෝ සිද්ධියක් සිදු වූෙය්
කිනම් ෙහේතුවක් සහ කිනම් තත්ත්වයක් යටෙත්ද යන්න හඳුනා
ගැනීම සහ ඉන් මත්තට එම ෙහේතු සහ තත්ත්ව යටෙත් එවැනි
ගුවන් අනතුරක් ෙහෝ සිද්ධියක් සිදු වීම වැළැක්වීමට අවශ පියවර
ගැනීමයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
අෙප්ක්ෂාව වන ශී ලංකා ගුවන් ෙක්න්දස්ථානය ෙගොඩ නැඟීම
සඳහාත් අපෙග් සංචාරක කර්මාන්තෙය් සහ ආර්ථිකෙය් පගමනය
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා]

සඳහාත් සුරැකිතාෙවන් සපිරුණු ගුවන් කර්මාන්තයක් සහ ගුවන්
පවාහන පද්ධතියක් අප දිවයිනට අත වශ වනවා. එවැනි වූ
තත්ත්වයක් ළඟා කර දීම සඳහා අවශ වන්නා වූ තාක්ෂණික
කමෙව්ද අප සතුව තිබිය යුතුමයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමම වටාපිටාව තුළ සහ
ඉහත දැක් වූ කරුණු පදනම් කර ෙගන අද දින ෙමම උත්තරීතර
සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති ශී ලංකා ගුවන් යානා අනතුරු සහ
සිදුවීම් විමර්ශන ෙරගුලාසි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා මම
ඉදිරිපත් කරනවා.
ෙමම වසෙර් දී ශී ලංකාෙවහි ගුවන් ෙසේවා ඉතිහාසයට වසර
සියයක් පිෙරනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙමම උත්තරීතර සභාව
ගන්නා තීන්දුව අප ගුවන් ඉතිහාසෙය් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක්
බවට පත් ෙව්වායි කියා මා පාර්ථනා කරනවා. ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය්ත්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්ත් එකඟතාව ෙම් ෙරගුලාසිය
අනුමත කර ගැනීමට ලබා ෙදනු ඇතැයි විශ්වාස කරමින් මාෙග්
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට ස්තුතියි.
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අනුව, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාව ෙක්න්දගත කර පිට වන සහ ඇතුළු
වන ගුවන් මගීන්ෙග් සංඛ ාව අනුව, ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ගුවන්
යානා හා සම්බන්ධව ගුවන් ෙසේවා මුහුණ දීලා තිෙබන සුවිෙශේෂ
පශ්න සලකන ෙකොට ෙම් ක්ෙෂේතයට අවශ
පාග්ධනය
ආෙයෝජනය කිරීමට අසීරු, සාෙප්ක්ෂව දුප්පත් රටක් විධියට අප
අපෙග් තත්ත්වය ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. නමුත් ගරු
කථානායකතුමනි, ඉතාම සුළු කාරණයක් මුල්-මහින්ද රාඅවශ
බල කරනු ලැබුවා.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඔවුන් ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් ඒ ෙකොටස් ලබා දීලා ශීලන්කන්
ගුවන් ෙසේවාෙව් අයිතීන් අතහැර දැමුවා. ඔවුන් ෙබොෙහොම සරලව
ඒෙක් අයිතිය අතහැර දමන ෙකොට අපට හිතන්න තිබුණා, ඇයි
ෙමෙහම ෙවන්ෙන් කියලා. අපි භාර ගත්ත ශීලන්කන් ගුවන්
ෙසේවය ඉතාම බරපතළ වග කීමක්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 18ක්
තිෙබනවා.

ගරු මන්තීතුමා අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය විෙද්ශයන් සඳහා
ෙදන ලද ආයතන හා ෙකොටස් කමානුකූලව ජාතිය සන්තක
කිරීමයි. එෙහම නැතුව ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක්
කියලා
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

මන්තීතුමා කියපු එක ගැන මා කනගාටු ෙවනවා. ඔබතුමා
විපක්ෂෙය් සංවිධායකවරෙයක්. ඇයි, ෙමෙහම ජනාධිපතිතුමාට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[අ.භා. 2.00]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
පිළිබඳ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන්න ෙම් රෙට් අනාගතයට අවශ
නීතිරීති සංෙශෝධනය කිරීම අත වශ යි කියන කාරණය ගැන අපි
කාටවත් විවාදයක් නැහැ. ෙම් රෙට් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා හා
සම්බන්ධ පධාන නීතිය වන්ෙන් ශී ලංකා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අධිකාරිය පනතයි. ඒ පනත පකාරව ෙරගුලාසි පැනවීෙම් බලය
විෂය භාර අමාත වරයාට තිෙබනවා. එම බලය පකාරව කාලීන,
අවශ , ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූ රීති
පද්ධතියක් සකස් කර ගැනීෙම් අවශ තාව ෙවනුෙවන් සකස් කර
තිෙබන ෙමම ෙරගුලාසි පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට
අෙප් කැමැත්ත, එකඟතාව සහ විස්තරාත්මක රීති මාලාවක් සකස්
කිරීම ගැන විෂය භාර ගරු අමාත වරයාට අෙප් ස්තුතිය
පිරිනමනවා. ෙමවැනිම අඩු පාඩු සහිත, තවම ෙරගුලාසි හදලා
නැති ක්ෙෂේත තිෙබනවා. ඒ ක්ෙෂේතවලට අදාළව ඒ ෙරගුලාසි
පැනවීමට අවශ කරන ෛධර්යය සහ කැමැත්ත ඇති ෙව්වායි
කියලා මා පාර්ථනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් සිද්ධ
වන ෙහොඳ ෙද්වල් ෙහොඳයි කියන ගමන් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් සිද්ධ
වන්නා වූ සමහර කාරණා ගැන වග කිව යුතු විපක්ෂයක් හැටියට
අෙප් තිෙබන විෙව්චනය පකාශ කරන්නත් ෙම් වටිනා කාලය අප
පාවිච්චි කරන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් පධානතම ගුවන් ෙසේවය වන
ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය එමිෙර්ට්ස් සමාගම ෙවත පවරා තිබුණා.
එහි බහුතර ෙකොටස් සංඛ ාව එමිෙර්ට්ස් සමාගම පාලනය කළා.
ෙම් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය අනුව, ෙම් රෙට් තිෙබන අවශ තාවන්

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

අසත ෙචෝදනා කරන්ෙන්?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව කරන ලද පකාශ හැන්සාඩ්
වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා ගරු ජනාධිපතිතුමාට-

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳව

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

පකාශයක් කළා නම් -[බාධා කිරීමක්]
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් අඩු පාඩු ගැන, එතුමාෙග් චර්යාෙව් අඩු පාඩු
ගැන කියන්න බැහැ. මා ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් ෙම් රෙට්
විධායකෙය් පධානියා ජනාධිපතිවරයා. ජනාධිපතිවරයාෙග්
රාජකාරිය-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කරන ලද එම පකාශය ස්ථාවර
නිෙයෝගවලට පටහැනියි.
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වැය වන්ෙන් ඔබතුමාෙග්ත්, මෙග්ත්, ෙම් රෙට් සාමාන
ජනතාවෙග්ත් බදු සල්ලියි ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. එය
අතිවිශාල මුදලක්. ඒක සරල මුදලක් ෙනොෙවයි. ඒක රුපියල්
මිලියනයක්, මිලියන ෙදකක්, මිලියන තුනක් ෙනොෙවයි.
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය නඩත්තු කිරීම උෙදසා, පවත්වා ෙගන
යෑම සඳහා ෙම් රෙට් දුප්පත්, අහිංසක මිනිසුන්ෙග් බදු මුදල්වලින්
රුපියල් බිලියන ගණන් මුදල් අතිෙර්කව වැය කරන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. ආදායම් බදු ෙගවන, සාෙප්ක්ෂව ධනවත් ෙහෝ
මධ ම පාන්තිකයන්ෙගන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් දුප්පත්
මිනිසුන් ආහාරයට ගන්න පරිප්පුවලින්, සැමන් ටින් එෙකන් ෙම්
බද්ද ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා අද ශීලන්කන්
ගුවන් ෙසේවෙය් සම්පූර්ණ අයිතිය, සම්පූර්ණ ෙකොටස් පමාණය
රජය ෙවත පවරා ෙගන, එහි පාලනය රජය ෙවත පවරා ගන්න
ගත්ත තීරණෙය් දූරදර්ශිභාවය පිළිබඳව පශ්න කරන්න අවස්ථාවක්
උදා ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒ කලින් කරන ලද පකාශය.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔව්. ඒ පකාශය.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නමුත් මා ඔබතුමාට තහවුරු කරන්න කැමැතියි මෙග් අයිති
වාසිකම පිළිබඳව. ජනාධිපතිවරයා ද ඇතුළත් විධායකය පිළිබඳව
කථා කිරීමට ෙම් ගරු සභාෙව් අයිතිය තිෙබනවා. ස්ථාවර
නිෙයෝගවලට පටහැනි වන්ෙන් ජනාධිපතිතුමාෙග් හැසිරීම පිළිබඳ
කාරණා සාකච්ඡා කිරීම පමණයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව යම්
පකාශයක් කර ඇත්ෙත් ද, එම පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන්
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි. දැන් ෙම් රෙට් විධායකෙය් පධානියා තමන්ෙග්
මතිමතාන්තර අනුව ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශයට බහුතර
ෙකොටස් අයිතිය තිබුණු සමාගමක අයිතිය සම්පූර්ණෙයන්ම රජය
ෙවත පවරා ගන්න තීරණය කරනවා. දැන් රජය ෙවත ෙම් අයිතිය
පවරා ගත්තාට පස්ෙසේ ඒක ෙලොකු වග කීමක්. මම කියන්ෙන්
නැහැ රටකට තමන්ෙග්ම කියලා ගුවන් ෙසේවයක් තිබීම අනවශ යි
කියලා. ඒක අවශ යි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ඒ පතිපත්තිය
දැරුවා. හැබැයි තමන්ට දරන්න පුළුවන් වග කීමක්, තමන්ට
දරන්න පුළුවන් කාර්යයන් තමයි භාර ගන්න ඕනෑ. ශීලන්කන්
ගුවන් ෙසේවෙය් සම්පූර්ණ අයිතිය රජය අත් පත් කර ගත්තාට
පස්ෙසේ දිගින් දිගට, එක දිගට රුපියල් බිලියන ගණනින් පාඩු
ලබන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ශීලන්කන් ගුවන්
ෙසේවෙය් සම්පූර්ණ අයිතිය රජයට අත් පත් කර ගැනීම ෙද්ශීය
ව ාපාරයක් බවට පත් කිරීමක්, එය ෙද්ශීය ගුවන් ෙසේවයක්, ඒකයි
අපට ආඩම්බරය කියා කියන එක සටන් පාඨයක් වුණාට
අවසානෙය් අද ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය නඩත්තු කිරීම සඳහා

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් පාලනය
සම්පූර්ණෙයන් ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව සතු කර ගන්නා අතර අනික්
අතට budget airline එකක් කියා Mihin Air නැවත පටන්
ගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ කථනායකතුමනි, දඹදිව වන්දනාෙව්
යවන්න අෙප් අම්මලාට, නැන්දලාට, මාමලාට අඩු වියදමට ටිකට්
ෙදන්න ඕනෑ නම්, ඒක රජෙය් පතිපත්තිය නම් ඒ අයට අවශ
කරන ටිකට් පත් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය හරහා අඩු මිලට ලබා
ෙදන්න තිබුණා. ඔය දඹදිව වන්දනාවට අවශ කරන ඒ ගුවන්
යානා පහසුකම් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට ලබා ෙදන්න
පුළුවන්කම තිබුණා. දඹදිව වන්දනාව සඳහා අඩු මිලට ටිකට් පත්
ලබා ෙදන්න තිබුණා. එෙහම කෙළේ නැහැ. දඹදිව වන්දනාව සඳහා
කියලා Mihin Air පටන් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට විශාල
ෙසේවයක් කරන, මහා විශාල ධනයක් රටට ෙගන ෙදන මැද
ෙපරදිග ෙසේවය කරන අයට සහන මිලට, අඩු මිලට ගුවන් ටිකට්
පත් ලබා ෙදන්න අවශ නම් ඒක ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඔවුන් සඳහා අඩු මිලට ගුවන්
ටිකට් පත් සැපයීම ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයක සහනයක් ලබා දීම
ඉතා පහසුෙවන් කරන්න තිබුණා, අලුත් ගුවන් ෙසේවයක් ආරම්භ
කරන්ෙන් නැතුව.
ෙලෝකෙය් එදාත් අදත් budget airlines කියන වර්ගයට අයිති
airlinesවලින් වැඩි පමාණයක් අතිශයින් පාඩු ලබනවා.
ඉන්දියාෙව් තිෙබන සියලුම budget airlines පාඩු ලබනවා.
ෙලෝකෙය් තිෙබන budget airlinesවලින් වැඩි පමාණයක් පාඩු
ලබනවා. ෙමොකද, ගුවන් යානා කර්මාන්තය කියන්ෙන් අවදානම්
සහිත ව ාපාරයක්. ව ාපාරිකෙයෝ ඒවා විවිධ ෙහේතූන් නිසා
පවත්වාෙගන යනවා. පටන්ගත්තු නිසා අමාරුෙවන් පවත්වාෙගන
යනවා. දැන් ෙලෝකෙය් තිෙබන ආර්ථික පවණතාවන් එක්ක
බැලුවාම Mihin Air පටන්ගැනීම අදූරදර්ශී පියවරක්. අද Mihin
Air සඳහා අතිවිශාල මුදල් පමාණයක් -බිලියන ගණනක්- වැය
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත්
මිනිසුන්ෙග් මුදල්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, Mihin Air කියලා නම
තියන එෙකන්ම ෙත්ෙරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
පධාන සංවිධායකතුමා ෙම් කියන කාරණය ගැන කල්පනා කරාවි.
ෙම් නම දමන එෙකන්ම ෙපෙනනවා - Mihin Air කියලා නම
දමන එෙකන්ම ෙපෙනනවා- කවුරු හරි ෙකනකු සන්ෙතෝෂ
කරන්න, ෙපෞද්ගලික වුවමනාවන් අනුව ෙපෞද්ගලික ආශාවන්
ඉෂ්ට කරන්න තමයි ෙම් ගුවන් යානා සමාගම පටන් ගන්ෙන්
කියන එක.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙකනකුට තමන්ෙග් නමින්,
තමන්ෙග් මුදලින්, තමන්ෙග් ව ාපාරෙයන් පටන් ගන්නා ගුවන්
ෙසේවයකට තමන්ෙග් නම දාගන්න පුළුවන්. රිචර්ඩ් බැන්සන්ට
අවශ වුණාම Virgin Atlantic Airways පටන් ගන්න, ඔහු ගුවන්
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

ෙසේවයක් පටන් අරෙගන තමා කැමැති නමක් දාලා ඒක
පවත්වාෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් අවශ වුෙණොත්
ඔබතුමා කැමැති නම් ඔබතුමාෙග් නම ෙයොදලා ගුවන් ෙසේවයක්
පටන් ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒක කවුරුත් විෙව්චනය
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ඔබතුමාෙග් සල්ලි; my car, my
petrol. ඒක ගුවන් යානා සමාගමකට විතරක් සීමා ෙවන්න අවශ
නැහැ. ඕනෑම ෙදයක් එෙහම කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තමන්ෙග් නම දාලා
මහ ජනතාවෙග් සල්ලිවලින් තමන්ෙග් ආශාවන් ඉෂ්ට කර ගන්න
අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් සල්ලි නාස්ති කරන එක ෙම් රටට
කරන අපරාධයක්. ඒක පඥාවන්ත තීරණයක් ෙනොෙවයි. ඒක රට
දියුණු කරන තීරණයක් ෙනොෙවයි. මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබන
ලංකාව ගුවන් ෙක්න්දස්ථානයක් කරනවා කියන සිහිනය සැබෑ
කරගන්න Mihin Air ෙහේතු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය
පැහැදිලි කර ෙදන්න අෙප් ගරු පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමාට
සිද්ධ ෙවනවා. එතුමාට එෙහම කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.
එතුමා දක්ෂෙයක්. නමුත් මා දන්නවා, SriLankan Airlines
සම්පූර්ණ අයිතිවාසිකම දරා සිටිද්දී, ඔය කියන දඹදිව වන්දනාෙව්
යන අයට, මැද ෙපරදිග යන ෙසේවකයන්ට සහන දීම SriLankan
Airlines හරහා කරන්න පුළුවන්කම තිෙයද්දී Mihin Air
පවත්වාෙගන යෑම; තවදුරටත් පවත්වාෙගන යෑම; දිගින් දිගට
පවත්වාෙගන යෑම කළ හැකි කිසිම සමතකු ෙම් ෙලෝකෙය් ඉන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නිවැරැදි
පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්, Mihin Air පටන් ගන්ෙන් SriLankan
Airlines බහුතර බලය එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට තිෙබන අවස්ථාෙව්දී
ෙන්ද කියලා.
හැබැයි එෙහම නම්, SriLankan Airlines එෙක් අයිතිය අපි
පවරා ගන්න ෙකොට, අපට Mihin Air අවශ වන්ෙන් නැහැ.
Mihin Air දිගින් දිගට පාඩු ලබන නිසා Mihin Air වහලා දමලා,
රජය අෙප්ක්ෂා කරපු යම් සමාජ ෙමෙහවරක් තිබුණා නම්, එය
SriLankan Airlines හරහා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අද Mihin Air
වැහුෙවොත්, අහිංසක ජනතාවෙග් රුපියල් බිලියන ගණනාවක
සල්ලි නාස්ති කරපු, Mihin Air හදන්න ගත්ත මූලික පියවර
වැරැදියි කියලා ෙත්ෙරනවා. අද ජනතාවට බරක් වන සුදු අලියකු
විධියට Mihin Air පවත්වාෙගන යන්ෙන් ඒ ලජ්ජාව වහගන්නයි,
අර ආඩම්බරකම රකින්නයි. හැබැයි ඒ තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික
සල්ලිවලින් ෙනොෙවයි, ජනතාවෙග් සල්ලිවලින්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙම් රට ගුවන්
ෙක්න්දස්ථානයක් කරනවා කියපු ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව, ඒ වාෙග්ම
තව කාරණයක් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමන් කිව්වා, ෙම් රට
අධ ාපනෙය් ෙක්න්දස්ථානය - education hub එකක්- බවට පත්
කරනවා කියලා. හැබැයි education hub එක බවට ෙම් රට පත්
කරනවාය කියන ෙම් ආණ්ඩුව ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට්
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කෙළේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 1.8කට ස්වල්පයක් වැඩි පමාණයක්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දැන් 2013 විසර්ජන පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. අපට ෙපෙනන තත්ත්වය
අනුව
අය වැය ෙයෝජනා අනුව ෙම් වසෙර්ත් අධ ාපනය
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා තිෙබන සම්පූර්ණ මුදල දළ ජාතික
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2 ඉක්මවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් සරසවි
කථිකාචාර්යවරුන් ෙම් තත්ත්වය ෙපන්වා ෙදන ෙකොට, ෙම් රෙට්
පාථමික ද්විතීයික සහ විශ්වවිද ාලයීය අධ ාපනය උෙදසා
ආෙයෝජනෙය් අඩුකම ගැන ෙපන්වා ෙදනෙකොට, යුෙනස්ෙකෝ
ආයතනෙය් පමිතීන් අනුව ඕනෑම රටක අධ ාපනය උෙදසා අවම
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වශෙයන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හයක්වත් ෙවන්
කිරීම අත වශ යි කියන මූලධර්මය ෙපන්වා ෙදන ෙකොට, මහ
බැංකු වාර්තා අනුව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබන ෙම් රෙට්
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කරන ආෙයෝජනය සියයට ෙදකකටත්
අඩුයි කියන කාරණය ෙපන්වා ෙදනෙකොට, මහ බැංකු වාර්තාව
අභිෙයෝගයට ලක් කරලා අද විවිධ ෙබොරු ගණන් හිලවු කියනවා.
ෙම් රෙට් අධ ාපනය දියුණු තැනකට පත් කිරීම ආණ්ඩුෙව්
යුතුකම.
යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් දුප්පත් අහිංසක
මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ෙගොඩ ගන්න, ෙම් රට සංවර්ධනෙය් මාවත කරා
ඉදිරියට ෙගන යන්න අත වශ කරන්නා වූ ෙසේවයක් තමයි
අධ ාපනය ලබා දීම. ඒ අධ ාපනෙය් පාථමික, ද්විතීය, තෘතීයික
කියන ක්ෙෂේත තුනම සඳහා පමාණවත් මුදලක් ආෙයෝජනය කිරීම
ආණ්ඩුව කළ යුතු වනවා. හැබැයි ආණ්ඩුවට ඒ ගැන කිසිම
දැක්මක් නැහැ. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් "ලංකාව ගුවන්
ෙක්න්දස්ථානය කරනවා"ය කියලා ෙපොෙරොන්දු වන ගමන්, ඒත්
එක්කම අධ ාපනෙය් ෙක්න්දස්ථානය බවටත් පත් කරනවාය
කියලා කියනවා. හැබැයි, ගුවන් ෙක්න්දස්ථානය කරන්න අවශ
ආෙයෝජනයත් නැහැ; අධ ාපනය සඳහා අවශ
කරන
ආෙයෝජනයත් නැහැ. ආෙයෝජන ෙනොකර ෙම් රෙට් සංවර්ධනයක්
ඇති වන්ෙන්ත් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් පමුඛතා ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවාද
අධ ාපනය? ආණ්ඩුෙව් පමුඛතා ලැයිස්තුෙව් අධ ාපනය නැහැ.
නිදහෙසන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් අහිංසක, දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත
අධ ාපනය තුළින් ෙගොඩ ගැනීෙම් මඟ ෙපන්වීම කරන්න එක්සත්
ජාතික පක්ෂය නිදහස් අධ ාපන පතිපත්තිය ශක්තිමත් කළා. ඒ
තුළින් ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ෙගොඩ දැම්මා.
අපි ෙහෝඩිෙය් පන්තිෙය් ඉඳලා විශ්වවිද ාලය දක්වා වූ නිදහස්
අධ ාපන අයිතිය සම්පූර්ණෙයන් තහවුරු කළා. අහිංසක
දරුවන්ෙග්-

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය
නිදහස් අධ ාපන අයිතිය ෙවනුෙවන් කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම
නිදහස් අධ ාපනය හඳුන්වා දුන්නා කියන කාරණය ඔබතුමා
පිළිගන්නවා ෙන්.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නැහැ? ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂය නිදහස් අධ ාපනය හඳුන්වා දුන්නා කියලා කියන්ෙන්
නැත්නම්, සී.ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා එක්සත්
ජාතික පාක්ෂිකෙයකු කියලා පිළිගන්ෙන් නැත්නම් සාමාන
දැනීම පිළිබඳ පශ්නයකුත් ඇති වනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් අධ ාපනය ෙවනුෙවන්
තවත් අවශ තා තිබුණා.
ෙම් රෙට් දරුවන්ට ෙනොමිෙල් නිල ඇඳුම ලබා දුන්ෙන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒකත් නැහැයි කියලා කියනවාද? ෙම්
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දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒකත් නැහැයි කියලා කියනවාද?
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ඉතිහාසෙය් දැක්ම
අනුව කටයුතු කරලා ෙම් රෙට් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් අවශ
කරන පමාණවත් අෙයෝජනයක්, සියයට 6ක ආෙයෝජනයක් අවම
වශෙයන් කරන්න. ඒ වාෙග්ම ගුවන් ෙසේවා දියුණු කිරීම සඳහා ෙම්
වාෙග් වැදගත් නීති අරෙගන එනවා වාෙග්ම ඒ සඳහා පමාණවත්
ආෙයෝජනයක් කරන්නය කියන කාරණය කියමින් මාෙග් කථාව
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව කරන ලද
යම් පකාශයක් ඇත්ද එය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට
කටයුතු කරනවා.
මී ළඟට, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමා.

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ඒක කිව්ෙව් බණ්ඩාරනායක.

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ෙම්වා මතක් කළ යුතුයි. බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් මළ
ෙගදරට ආපු සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ගහක් ෙපන්වලා කිව්වා,
"අන්න ගස් බඩ ගාන ෙකොල්ෙලෝ. උන් නැති කළා කන්නන්ගර"
කියලා. කරපු ෙදෝහී වැඩ.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

මහත්වරුනි, ෙම් ගැන දන්ෙන් නැති ඊට පස්ෙසේ ඉපදිච්ච කට්ටිය,[බාධා කිරීම්] බලන්න ෙමය හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. දැන්
ඉන්න එක් ෙකෙනකුවත් ඒ කාලෙය් ජීවතුන් අතර හිටිෙය් නැහැ.
හිටිෙය් නැහැ. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේෙග් අං තට්ටුව ගළවලා
libraryයට යන්න. පුස්තකාලෙය් ෙම් විස්තර තිෙබනවා. [බාධා
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවඩි තියන්න ඕනෑ, එල්ලන්න ඕනෑ,
ෙම් ෙබොරු කියනවාට.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

[අ. භා. 2.18]

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් වචනය
කියන්ෙන් වැරදි මතයක් ෙම් රෙට් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තැන්පත්
වීම වැළැක්වීම සඳහායි. ගරු සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර
මැතිතුමා 1945 දී නිදහස් අධ ාපන පනත කියාත්මක කෙළේ
හුදකලාව; තනිෙයන්. ඒ කාලෙය් සමස්ත එක්සත් ජාතික
පක්ෂයක් තිබුෙණ් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන එක ආෙව්
නිදහස් අධ ාපන පනත ආවාට පසුවයි; 1946 දීයි. නිදහස්
අධ ාපන පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුෙණ් 1945 දී. ඒ කටයුත්ත
ආරම්භ කෙළේ සිරගත ෙවලා සිටි ආචාර්ය ඇන්.එම්. ෙපෙර්රා සහ
පිලිප් ගුණවර්ධන ෙදපළයි. කන්නන්ගර මහතා හුදකලාව අවුරුදු
ෙදකක් තිස්ෙසේ ලංකාව පුරා මහා සටනක් කළා. එතුමා සමඟ
වලල ඒ. රත්නායක මහත්මයා, බර්නාඩ් අලුවිහාෙර් මහත්මයා සහ
බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ඇතුළු පස් ෙදෙනකු තමයි ෙම් නිදහස්
අධ ාපන පනත් ෙකටුම්පත රාජ මන්තණ සභාෙව් සම්මත කර
කියාත්මක කරන්න මූලික වුෙණ්. ෙම්වා ගැන ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න.
ගරු ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයා ෙම්කට එක ෙහළාම
විරුද්ධ වුණා. ෙම්ක රටට දරන්න බැරි බරක් කිව්වා. ෙම්ක
දරන්න බැහැ කියලා ගරු ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයා කිව්වා.
සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල මහත්මයා කිව්වා ෙමෙහම නිදහස්
අධ ාපනය දුන්ෙනොත් ගස් බඩ ගාලා ෙපොල් කඩා ගන්න
ෙකොල්ෙලක් රෙට් නැති ෙවනවා කියලා.

Order, please! - [Interruption.] Hon. Members, please
sit down.
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

රට විනාශ කරන්න හදන්න එපා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ඉපදිච්ච
බයියලා.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Gamini Jayawickrama Perera, Hon. Ajith P. Perera,
කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ෙමොකක්ද ෙම්? [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවනවා. ෙමෝඩයා වාඩි
ෙවයන්. පල් ෙමෝඩෙයෝ.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා]

ඉතිහාසය දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙජ්ආර්ෙග් කාලෙය් ආපු
ෙමෝඩෙයෝ.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න.

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා
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ඉතිහාසය වරද්දන්න එපා. ෙබොරු

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] කන්නන්ගර මහත්මයා හුදකලාව
බණ්ඩාරනායක මහත්මයාත් එක්ක නිදහස් අධ ාපනය ස්ථාපිත
කළා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please ! Hon.
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.

Gamini Jayawickrama Perera,

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනය විනාශ කෙළේ යූඑන්පීය. [බාධා
කිරීම්]

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ෙමෝඩයා

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! - [Interruption.] Please sit down.
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාඩි ෙවන්න. ෙමෝඩෙයක් ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

ඒ පකාශය ඉල්ලා අස් කර ගන්න. [බාධා කිරීම්]

(The Hon. Shantha Bandara)

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

කරුණාකර වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ඉතිහාසය දන්ෙන් නැතිවයි කථා
කරන්ෙන්. ඉතිහාසය දන්ෙන් නැහැ.[බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙමතුමා ෙබොරු

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

පිස්සු ඕයි. තමුෙසේ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියන්ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ෙතොටිල්ෙල්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ ෙතොටිල්ෙල් හිටිෙය් ඒ
කාලෙය්. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

කරුණාකර වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ajith P. Perera, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

කිරීම්] ෙමෝඩයා ෙවන්න එපා අයිෙසේ. [බාධා කිරීම්]වාඩිෙවයන්
ෙගොනා.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ෙමෝඩයා වාඩිෙවයන්. ෙමෝඩයා වාඩිෙවයන්. [බාධා කිරීම්]
කසිපු ෙපරකෙදෝරුෙවෝ. [
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sooriyapperuma, - [Interruption.]
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ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

ඇත්ත කියපල්ලා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

යූඑන්පිය නිදහස් අධ ාපනයට විරුද්ධ වුණා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

වාඩි ෙවන්න. වාඩි ෙවන්න. ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. හතර ෙදනයි කටයුතු කෙළේ.
[බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sooriyapperuma, you go ahead with your speech.
- [Interruption.]
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අහගන්න. අහලා ඉෙගන ගන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ඉපදිලත් නැහැ, ඒ සිද්ධිය සිද්ධ ෙවන ෙකොට.
ෙබොරුවට නිදහස් අධ ාපනය කරට ගන්න හදනවා. ඒක කෙළේ
නැහැ. [බාධා කිරීම්]
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථා
කරන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

නිදහස් අධ ාපනය එන ෙකොට මුන්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඉපදිලත් නැහැ. අම්මෙග් බෙඩ්වත් හිටිෙය නැති බල්ෙලො

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] හැන්සාඩ් වාර්තාව බලාපල්ලා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

කවුරු හරි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරමින් ඉන්න ෙකොට
මියැෙදන්න ෙහොඳ නැති නිසා අපි එතුමාට ඉඩ ෙදනවා.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sooriyapperuma, ඔබතුමා subject එකට අදාළව කථා
කරන්න.

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

නිදහස් අධ ාපනය අවශ යි කියලා රාජ මන්තණ සභාෙව්
පළමුවැනි ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ ඇන්. ඇම්. ෙපෙර්රා
මහත්මයායි, පිලිප් ගුණවර්ධන මහත්මයායි. ඒක තමයි
කන්නන්ගර මහත්මයා කියාත්මක කෙළේ. [බාධා කිරීම්] අෙන්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

රනිල් රවට්ටා ෙගන ඉන්නවා. රනිල් රවට්ටා ෙගන ඉන්න ෙහොම්බ
කඩනවා, එළිෙයදි කව්ෙවොත් ඕක. [බාධා කිරීම්]
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Azwer?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා turned abusive towards one of
the most senior gentlemen in this House.-[Interruption.]
Sir, they are disturbing the House. - [Interruption.] You
can send them out. They are disturbing the Debate. The
orderliness -
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පාර්ලිෙම්න්තුව

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order, Hon. Azwer.[Interruption.] Hon. Sooriyapperuma,- [Interruption.]
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ෙමතැන වැරදි මත දමනවාට අපි විරුද්ධයි. ෙම් වැරදි මත
දමන කට්ටිය පරම්පරා ෙදකකට තුනකට පස්ෙසේ ඉපදුන කට්ටිය.
ෙමෙහම කරන එක වැරදියි. අනුන් කරපු වීර කියාවලට ෙහොර
ඔප්පු ලියන්න යන්න එපා. ඒකට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඒෙකන්
තමයි මුළු ලංකාවම ෙවනස් කෙළේ. ඒ ෙවනස් කිරීම නිසා ෙම් රෙට්
ෙලොකු සිද්ධි තුනක් ඇති වුණා. 1931 සර්වජන ඡන්දය.
1945 නිදහස් අධ ාපන පනත, 1956 බණ්ඩාරනායක
විප්ලවය. ඔය සිද්ධි තුෙනන් තමයි අලුත් ලංකාවක් බිහි වුෙණ්.
ඒක අමතක කරන්නට එපා. ඒක ෙකොච්චර ගැඹුරුද කිව්ෙවොත්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවුරුදු හැත්තෑපහකට පස්ෙසේවත්
නැඟිටින්නට බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. තව අවුරුදු 25කටවත්
යුඑන්පී එක නැඟිටින්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒක දිහා බලන්න.
අද යූඑන්පීය කියන්ෙන් බිදිච්ච පිඟානක්. [බාධා කිරීම්] දුප්පත්
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ෙමොළ ෙගඩිය කනවා, පිටිපස්ෙසේ
ඉඳෙගන ෙම් හැතිකරය.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධා කිරීම්] පිටෙකොන්දක් නැහැ එෙකකුටවත්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධා කිරීම්]
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද මුළු ෙලෝකෙය්ම
පිළිගන්න ෙදයක් තමයි සෑම රටකටම නාවික හමුදාවක්
තිෙබන්නට ඕනෑය; ෙවෙළඳ නැව් ෙසේවයක් තිෙබන්නට ඕනෑය
කියන එක. ඒ වාෙග්ම සෑම රටකටම ගුවන් ෙසේවයක් තිෙබන්නට
ඕනෑය කියන එක. ඒක තමයි සංෙක්තය. ඒ ගැන තර්ක කරන්නට
යන්නට එපා. 21වන ශත වර්ෂෙය් ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම ඒ රෙට්
අනන තාව ෙලෝකයට පදර්ශනය කිරීම සඳහා ඒ රෙට් හමුදාව,
නාවික හමුදාව, ෙවෙළඳ නාවික හමුදාව, ගුවන් ෙසේවාව යන
ෙම්වා පිහිටුවා ෙගන තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්ක අසවල් නෙමන්ය
කියා කියන්නට එපා.
ගරු ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයා ලංකාෙව් ෙලොකුම වැව
හැදුවා. ඒකට නම දැම්ෙම් "ෙසේනානායක සමුදය" කියලායි. අප
ඒකට ෙදොස් කිව්ෙව් නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාට ඕනෑ
වුණා, කටු ෙගයි තිබුණ "ජයවර්ධන" කියන නම අර ෙගන
ෙකෝට්ෙට් තැපැල් කන්ෙතෝරුෙව් ගහන්න.
ඒ නම ගැහුවා,
"ජයවර්ධන පුරය" කියා. ඒක තිබුෙණ් සැළලිහිණි සන්ෙද්ශෙය්.
ඊට පස්ෙසේ මැරිලා තිබුණා, ඒ වචනය. ආපසු ෙගනැවිත් එයා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගැහුවා. ඒවා ගැන කථා කරන්න කවුරුවත් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
අද ෙමොකද කෙළේ?
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[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. ෙම්වාෙග් කටයුතු
රාශියක් කළා. [බාධා කිරීම්] මම හිතුවා, තමුෙසේ ෙගොෙනක්
කියලා අයිෙසේ. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ නියම ෙගොනා.[බාධා
කිරීම්] ෙමොකක්ද අයිෙසේ, තමුෙසේ
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙකොෙහන්ද ඔය ලයිසන් එක අර ගත්ෙත්? තමුෙසේෙග් ලයිසන්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

එක ෙකොෙහන්ද ගත්ෙත් අයිෙසේ? [බාධා කිරීම්]
ෙජ්ආර්ෙග් ෙහොම්බට ඇණලා එළියට ආෙව් මම.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

නැහැ ඕයි.

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙහොම්බට ඇණලා ආෙව්. දකුණු ෙකොළඹට ආෙව්
හුජ්ජෙයෝ
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

ෙම්වාෙග්

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙනොෙවයි. ෙජ්ආර්ට ගහලා අයිෙසේ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

අපි එළියට ආෙව්. [බාධා කිරීම්] යෙකෝ. ෙකෝ උඹලාෙග්
පිටෙකොන්ද තිෙබන එවුන්.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

පිටිපස්ෙසේ ඉඳ ෙගන ෙමොනවාද කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඔව්.
[බාධා කිරීම්] රනිල්ට බණිනවා. පිටිපස්ෙසේ ඉඳෙගන වඳිනවා.
ෙමොකක්ද යෙකෝ ඕක?
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධා කිරීම්] දකුණු ෙකොළඹ එෙකොෙළොස් දාහක් ගත්තා, යාළුවා.
[බාධා කිරීම්] ඔව්. ගන්න කියනවා, අදත් තමුන්නාන්ෙසේලාට.
[බාධා කිරීම්] හරි. [බාධා කිරීම්] මම තමුෙසට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

notice ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] මම ආෙයත් බටහිර ෙකොළඹට
එනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being made
by the Hon. Dinesh Gunawardena.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විරුද්ධ පර්ශ්වෙය්
මන්තීවරුන් කථා කරනෙකොට, ආණ්ඩුවට හා ජනාධිපතිතුමාටත්
අපහාස කරනෙකොට අප ෙගෞරවෙයන් සවන් දුන්නා. අෙප්
ෙජ ෂ්ඨෙයක් වන, ගුරුවරෙයක් වන ගරු ෙජ්.ආර්.පී.
සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමාට කථා කරන්නට ඉඩ ෙනොෙදනවා නම්
- විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරුන්ට අප
කියන්නට ඕනෑ,
කරුණාකර එතුමාට කථා කරන්නට ඉඩ ෙදන්නය කියා. එතුමාට
කථා කිරීමට නියමිත කාලයත් අවසානයි.- අෙප් ෙවලාෙවන් තව
විනාඩි 15ක් එතුමාට ලබා ෙදනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කථා කරන්නට කවුරුත් නැහැ, ඒ පැත්ෙත්. [බාධා කිරීම්]
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ෙකොන්දක් නැහැ කියන එක ගැනයි මට කනගාටු. ෙදකම
තිෙබන්න ඕනෑ. බැණ බැණ රනිල්ට පිටු පස ඉන්නවා. අයිෙසේ,

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

මම ෙජ්ආර්ට challenge එක දීලා එළියට ආෙව්. තමුෙසලාට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

බැහැ ඒක කරන්න. තමුෙසලාට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

පිට ෙකොන්දක් නැහැ අයිෙසේ.

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග්
අවසරය අනුව මම ෙම් ෙනොදන්නා අයට ඉතිහාසය කියා ෙදනවා.
[බාධා කිරීම්] ෙම් ෙනොදන්නා උදවිය. [බාධා කිරීම්]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

පිට ෙකොන්දක් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

විපක්ෂ නායකතුමා - [බාධා කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of
Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තව විනාඩි 15ක්
එතුමාට ෙදනවා කිව්වා ෙන්. එෙහම නම් අපි මාතෘකාව ෙවනස්
කර ඉතිහාසය සහ භූෙගෝලය පිළිබඳව එතුමාට කථා කරන්න
කියමු.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Dayasiri Jayasekara,
please sit down. Hon. Sooriyapperuma, you carry on.
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

මම ජයෙසේකර මහත්මයා ගැන වාදයට එන්ෙන් නැහැ.
ජයෙසේකර මහත්මයා හිටපුවා ෙව්. දක්ෂතා තිබුණාට පිට

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ajith P. Perera, what is your point of Order?
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
ස්ථාවර නිෙයෝග කඩ කරමින් "ෙගොනා", "බූරුවා", "තමුෙසේ"

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

යනාදී වචන පාවිච්චි කරමින් ෙජ ෂ්ඨ, ෙශේෂ්ඨ ගුරුවරයා කථා
කළා. ෙම් ෙශේෂ්ඨ මන්තීතුමා කථා කළා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, I understand your point of Order. If
there is anything against the Standing Orders, that will be
expunged. Hon. Sooriyapperuma, you carry on.
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදහිවල සත්තු වත්ෙත්
ඉන්න ඔක්ෙකොම සත්තු ටික

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා]
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නවා. ඔක්ෙකොම සත්තු ටික

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒෙක් ඉන්නවා. American Embassy එෙකන් හදපු ෙඩොලර් කවපු
අය කලිසම American Embassy එෙකන් දීලා.’ ඇෙමරිකන්
American Embassy එෙකන් දීපු කලිසම ඇඳෙගන කථා
කරන්ෙන්. ඉස්සර coat ඇන්ෙද් නැහැ. දැන් American Embassy
එෙකන් ෙදන coat අඳිනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමාට coat දමා ෙගන බූරුවා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලා බණින්න කිසිම අයිතියක් නැහැ අෙප් කථිකෙයක්ට. එතුමා
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත් අපි ගරු කරන ඇමතිවරෙයක්. එතුමා
අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Sujeewa
Senasinghe, sit down please. Hon. Sooriyapperuma, you
carry on. [Interruption.]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of
Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නම නැති එකම එක සෙතක්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නවා. ඒ තමයි ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම
මහතා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Dayasiri Jayasekara,
sit down please. [Interruption.]
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ඔන්න coat කාරයා. පරණ coat කාරෙයක්. Embassy එෙකන්
ෙදන coat ඇඳෙගන එන්ෙන්. ඉස්සර ආෙව් බැනියම ඇඳලා. දැන්
Embassy එෙකන් ෙදන coat ගහලා. සපත්තු කුට්ටම Embassy
එෙකන් ෙදන්ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order?

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

එංගලන්තෙය් බැටළුෙවෝ බලන අයෙග් පරණ coat ෙදනවා.
ෙම්වා ඇඳලා එන්ෙන්. ෙමතැනින් යනෙකොට බැටළු ගෙඳේ බැහැ.
[බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? මුන්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කවදාද coat ඇන්ෙද්? එංගලන්තයට ගිහින් coat ගහෙගන
එනවා. ඇවිල්ලා ෙමෙහ බණිනවා. ෙඩොලර්වලින් නඩත්තු
කරනවා. ෙටන්ඩර්කාරයින්ෙග් පශ්න අහනවා. ෂැන්ගි-ලා ගැන
කියනවා. කැසිෙනෝකාරයින්ෙග් සාක්කුෙව් ඉන්ෙන්. ෙම්වාෙය්
ඉන්ෙන් ගහන්න. අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ අහලා තිෙබන පශ්න
බලන්න. ඒ පශ්න තිෙබන්ෙන් එෙහම පිටින්ම ෙටන්ඩර්කාරෙයෝ
ගැන; කැසිෙනෝ කාරෙයෝ ගැන; ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි කරන සමාගම්
ගැන. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි එක්තරා පිරිසක් නඩත්තු කරන්ෙන්.
ඉන්දියානු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පස් ෙදෙනක් ෙම් වාෙග් අවුරුදු
ගණනක් පගාව අරෙගන පශ්න අහලා ඒ අයට ඉන්දියාෙව්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සිර දඬුවම් දුන්නා.
සියලුම වාර්තා අරෙගන බලන්න. ඒ අහන පශ්න කැසිෙනෝ
කාරයින්ෙග්, එෙහම නැත්නම් ඉඩම්
හිමියන්ෙග්, එෙහම
නැත්නම් ෙටන්ඩර්කාරයින්ෙග් පශ්න. ෙම්වා අහපු ගමන්
සන්ෙතෝසම් ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, තමුෙසට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කිව්ෙව් -

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔබතුමා පශ්න කීයක් අහලා තිෙබනවාද? අපි අසභ වචන
කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි මට තමුෙස

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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කියා කිව්වා.
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ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ෙමෝඩයා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

තමුන්නාන්ෙසේ කියලායි ඒ කියන්ෙන්. ඒක ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීම්] අර හාදයා නම් ෙමොන තුට්ටු ෙදෙක්

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කථා කරන්ෙන් නැතුව වාඩි ෙවන්න.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙපරකෙදෝරුෙවක්ද? [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

කාරක

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sooriyapperuma, ඔබතුමා subject එක කථා කරන්න.
අනවශ වචන පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතුව කථා කරන්න.

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ෙම් ෙගොල්ලන් black market

Sir, there is a deliberate - [Interruption] - Sir, please
listen. There is a deliberate attempt made by the
Opposition Members to filibuster and stop the most senior
Member from speaking. According to Standing Order No.
74, you can take action and send the Members out
because they are trying to filibuster - [Interruption.]
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sooriyapperuma, you carry on. [Interruption.]
ෙපරකෙදෝරුෙවෝ. [බාධා කිරීම්]

ඔබතුමා කථා කරන්න. ඔබතුමාෙග් ෙවලාව යනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ
කරන්න.

කාරක සභාපතිතුමනි,

ෙමතුමාට අවවාද

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අෙප් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක කවුරුත් දන්නවා.
හැබැයි ෙමතුමා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ආපු ෙකෙනක්. ඒකට කමක්
නැහැ. එතුමා ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. හැබැයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්
අපහාස කරන එකයි.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඉතින් ඔබතුමන්ලා අහෙගන ඉන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙක් ඉවරයක්
තිෙබන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ඇත්ත වශෙයන්ම මම ෙම් කථා කෙළේ ෙම් සභාෙව් කියා
තිෙබන අසත කරුණු ටිකක් නිවැරදි කරන්නයි. ඒ නිසා ෙම්ක
අහෙගන ඉන්න.
නිදහස් අධ ාපනය ගැන, ෙම් රෙට් ගුවන් ෙසේවාව ගැන කියපු
ඒ අසත කරුණු ටික ෙම් සභාෙව් වාර්තාගත ෙනොවිය යුතුයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 75කට ඉස්ෙසල්ලා
ලංකාෙව් තිබුෙණ් රත්මලාන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විතරයි. බිතාන
හමුදාව යුධ ගුවන් ෙසේවාවක් ඇති කරලා කටුනායක ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ හැදුවා. ඒක තමයි අද වනෙකොට මදි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙදවැනි ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අපි
හදා ෙගන යනවා, දකුණු පළාෙත්.
දිවංගත ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ලෑස්ති වුණා, ඒ
අවශ තාවට ෙදවැනි ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් තිකුණාමලෙය් හදන්න.
ඉන්දියාව තර්ජනය කළා. ඒ නිසා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා
ඒක ඉල්ලා අස් කර ගත්තා. අද අපි ඒක හදනවා. අෙප් රට;
ලංකාව -සිතියම අරෙගන බලන්න.- ඉන්දියානු සාගරෙය් මැද
තිෙබන තිප්පළ. නැව් ගමනාගමනයට මැද; ගුවන් ෙසේවාවලට මැද.
ෙමච්චර කාලයක් ෙගොඩබිම ලංකාවක් තමයි තිබුෙණ්. ගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයා මුහුදු ලංකාවක් හදා ෙවරෙළේ සිට සැතපුම්
200කට සාගරික කලාපයක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. අහසට
ගුවන් හමුදාවක් හැදුවා. ඇෙමරිකාවට පවා ඔෙරොත්තු ෙදන ගුවන්
හමුදාවක් හදා ඒ ගුවන් හමුදාෙව් ශක්තිෙයන්
තමයි අපි
තස්තවාදය පරාජය කෙළේ. එච්චර විතරක් ෙනොෙවයි, අද ෙම් රෙට්
සියලු ෙදනාටම යුධ පුහුණුවක් දීලා මව්බිම ආරක්ෂා කර ගන්න

381

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා]

සූදානම් ෙවයල්ලා කියලා කාන්තාවන්ට පවා පුහුණුවක් දුන්නා.
අද අපි අශ්වාෙරෝහක හමුදාවක් හදනවා. අද අෙප් රෙට් කාන්තා
අශ්වාෙරෝහක හමුදාවක් හදා තිෙබනවා.
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නිෙයෝජනය කරමින් කථා කරපු මන්තීතුමා, මාධ හරහා ෙගොඩ
නඟලා තිෙබන පබන්ධය තමයි ඔහු විද්වත්, ඒ වාෙග්ම පරිණත
ස්වරූපයක් තිෙබන මන්තීතුෙමකු බව. [බාධා කිරීමක්] ගරු
අස්වර් මැතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔය අනික් පිස්සා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
ෙපොලීසිෙය්, අනික් ඒවාෙය්. [බාධා කිරීම්] ඔව්. අශ්වෙයක්ෙග්
තියා බූරුෙවක්ෙග් පිෙට් ෙනොගිය බයියලා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට පවා අපි අලුත් තත්ත්වයක් ෙදනවා. අවුරුදු
18 පිරුණු සෑම තරුණෙයක්ම, සෑම තරුණියක්ම 18වන උපන්
දිනය පනින ෙකොට ඉලක්කයට ෙවඩි තියන්න ඉෙගන ගන්න
ඕනෑ. යන්න ඕනෑ, ස්ෙකෝලවලට. Cadet battalion එකට යන්න
ඕනෑ. ෙම්වා කරපු නැති බයියලා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ටිකක් දාලා රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා ෙමොකක්ද ෙම් කරන
වැෙඩ්? මලෙපොෙත් අකුරු දන්ෙන් නැහැ. කැෙල් ඉඳලා ආපු වල්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙග් හැසිෙරනවා. ෙගොෙඩ් ඉඳලා ෙකොළඹට ඇවිල්ලා. අලුත්
ලංකාවක් අපි ෙදනවා. ඒකට අකීකරු වුණත් - [බාධා කිරීම්]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙදන්නායි. හරියටම දැන් ෙදන්ෙනක් ඉන්නවා. ලස්සනට
ෙදපැත්ෙතන් දාලා තිෙබනවා. හරිද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, පිස්ෙසක්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙග් කෑ ගහන්ෙන් නැතිව.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට එෙහම අෙගෞරව කරන්න එපා.

අංෙගොඩ මානසික ෙරෝහෙල් ඉන්න මිනිස්සු පිට අයට පිස්සුයි

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙගොනාට ෙගොනා ඇර මම ෙවන ෙමොනවා
කියන්නද? [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා මාව එල්ලුම් ගහට
නියම කළත් බූරුවාට බූරුවා කියනවා මිසක් මම ෙවන ෙදයක්
කියන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මා කියන්ෙන්. මම නැවතත් කියනවා,
ලංකාෙව් ධජය ගුවනට ෙගන යන ෙම් ගුවන් ෙසේවාව ලංකාෙව්
අනන තාවට සිංහ ෙකොඩිය හා සමානයි කියලා.
ගරු පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්ක
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. තරුණ ඇමතිතුමාට මා ගරු කරනවා.
පියාෙග් අඩි පාෙර් ගිහිල්ලා ඔබතුමා තව පියවරක් ඉස්සරහට ගියා.
ෙම් ගුවන් ෙසේවාව මඟින් සිංහ ෙකොඩිය ලංකා ධරණී තලෙය්
අභ ාවකාශය දක්වා ෙගන යන ෙමන් ඉල්ලමින් මෙග් කථාව
සමාප්ත කරනවා.

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියනවා. ෙමතුමා අංෙගොඩින් ෙබ්රිලා ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා හිතන්ෙන් ඒවාට
හිනා යනවා කියලා. අෙන් පව්. ඒකත් පිස්සුෙව්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[අ.භා. 2.45]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ලක්ෂණයක්.

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම කියමින් හිටිෙය් ෙම්කයි. පාසල් දරුෙවෝ ඉන්න ෙම්
සභාෙව් තමන්ෙග් මී මුනුබුරන් දැකලා තිෙබන තැනැත්ෙතෝ
ඉදිරිපත් කරන වචන, ඒවා ඉදිරිපත් කරන ලද ස්වභාවය
ගත්ෙතොත් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම හෑල්ලුවට ලක් කිරීමක් තමයි අපි

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
රෙට් ගුවන් ෙසේවාව පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙරගුලාසි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ගැනීෙම්දී මීට කලින් ආණ්ඩු පක්ෂය

2012 ඔක්ෙතෝබර් 11

383

දැක්ෙක්. එතුමා තමන්ෙග් නිරුවත ෙමොන තරම් පමාණයකින්
ෙපන්නුවත් කමක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
හැබැයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවම නිගාවට පත් වන, ෙම් සභාව තුළ
ෙමෙතක් පකාශයට පත් ෙනොවූ ඉතාමත් අවර ගණෙය් පකාශ ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිදු කිරීම පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම
අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශය
පිළිබඳවයි. දැන් අපි දන්නවා, එයාර් ලංකා ආයතනය, එමිෙර්ට්ස්
ආයතනය සමඟ අවුරුදු දහයක බදු ගිවිසුමකට එළැඹුණාය කියන
එක. ඒ අනුව එම ගිවිසුම 2008 අෙපේල් මාසෙය්දී අෙහෝසි වීමට
නියමිතව තිබුණා. රෙට් විවිධ සාකච්ඡාවන් තිබුණා, විවාදයක්
පැවතුණා, ෙමම බදු ගිවිසුම අවසන් වූවාට පසුව එමිෙර්ට්ස්
ආයතනය ෙවතම ෙමය නැවත දිගු කරනවාද, එෙහම නැත්නම්
යළි ශී ලංකා රජය ෙවත පවරා ගන්නවාද කියලා.
නමුත් වර්තමාන ආණ්ඩුව තීරණය කළා එමිෙර්ට්ස් ආයතනය
ෙවතම ෙමම සමාගම නැවත පවරා ෙදනවා ෙවනුවට ශී ලංකාෙව්
අභිමානය, ගරුත්වය ආදී ෙද්ශමාන , ෙද්ශෙපේමි වචන පාවිච්චි
කරමින් ෙම් ගුවන් සමාගම රජය සතු සමාගමක් බවට පත් කර ගත
යුතුයි කියලා. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි,
2008 අෙගෝස්තු මාසෙය් එමිෙර්ට්ස් ආයතනය සමඟ එළැඹී තිබුණු
ගිවිසුම අෙහෝසි වන බව දැන ෙගන තිබියදී, ශී ලංකාවට තවත්
ගුවන් සමාගමක් අවශ වුණාද කියලා. ෙමොකද, 2008 වර්ෂෙය්
ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් එක නැවත ශී ලංකා රජය ෙවත පවරා
ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එෙසේ තිබියදී 2007 වසෙර්දී "මිහින්
එයාර්" කියලා නවතම ගුවන් සමාගමක් පටන් ගත්තා. ශී ලංකා
රජය ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බදු මුදල් ෙගවමින් මහා පරිමාණ
නාස්තිකාර ආයතනයක් පටන් ගත්තා. එහි පධාන විධායක
නිලධාරියා හැටියට කටයුතු කෙළේ අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න
ජනාධිපතිවරයාෙග්
මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙසවෙණ් ඉතාමත් සමීපව කටයුතු කරන පුද්ගලෙයක්.
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything against the Standing Orders, that
will be expunged. Do not worry, Hon. Member.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා ෙම් රෙට් සියල්ල
ෙමෙහයවනවා නම්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

මිනී මැරුවා.
මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

මිනී මැරුවා.[බාධා කිරීමක්]
මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Azwer?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, he is casting aspersions not only on His
Excellency the President but also on a Member of this
House, which he cannot do. He must withdraw that or it
must be expunged.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

Hon. Azwer, you are also using unwanted words. Why
are you always raising points of Order? Please sit down.
Hon. Member, you may carry on with your speech.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාට එක
ෙදයක් අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. ෙලෝකෙය්ත්, අෙප් රෙට්ත්
විවිධ ඝාතනයන් සිදු වී තිෙබනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඔව්. ජවිෙප එක මූලිකව.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

වාඩි ෙවලා ඉන්නෙකෝ, පිස්සා

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රටම ඔහුෙග්
යටතට පත් ෙවලා නම් - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ.
මහ ෙලඩක්ෙන් ෙම්ක. [බාධා කිරීමක්] ඒකට තමයි මූලාසනෙය්ඩි

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙගයි.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙග් දඟලන්ෙන් නැතිව. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ම

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ඔයිට වඩා ෙහොඳයි. තුට්ටු ෙදෙක් හාදයා.

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

ෙම්ක. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. ෙම්ක අරලියගහ මන්දිරය

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙහෝ පුත්තලම ෙහෝ බූරු රැලක් ඉන්න තැනක් ෙහෝ ෙනොෙවයි.
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව බව මතක තියා ගන්න. පිස්ෙසක්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙග් දඟලනවා. ලජ්ජයි. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, එක්ෙකෝ එතුමා එළියට දමන්න. නැත්නම් අපට
කථා කරන්න ඉඩක් හදලා ෙදන්න. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවක්ද?
[බාධා කිරීම්] පිස්ෙසක්
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙග් දඟලනවා. වයසටත් ලජ්ජයි. අඩුම තරමින් වයසට ගරු
කරනවා, පිස්ෙසක්
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙමොකක්ද

ෙම්?

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙග් දඟලන්ෙන් නැතිව කරුණාකර වාඩි ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා subject එක ගැන කථා කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඉතින් කථා කරන්න ඉඩ ෙදනවාද? ෙම් හාදෙයක්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

දඟලනවාෙන්. Subject එක ගැන තමයි කථා කරන්න හැදුෙව්.
ෙමතැන නැඟිට නැඟිට පිස්ෙසක්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙග් දඟලනවා. [බාධා කිරීමක්] පැත්තකට යනවා. ඒවා කරනවා
ෙවන ෙකොෙහේ හරි ගිහිල්ලා. ෙගදර ගිහිල්ලා කරනවා ඔය
ෙසල්ලම්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දඟලන්න එන්න එපා ඕවාට. ගිහිල්ලා
අරලියගහ මන්දිරෙය්
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙපොල්පිතිවලින් කපලා එල්ලලා තියන්නයි ඕනෑ, "ෙමන්න
අස්වර්"
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලා ගහලා පද්ද පද්දා තිෙය්වි. [බාධා කිරීම්] ඔන්න ඔය වාෙග්
හාදෙයෝ
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

හරිද?

උෙද්ට කරලා එන job එක දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කරන්න
හදනවා. ලජ්ජයි හෙලෝ තමුන්නාන්ෙසේලාට. හරිද? ෙම් වාෙග්
හාදෙයෝ
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

කියලා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොල් තිෙබන
පළාත්වල ගම්වලට දුන්ෙනොත් ෙපොල්පිතිවලින් කපලා "අස්වර්"

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

වාෙග් දඟලන්ෙන් නැතිව.
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් පිස්ෙසක්
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[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙම්. ෙවන කවුද? ඒ නිසා- [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවනවා, හෙලෝ.
[බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, please sit down.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා කරුණාෙවන් මතක්
කරනවා,
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඔබතුමාෙග්
වගකීම
මන්තීවරුන්ෙග් අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම බව. ඔබතුමා ඔය පුටුෙව්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඔබතුමා ඔය පුටුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන්නත්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායන් ආරක්ෂා කරන්නත් බැඳී සිටිනවා.
ෙම් වාෙග් පිස්ෙසකුට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඕනෑ විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දඟලන්න ඉඩ ෙදනවා නම්, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ පිස්ෙසකුට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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ඕනෑ විධියට ෙසල්ලම් කරන්න ඉඩ ෙදනවා නම් ඔබතුමා
ෙමොකටද ඔය පුටුෙව් ඉන්ෙන්?
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමා දැන් කථා කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ආෙය් නැඟිට්ෙටොත්
ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම්ක මළ වාතයක්ෙන්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

දවසක්ද, ෙදකක්ද ෙම්ක තිෙබන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ඉවසන්න පුළුවන් එක දවසක් ෙදකක් නම්.
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු දවෙසේ ඉඳන් පිටිපස්ෙසේ පුටුෙව් වාඩි
ෙවනවා; ඕනෑ එකටයි, එපා එකටයි හැම එකටම නැඟිටිනවා.
ෙම්ක මළ ෙකෝලමක්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒවාට තමුන්නාන්ෙසේලාත් උපෙදස්
ෙදනවා; ඔවදන් ෙදනවා; ඒවා ආරක්ෂා කරනවා. එෙහම කරන්න
ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය පුටුෙව් වාඩි කරවන්ෙන්; ඔය
තනතුර දීලා තිෙබන්ෙන්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒ නිසා ඔය පුටුෙව් වාඩි ෙවනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
වගකීම තමයි ෙකෝලම් නටන්න ෙදන්ෙන් නැතුව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිසි පරිදි පවත්වාෙගන යන්න මැදිහත් වන එක.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග්
වගකීම මිනී මරුෙවෝ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළවීම.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, please sit down. - [Interruption.] I ask
you to sit down. - [Interruption.] Please sit down. Do not
interrupt him. - [Interruption.]
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මා ඒකට උත්තරයක් ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝක ඉතිහාසෙය් ඝාතනයන්
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඝාතනයන්වලින් ෙලෝකය ඉදිරියට
ගිහිල්ලාත් තිෙබනවා. ඒවා පතික්ෙෂේප කරන්න එපා. සමහර
අවස්ථාවල එවැනි මඟ හැරුණු ඝාතනයන් තිෙබනවා. ඒවා
පිළිබඳව අද කනගාටුවක් තිෙබනවා. ඒකයි මට කියන්න
තිෙබන්ෙන්. මඟ හැරුණු ඝාතනයන් පිළිබඳව අප කනගාටු
ෙවනවා. මතක තියා ගන්න.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉතා පැහැදිලිව
අහන්ෙන් Air Lanka ගුවන් සමාගම 2008 වසෙර් අෙපේල් මාසෙය්
නැවත ශී ලංකා රජයට අත් පත් කර ගන්න කටයුතු කර තිබියදී
2007 වසෙර් "මිහින් ලංකා" කියලා ආයතනයක් ෙගොඩ නැඟුෙව්
ඇයි කියන පශ්නයයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒක පැහැදිලි කළ
යුතුයි. 2007 ෙගොඩ නඟන ලද "මිහින් ලංකා" ආයතනෙය් ඒ
ෙමොෙහොෙත් පධාන විධායක නිලධාරියා හැටියට රාජ තන්තෙය්
ඉහළම පුටුවල සිටි අයෙග් සමීපතමෙයක් පත් කළා. ඔහු ඒ "මිහින්
ලංකා" ආයතනය ෙවනුෙවන් මහජනයාෙග් මුදල් ෙකෝටි පෙකෝටි
ගණන් නාස්ති කළා. නාස්ති කළා පමණක් ෙනොෙවයි ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, "මිහින් ලංකා" ආයතනය
රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් පාඩු ලැබුවාට, මහජනයාෙග් මුදල්
"මිහින් ලංකා" ආයතනයට ෙයොදවමින් එම මුදල් දවා අළු කළාට,
ඒ අදාළ පුද්ගලයා ගුවන් සමාගම් හිමිකරුවකු බවට පත් ෙවමින්
තමයි ඒ තනතුෙරන් එළියට ආෙව්. ඒක ඔබතුමා දන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, "මිහින් ලංකා" ආයතනෙය්
2007 වසෙර් සිට අවම වශෙයන් 2010 දක්වා සිදු වූ සියලු
ගනුෙදනු පිළිබඳව ෙහළි කරන්න කියායි. ෙමොකද, අපි දන්නවා ඒ
පධාන විධායක නිලධාරියාෙග් ඒ කාලෙය් ආදායම් මාර්ග
ෙමොනවාද කියන්න. හැබැයි, ඔහු ෙහලිෙකොප්ටර් හිමිකරුෙවක්
බවට පත් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? "මිහින් ලංකා" ආයතනයට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරලා ෙදන ලද මුදල් "මිහින්
ලංකා" ආයතනෙය් පවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙපොම්ප කළාද, එෙහම
නැත්නම් එක් පුද්ගලයකුෙග් ධනය, සම්පත් වැඩි කර ගැනීම
ෙවනුෙවන් ඒවා උපෙයෝගි කර ගත්තාද කියන සාධාරණ සැකය
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, විධිමත් පරීක්ෂණයක්
කරලා "මිහින් ලංකා" ආයතනෙය් මුල් වකවානුව තුළ සිදු වී
තිෙබන සියලු ගනුෙදනු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විධිමත් ෙලස
ඉදිරිපත් කරන්න කියායි. ඒ අන් කවරක්වත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම්
ගනුෙදනු සඳහා ෙයෙදව්ෙව් කාෙග්වත් ෙපෞද්ගලික ෙද්පළ
ෙනොෙවයි. තමන් සතුව තිබුණු ඉඩ කඩම්, ෙගොවිපළවල්, ෙපොල්
වතු විකුණලා "මිහින් ලංකා" ආයතනයට මුදල් ෙයෙදව්වා
ෙනොෙවයි. ඈත ගම්මානවල ෙපොෙළේ කරපිංචා මිටිය තියාෙගන
විකුණන අම්මාෙග් සිට පධාන ව ාපාරිකයා දක්වා හැම
ෙදනාෙගන්ම ෙම් රජය එකතු කරන බදු මුදල්වල සල්ලියි ෙම්.
රාජ යක වගකීම තමයි මහජනයාෙග් බදු මුදල් උපෙයෝගි ෙකොට
ෙගන මහජනයාෙග් සුව ෙසත ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම. ඒ
ෙවනුෙවන් භාණ්ඩාගාරය සතුව තිෙබන මුදල් තනි පුද්ගලයකුෙග්
අධිකාරිත්වයට ෙගන ඒවා මුළුමනින්ම කාබාසිනියා කරලා
තිෙබනවා නම් -විනාශ කරලා තිෙබනවා නම්- ඒ පිළිබඳව ෙසොයා
බැලීම දැන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් වග කීමක් ගරු ඇමතිතුමනි.
තමුන්නාන්ෙසේට මා කියනවා ඒ ගැන ෙසොයන්න කියා.
ඊළඟ පශ්නය ෙම්කයි. Air Lanka ආයතනය රජයට පවරා
ගත්තා. ඒක රාජ යක් හැටියට කළ, අපි අගය කළ යුතු කරුණක්.
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

හැබැයි, අද Air Lanka ආයතනය පවත්වාෙගන යාෙම්දී ෙමොකක්ද
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද එහිම මූල වර්තාවල පැහැදිලි
කරනවා, 2011 වර්ෂෙය් Air Lanka ආයතනෙය් පාඩුව රුපියල්
බිලියන 19.2යි කියා. ඒ කියන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි 1,920යි. රුපියල් ෙකෝටි 1,920ක්
කියලා කියන්ෙන් ආසන්න වශෙයන් Air Lanka ආයතනය
දිනකට රුපියල් ෙකෝටි 6ක් පාඩුයි කියන එකයි ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ, ගිය අවුරුද්ෙද්. මා දන්ෙන් නැහැ ෙම්
අවුරුද්ෙද් කුමක් ෙවයිද කියලා. දිනකට ෙම් රෙට් මහජනයාෙග්
මුදල් රුපියල් ෙකෝටි 6ක් ගිලින බහිරවෙයක් බවට අද Air Lanka
ආයතනය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ රුපියල් ෙකෝටි 6 උපයා ෙගන
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඈත ගම්වල ෙගොවි අම්මා තාත්තාෙග්
දුවා දරුවාට කිරි පැකට් එකක් මිලදී ගන්න ෙකොට ඒ කිරිවලට
ගහපු බද්ෙදන්; ඈත ෙගොවි අම්මා තාත්තා තමන්ෙග් කුඹුෙර් සී
සෑම සඳහා ටැක්ටරය දියත් කරන ෙකොට ඒෙක් ඩීසල්වලට,
ෙපටල්වලට ගහන බද්ෙදන්. ඒ බදු මුදල්වලින් දවසකට රුපියල්
ෙකෝටි 6ක් ගිලිනවා නම්, ඒක ෙමොන ආයතනයක්ද?
ගිය අවුරුද්ෙද් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 1,920යි. ඒක සාමාන
පාඩුවක් ෙනොෙවයි. දැන් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ආණ්ඩුව අවුරුද්දකට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් ෙවන්
කරන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 1,300යි. ෙම් රෙට් පවුල්වලින් සියයට
47ක් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගන්නවාය කියලා කියනවා. පවුල්
ලක්ෂ 19ක් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගන්නවාය කියලා කියනවා.
හැබැයි ඒ සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙවනුෙවන් අවුරුද්දකට ෙවන්
කරන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 900යි. ලංකාෙව් සියලුම ඉස්පිරිතාලවල
ෙබෙහත් දීම සඳහා අවුරුද්දකට ෙවන් කරන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි
1,10යි. හැබැයි 2011 වසෙර් එයාර් ලංකා එෙක් පාඩුව රුපියල්
ෙකෝටි 1,920යි. ෙම්ක සාධාරණද? ෙම්ක පිළිගත හැකි
තත්ත්වයක්ද? පවුල් ලක්ෂ 19කට සමෘද්ධි මුදල් ෙගවනවා වාෙග්
ෙදගුණයක්. ඉස්පිරිතාලවලට අවුරුදු එකහමාරක ෙබෙහත් ෙදන්න
පුළුවන් සල්ලි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය අවුරුදු එකහමාරක් ෙදන්න
පුළුවන් සල්ලි, එක් ආයතනයක් නඩත්තු කිරීම ෙවනුෙවන් නාස්ති
කරනවා නම්, ඒ ආයතනෙය් පාඩුව පමණක් රුපියල් ෙකෝටි
1,920ක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ආයතනය බහිරවෙයක්
ෙනොෙවයිද? මහ ජනයාෙග් සල්ලි ගිලින, මහ ජනයාෙග් සල්ලි දවා
අළු කරන ආයතනයක් බවට ෙමම එයාර් ලංකා ආයතනය පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, එහිදී ඔබතුමාෙග් දායකත්වය
ඉතාමත් අඩුයි කියලා මම ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. කවුද
දායකත්වය සපයන්ෙන්? එයාර් ලංකා ආයතනයත්, ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ සමාගමත් ඒකාබද්ධ ෙකොට එකම සභාපතිවරෙයකු
යටතට පත් කරලා තිෙබනවා.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැද්ද? පත් කරන්න සූදානමක් තිබුණා. ඒක සාර්ථක වුෙණ්
නැහැ. එයාර් ලංකා ආයතනය ෙවනුෙවන් සභාපතිවරෙයක්
සිටිනවා. ඔහු සතුව අධ ක්ෂ මණ්ඩලයක් සිටිනවා. ඔබතුමා
බලන්න, ඒ සභාපතිවරයා සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ෙමොන තරම්
පමාණයකට අෙප් රෙට් මූල නීති පිළිබඳව ගරු කරමින් කටයුතු
කරනවාද කියලා. එෙහම කටයුතු කරලා නැහැ. ඒක ඔවුන්ෙග්
ෙපෞද්ගලික බූදලයක් හැටියට, ඔවුන්ට තමන්ෙග් ඥාතිත්වෙයන්
ලැබුණු ෙද්පළක් හැටියට, තමන්ට මස්සිනා වීම මඟින් ලැබුණු
වරපසාදයක් ෙලස සලකමින් තමයි ඒ ආයතනය විනාශ කරමින්
තිෙබන්ෙන්. ඔබ දන්නවා, එයාර් ලංකා ආයතනෙය් සභාපතිවරයා
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කවුද කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දා රත්මලාෙන්
පිහිටි ඔහුෙග් නිවස ෙහොරු බින්දා. සම්මාන ෙදන්න වටින
ෙහොෙරක්. ඇයි? ලංකාෙව් ඉහළම පුද්ගලයාෙග් මස්සිනාෙග් ෙගට
පැන්නා. අර ෙගන ගිහින් තිබුෙණ් ෙමොනවාද? ෙඩොලර් වෙග්කුයි,
පවුම් වෙග්කුයි, ඔරෙලෝසුවකුයි. ඒ ඔරෙලෝසුෙව් වටිනාකම
ලක්ෂ 41යි කියලා පුවත් පත්වල වාර්තා වුණා. ලංකාෙව් තිෙබන
විනිමය නීතිය අනුව තමන් සතුව තබා ගත ෙනොහැකි පමාණෙය්
පවුම් සහ ෙඩොලර් ඔහු සතුව තිබුණා. ඒ ගැන මා දන්ෙන් නැහැ.
ඒක ෙවනම පරීක්ෂණයක් කළ යුතු එකක්. මා ඒ ගැන විවාද
කරන්න යනවා ෙනොෙවයි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මට TNA එෙක් විනාඩි 25ක් ලැෙබනවාය කියලා කිව්වා, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඒක TNA එෙකන් ඇවිල්ලා කියන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

කිව්වා. ඔතැන ඉන්න සහකාර මහ ෙල්කම්තුමියට කිව්වා.
ඔබතුමාටත් කියන්න ඕනෑද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ෙවනදා
පරිදිම සහකාර මහ ෙල්කම්තුමියට කිව්වා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Had you been informed?
සහකාර මහ ෙල්කම්

(உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்)

(Assistant Secretary-General)

Yes.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay, you carry on, Hon. Member.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එයාර් ලංකා ආයතනය රුපියල් ෙකෝටි 1,920ක් පාඩු ෙවන
ෙකොට එහි සභාපතිෙග් අෙත් රුපියල් ලක්ෂ හතළිස්එකක
ඔරෙලෝසු වැෙටනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන පශ්නය ඒකයි. ඒ නිසා ෙම් අධ ක්ෂ
මණ්ඩලය හා ෙම් සභාපතිවරයා, පාර්ලිෙම්න්තුවත් විෙශේෂෙයන්ම
අමාත වරයාත් කිසිෙසේත්ම සැලකිල්ලට ලක් ෙනොෙකොට කටයුතු
කරන කණ්ඩායමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඔබතුමා දන්නවා, පසු ගිය දා අෙප් එයාර් ලංකා ආයතනය සතු
යානයක් ෙගොඩ බැස්ස වීෙම්දී ඇති වූ තාක්ෂණික ෙදෝෂය ගැන; ඒ
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තාක්ෂණික ෙදෝෂය එෙසේම තිබියදී ඉන්දියාවට ගමන් කිරීම ගැන.
මම හිතන්ෙන් ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා ඇතිය කියායි. හැබැයි
ඔබතුමාට පවා ඒක සැෙඟව්වා. විෙශේෂ කණ්ඩායම් යවමින් තමයි
ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව කරුණු ෙසොයා ගන්න සිද්ධ වුෙණ්. පළමු
ෙකොටම තමන් සතු ආයතනයක බරපතළ පශ්නයක් මතු වුණා නම්
ඒ ආයතනෙය් ඉන්ෙන් වග කිව යුතු සභාපතිවරෙයකු නම් ඔහුෙග්
පධාන කාර්ය භාරය තමයි ඉක්මනින්ම එය විෂය භාර
අමාත වරයාට දැනුම් දීම. ඒක තමයි ෙම් රෙට් තිබුණු සම්පදාය.
ඒක තමයි අමාත වරයා සහ සභාපතිවරයා අතර තිබුණු බැඳීම.
හැබැයි අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙම්
සභාපතිවරු අමාත වරුන්ෙග් බලතල ෙහෝ අමාත වරුන් ජනතා
නිෙයෝජිතයන් ෙලස ෙහෝ සලකමින් ෙනොෙවයි කටයුතු කරන්ෙන්.
අමාත වරයාට, මන්තීවරුන්ට ලබා දී තිෙබන ජනතා පරමාධිපත
බලයට වඩා ෙල් ඥාතිත්වෙය් බලය අද උඩට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
ඒ ෙල් ඥාතීත්වෙය් බලෙයන් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිය, අමාත වරුන්ෙග්
අයිතිය උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් ෙම්
ෙල් ඥාතීත්වය විසින් SriLankan Airlines ආයතනයට කරලා
තිෙබන විනාශය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. ඒ විධියට වැරදි කරන්න අපි ඉඩ
ෙදන්න ඕනෑද? රුපියල් ෙකෝටි 1,920ක්. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා හිතන්න. මුළු සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සඳහා
දිස්තික්කයකට අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 500ක් ෙවන්
ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එක් ආයතනයක් බහිරවෙයක් වාෙග් ෙම්
රෙට් මහජනයාෙග් මුදල් අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 1,920ක්
ගිලින ෙකොට, දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 6ක් ගිලින ෙකොට ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විනාශ කරමින් තිෙබන්ෙන්
ඉස්ෙකෝල කීයක් හදන්න තිබුණු සල්ලිද? ඉස්පිරිතාල කීයක්
හදන්න තිබුණු සල්ලිද? හැබැයි, ඒ ගැන කිසි පරීක්ෂණයක් නැහැ;
කිසි දඬුවමක් නැහැ; කිසි විනය කියා මාර්ගයක් නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ
විනය කියා මාර්ගය, ඒ දඬුවම් සියල්ල ෙල් ඥාතීත්වයට යටත්.
ඒක තමයි ෙම් සිද්ධිය පතුෙළේ තිෙබන කරුණ. ඒ නිසා මා
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් අද SriLankan Airlines
ආයතනෙය් ඇති වී තිෙබන අර්බුදය විසඳන ෙලසයි. ෙම්ක
අර්බුදයක්.
උපන් නූපන් දරු පරම්පරාව ණයකරුවන් කරලා අෙප් මහ
ජනයාෙග් බදු මුදල්වලින් ගුවන් ෙතොටුපළවල් හදන්න පුළුවන්.
අෙප් රෙට් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් උපන් නූපන් පරම්පරාව
ණයකරුවන් කරලා මහ ජනයාෙග් බදු මුදල්වලින් ගුවන් යානා
ෙග්න්න පුළුවන්. හැබැයි, ගුවන් ෙසේවාවක සංවර්ධනය මනින්ෙන්
ගුවන් ෙතොටුපළවල් ෙකොපමණ හැදුවාද, ගුවන් යානා ෙකොපමණ
තිෙබනවාද කියන එක මත ෙනොෙවයි. ඒ ගුවන් සමාගම ෙමොන
තරම් කාර්යක්ෂමද, ඒ ගුවන් සමාගෙම් ෙමොන තරම්
ඵලදායීත්වයක් තිෙබනවාද, ඒ ගුවන් සමාගම රෙට් මහ ජනයාෙග්
ෙසේවය ෙවනුෙවන් ෙමොන තරම් කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් සපයනවාද
කියන කරුණු මතයි ඒ සංවර්ධනය මනින්ෙන්. ඒවා තමයි
නිර්ණායක ෙවන්න ඕනෑ.
හැබැයි, අද ඒ සංවර්ධනෙය් නිර්ණායක බවට පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? අද නිර්ණායක ෙවලා තිෙබන්ෙන්
SriLankan Airlines ආයතනය සතුව තිෙබන ගුවන් යානා
පමාණය සහ සකස් කරන්න හදන ගුවන් ෙතොටුපළවල් පමාණයයි.
ඒ ෙභෞතික ෙගොඩ නැඟීම සංවර්ධනෙය් එක පැත්තක් විතරයි. මම
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඒ ෙභෞතික ෙගොඩ
නැඟීෙම් පැත්ත ගැන සැලකිල්ලට ලක් කරනවා වාෙග්ම අෙනක්
දිසාව ගැනත් සැලකිල්ලට ලක් කරන්න කියායි. මුදල් ෙම් විධියට
නාස්ති ෙවන්න ෙදන්න එපා.
ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ආනමඩුව ආසනය. ඈත
කරුවලගස්වැව, නවගත්ෙත්ගම, ආඬිගම ජීවත් වන අහිංසක
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අම්මා තාත්තාෙග් හැඟීම් ඔබතුමා දන්නවා. පසු ගිය කාලෙය් ඒ
සමහර ගම්මානවලට හරියට වතුර ෙපොදක් තිබුෙණ් නැහැ; හරි
හමන් පවාහන පහසුකමක් නැහැ; විදුලිය නැහැ; නිවහනක් නැහැ;
දරුවන්ට යහපත් අධ ාපනයක් ලබා ෙදන්න පාසලක් නැහැ;
ෙබෙහත් ටිකක් ගන්න ෙරෝහලක් නැහැ; නිසි ආදායම් මාර්ගයක්
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජනය කරන
ආනමඩුව ජනතාව එවැනි ව සනයකට පත් ෙවලා තිබියදී
තමුන්නාන්ෙසේෙග් SriLankan Airlines ආයතනය වසරකට
රුපියල් ෙකෝටි 1,920ක් නාස්ති කිරීම දරන්න පුළුවන්ද? පිළිගන්න
පුළුවන්ද? ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කළ යුතුයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ආධිපත නැති කළ යුතුයි.
නමුත් ඔබතුමාට තනිවම ෙම් ආධිපත යත් එක්ක හැප්ෙපන්න
බැහැ. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරු, යම්
පමාණයකින් ෙහෝ ෙම් රෙට් මහජන මුදල් ආරක්ෂා විය යුතුයි
කියා කල්පනා කරන හැම අමාත වරෙයක්ම, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් හැම පබලෙයක්ම ෙල් ඥාතීත්වෙයන් කරන බලපෑමට,
ෙල් ඥාතීත්වෙය් තිෙබන බලහත්කාරිත්වයට එෙරහිව නැඟී
සිටින්න ඕනෑ. ෙම් රට ෙවනුෙවන් ඒ වැෙඩ් කරන්න ඕනෑ. එෙහම
ෙනොකර ඒ සියල්ලම යටපත් කරලා ඉන්න බැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත
අරෙගන බලන්න. මම ඊළඟ දවෙසේ ඒ ගැනත් කියන්නම්. ෙල්
ඥාතීත්වය ෙවනුෙවන් විසර්ජන පනතින් ෙමොන තරම් මුදල්
පමාණයක් ෙවන් ෙවනවාද? ඒ විසර්ජන පනත බලපුවාම ෙම්
කැබිනට් මණ්ඩලය ෙමොකටද කියලා හිෙතනවා. තව ෙල් ඥාතීන්
ෙදන්ෙනක් දාගත්තාම ඒ අය වැය ෙල්ඛනය සම්පූර්ණ කර ගන්න
පුළුවන්. ඒකෙන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඒ නිසා මම පළමු ෙකොටම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන්ෙන්, SriLankan Airlines ආයතනය අද අෙප් රෙට් මහ
ජනයාෙග් මුදල් ගිලින බහිරව තත්ත්වෙයන් මුදවා ගන්න කියන
කාරණයටයි. ඒ මුදවා ගැනීෙම් සටෙන්දී ඔබතුමාට තිෙබනවා, එහි
සභාපතිවරයාට හා අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට එෙරහි අරගලයක්.
ඔවුන්ෙග් රට සවාරි, ඔවුන්ෙග් ෙහෝටල් ගාස්තු, ඔවුන්ෙග් වාහන,
ඔවුන්ෙග් සුඛ විහරණ ජීවිත ෙදස බලන්න. කාෙග් ජීවිත ෙපොඩි
කර ෙගනද ඔවුන් ඒ සුඛ විහරණ විඳින්ෙන්? අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය්
සියලු ෙදනාට එක විට රැස් ෙවන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම
හිතන්ෙන් නැහැ. කවදා බැලුවත් ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක්
ඉන්ෙන් පිට රට. අපි ෙසොයලා බලන ෙකොට දැන ගන්න ලැබුණ
හැටියට ඒවා තමයි ඇත්ත වාර්තා. ඒ අධ ක්ෂ මණ්ඩලය සුඛ
විහරණ සහිත ජීවිත ගත කරන්ෙන් කාෙග් උර මත නැඟලාද? හරි
හමන් ආහාර ෙව්ලක් නැති, දරුවාට ෙබෙහත් ෙපත්ත නැති,
මානසික සුවයක් නැති, නිදහසක් නැති, අෙන්කවිධ දුක්ඛ
ෙදෝමනස්සයන්ට මුහුණ ෙදන ෙම් රෙට් සාතිශය බහුතර
ජනතාවෙග් ෙකොඳු නාරටිය උඩ නැඟලා තමයි ඒ අධ ක්ෂ
මණ්ඩලය සුඛ විහරණ සහිත ජීවිත ගත කරන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඒ සභාපතිවරයාෙග් හා අධ ක්ෂ
මණ්ඩලෙය් නාස්තිකාර, සුඛ විහරණ සහිත ජීවිතවලට එෙරහිව
තමුන්නාන්ෙසේ නැඟී සිටින්න ඕනෑ. මා නැවතත් කියනවා. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේට විතරක් කරන්න බැහැ. ෙම් ඇමතිවරු ඒකට
සහාය ෙදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සාමූහික
වගකීම. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සාමූහික වගකීම කියලා කියන්ෙන්
ඒ ෙහොරු රකින එක ෙහෝ, ඥාතීත්වයට යට ෙවන එක ෙහෝ
ෙනොෙවයි. ඒක ෙනොෙවයි සාමූහික වගකීමක කියලා කියන්ෙන්. ඒ
වැරදිවලට එෙරහිව එකතු ෙවන්න ඕනෑ කාලය ඇවිල්ලා කියලා
මා හිතනවා. ඒක, පළමුවන කාරණය.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන
ෙදවන කරුණ 2012 ජූනි මාසෙය් 29 ෙවනි දා ඉදිරිපත් කරන ලද
කැබිනට් පතිකාව පිළිබඳවයි. කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ
එම පතිකාෙව් සඳහන් වන පරිදි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා

393

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ඇතුළු නිලධාරින් ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්, මහවැලි අධිකාරිෙය් නිලධාරින්
එක්ව කරන ලද සාකච්ඡාවක පතිඵලයක් හැටියට තමයි එම
කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ්. ඒ කැබිනට් පතිකාෙව්දී
ඔබතුමා නිර්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා, ලංකාෙව් ෙතෝරා
ගන්නා ලද පධාන ජලාශ 12ක - පළමු වටෙය්දී - සී ප්ෙල්න්
බැස්ස වීම සඳහා අවසර ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ඒ කියන්ෙන් දියමත
පාෙවන අහස් යානා බැස්ස වීමට අවසර ලබා දීම. එහි තිබුෙණ්
පළමුවන අවුරුද්ෙද් එක් වාරයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 500කුත්,
ෙදෙවනි අවුරුද්ෙද් සිට එක් වාරයක් ෙවනුෙවන් 1,000කුත් ඒ
ෙවනුෙවන් අය කරනවා කියලායි.
හැබැයි මීට කලින් කට කථා, පබන්ධ තිබුණා, අෙප් ජලාශ සී
ප්ෙල්න් බැස්ස වීම සඳහා බදු දීෙම් සූදානමක් තිෙබනවාය කියලා.
හැබැයි, පසු ගිය දා ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පතිකාවට අනුව
අපට ඉතා ෙහොඳින් පැහැදිලි වුණා, ලංකාෙව් පධාන ජලාශ කීපයක්
ෙතෝරා ෙගන, දිය මත පාෙවන අහස් යානා ෙගොඩ බැස්ස වීම
ෙවනුෙවන් පළමුවන අවුරුද්ද සඳහා රුපියල් 500කුත් ෙදවන
අවුරුද්ෙද් සිට එක් වාරයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 1,000කුත් අය
කරන්න කටයුතු කරන බව. ඒකට ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන්
ඇමතිතුමාෙග් ආසනෙය් -දඹුල්ෙල්- ඉබ්බන්කටුව ජලාශයත්
අයිතියි. දැනුත් ඒ ජලාශයට ෙම් යානා බස්සවනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, මින්ෙන්රිය, පරාකම සමුදය, ගිරිතෙල් වාෙග් අෙප්
රෙට් කෘෂිකර්මාන්තෙය් හදවත් වැනි ජලාශ පවා ඒ ෙවනුෙවන්
විවෘත කරන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.
ඔබතුමා දන්නවා, ෙමවර අෙගෝස්තු මාසය වන ෙකොට යම්
නියඟයක තත්ත්වයක් අෙප් රෙට් නිර්මාණය වුණු බව. ඒ නිසා
ගිරිතෙල්, මින්ෙන්රිය, කවුඩුල්ල, පරාකම සමුදය, කලා වැව, කලා
වැව ආසන්නෙය් තිෙබන බලලු වැව, ඊට එහා පැත්ෙතන් තිෙබන
නාච්චාදූව වැව කියන ෙම් ජලාශ සියල්ලම අඩියට හිඳුණා. ෙගොවි
ජනතාවෙග් කුඹුරු විශාල පමාණයක් විනාශයට පත් වුණා, ෙම්
ෙහේතුෙකොටෙගන. දැන් තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. දිය මත පාෙවන
අහස් යානාවලට ෙම් ජලාශ බදු ෙදන්න එකඟ නම්, ඒ සමාගම්
එක්ක අපිට එකඟතාවකට එන්න සිද්ධ ෙවන එක. ඒ එකඟතාව
තමයි, වර්ෂෙය් හැම දාමත් ෙම් ජලාශවල යම් ජල මට්ටමක්
ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න ඕනෑය කියන එක. නැත්නම් ඒ අහස්
යානා බස්සන්න බැහැ.
හැබැයි ෙම් ජලාශ ෙගොඩ නැඟුෙව් ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද?
අදත් මින්ෙන්රිෙය් ෙදවියන් ෙලස අදහන මහෙසන් රජ්ජුරුෙවෝ
මින්ෙන්රිය ජලාශය හැදුෙව් ඇයි? මහා සමුදයක් වැනි ෙතෝපා
වැව ඇතුළු වැව් තුනක් එකතු කරලා හදපු පරාකම සමුදය
පරාකමබාහු රජ්ජුරුෙවෝ ෙගොඩ නැඟුෙව් ඇයි? තමන්ෙග් ෙදෝතට
වතුර ටිකක් අරෙගන "ෙම්ක තමයි මට තිෙබන එකම ධනය"
කියලා කියපු ධාතුෙසේන රජ්ජුරුෙවෝ කලා වැව ෙගොඩනැඟුෙව්
ඇයි? ඒ අන් කවරක් නිසාවත් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය්
පදනම කෘෂි කර්මාන්තය වූ නිසා. අෙප් රෙට් පරම්පරා දහස්
ගණනක්, අපි ෙනොදන්නා පරම්පරා ගණනාවක් ෙම් ජලාශවල
වතුර ටිෙකන් තමන්ෙග් කෘෂි කර්මාන්තය ෙපෝෂණය කර ෙගන
තිෙබනවා.
අපි දන්නවා, තවත් අවුරුදු දහස් ගණනක් ඒ ෙගොවි පරම්පරා
තමන්ෙග් කෘෂි කර්මාන්ත කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙම් ජලාශ පාවිච්චි
කරයි. ඒ වැව් අෙප් පරම්පරා රැක්කා. ෙද්ව කන්නලව් තියලා,
ෙබෝල් අත්ත බැඳලා, මුට්ටි මංගල තියලා, අලුත් සහල් මංගල
තියලා, පරම්පරා දහස් ගණනාවක් තිස්ෙසේ අපි ෙම් වැව් පද්ධතිය
ආරක්ෂා කළා. ඒ ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? ඒ උපන් නූපන්
පරම්පරාෙව් කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන්. ෙම් වැව් ෙගොඩ
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නැඟීෙම් පධාන අභිලාෂය වුෙණ් අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් පධාන
උපාය මාර්ගය බවට පත් ෙවලා තිබුණු ෙගොවිතැන ෙවනුෙවන්.
හැබැයි, ඒ ෙගොවිතැන ෙවනුෙවන් ෙගොඩ නඟන ලද ජලාශ
ෙවනුෙවන් දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද?
පසු ගිය ජූනි මාසෙය් 29 ෙවනි දා ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට්
පතිකාෙව් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? 2011 ෙපබරවාරි මාසෙය් 07
වන දා වාරිමාර්ග අමාත ාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පත්තර
දැන්වීෙම් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ඒ මුළු පතිපත්තිය තමයි ෙම් වැව්
කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුවට, දිය මත පා ෙවන අහස් යානා ෙගොඩ
බැස්සවීමට භාවිත කිරීම. එය නිකම් ඕපපාතිකව ෙවන ෙදයක්
ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික
උපාය මාර්ගය තමයි සංචාරක ව ාපාරය. අතීත මුතුන් මිත්ෙතෝ,
අෙප් රජවරු ෙම් වැව් ටික බැඳලා කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන්
ආරක්ෂා කළා.
නමුත් වර්තමානෙය් රජ්ජුරුෙවෝ කල්පනා
කරනවා, තවදුරටත් ෙම් වැව් ටික කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන්
ෙනොෙවයි, සංචාරක කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කරන්න.
ඒක සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි.
ආණ්ඩුව තමන්ෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය ෙවනස් කරලා
තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික උපාය මාර්ගය වුණු අෙප් රෙට්
කෘෂි කර්මාන්තය තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් යටින්. හැබැයි, සංචාරක
කර්මාන්තය උඩට අරෙගන තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ තමයි කල්පනා
කරලා බලන්ෙන්, සංචාරක කර්මාන්තය පවර්ධනය කිරීම
ෙවනුෙවන් තිෙබන සම්පත් ෙමොනවාද කියලා. ඒ සම්පත් ෙලස
තමයි අපට ජලාශ හම්බ ෙවන්ෙන්. කල්පනා කරලා බලන්න,
ලස්සන ජලාශ තිෙබනවා. ෙහොඳ වැව් තාවුල් තිෙබනවා. ඒ වැව්
තාවුල්වල ෙහෝටල ඉදි කරන්න ඕනෑ. දැන් ව ාපෘතියක් එනවා,
වැව් ලස්සන කරන ව ාපෘතියක්. ගම්වල අපට හැමදාමත් වැව
ලස්සනයි.
හැබැයි, දැන් කවුඩුල්ල වැවට ගිහිල්ලා බලන්න. වැව ලස්සන
කරන ව ාපෘතියක් තිෙබනවා. පරාකම සමුදෙය් වැව ලස්සන
කරන ව ාපෘතියක් තිෙබනවා. නාච්චාදූව වැව ලස්සන කරන
ව ාපෘතියක් තිෙබනවා. කවුරු ෙවනුෙවන්ද ඒ? අෙප් ගම්වල
ෙගොවි අම්මා තාත්තාෙග් දරුෙවෝ ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, සුද්දා
ෙවනුෙවන්. තමන්ෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය සංචාරක
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ෙයොමු කළා. එතෙකොට තව දුරටත් අෙප්
රෙට් වැව් ටික කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා උපෙයෝගි කර ගන්න
ෙනොෙවයි කල්පනා කරන්ෙන්, සංචාරක කර්මාන්තය ෙවනුෙවන්
උපෙයෝගි කර ගන්නයි. ඒ ෙවනුෙවන් seaplane බැස්සවීම සඳහා
සමාගම් එක්ක එකඟතාවකට එනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ
සමාගම් ඉදිරිපත් කරන ෙකොන්ෙද්සිය ෙමොකක්ද? හැමදාමත් යම්
ජල මට්ටමක් ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි කියන එක.
අපි දන්නවා, යල් කන්නය ඉවර ෙවන ෙකොට ෙගොඩක් වැව්
පතුලට ආසන්න ෙවනකල් හිෙඳනවාය කියලා. නැවතත්
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 15වැනිදායින් පස්ෙසේ පටන් ගන්නා මහ
වැස්ෙසන් තමයි ඒ වැව් ටික පිෙරන්ෙන්. ඒක තමයි ඉතිහාසය.
හැබැයි දැන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අවුරුද්ෙද් හැම දිනයකම ඒ
වැව්වල ස්ථාවර වතුර මට්ටමක් ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. එෙහම
වුෙණොත් විතරයි seaplane බස්සවන සමාගෙම් එකඟතාව
සම්පූර්ණ ෙවන්ෙන්. දැන් ඒ කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. Seaplane බැස්සවීම ෙවනුෙවන් එම එකඟතාව
ආරක්ෂා කර ගන්න නම් ඒ වැව්වල ජල මට්ටම ෙකොෙහොමද
තිෙබන්නට ඕනෑ? කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් නිදහස් කරන
වතුර පමාණය අඩු කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි සත ය.
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ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

වාරිමාර්ග අමාත ාංශය කිව්වා, seaplane බැස්සවීෙම්දී යම්
කිසි බදු මුදලක් ෙගවීම අවශ යි කියලා. ඒකයි අපි කැබිනට්
පතිකාව දැම්ෙම්. ඒෙක් කිසිම ෙකොන්ෙද්සියක් නැහැ යම් වතුර
මට්ටමක් තිෙබන්නට ඕනෑ කියලා. හැබැයි, අපි පැහැදිලිව
කියන්න කැමැතියි, කිසිම ආකාරයකින් ෙගොවියාට ෙහෝ කෘෂි
කර්මාන්තයට හානියක් වන විධියට අපි කියා කරන්ෙන් නැහැ
කියලා. ඒක ෙපොෙරොන්දුවක්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඔබතුමා ඉබ්බන්කටුව ජලාශයට ගිහිල්ලා
බලන්න. ඔබතුමා දන්නවා, ඉබ්බන්කටුව ජලාශෙය් මැද "සතුටු
දූපත" කියලා දූපතක් තිෙබනවා. ඒක ඒ පෙද්ශෙය් ව ාපාරික
මහත්මෙයක් විසින් පවත්වාෙගන යනවා. ඒ සතුටු දූපෙත් සිට බඹ
10ක් විතර ෙමහායිනුත්,- [බාධා කිරීමක්] ඉබ්බන්කටුව ජලාශය
කියන්ෙන් වතුර රැඳවුම් ජලාශයක්. ඒ යටෙත් කුඹුරු නැහැ. වගාව
සඳහා ජලය නිකුත් කරන ජලාශයක් ෙනොෙවයි. තාවකාලිකව
වතුර රඳවා ගන්නා ජලාශයක් තමයි ඉබ්බන්කටුව ජලාශය.
එතෙකොට දැන් ඒෙක් ෙසොෙරොව්ව දක්වා ෙමොකක්ද කරලා
තිෙබන්ෙන්? Canවලින්, ඒ කියන්ෙන් පාෙවන බූලිවලින් සීමාව
නම් කරලා තිෙබනවා. හරිද? එතෙකොට එහි තිබුණු අෙනක්
කටයුතු සියල්ල දැන් අඩ පණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි
පළමුවැනි පශ්නය.
ඔබතුමා කලින් දුන් සහතිකය, ඔබතුමා ගැන හිතුෙවොත් මම
පිළිගන්න ලැහැස්තියි. හැබැයි, ඔබතුමාම ඒක කරනවා නම්.
නමුත්, අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ඒක ෙනොෙවයිෙන් ඇමතිතුමා.
ඔබතුමා කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි. ඔබතුමා ඇමතිතුමා හැටියට මම ඒක
පිළිගන්නවා. හැබැයි, වර්තමානෙය් දියත් ෙවමින් තිෙබන තීන්දු
තීරණ ගැනීෙම් හස්තය දිහා බැලුෙවොත් ඒක විශ්වාස කළ
ෙනොහැකියි. නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉදිරිපත් කළ නිසා ඔබතුමා
කියන ෙදය මම තාවකාලිකව පිළිගන්නවා. ඒ නිසා seaplane
බැස්සවීම ගැන ඔබතුමා නැවත සිතා බැලිය යුතුයි. ඒක ෙදවැනි
කරුණ.
තුන්වැනි කරුණ තමයි, කුණ්ඩසාෙල් අභ න්තර ගුවන්
ෙතොටුෙපොළක් ඉදි කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, කුණ්ඩසාෙල් කෘෂිකර්ම විද ාලය ආරම්භ කෙළේ
1916 වසෙර් බිතාන අධිරාජ වාදීෙග් යුගෙය්දීයි. ඒ ෙමොකද,
බිතාන
අධිරාජ වාදීන් 1833 දී ෙකෝල්බෲක් කැමරන්
පතිසංස්කරණ හරහා අෙප් රට මුළුමනින්ම යටපත් කර ෙගන අෙප්
රෙට් ව වස්ථාදායක සභාවක් -රාජ මන්තණ සභාවක්- ඒ වාෙග්ම
ආර්ථික කියාවලියක් ඇති කළාට පස්ෙසේ කෘෂි කර්මාන්තය
පිළිබඳවත් යම් යම් කියා මාර්ගවලට එළැඹුණා. ඒ සඳහා විෙශේෂ
පුහුණුව ලත්, අධ ාපනය ලත් පිරිසක් වුවමනා වුණා. ඒ අනුව
තමයි 1916 කුණ්ඩසාෙල්දී කෘෂිකර්ම විද ාලයකුත්, ඒ වාෙග්ම
බීජ ෙගොවිපළකුත් ආරම්භ කෙළේ. දැන් ඒ කෘෂිකර්ම විද ාලයට
අවුරුදු 94ක් පිරිලා. මිය ගිය, අදත් ජීවත් වන කෘෂිකර්ම
උපෙද්ශක මහත්වරු -AI මහත්වරු- විශාල පමාණයක් අෙප් රෙට්
සිටියා. අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තෙය් පවර්ධනය ෙවනුෙවන් ගම්
නියම්ගම්වල ඇවිදිමින්, මැෙල්රියා වසංගතයට මුහුණ ෙදමින්,
අෙන්ක විධ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ ෙදමින් වැඩ කරපු කෘෂිකර්ම
උපෙද්ශක මහත්වරු හිටපු ඉතිහාසයක් අපට තිබුණා. එවැනි
ශක්තිමත් කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක මහත්වරු ෙගොඩ නැඟුෙව්
කුණ්ඩසාෙල් පිහිටි කෘෂිකර්ම විද ාලෙයන්. ඒ නිසා එය අපට
ඓතිහාසිකවත් වැදගත් ආයතනයක්. ඒ වාෙග්ම එම ආයතනය
ඉටු කරන කාර්ය භාරය පැත්ෙතන් බැලුවත් එය වැදගත්
ආයතනයක්.
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අෙප් ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාත් දැන් සභා ගර්භයට
පැමිෙණනවා. ඒක ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි
කුණ්ඩසාෙල් පිහිටලා තිෙබන බීජ ෙගොවිපළ. මට දැන් මතකයි,
ෙම් ගරු සභාෙව්දී මම ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කළාම එතුමා
කිව්වා, "ෙත් ෙකෝප්පෙය් කුනාටු දකිනවා" කියලා. මා කියන්ෙන්
ෙත් ෙකෝප්පෙය් කුනාටුවක් වැනි ෙදයක් ගැන ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් මා පිළිතුර
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමාෙගන්. අෙප් රෙට් බීජ
ආරක්ෂා කර කල් තබා ගැනීෙම්දී එයට සරිලන වැදගත් පරිසර
තත්ත්වයක් -ෙද්ශගුණයක්- තිබුණු නිසා තමයි කුණ්ඩසාෙල් ඒ
බීජ ගබඩාව පිහිටුවලා තිෙබන්ෙන්. එය අතිශය වැදගත්. ෙමොකද
සමහර බීජ වර්ග තිෙබනවා, ඒවා අනුරාධපුරෙය් බීජ ගබඩාවල
තැන්පත් කරන්න බැහැ. අප දන්නා විධියට ඒවා ෙකොට්ට ෙවනවා.
ඒවාෙය් පැළ ෙවන්න තිෙබන බීජාණු මිය යනවා. ඒක තමයි
තිෙබන ස්වභාවය. ඒ නිසා තමයි ෙම් බීජ ගබඩාව කුණ්ඩසාෙල්
ෙගොඩ නඟන්න, ඒ ෙමොෙහොෙත් හිටපු විද්වතුන් හා කෘෂි
කර්මාන්තය ෙකෙරහි දායකත්වය සපයන නායක මණ්ඩල
තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා කුණ්ඩසාෙල් කෘෂිකර්ම
විද ාලයත්, කුණ්ඩසාෙල් බීජ ෙගොවිපළත් කියලා කියන්ෙන් අෙප්
රෙට් ඕපපාතිකව බිහි ෙවච්ච ආයතන ෙදකක් ෙනොෙවයි. ඒකයි
මට කියන්න ඕනෑ වුෙණ්.
ෙම් ආයතන ෙදකට ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම එම ආයතන ෙදක මඟින් ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉටු කරන
කාර්ය භාරය සලකලා ඒවා වැදගත් ස්ථානයක පිහිටුවා තිෙබනවා.
ෙම් කාර්යයන් ෙදක තමයි කුණ්ඩසාෙල් කෘෂිකර්ම විද ාලයත්,
කුණ්ඩසාෙල් බීජ ෙගොවිපළත් ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් අප
කාටත් බල කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එය කෘෂි කර්මාන්තය
තමන්ෙග් ආර්ථිකෙය් පධාන උපාය මාර්ගයක් ෙලස සලකන
ආණ්ඩුවක යුතුකමක්. හැබැයි ආණ්ඩුව තමන්ෙග් ආර්ථික උපාය
මාර්ගය මාරු කරන ෙකොට තවදුරටත් කෘෂි කර්මාන්තය ෙනොෙවයි
තමන්ෙග් ආර්ථිකය ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යාෙම් ෙමවලම. ඒ
ෙවනුෙවන් ඔවුන් සංචාරක ව ාපාරය උපෙයෝගි කර ගන්න
ෙකොට, දැන් බලනවා කුණ්ඩසාෙල් කෘෂිකර්ම විද ාලයත්, බීජ
ගබඩාවත් පිහිටා තිෙබන භූමිය සංචාරක ව ාපාරෙය් පවර්ධනය
ෙවනුෙවන් උපෙයෝගි කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒක
තමයි තර්කය වශෙයන් එන්ෙන්.
හැබැයි කෘෂි කර්මාන්තය තමන්ෙග් ආර්ථිකෙය් පධාන
ෙමවලමක් බවට පත් කර ෙගන තිෙබන රජයක් තමන්ෙග් ඇස
ෙයොමු කරන්ෙන් -ඒ ෙදස බලන්ෙන්- කෘෂි කර්මාන්තය
පවර්ධනය කිරීෙම් දිසාවට. එතෙකොට කෘෂිකර්ම විද ාලය තව
වර්ධනය කරන්න ඕනෑ; බීජ ෙගොවිපළවල් තව වර්ධනය කරන්න
ඕනෑ, ඒ ඇස කෘෂි කර්මාන්තය වර්ධනය කිරීෙම් දිසාෙවන් ඒ
ෙදස ෙයොමු කෙළොත්. හැබැයි දැන් ආණ්ඩුව කුණ්ඩසාෙල් ෙවත
තමන්ෙග් ඇස ෙයොමු කරන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තය වර්ධනය
කිරීෙම් දිසාෙවන් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුව තමන්ෙග් ඇස ෙයොමු
කරන්ෙන් සංචාරක ව ාපාරෙය් පවර්ධනයට ෙකොෙහොමද ෙම්ක
උපෙයෝගි කර ගන්ෙන් කියලායි. සංචාරක ව ාපාරෙය් පවර්ධනය
ෙවනුෙවන් එතැනට උපෙයෝගි කර ගන්න ඕනෑ ෙවනවා ගුවන්
ෙතොටුෙපොළක්. එතෙකොට ඇහැ ෙයොමු කරන්ෙන් සංචාරක
ව ාපාරයට ෙමතැන ෙකොෙහොමද උපෙයෝගි කර ගන්ෙන්
කියලායි. ඒ අනුව තමයි කුණ්ඩසාෙල් කෘෂිකර්ම විද ාලය පිහිටි
බිමත්, බීජ ගබඩාව පිහිටි බිමත් අද ගුවන් ෙතොටුපළක් සකස් කිරීම
ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ගරු සිවිල්
ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමනි - මම වැරැදි නම් ඔබතුමාට නිවැරැදි
කරන්න පුළුවන්- ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් ගුවනින්
ගිහිල්ලා එම පෙද්ශය නැරඹුව බවට පුවත් පත්වල වාර්තා පළ
ෙවලා තිෙබනවා මා දැක්කා. පුවත් පත්වල වාර්තා ෙවලා තිබුෙණ්
ඔවුන් ගුවනින් ෙගොස් එම කෘෂිකර්ම විද ාලය පිහිටි බිමත්,
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ෙගොවිපළ පිහිටි බිමත් නිරීක්ෂණය ෙකොට තිෙබනවා කියලායි.
එෙහම නිරීක්ෂණයකට සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශය ෙයොමු
ෙවන්ෙන් ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි.
ෙම්ක අහන ෙකොට කාට හරි හිතන්න පුළුවන් ෙම් අය උඩින්
ගිහිල්ලා එහි පිහිටා තිෙබන පාසල බැලුවාද දන්ෙන් නැහැ කියලා.
එෙහම හිතන්න පුළුවන් ෙන්. නැත්නම් කෘෂිකර්ම කටයුතු
බැලුවාද කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. එෙහම බලනවා නම් යන්න
ඕනෑ කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. ගරු මහින්ද යාපා
අෙබ්වර්ධන අමාත තුමනි, ඔබතුමා ඒ කෘෂිකර්ම විද ාලය පිහිටි
බිමත්, බීජ ෙගොවිපළ පිහිටි බිමත් උඩින් ගිහිල්ලා නිරීක්ෂණය
කළා නම් ඒක කෙළේ ඒවාෙය් පවර්ධනය ෙවනුෙවන් කියලා මට
හිතන්න පුළුවන්.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

අපි උඩින් ගිෙය් නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමන්ලා ගියා.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මම යටින් ගිෙය්. මම සහ
මෙග් නිලධාරින් ගියා. අපට ඉඩම් වගයක් ෙපන්වන්න තිබුණා. අප
ගිහින් ඒවා බැලුවා. නමුත් මම පැහැදිලිව ඔබතුමාට එක
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. මම ඔබතුමාට ඉස්ෙසල්ලාත් ෙමය
කිව්වා. කෘෂි කර්මාන්තට හානි වන ආකාරෙය් කිසි ෙදයක් අෙප්
අමාත ාංශය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
අපට ඉඩ ෙදන්ෙනත් නැහැ. අප එෙහම තීරණයක් අරෙගන
නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම අහන්ෙන් ෙමපමණයි. දැන් ඔබතුමා සංකල්පයක් ෙන්
කියන්ෙන්. කෘෂි කර්මාන්තයට හානිදායක වන කිසි ෙදයක්
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක සංකල්පයක්. දැන් මම නිශ්චිතවම කරුණින්
කරුණ අහන්නම්. එතෙකොට ෙල්සියි. දැන් සංකල්ප කියන්න
පුළුවන් ෙන්, "කෘෂි කර්මාන්තය නංවමු", "අපි ඉඳිමු", "අපි වවමුඅපි හදමු" කියන ඒවාට. ෙම්වා හරි ලස්සන සංකල්ප. හැබැයි ඒ
මම
සංකල්පවලින් අප බලන්න ඕනෑ කියා මාර්ග ගැන.
ඔබතුමාෙගන් නිශ්චිතව අහනවා ෙම් කාරණය. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා කිව්වා කුණ්ඩසාෙල් බීජ ගබඩාව පිහිටි බිමත්,
කුණ්ඩසාෙල් කෘෂිකර්ම විද ාලය පිහිටි බිමත් ගුවන්
ෙතොටුෙපොළක් ඉදි කිරීෙම් අරමුණ ෙවනුෙවන් ගන්ෙන් නැහැ
කියලා; එයට කිසි ෙසේත්ම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. මතක
ෙන්.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)/yf

අපි ගන්ෙන්ත් නැහැ. අපි පැහැදිලිව ඒක-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙහොඳයි, සතුටුයි. ඒක හරියට දැන ගන්න ඕනෑ ෙන්. ඔබතුමාත්
ගිහිල්ලා බැලුවා නම්, ඒක අහන්නම ඕනෑ පශ්නයක් ෙන්. [බාධා

398

කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, මට එය පමාණවත්. මට ඊට වඩා
විස්තර අවශ නැහැ. මට අවශ තාව තිබුෙණ් ඒක හරියට දැන
ගන්න. ෙමොකද, ඒ සම්බන්ධව පුවත් පත්වල වාර්තා කරලා තිබුණු
ෙද්වල් වාෙග්ම, කෘෂිකර්ම විද ාලෙය් සිසුන් ඒ ෙවනුෙවන්
උද්ෙඝෝෂණයක් කළ බවත්, ඒ නිලධාරින් යම් කියා මාර්ගවලට
අවතීර්ණ ෙවලා තිබුණ බවත් ඔබතුමා දන්නවා. ඒ නිලධාරින්
ඇතුළු සියලු ෙදනාට මා හිතන හැටියට හරි අදහසක් යන්න ඕනෑ
ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් කෘෂිකර්ම
ඇමතිතුමාත්, එතුමාට පිටු පස ආසනෙය් වාඩි වී සිටින සිවිල්
ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට
පකාශ කරනවා, කුණ්ඩසාෙල් බීජ ෙගොවිෙපොළත්, කුණ්ඩසාෙල්
බීජ ගබඩාවත්, කුණ්ඩසාෙල් කෘෂිකර්ම විද ාලයත් පිහිටි බිම
මුළුමනින්ම ෙහෝ හරි අඩක් ෙහෝ එහි ෙකොටසක් ෙහෝ කිසි ෙසේත්ම
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ෙවනුෙවන් පාවිච්චි ෙනොකරන බව. ෙහොඳයි,
එය ෙහොඳටම පමාණවත්. හැබැයි ඒ මම ෙම් කිව්ව අඩංගුවත්
එක්ක එකඟ නම් විතරයි. කෑලි, ෙකොටස් එෙහම බැහැ. දැන්
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ඉන්න තැන සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමා
එකඟතාව පළ කරනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්.
මම සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා, ඒ සම්බන්ධව එකඟතාව පළ කිරීම පිළිබඳව. මට ෙම්
කරුණු කිහිපය පමණයි ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුෙණ්. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා කියූ පරිදි මෙග් කථාව
අවසන් කරමින්, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායන් තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
අප අතර විවාද තිෙබන්න පුළුවන්. අප එකිෙනකා අතර උසුළු
විසුළු තිෙබන්න පුළුවන්. ඒවා පශ්න ෙනොෙවයි.
හැබැයි යම් විවාදයකදී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු යම්
අදහසක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට එම අදහස ඉදිරිපත් කිරීම
වැළැක්වීම අරමුණු කර ගත් ෙච්තනාෙවන් යුතුවම, එම අදහස
ඉදිරිපත් කිරීම ෙවනුවට එම විවාදය ෙවනත් දිශාවකට ෙයොමු
කිරීෙම් ෙච්තනාෙවන්ම කරන මැදිහත්වීම් සිදු ෙනොවීමට ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුලසුෙන් වාඩි ෙවන හැම ෙදනාම සැලකිල්ලට
ලක් කරන්නය කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අප ෙනොකිව යුතු කරුණු සමහර
විට කියැෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. සිදු ෙනොවිය යුතු සිදු වීම් සිද්ධ
ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි මිනිසුන්. ඒ නිසා ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ඇතුළු මුලසුෙන් අසුන්
ගන්නා හැම ෙදනාෙගන්ම ෙම් ගරු සභාෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා
කරන්න, මන්තීවරුන්ෙග් නිදහස ආරක්ෂා කරන්න කියන ඉල්ලීම
කරමින් මා නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி. ப. 3.25]

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා ( ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

சி வர்

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child
Development and Women’s Affairs)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, சிவில்
விமானப் ேபாக்குவரத்
சம்பந்தமான இந்த விவாதத்தில்
கலந் ெகாள்வைதயிட்
மிக ம்
மகிழ்ச்சிைடகின்ேறன்.
இன்
சர்வேதச ாீதியிேல இலங்ைகயின் விமானத் ைற
ன்ேனற்றமைடந்
வ கின்ற .
அந்தத்
ைறைய
ன்ேனற்றம் அைடயச் ெசய்வதிேல அதி த்தம ஜனாதிபதி
அவர்கள் தன் ைடய
ப் பங்களிப்ைப ம் வழிகாட்ட
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ைல ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சுக்கு வழங்கி
வ கின்றார். அந்த அ ப்பைடயில், ெகளரவ அைமச்சர்
அவா்கள் அந்த அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்ற
தல் அந்த
அைமச்சு மிகச் சிறப்பான
ைறயிேல இயங்கிவ கின்ற .
இலங்ைகயிேல இரண்டாவ
சர்வேதச விமான நிைலயம்
இல்ைலெயன்ற நீண்டகாலக் குைறபா
இன்
தீர்த்
ைவக்கப்பட்
க்கிற .
அம்பாந்ேதாட்ைடயிேல
கட்டப்
ப கின்ற இரண்டாவ
சர்வேதச விமான நிைலயத்தின்
நிர்மாணப் பணிகள்
வைடகின்றேபா இலங்ைக சர்வேதச
ாீதியிேல ேம ம்
ன்ேனற்றம் அைட ம். அத்ேதா ,
இலங்ைகக்கு அதிக வ மானத்ைத ஈட் த்த கின்ற உல்லாசப்
பயணத் ைறைய ேமம்ப த் வதற்கு அ
ேப தவியாக ம்
இ க்கும்.
இன்
உள் ர் விமான நிைலயங்கைள அபிவி த்தி
ெசய்வதற்கான
பல்ேவ பட்ட
நடவ க்ைகக ம் ேமற்
ெகாள்ளப்பட்
வ கின்றன. இவ்வா
நாட் ன் பல
பிரேதசங்களி ம்
இ க்கின்ற
உள் ர்
விமான
நிைலயங்கைள அபிவி த்தி ெசய் அவற்றி டாக விமானச்
ேசைவகைள
ேமற்ெகாள்வதற்கு
இன்
பல்ேவ பட்ட
யற்சிகள் இடம்ெபற்
வ கின்றன. கடந்த 30 வ டகால
த்த சூழ்நிைலக்குப் பின்னர் அதி த்தம ஜனாதிபதி அவர்கள்
கிழக்கு மாகாணத்ைதக் கட் ெய ப்பி வ கின்றார். பாாிய
அபிவி த்தி ேவைலகள் அங்கு இடம்ெபற்
வ கின்றன.
அந்த வைகயில் மட்டக்களப்
விமான நிைலயத்தின்
அபிவி த்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்
க்கின்றன. அங்கு
விமான ஓ
பாைத தி த்தப்பட்
வ கின்ற ; கட் ட
ேவைலகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்
க்கின்றன.
அதற்காக
அதி த்தம ஜனாதிபதி அவர்க க்கு கிழக்கு மாகாண மக்கள்
சார்பில் நாம் நன்றிையத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறாம்.
விைரவில்
அங்கு
உள் ர்
விமான
ேசைவகைள
ஆரம்பிப்பதன் லம் கிழக்கு மாகாணத்தி
க்கின்ற சுற் லா
இடங்கைள ேம ம் ன்ேனற்றம் அைடயச் ெசய்வதற்கு அந்த
விமான நிைலயம் ேப தவியாக இ க்கும்.
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள,
லங்கன் விமான
ேசைவயி டாக நாட் ன் ஏைனய பிரேதசங்க க்கான
உள் ர் விமான ேசைவகள் நடத்தப்பட்
வ வ ேபால,
மட்டக்களப் க்கும் அதன் ேசைவைய மிக விைரவில்
ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். இன் நி ணர்கள்,
ெவளிநாட்
தலீட்டாளர்கள் மற் ம் உள் ர்
க்கியஸ்
தர்கள் மட்டக்களப் க்குப் ேபாவதற்காக விமான ேசைவைய
நா கிறார்கள். ஏற்ெகனேவ,
லங்கா விமானப் பைடயினர்
மட்டக்களப் க்கான ஒ
விமான ேசைவைய நடத்தி
வ கிறார்கள். வாரத் க்கு ஒ
தடைவதான் அந்த விமான
ேசைவ நடத்தப்ப கிற . அந்த ஒ ேசைவயினால் மாத்திரம்
ெபா மக்கள் பயனைடய
யா . ஆகேவ, ெகா ம் க்கும்
மட்டக்களப் க்கும் இைடயிலான
லங்கன் விமான
ேசைவைய எவ்வள
விைரவிேல ெசயற்ப த்த
ேமா,
அவ்வள விைரவில் ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன இச்சந்தர்ப்
பத்திேல நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க்
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அதற்காக மட்டக்களப் மாவட்ட
அபிவி த்திக் கு த் தைலவர் என்ற அ ப்பைடயில்,
என் ைடய ஒத் ைழப்ைப ம் ஒத்தாைசைய ம் வழங்கு
வதற்கு நான் ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறன்.
ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்கேள!
நான்
ன்னர்
குறிப்பிட்ட ேபால, இன்
இலங்ைகயின் விமான ேசைவ
மிக ம்
ன்ேனற்றமைடந்
வ கின்ற . கட் நாயக்க
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விமான நிைலயம் பாாிய அளவில் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்
சர்வேதசங்களி
ள்ள விமான நிைலயங்கைளப்ேபான்
ப்ெபா
டன் திகழ்கின்ற . கடந்த
ப்ப
வ ட
காலமாக அழி ற்றி ந்த எம
நாட்ைடக் கட் ெய ப் ம்
பணியின் ஒ
க்கிய கட்டமாக இன் விமான நிைலயத்ைத
அபிவி த்தி ெசய்கின்ற பாாிய பணி ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள .
ெவளிநா களி
ந்
வ கின்ற சுற் லாப் பயணிகள்
த ல் பார்ைவயி கின்ற இடம் விமான நிைலயமாகும்.
அவ்வா
ெவளிநாட்டவர்கைளக் கவரக்கூ ய விதத்திேல
எம
விமான நிைலயம் இன்
அபிவி த்தியைடந்
வ கின்ற . எதிர்காலத்திேல அ
ேம ம் சிறந்த விமான
ேசைவைய வழங்கும் விதத்தி ம் எம நாட் ன் ெப ைமைய
எ த் க்காட் ம் வைகயி ம் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட
ேவண் ம். அ மட் மன்றித் ெதாடர்ச்சியாக இன் ம்
பல்ேவ பட்ட விமான ேசைவகைள வழங்கக்கூ ய விதத்தில்
நாட் ல் அதற்கான வசதிகள் ஏற்ப த்தப்படேவண் ம் எனக்
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[අ.භා. 3.32]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ඇමතිතුමා නම්
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. මා හිතන හැටියට හදිසියක් ෙවලා එළියට
යන්න ඇති. ෙම් අවස්ථාෙව් අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා, ලංකාව
ජාත න්තර වශෙයන් දියුණු රටක් බවට පත් වන්න ඕනෑය
කියලා. ඒ ගැන තර්කයක් නැහැ. අපි ඒක පිළිගන්නවා. යුද්ධය
ඉවර ෙවලා දැන් අවුරුදු ෙදකකට, තුනකට කිට්ටු වුණා. යුද්ධය
සඳහා වැය වන විශාල මුදලක් අවුරුදු ෙදකක්, තුනක් තුළ ඉතුරු
කරලා අෙප් සංවර්ධනය කියන එක එන්න ඕනෑ
ෙගොඩනැඟිලිවලින් හැෙදන සංවර්ධනයක් හැටියටද, පාරවල්වලින්
හැෙදන සංවර්ධනයක් හැටියටද, කානු ෙබෝක්කු හදන
සංවර්ධනයක් හැටියටද, එෙහම නැත්නම් ජනතාවෙග් එදිෙනදා
ජීවිතෙය් ආදායම වැඩි ෙවලා, ආර්ථිකය දියුණු සමාජයක්
හැටියටද කියන එක ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
මහින්ද චින්තනය තුළින් පංච බල ෙක්න්දයන් ඇසුෙරන්
අලුත් ශී ලංකාවක්, සුබ අනාගතයක් ෙගොඩ නඟා ශී ලංකාව
ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් රටක් බවට පත් කරනවාය කියන එක
ගැන අපි සතුටු වනවා. එය ෙකෙරන්න ඕනෑ. අරමුණක් ඇතුව
යන වැඩ පිළිෙවළක් තුළ සිවිල් ගුවන් ෙසේවා - Civil Aviation පනත යටෙත් අද ෙගෙනන ෙරගුලාසි තුළින් හදවත ෙලස
සැලෙකන ජාත න්තර වරාය, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වැනි
ජාත න්තර සම්බන්ධතා තිෙබන ස්ථාන දියුණු කිරීම අවශ යි.
අනික් රටවල ගුවන් ෙතොටුෙපොළවලට එන අහස් යානා ගණන,
terminals ගණන බලද්දී ෙම් සෑම ෙදයක් අතින්ම ජාත න්තර
මට්ටමට ළඟා ෙවන්න අපට තව හුඟක් ඉදිරියට යන්න ෙවලා
තිෙබන එක ගැන අපි කනගාටු වනවා.
ෙම් සෑම ෙදයක් සඳහාම පළමුෙවන් රටක පාලකයා අවංක
වන්න ඕනෑ. මීට ෙපර විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අනුර දිසානායක
මැතිතුමාත්, තවත් මන්තීවරුනුත් කථා කළා. විපක්ෂය කථා
කරන්ෙන් රජෙය් ඇස් ඇරවලා, පාලකයින්ට ෙමහි ෙහොඳ නරක
අවෙබෝධ කර ෙගන, එහි අඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒ අඩු පාඩු හදා
ෙගන ඉදිරි පියවර ගැනීමටයි. රටක් දියුණු වන්න නම් මූලික
සම්පත් විධියට පළමුෙවන් අවශ වන්ෙන් ෙමොනවාද? මා විශ්වාස
කරන හැටියට රටක් පාලනය කිරීමට පාලකයාට සහෙයෝගය
ෙදන අයෙග් ආදර්ශය, අවංකකම, කැප වීම තිෙබන්න ඕනෑ.
"ෙච්තනාහං භික්ඛෙව් කම්මං වදාමි" යනුෙවන් බුදු රජාණන්
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වහන්ෙසේ වදාළ පරිදි තමන්ෙග් ෙච්තනාව අවංක වන්න ඕනෑ.
Commission ගහන, ඉලක්කයක් ඇතිව commission ගහන
සැලසුම් හදලා, පිට රටින් වැඩි ෙපොලියට රුපියල් ෙකෝටි ගණන්
ණය අරෙගන, ඒෙකනුත් commission ගහලා, රෙට් අනාගත
පරපුර විනාශයට පත් කරලා, කරන වැෙඩත් හරියට කරන්ෙන්
නැත්නම් ෙකොෙහොමද රටක් හරි යන්ෙන්?
මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි?

කාරක

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have 15 minutes.
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අද ෙම් රට තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන කනගාටුදායක තත්ත්වය
ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කථා වුණා. Mihin Lanka ගැන,
SriLankan Airlines ගැන කථා වුණා. ෙමම ආයතන
ෙද්ශපාලනීකරණයකට ලක් කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එහි නිලධාරින් පිරිසක් කුරුණෑගල සිට
ෙද්ශපාලන ෙමෙහයුම් කරනවා මා දැක්කා. උපාලි දසනායක
හිටපු මන්තීතුමාෙග් racing track එකක් පන්නල තිෙබනවා. You
know what happened? He invited the supporters of our party
because he wanted to say that he was crossing over. What
happened? Certain people in the Civil Aviation Authority
came with cameras and weapons. Our people had a
confrontation. They lost some of their equipment too.
Complaints were made at the Pannala Police Station. There
was a big brawl. Our people throughout the district were
assaulted. Institutions like the Civil Aviation Authority
should not be politicized like this. ෙම් ෙද්ශපාලනීකරණය තුළ
එදා මැතිවරණ පතිඵලවලින් පසුව සුහදතාෙවන් ඒ නැති වුණු
ආයුධයි, උපකරණයි ආපසු ලබා ගත්තා.
ෙම් විධියට ෙම් ආයතන ෙගනි යනවා නම් අපි ෙකොෙහොමද
රටක් විධියට ජාත න්තර ගුවන් ෙසේවාවන් ෙදකක් වන Mihin
Lanka හා SriLankan Airlines කියන ආයතන ෙදක හරියට ෙගනි
යන්ෙන්?
මා අද ෙම් ගැන කථා කරන්න තීරණය කෙළේ එක කාරණයක්
නිසායි. මා පක්ෂෙයන් නිවාඩු අරෙගන මෙග් ෙනෝනාත් එක්ක
ඇෙමරිකාවට යන්න ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගියා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, මමත් 1977 ඉඳලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉන්නවා. ඒ කාලය තුළ මා විෙද්ශ සංචාරවලට සහභාගි වී
තිෙබනවා. මෙග් මනසට එනවා, 1977 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමා පාලන බලයට ඇවිල්ලා ඉස්ෙසල්ලාම දකුණු
ෙකොරියාවට - South Korea කියන රටට - යන්න delegation
එකක් ෙමෙහයවන්න දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා
ෙතෝරා ගත් අවස්ථාව.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු නිෙයෝජ මහ
ෙල්කම් නිහාල් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, ෙබෝම්බ පහාරෙයන් මිය
ගිය මල්ලිමාරච්චි මැතිතුමා සහ මා ඒකට අයත් වුණා. 1970-1977
බණ්ඩාරනායක රජය කාලෙය් තිබුණු එයාර් ලංකා ගුවන්
යානාවකයි අපි ගිෙය්. අපටම හිනා ගියා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමා තමයි ඒ කැරෙපොතු යුගය නැති කරලා ෙම් රෙට් ගුවන්
ෙසේවයට අලුත් සංකල්පයක් ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත්
කෙළේ. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමා හිටියා
නම් මා හරිම කැමැතියි.
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ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, මම 8 වැනිදා
ඇෙමරිකාවට යන්න VIP Lounge එකට ගිහිල්ලා මෙග් tickets
ටිකයි, passportයි දුන්නා. ඒ ටික අරෙගන මට passport එකයි,
boarding pass එකයි ෙගනැත් දුන්නා. මා ඇහුවා, "ෙකෝ මෙගයි,
ෙනෝනාෙගයි tickets?" කියලා. You know what happened?
They said they will give them when I get into the coach to
go to the terminal. By SriLankan Airlines I had to go to
Narita Airport and from there I had to take another flight.
Coach එක ගාවට ගියා. Coach එක ගාවට ගියාම මා ඇහුවා,
"ෙකෝ මෙග් tickets" කියලා. මට එතෙකොට කියනවා, ඒක නැති
ෙවලා කියලා. බස් එකක නැඟලා බස් ටිකට් එකක් නැතිව
යාපනයට යන්න කියනවා වාෙග් කථාවක් මට ෙම් managersලා
කියනවා. මට කියනවා, "ඔබතුමාට නරිටාවලදී computer
printout එකක් ෙදන්නම්" කියලා. මම ආපසු බෑග් ටික අරෙගන
කිව්වා, "මම එෙහම යන්න ලෑස්ති නැහැ, ෙමෙහේ ඇවිල්ලා පල්
ෙවන්න කැමැති නැහැ" කියලා. මම ආපහු VIP Lounge එකට
ඇවිල්ලා SriLankan Airlines Duty Managerට එන්න කියලා
පැය භාගයක් එතුමා එක්ක තර්ක කළා. "උඹලාෙග් රෙට් ෙම්
ගුවන් ෙසේවය අද විනයක් නැති ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙයනවා. ෙමෙහමද ෙම් රට ෙගනි යන්න හදන්ෙන්?" කියලා
මම ඇහුවා. SriLankan Airlinesවල Aviation Authority එෙක්දී
මා කිව්වා, "මම ටිකට් ටික ලැෙබන කල් නැඟිටින්ෙන් නැහැ"
කියලා. -මෙගන් ඊෙය් නායකතුමාෙග් ආරක්ෂක නිලධාරිතුෙමක්
අහනවා, "ඔබතුමා ඇෙමරිකාවට ෙනොෙවයි ෙන්ද ගිෙය්, ෙමොකක්ද
පශ්නයක් ෙවලා ෙවන රටකට ෙන්ද ගිෙය්" කියලා- මා අද ෙම්
කථාව කරන්න තීරණය කෙළේත් ෙම් කාරණය නිසායි. ඊට පැය
භාගයකට පස්ෙසේ Aviation Authority එෙක් Duty Manager
ආවා. මා ඇහුවා, මෙග් tickets ෙදකට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. මට
ෙලොකු
සැකයක්
ඇති
වුණා
ෙද්ශපාලන
වශෙයන්
කඩාකප්පල්කාරී ෙදයක් කරලා මාව මෙග් ෙනෝනාත් එක්ක
නරිටාවල අතර මං කරන්නද හදන්ෙන් කියලා. මට ෙලොකු
කුතුහලයක් ඇති වුණා. පැය භාගයක් ගිහිල්ලා සහතිකයක්
දුන්නා. එයාර් ලංකා එෙක් Duty Manager කිව්වා, "ෙකොෙහොම
හරි ඔබතුමාට නරිටාවලින් printout එකක් අරෙගන ෙදන්නම්"
කියලා. VIP Lounge එක ගාවදී coach එකට නඟින්න ලෑස්ති
ෙවද්දී walkie-talkie එකට message එකක් එනවා, that they
have found the tickets කියලා.
බලන්න, ෙමොන තරම් නින්දිත තත්ත්වයකට අද ගුවන්
ෙසේවය පත් ෙවලා තිෙයනවාද කියලා. අපි Singaporeවලට එන
තුරු ආපු ගුවන් ෙසේවෙය් ෙබොෙහොම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්
තිබුෙණ්. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙයන්ෙන්.
එදා SriLankan Airlines කියද්දී නම්බුකාර තත්ත්වයක් තිබුණා.
කාරුණිකත්වය තිබුණු, ෙගෞරවෙයන් කථා කරන, හිනාව දකින
ආයතනයක් හැටියටයි එදා මා දැක්ෙක්. මෑතදී හම්බන්ෙතොට
දිහාෙවන් අලුතින් ෙසේවයට අය අරෙගන ඉන්නවාලු. මා
සිංගප්පූරුෙවන් ආපු flight එක take off කරද්දීම යුෂ බීමක්
ඇවිල්ලා ඇල්ලුවා.
ඒක අෙප් ෙනෝනාෙග් ඇඟට හැලුවා. ඒ තරුණ officer ඒකට
සමාව ඉල්ලුෙව්ත් නැහැ. මම කිව්වා, "Get me some paper
serviettes" කියලා. Business Class එකට ගිහිල්ලා විනාඩි 10ක්,
15ක් ඉඳලා තමයි ඒක අරෙගන ආෙව්. Apologize ෙකරුෙව්ත්
නැහැ. ඊළඟට ඒ officerෙග් අතින් පිටුපස එක්ෙකනාෙග් ඇඟටත්
හැලුණා. ඒක වුෙණ්ත් ඒ හාදයාෙගන්මයි. එක air hostess
ෙකෙනක් විතරයි වැඩ කරන්න හිටිෙය්. අෙනක් එක්ෙකනා
Business Class එෙක් තව එක්ෙකෙනක් එක්ක කථා කර කර
සිටියා. මෙග් ආසනයට එහා ආසනෙය් සිටි එක්ෙකෙනක් කිව්වා,
"Hereafter, I will not travel by SriLankan Airlines" කියලා.
ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට, කැරෙපොතු යුගයකට යනවා
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වාෙග් අෙප් රෙට් ගුවන් ෙසේවය අද පිරිහිලා තිෙබනවා. රුපියල්
ෙකෝටි ගණන්, බිලියන ගණන් මහජන සල්ලි කාලා අෙප් රෙට්
ගුවන් ෙසේවෙය් විනයක් කියන එකත් නැති ෙවලා තිෙබනවා.
Airport එෙක් ඇති ෙවච්ච සිද්ධියත් එක්ක මම හරි දුක් වුණා,
කනගාටු වුණා. මම ආෙයත් SriLankan Airlines flight එකක
යන්ෙන් නැහැ කියන එක තීරණය කරලා මම එතැනදි කට
වහෙගන ආවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

වාෙග් විනාශකාරී ෙද්වල් ගැන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දන්නවා. Audit
reports පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොකරන ආයතන ගැන
ෙසොයා බලන්න විෙශේෂ කමිටුවක් හරි පත් කරන්න කියලා මම
ෙයෝජනා කරනවා. SriLankan Airlines එකත්, Civil Aviation
Authority එකත්, Mihin Lanka එකත් පරීක්ෂා කරන්න රජය,
විපක්ෂය ඔක්ෙකොම ඒකාබද්ධව කාරක සභාවක් පත් කරන්න
කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මම ෙයෝජනා
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

අයිෙයෝ!

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
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Hon. Shantha Bandara, please. You can speak for 15
minutes.

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙම් තත්ත්වෙය් ෙවනසක් කර ගන්න බැරි වුෙණොත්
තමුන්නාන්ෙසේලාට "අයිෙයෝ" කියන්න ෙවයි. ෙම් ස්ථානවලට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පන්දම්කාරෙයෝ ෙගනැල්ලා දමන එක
ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගුවන්
ෙසේවය ජාතික, ජාත න්තර මහජන සල්ලි කන ආයතනයක් බව
මතක තියා ගන්න. ඒ ආයතනය අද අනාගත පරම්පරාෙව් සල්ලි
රුපියල් බිලියන ගණන් කනවා. ඒ විධියට කටයුතු කරලා ඒ ශාපය
අද අනාගත පරම්පරාවට ලැබීෙගන එනවා. එතැන ඒ ෙසේවය
හරියට ෙදන්න බැරි නම්, ඒ පුහුණුව ෙදන්න බැරි නම් වැඩක්
නැහැ.
අද අධ ාපනයට ෙවන් කරන මුදලුත් කප්පාදු කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා රජ සැප ලබනවා. ෙම්කද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
අරමුණ කියලා මම අහනවා. ඉතින් ෙම් තත්ත්වය ගැන අපි
බලන්න ඕනෑ. අද තමුන්නාන්ෙසේලා "අයිෙයෝ" කියනවා.
ඔබතුමන්ලා SriLankan Airlines එෙක්යි, Mihin Lanka එෙක්යි
පසු ගිය අවුරුදු පෙහේ, හෙය් වාර්ෂික වාර්තා, audit reports
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද කියලා මම අහනවා.
නැහැ. Sir, not a single report has been submitted. ඇයි ෙම්වා
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? රුපියල් බිලියන ගණන් ෙහොරකම්
කර කර ගසා කාලා ෙම් වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE එකට ෙම්
ෙවනකම් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] හිනා ෙවන්න
ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ශාපකාරෙයෝ. හැබැයි, Mihin Lanka එෙක්
සභාපතිෙග් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් ලක්ෂ 40ක් හා ලක්ෂ 30ක් වටිනා
ඔරෙලෝසුවක් ෙහොරකම් කරපු ෙකනාව පැය 24ක් ඇතුළත
ෙපොලීසිය ඇල්ලුවා.
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් ඒ ආයතනවල වාර්තා ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් නැහැ. රජයක් විධියට ෙම් කට්ටිය කියනවා, ණය
අරෙගන හැම තැනම ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදනවා කියලා. මම
දන්නවා, පිලිපීනෙයන්, තායිලන්තෙයන් ලංකාවට ගණිකාෙවෝ
එනවාය කියන එක. මම ආපු ප්ෙල්න් එෙකනුත් ගණිකාෙවෝ
ලංකාවට ආවා. ඔවුන් ඇවිල්ලා සමාජය විනාශ කරනවා. මහා
බලවතුන් කුඩු ෙග්නවා. සමහර අය ෙම්වා ආරක්ෂා කරනවා.
ෙම්වා තුළින් රට විනාශ කරනවා; බංෙකොෙලොත් කරනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
Hon. Member, please wind up now.

[අ. භා. 3.46]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගුවන්
යානා අනතුරු සහ සිද්ධීන් විමර්ශනය සඳහා සකස් කරන ලද සහ
යාවත්කාලීන කරන ලද ෙරගුලාසි අඩංගු ගැසට් නිෙව්දනය
පිළිබඳව කථා කරන්න මටත් ෙකටි ෙව්ලාවක් ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ස්තුතිය පළ කරනවා.
1903 දී පළමුවැනි ගුවන් ගමන ආරම්භ ෙවලා එදා ෙමදා තුර
අෙප් රට තුළ ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතය දිහා බැලුවාම කමකමෙයන්
අද විශාල දියුණුවක් අත් පත් කර ෙගන තිෙබන බව ෙපනී යනවා.
ෙමම ක්ෙෂේතය තුළ ඉතා ඉහළ වර්ධනයක් ලැබූ කාලය
ෙමන්ම ෙම් ක්ෙෂේතය කමවත්ම වුණ කාලය අප හඳුන්වනවා නම්
ඒ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්
යුතු කාලයයි කියන එක ඉතාම සතුටින්, ෙගෞරවෙයන් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් සඳහා ඉතාමත්
සැලසුම් සහගත වාෙග්ම කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා
තිෙබනවා. ඒ නිසාම තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකාව පංච
මහා බල ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කරන්න වැඩ සැලසුම්
ඉදිරිපත් කරන විට ගුවන් ෙක්න්දස්ථානය බවට පත් කිරීමත් එයට
ඇතුළත් කරලා විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කෙළේ.
අපි දන්නවා අද ෙම් ක්ෙෂේතය ඉතාම තරගකාරී බව. අද අපි
ෙලෝකෙය් විවිධ රටවලට ගියාම ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතය රටකින්
රටකට ෙනොෙදෙවනි විධියට විශාල තරගකාරිත්වයක නියැලී
ඉන්න බව අපට ෙප්නවා. අෙප් රජෙය් මැදිහත් වීම තුළ වර්තමාන
ගරු අමාත තුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි අද
කටුනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ පුළුල් ෙවනස්වීම්
ගණනාවක් සිදු කරලා තිෙබනවා. අෙප් රටට විෙද්ශිකයින්,
සංචාරකයින් පැමිෙණනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා ෙනොෙයකුත්
පර්ෙය්ෂණ සඳහා විද්වතුන් පැමිෙණන බව. ඒ වාෙග්ම
ව ාපාරිකයින් පැමිෙණනවා. එවැනි අවස්ථාවල අෙප් රෙට්
අභිමානය පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් විධියට, අෙප් රටට
අභිමානයක් ඇති ෙවන ආකාරයට අද අෙප් පධාන ජාත න්තර
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පවත්වා ෙගන යන්න අවශ කටයුතු
සංවිධානය කරලා තිබීම ගැන ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි සතුටු
වන්නට ඕනෑ.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් කාරණා
ෙබොෙහොමයක් කියන්න තිෙබනවා. නමුත් කාලෙව්ලාව මදියි. ෙම්

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා
පසු ගිය කාලෙය්ත් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විවිධ අණපනත්
සම්මත කරමින්, ෙරගුලාසි සකස් කරමින් කටුනායක ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ නවීකරණය කරන්න, ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් බවට

405

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]

පරිවර්තනය කරන්න විවිධ තීන්දු, තීරණ ගත් බව. ඒ වාෙග්ම අෙප්
රෙට් තිබුෙණ් එකම ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි. මත්තල
තවත් නව ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළ කියාත්මක වීම විෙශේෂෙයන්
ශී ලාංකිකයින් හැටියට අපි ලබපු ෙලොකු ජයගහණයක් කියන
එකත් ෙම් ෙවලාෙව් අභිමානෙයන් මතක් කරන්නට කැමැතියි.
අද අපි දන්නවා ෙම් රටට ලැබුණු නිදහසත් එක්ක විශාල
සංචාරකයින් පමාණයක් එන බව. 2016 වන විට විෙද්ශ
සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම මිලියන 2.6ට වැඩි පමාණයක් එෙහම
නැත්නම් 2.6ක පමාණයක් ඉලක්ක කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද
මුළු ලංකාවම සුන්දර ෙවලා, ලස්සන ෙවලා, කමවත් ෙවලා,
අධිෙව්ගී මාර්ග හැදිලා, අෙනක් පළාත්බද මාර්ග ටික සංවර්ධනය
ෙවලා සෑම ක්ෙෂේතයකින්ම ඉදිරියට යන විට අද දකුණු ආසියාෙව්
තිෙබන පිරිසිදුකම අතින් ඉහළම තලෙය් තිෙබන රට බවට ශී
ලංකාව පත් ෙවලා තිෙබනවා. මීට ෙපර කථා කළ විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීතුමන්ලා ඇහුවා අසියාෙව් ආශ්චර්ය ෙකෝ කියලා. අපි
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ ෙම් වන විට අෙප් රට දකුණු
ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත්ම රට බවට පරිවර්තනය ෙවලා අවසානයි
කියලා. යුද්ධය අවසන් ෙවලා තවම අවුරුදු 3යි ගත වුෙණ්. අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් රාජ
නායකත්වයට පත් ෙවලා තවම අවුරුදු 7යි. ෙම් ෙකටි කාලය තුළ
ෙම් රට දකුණු ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් රට බවට පරිවර්තනය
කරලා අවසානයි කියන එක අප මතක් කරන්නට ඕනෑ.
රටක දියුණුව මනින ආයු කාලය ගත්තත් අපි දකුණු
ආසියාෙව් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. සාක්ෂරතාව ගත්තත් අපි දකුණු
ආසියාෙව් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ඒක පුද්ගල ආදායම
ගත්තත් අපි දකුණු ආසියාෙව් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, ගුවන් සුරක්ෂිතතාව අතිනුත් අපි දකුණු ආසියාෙව්
ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.
අෙප් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වා ෙම් ක්ෙෂේතය
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරකයින් ඉලක්ක කරමින් කර ෙගන යන නිසා
අෙප් ෙගොවි ජනතාවට අද විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා
කියලා. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා වැටිලා ෙකොන්ද කැඩිලා
හිටපු ෙගොවියාෙග් ෙකොන්ද ශක්තිමත් කරලා, කෙශේරුව ශක්තිමත්
කරලා ඒ වැටුණු ෙගොවියාට ශක්තිය දුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කියලා. ඒ නිසා
ෙගොවියාව පන්නලා දමන, ෙගොවියාට වතුර ටික නැති කරන වැඩ
පිළිෙවළකට අෙප් රජය කිසිෙසේත්ම කටයුතු කරන්ෙන් නැහැයි
කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දිගින් දිගටම
අෙප් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් විෂයට අදාළව කථා
කරන්ෙන් නැතිව අධ ාපනයට අෙප් රෙට් විෙශේෂත්වයක්
දක්වන්ෙන් නැහැ, අධ ාපනයට පමාණවත් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන්
නැහැයි කියන එක පිළිබඳව කථා කරමින් ආණ්ඩුවට විශාල
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කළා. හැබැයි, අෙප් රෙට් අධ ාපනයට, උසස්
අධ ාපනයට රජෙයන් මුදල් ෙවන් කරනවාට අමතරව තවත්
අමාත ාංශ ගණනාවක් ඔස්ෙසේ මුදල් ෙවන් කරන බව අපි
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.
ෙසෞඛ අමාත ාංශය හරහා අධ ාපනය සඳහා විශාල මුදල්
පමාණයක් වියදම් කරනවා. ෙහද ෙහදියන් පුහුණු කරලා, ඒ අයට
දැනුම ලබා ෙදන පර්ෙය්ෂණ සියල්ල කිරීම සඳහා විශාල මුදලක්
වියදම් කරනවා. අෙප් තරුණ තරුණියන්ට නැති ෙවලා තිබුණ
වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන්න තරුණ කටයුතු හා නිපුණතා
සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා අවශ කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම
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කියාත්මක කරනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1කට
ආසන්න පමාණයක් ඒ නිපුණතා සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අද ෙවන්
කරලා තිෙබනවාය කියන එක විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට
මා ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම සමාජෙසේවා අමාත ාංශයත්
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා. ආරක්ෂක අමාත ාංශය
ෙවනම ආරක්ෂක පීඨ හදලා, ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුම ලබා ෙදන,
ඒ පිළිබඳව උපාධිය ලබා ෙදන ආයතන ගණනාවක් අෙප් රට තුළ
පිහිටුවා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ මුදල් අධ ාපන වැය ශීර්ෂය තුළට
එන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය
දිනවල අපි කවුරුත් දැක්කා, අෙප් රට තුළ ෙපර පාසල්
අධ ාපනය නඟාසිටුවීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවලින් ලබා
ෙදන පතිපාදනවලට අමතරව, පළාත් සභාෙවන් ලබා ෙදන
පතිලාභවලට අමතරව, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් තම විමධ ගත
මුදල් යටෙත්ත්, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
යටෙත්ත් මුදල් පතිපාදන ලබා ෙදන්න විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු
කළ බව.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair?
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)

හා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர - னர்வாழ்வளிப் , சிைறச்
சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

-

Minister

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம்.
அஸ்வர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පකාශ කරමින් සිටිෙය්
අධ ාපනයට මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැහැයි කියලා දිගින් දිගටම
කරන ෙචෝදනාව ගැනයි. අපි ඒ ෙචෝදනාව පැහැදිලිවම පතික්ෙෂේප
කරනවා. පසු ගිය දිනවල අෙප් රෙට් අධ ාපනය ලබන, පාසල්වල
ඉෙගන ගන්නා දූදරුවන් වාෙග්ම පාසල්වලට ගිහිල්ලා පාසල්
එක්ක සම්බන්ධීකරණයක් ඇති මහජන නිෙයෝජියන් සියලු
ෙදනාම දන්නවා, මුළු රෙට්ම තිෙබන පාසල්වල වැසිකිළි කැසිකිළි
පද්ධති නවීකරණය කරන්න, අවශ වැසිකිළි කැසිකිළි පද්ධති
අලුතින් හදන්න මුදල් දුන්ෙන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන්
බව. හැබැයි, අධ ාපන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය තුළ ඒ මුදල්
ඇතුළත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා දිගින් දිගටම ෙම්
ෙචෝදනාව කරන්න එපා. ෙම් අසත ෙචෝදනාව, රට තුළ වැරදි
මතයක් ඇති කරන ෙම් ෙචෝදනාව දිගින් දිගටම කරන්න එපා
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කියලා අධ ාපනෙය් නාමෙයන්
මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

අපි

විපක්ෂෙය්

ගරු

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි පැහැදිලිව
මතක් කරන්න ඕනෑ, අධ ාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්
සියයට 6ක් ෙවන් කරන්න කියලා යුෙනස්ෙකෝව කිව්වාට ඒක
අෙප් රටට අදාළ ෙදයක් ෙනොෙවයි කියන එක. සාක්ෂරතාව
සියයට 50කට වඩා අඩු රටවලට තමයි පමුඛ වශෙයන්ම ඒක
කියලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුෙමක් කිව්වා
ඒක අනිවාර්යය කරලා තිෙබනවා කියලා. එෙහම අනිවාර්ය කරලා
නැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක්
ෙවන් කරන්න කියලා තිෙබනවාද කියන එක පුළුවන් නම් ඒ
යුෙනස්ෙකෝ වාර්තාව ෙගනැල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔප්පු
කරන්න කියලා විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට අපි කියනවා.
එතුමන්ලා ඒ විධියට අමූලික අසත ය කියන්ෙන් රට තුළ මතවාද
ඇති කිරීම සඳහායි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 1993 දී -අපි 1994
ආණ්ඩුව භාර ගන්න ෙකොට- ෙම් රෙට් සාමාන ෙපළ විභාගය
සමත්වීෙම් පතිශතය කීයද? සියයට 21යි. උසස් ෙපළ සමත්වීෙම්
පතිශතය කීයද? සියයට 19යි. අද ඒවා ෙමොන තත්ත්වෙය්ද
තිෙබන්ෙන්? අද ඒවා ඔක්ෙකොම සියයට 60කට එහා පැත්තට
අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අධ ාපනය කඩා වැටිලා නම්,
අධ ාපනෙය් දියුණුවක් නැත්නම්, අධ ාපනයට මුදල් පතිපාදන
ෙවන් කරලා නැත්නම් දරුෙවෝ ෙම් පතිඵල ලබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද, දරුෙවෝ ෙම් විධියට ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා අපි අහන්න කැමැතියි. ඒ නිසා විවිධ ෙබොරු මතවාද
ඉදිරිපත් කරමින් දිගින් දිගටම කරන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
නවත්වන්නය කියලා විපක්ෂයට මතක් කරනවා.
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙරගුලාසි යටෙත් කථා කරමින්
ගුවන් යානා පිළිබඳව, මිහින් එයාර් ගුවන් ෙසේවය පිළිබඳව, එයාර්
ලංකා ගුවන් සමාගම පිළිබඳව විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා
විවිධ ෙචෝදනා එල්ල කළා. යම්කිසි ෙදයක් ආරම්භ කරලා, යම්
වැඩ පිළිෙවළකට එද්දී අඩු පාඩුකම් ඇති ෙවන බව අපි
පිළිගන්නවා.
හැබැයි, අපි ඒවා හදා ෙගන ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ෙම් වන විට
ඒකට අවශ වැඩ පිළිෙවළකට සහ ඒ දිශාවට හැරිලා තිෙබනවා.
ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රෙට් පුරවැසියන් හැටියට
සද්භාවෙයන් කථා කළ යුතුයි. "අපට ගුවන් යානාවක්වත් නැහැ,
අපට ගුවන් සමාගමක්වත් නැහැ"යි කියනවාට වඩා "අපට ගුවන්
සමාගමක් තිෙබනවා, අපට ගුවන් යානා තිෙබනවා, ඒවාෙය් අඩු
පාඩු තිෙබනවා නම් අෙප් කළමනාකාරිත්වය හරහා ඒවාත් සකස්
කර ෙගන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්" කියන ෙයෝජනා ඉදිරිපත්
කරනවා ෙවනුවට ඊර්ෂ ා සහගත ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න
එපාය කියන එක මම මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
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ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානයක් මගීන් 191 ෙදෙනකු
රැෙගන යනෙකොට, ඒ සියලු ෙදනාම මරුමුවට පත් කරමින්
අනතුරුට පත් වීමය කියන එකට අපට සියලු ෙදනාම එකඟ
ෙවනවා ඇතැයි මා හිතනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

හජ්ජි වන්දනාෙව් යනෙකොට. Indonesians ලා.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

Yes. ඒ වාෙග්ම අප ෙම් ෙවලාෙව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ,
2000 වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් 16 වන දින ශී ලංකා මුස්ලිම්
ෙකොන්ගස් නායක අෂ්ෙරොෆ් මැතිතුමා ඇතුළු 14 ෙදෙනකුට මරු
කැඳවමින් ශී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් MI 17 වර්ගෙය්
ෙහලිෙකොප්ටරයක් අරණායක පෙද්ශිෙය්දී අනතුරට පත් වූ බව. ඒ
වාෙග්ම ෙම් වසෙර් ෙපබරවාරි 13 වන දින ශී ලංකා ගුවන්
හමුදාවට අයත් මිග් 27 වර්ගෙය් ගුවන් යානයක් දුම්මලසූරිය
පෙද්ශයට කඩා ෙගන වැටී අනතුරට පත් වුණා.
අද ෙගෙනන ලද ෙම් ෙරගුලාසි මගින් ෙම් රෙට් සිද්ධ වන
ගුවන් අනතුරු පිළිබඳව විධිමත් විමර්ශන සිදු කරලා, ඒ ගුවන්
අනතුරු වළක්වා ලන්නට පියවර ගනීවි කියලා අප ෙම්
අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂය හැටියට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා තවත් මතක් කිරීමක්. මස්ෙකළිෙය්, Seven
Virgin Hills කියන තැන Martinair ගුවන් සමාගමට අයත්
තවත් ගුවන් යානයක් කඩා වැටුණා.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔව්. ඒකත් සිදු වුණා. මම ඔක්ෙකොම විස්තර කිව්ෙව් නැහැ.
කාල ෙව්ලාව මදි නිසා.
එම නිසා අද ෙගෙනන ෙම් ෙරගුලාසිවලට අෙප් විරුද්ධතාවක්
නැහැ. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ෙම් ෙරගුලාසි ෙගෙනනවා වාෙග්ම ඒවා
නියම විධියට කියාත්මක කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාව ගුවනින් යද්දී
ඒ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරයි කියලා අප
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2010 අංක 14 දරන සිවිල්
ගුවන් ෙසේවා පනත යටෙත්, ගුවන් අනතුරු පිළිබඳව කරනු ලබන
විමර්ශන කටයුතු සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ෙරගුලාසි පිළිබඳව
කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම
ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.

මූලාසනාරඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ගුවන් ෙසේවාවල තත්ත්වය
ගැන අප ටිකක් ෙසොයලා බලමු. රත්මලාන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
අවට ජීවත් වන ජනතාවට විශාල පීඩනයක් නගමින් අද -යුද්ධ
සමයටත් වඩා අද- VIP helicopters රාතී කාලෙය් පවා අහෙසේ
පියාසර කරනවාය කියලා වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ, ඇත්තටම
helicopter mania එකක් ඇති කර ෙගන. ඒ අතර දැන් තවත්
වාර්තාවක් තිෙබනවා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 300ක ණයක්
අරෙගන රුසියාෙවන් MI 17 වර්ගෙය් ෙහලිෙකොප්ටර 14ක්
ෙම් රටට ෙගෙනන්න යනවාය කියලා. ෙම් මැති ඇමතිවරුන්ට
ෙම් ළඟදී ඉඳලා උඩින් යන්න විශාල ආශාවක් ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ ආශාව සම්පූර්ණ කර ගන්නද ෙම් තරම්
ෙහලිෙකොප්ටර පමාණයක් ෙම් රටට ෙගෙනන්ෙන් කියලා අපට
අහන්න සිද්ධ ෙවනවා.

ගුවන් ෙසේවා ඉතිහාසය ගත්ෙතොත්, ෙමෙතක් සිදු වූ දරුණුතම
ගුවන් අනතුර ෙලස සැලකිය හැක්ෙක් 1974 වර්ෂෙය්දී Martinair

ගරු ජනාධිපතිතුමාට යන්න එක
එතුමාෙග් ආරක්ෂකයින්ට යන්න තව

[අ.භා. 3.57]

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ෙහලිෙකොප්ටරයක්,
ෙහලිෙකොප්ටරයක්,
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා]

එතුමාෙග් මල්ලිට යන්න තව ෙහලිෙකොප්ටරයක්, එතුමාෙග් පුතාට
යන්න
තව
ෙහලිෙකොප්ටරයක්,
එතුමාෙග්
පුතාෙග්
මන්තී යාළුවන්ට යන්න තව ෙහලිෙකොප්ටරයක්, ෙබොලිවුඩ්වලින්
එන එතුමාෙග් යාළුවන්ට යන්න තව ෙහලිෙකොප්ටරයක් ඒ වාෙග්
දිගින් දිගටම ෙහලිෙකොප්ටර් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා
අපට පශ්න කරන්න සිදු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, SriLankan Airlines
ආයතනය ෙදස බලන්න. SriLankan Airlines ආයතනය පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 19,100ක පාඩුවක් ලබලා තිෙබනවා.
කාටද ෙම් වන්දිය ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් රෙට් සිටින
අහිංසක ජනතාවටයි ෙම් වන්දිය ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
අෙනක් ආයතනය Mihin Lanka Airlines ආයතනයයි. ඒක
තමන්ෙග් නම දමා ෙගන බංෙකොෙලොත් වුණු ගුවන් ෙසේවයක්.
පටන්ගත් දා සිට රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් පාඩු ලබලා තිෙබනවා.
වංචාව හා දූෂණය පිරුණු ආයතනයක්. ෙබොරු ගණන් හිලවු දීලා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE එක පවා ෙනොමඟ යවන්න හදලා අහු
ෙවලා අද ඒ වන්දියත් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට්
අහිංසක ජනතාවටයි. ෙම් මුදල් ෙහොයා ගන්ෙන් ඈත ගම්බද සිටින
අෙප් දුගී දුප්පත් ජනතාවෙග් බදු මුදල්වලින්. අද ෙමෙහම නාස්ති
කරන්ෙන් දුගී දුප්පත් ජනතාවට සහන ෙදන්න තිබුණු මුදල්; රට
සංවර්ධනය කරන්න තිබුණු මුදල්; රෙට් ණය ෙබ්රන්න තිබුණු
මුදල්. තමන්ෙග් නම දමා ගත්ත නැත්නම් තමන්ෙග් නෑදෑෙයෝ
දමා ගත්ත ගුවන් සමාගම්වලට දමලා ඒ මුදල් විනාශ කරනවා.
අපි දන්නවා, පසු ගිය වසෙර්දී ආසියාෙව් අෙනකුත් ගුවන්
සමාගම් - Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways වැනි
ගුවන් සමාගම්- ෙකෝටි ගණනක් ලාභ ලබා තිෙබන බව. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අපට අහන්න සිද්ධ ෙවනවා, අෙප් ලංකාෙව් තිෙබන
ගුවන් සමාගම්වලට ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ගුවන් ෙසේවාවන්
පාලනය කරන්න අදක්ෂ පුද්ගලෙයෝ දමා ෙගන අෙප් මගීන්ෙග්
ජීවිත අනතුරට පත් කර තිෙබනවා.
2008 ජනවාරි 13 වන දා "The Sunday Times" පුවත් පෙත්
ෙමන්න ෙම් විධියට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. I quote:
“ Mihin Lanka’s near disaster in the air Flight MJ 401 makes
'Mayday' landing”

ෙම් Mihin Lanka ගුවන් යානය මගීන් 131ක් රැෙගන
එන්ජිෙම් අත වශ ෙකොටසක් නැතුව පියාසර කර තිෙබනවා. ඒ
ගුවන් යානෙය් ගමන් ගත්ත මගිෙයක් වන ලිෙයෝන් ෙබෙරන්ජර්
"ද සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් පතට ලියා තිෙබනවා, ගුවන්ගත වී සුළු
ෙමොෙහොතකට පසු මුළු ගුවන් යානයම ගැස්ෙසන්න පටන්
ගත්තාය; දුම් හා පිච්ෙචන ගඳක් මුළු ගුවන් යානය තුළම
පැතිෙරන්න පටන් ගත්තාය කියලා. ඊට පසු, pilot ෙම් විධියට
announce කර තිෙබනවා.
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ඒ විධියට radio silenceවලින් ඇහිලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්
pilot ටත් මගීන්ට හරි හැටි කියා ගන්න බැහැ, ෙම් පශ්නය
ෙමොකක්ද කියලා. ඒ ගුවන් යානය ෙකොෙහොමහරි pilot ෙග් ගුවන් නියමුවාෙග්- දක්ෂතාෙවන් land කළාට පසු ඉන්දියාෙව්
airport එෙක් තිබුණු ගිනි නිවන රථ, ඇම්බියුලන්ස්, ආරක්ෂක
හමුදා යානය වට කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ
යානය ෙගොඩ බැස්සුවාට පසු ඒෙක් හිටපු මගීන්ට පැය හතහමාරක්
යන තුරු යානෙයන් එළියට එන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමොකද, ඉන්දියන් ගුවන් බලධාරින් කියා තිෙබනවා, ඒ
ෙගොල්ලන්ට හරි හැටි "වීසා" නැහැ කියා. ඒ මගීන්ව එළියට
ගන්න අෙප් කිසිම කමෙව්දයක් තිබිලා නැහැ.
ෙකොෙහොම හරි අන්තිමට විමර්ශනවලදී ෙහළි වුණා ඒ ගුවන්
යානය land කරලා තිෙබන්ෙන් එක එන්ජිමකින්ය කියා. ඒක
තමයි අද තත්ත්වය. ෙහොඳ ෙවලාවට ඒ ගුවන් යානය කඩා ෙගන
වැටුෙණ් නැත්ෙත්. එෙහම කඩා වැටුණා නම් මා අර ඉස්සර ෙවලා
කියපු ගුවන් අනතුරුවලට ඒකත් එකතු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ගුවන්
සමාගම්වල කාර්ය මණ්ඩල ෙවතත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.
මා හිතන්ෙන් අපි ගිය වතාෙව් විවාදෙය්දීත් කිව්වා, විෙශේෂෙයන්ම
මිහින් ලංකා ගුවන් නියමුවන් SriLankan Airlines entrance
exam එක fail වුණා කියලා. මා හිතන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන්
විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ වාෙග්ම
බලන්න, ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු තුන්වැනි දා SriLankan
Airlines ගුවන් ෙසේවිකාවක් මත් කුඩු පැකට් 27ක් සමඟ අත්
අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. ඒ ගුවන් ෙසේවිකාව දවසකට තුන්
සැරයක් මත් කුඩු භාවිත කරනවා කියලා ෙපොලිස් පරීක්ෂණවලදී
අනාවරණය වුණා. ෙමම මත් කුඩු SriLankan Airlines ගුවන්
යානාවලටත් රැෙගන ගිහිල්ලා කියලා-

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා අසත ය ෙචෝදනා කරන්න එපා.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

අසත ය ෙචෝදනා ෙනොෙවයි. පත්තෙර් තිෙබන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] මා ඔබතුමාට එවන්නම් ෙම්ක.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

මට එවන්න ෙකෝ.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )
“Ladies and gentlemen, in a short while from now we will be
landing at the Bombay International Airport”.

යන්ෙන් මැද ෙපරදිගට. නමුත් ඉන්දියාෙව් land කරන්න සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. ඊට පසු ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
“There is a small problem.”

ඊට පසු ටිකක් ෙවලා ගිහින් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
“No, no, no… no problem.”

(The Hon. Niroshan Perera)

මා ෙම්ක එවන්නම්.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ඒ ගුවන් ෙසේවිකාව කුඩු බීලා ඇති. නමුත් ෙසේවය කරද්දී
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. අසත ය කියන්න එපා. ෙම් SriLankan
Airlines ආයතනය ඔබතුමාෙග්ත් මෙග්ත් රෙට් -එකම රෙට්තිෙබන ආයතනයක්. [බාධා කිරීමක්]
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Niroshan Perera)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Order, please!
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

එෙහම නම් ඉතින් ඔබතුමන්ලා ෙම් පත්තරෙය් තිෙබන
පවෘත්තිය නිවැරැදි කරන්න ඕනෑ.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

එෙහම වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම් අපි ඒ ගැන කටයුතු
කරනවා. පරීක්ෂණයක් තියලා වැරැදි කරපු අය අයින් කරනවා.
හැබැයි ගුවන් යානා තුළ එෙහම ෙදයක් කරලා තිෙබනවා නම් මා
එය වගකීෙමන් භාර ගන්නවා ඇමතිවරයා හැටියට.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

සමහර පත්තරවල තිෙබන ඒවා නිවැරැදි කරන්න ගිෙයොත්
ෙවන වැඩක් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

පත්තරවල තිෙබන ඒවා විශ්වාස කරන්න එපා. SriLankan
Airlines කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග්ත් මෙග්ත් රෙට් තිෙබන
ආයතනයක්.

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

ෙර්ගුව කියලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙර්ගුෙවන් අහලා
තිෙබනවා ඒ අය පරීක්ෂා කරනවාද කියලා.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

වැරැදි මතයක් රටට ෙදන්න එපා. ෙර්ගුව කරන වැඩ මා
ෙමතැනදී -පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී- කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා
මෙග් මිතයා. අපි දිස්තික්කෙය් එකම සෙහෝදරෙයෝ. නමුත්, වැරැදි
මතයක් රටට ෙදන්න එපා.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

වැරැදි මතයක් ෙනොෙවයි.
පරීක්ෂණයක් කරලා-

මා

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

පරීක්ෂණයක් කරලා අදාළ අය interdict කරලා තිෙබනවා.
එවැනි තවත් අය ඉන්නවා නම්-

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔබතුමා කුමක් ෙහෝ පරීක්ෂණයක් කරනවාද, ඒ කාර්ය
මණ්ඩලෙය් අෙනක් අයත් ෙම් විධියට මත් කුඩු භාවිත කරනවාද
කියලා ෙසොයා බලන්න.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Niroshan Perera)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු මන්තීතුමා, ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ඒ සියලු පරීක්ෂණ
ෙකෙරනවා. ගුවන් ෙසේවිකාවක ෙහෝ ෙව්වා ගුවන් නියමුවකු ෙහෝ
ෙව්වා ගුවන් යානයට ඇතුළු වන යම්කිසි කමෙව්දයක් තිෙබනවා.
හැබැයි අපි කවදාවත් SriLankan Airlines එක හෑල්ලුවට ලක්
කරලා නැහැ. ඔබතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන හිටියා. අපි සියලු
ෙදනා එකතු ෙවලා ඒ ආයතනය ෙගොඩ නඟන්න කටයුතු කරන්න
ඕනෑ.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පත්තරය ඔබතුමාට එවන්නම්. ෙම්
කථාෙව් තවත් ෙකොටසක් තිෙබනවා. මා එය කියන්නම්.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

පත්තරවල තිෙබන ඒවා මට පිළිගන්න බැහැ. ඇමතිවරයා
හැටියට මට ඒවා පිළිගන්න බැහැ.

ගැන

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

ෙම්

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

දවසකට තුන් සැරයක් කුඩු ගන්නවා නම්- [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමන්ලා drugs ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්ෙන් නැද්ද?

කියන්ෙන්

පැහැදිලිවම මම ඒක පිළිගන්නවා. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. අපි ඒ සියලු ෙද් ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා.
අපි ඒ වැරැදිවලට සම්බන්ධ සියලු ෙදනාෙග් වැඩ තහනම් කර
තිෙබනවා.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

හැබැයි ෙම්කත් ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ගරු ඇමතිතුමා. ෙම්
ගැන ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් නිලධාරිෙයක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?
එතුමාෙග් නමත් තිෙබනවා, ෙම් පත්තෙර්. එතුමා ෙම් ගැන
පකාශයක් කරනවා, ෙමොනවාද ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. මා ෙම් කියන්ෙන් ඒ ෙර්ගු නිලධාරියා කියන
කථාවයි. එතුමා කියනවා, ගුවන් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් නිතර check
කිරීමට අපහසුයි කියලා. Check කරන්න ඕනෑ නම් form එකක්
පුරවන්න ඕනෑ, ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් අවසරයක් ගන්න ඕනෑ,
එෙහම අවසර ගන්න සහ check කරන්න ගිෙයොත් එක්ෙකනකුට
මිනිත්තු 10ක විතර කාලයක් ගත ෙවනවා, ඒ හින්දා ඒ සියලු
ෙදනා පරීක්ෂා කරන්න අමාරුයි කියලා ඒ ෙර්ගු නිලධාරියා
කියනවා. ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ෙම්ක කියවන්න. ඒ වාෙග්ම
කියනවා, මත් දව ඇල්ලීමට පුහුණු කරලා ඉන්න ෙපොලිස්
සුනඛයින් ආනයනය කරලා තිෙබන්ෙන් යුෙරෝපෙයන් නිසා
කටුනායක තිෙබන ෙද්ශ ගුණයට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ
කියලා. ඒ හින්දා ඒ සුනඛයින් ඉන්ෙන් නුවර ලු. ඒ සුනඛයින් ඕනෑ
ෙවලාවට තමයි ලු කටුනායකට ෙගන්වා ගන්ෙන්. ඉතින් ෙමොන
වාෙග් විහිළු කථාවක්ද ෙම්.
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ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ඒක මට අදාළ නැහැ.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

මම දන්නවා ඔබතුමාට අදාළ නැහැ කියලා. එෙහම නම්
ඔබතුමාට කියන්න බැහැ එෙහම ෙගන යන්ෙන් නැහැ කියලා.
ෙමොකද, airline staff එක check කරන්ෙන් නැහැ ඇතුළට යන
ෙකොට. ෙමහි තවත් ඒවා කියලා තිෙබනවා.
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ගන්න බැරි නම් අපට ඒ ගැන යම්කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්න
සිද්ධ ෙවනවා. මත් කුඩු පාවිච්චිය ගැන කථා කෙළොත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරුන් 225 ෙදනාම check කරලා
බැලුෙවොත් පංගුවක් කට්ටිය හැසිෙරන විධිය ගැන බැලුවාම ඒ
test එෙකන් fail ෙවන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
ඒකට එකඟ ෙවන්ෙන් නැද්ද?

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

එකඟ ෙවනවා.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා මත් කුඩු
ගන්න බැරි වුණාම පංගුවක් ෙවලාවට සමහර අය ගැෙහන බව.
නිරීක්ෂණය කරලා තිෙබනවා ලු ඒ ගුවන් ෙසේවිකාව ගුවන් යානය
ඇතුෙළේ ගැහි ගැහී ඉන්න ෙකොට පංගුවක් ෙවලාවට bathroom එක
ඇතුළට ගිහිල්ලා- [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදෙනක් ඉන්නවා
ෙන්. අපටත් drug test එකක් දුන්ෙනොත් මැති ඇමතිවරුන් පවා
ඒෙකන් fail ෙවන්න පුළුවන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(An Hon. Member)

(The Presiding Member)

ඒ ගුවන් ෙසේවිකාව ගැන ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා වාෙගයි.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසුන් ෙගන සිටින සියලුම මන්තීවරු
පාරිශුද්ධතාවය රකින බව මම කියනවා. [බාධා කිරීමක්] එෙහමයි
අපි පිළිගන්ෙන්. ඒක තමයි සම්පදාය.

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ෙම්ෙක් තිෙබන ෙද් තමයි අපි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

Airborne කරද්දී ගැස්ෙසනවා තමයි. අපවත් ගැස්ෙසනවා.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගැස්ෙසනවා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] Double ගැස්ෙසනවා.
ඒකයි. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

එතෙකොට ඔබතුමන්ලාත් ගිහිල්ලා ළඟින්ම ඉඳගන්නවා.
[බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අසංවර විධියට හැසිෙරන ආකාරය දැක්කාම.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒකත් ඇතුළුව.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන ෙලසට මා ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම ශීලන්කන් ගුවන්
සමාගමට අයත් ඇතැම් යානා යුෙරෝපයට ගිය ෙවලාෙව් safety
නැහැ කියා රඳවා ෙගන තිබුණා. ඒ ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් බලන්න
ඕනෑ.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(The Hon. Niroshan Perera)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්ෙතන්ම - [බාධා කිරීමක්]

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

එෙහම ෙදයක් තිෙබනවා නම් මෙග් ෙල්කම්තුමා හරහා
පරීක්ෂණයක් තියලා වැරදි වැඩ- [බාධා කිරීමක්]

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

යම්කිසි ගුවන් යානයක් අනතුරකට පත් වුෙණොත් ඒ මගීන්
එළියට එක්කෙගන යන්න, ඒ ෙගොල්ලන්ට උපෙදස් ෙදන්න
ඉන්ෙන් ගුවන් ෙසේවිකාවනුයි. ඒ අයට හරියට ඒ රාජකාරිය කර

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

පරණ යානා ටික දීලා අපි ඉදිරි කාලෙය්දී අලුත් යානා පහක්
මිල දී ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතෙකොට ඒ ගැටලුව
ඉවර ෙවනවා. අපි දැන් ඒක නියාමනය කර ෙගන යනවා. ෙමවර
අපි brand new යානා තමයි ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.
රටට අයිතිවන ආකාරයට brand new යානා ගන්නයි
බලාෙපොෙරොත්තුව.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, වැඩ කරන්ෙන් නැති පරණ engine
වාෙග් ඉන්න Chairman ලා අයින් කරලා, අලුත් engine වාෙග්
ඉන්න Chairman ලා Directors ලා පත් කර ගන්නය කියා මම
ඔබතුමාට කියනවා. ඒක තනියම කර ගන්න බැහැ. නමුත් අෙප්
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ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා ඔබතුමාට කමෙව්දයක්
හඳුන්වා දුන්නා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉන්න අනික්
ඇමතිවරුත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙපොඩ්ඩක් ඒක කරන්නය කියා
අපි ඔබතුමාට කියනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳින් වැඩ කරනවාය කියා අපි
දන්නවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කනගාටුවට පත් ෙවන කාරණයකුත්
කියන්න තිෙබනවා. ගිය වතාෙව් අපි කථා කළා,
ස්විට්සර්ලන්තෙයන් බලු පැටිෙයක් ෙගන ආ කාරණාවක් ගැන.
ගුවන් යානාවක් මාරු කළාය කියා ෙමතැන ෙලොකු විවාදයකුත්
ඇති වුණා. නමුත් ෙම් වනෙකොට ඒ බලු පැටියා මිය ගිහින්
තිෙබනවා. බලු පැටියා මිය ගියා. ඒක වාර්තා කරපු ෙෆඩ්රිකාට
රස්සාවත් නැතිව ගියා. එවැනි ෙලොකු අකරතැබ්බයක් මැද්ෙද්
තමයි ගිය වතාෙව් විවාදය අවසන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
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ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ආදරය ෙපෙරනවා. ආදරයයි ෙපෙරන්ෙන්. එතුමා ගුවන්
ෙසේවිකාවකෙග් ෙවව්ලිල්ලක් ගැන කිව්වා. එතුමා ඒ ගැන ෙහොඳට
දන්නවා ඇති. ෙමොකක් හරි කඩා වැටීමක් නිසා, එතුමාෙග් ආදරය
අහිමි වීමකින් එෙහම වුණාද කියලා කියන්න දන්ෙනත් නැහැ. ඒ
ෙකෙසේ ෙවතත් මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ඔය
ෙවව්ලනවාට වඩා ෙලොකු ෙවව්ලිල්ලක් විපක්ෂයට එනවා.
ෙමොකද ඡන්දයක් කිට්ටු ෙවද්දී විපක්ෂය තමයි ඉස්ෙසල්ලාම
ෙවව්ලන්ෙන්, ආපි ආපහු පරාද ෙවනවා ෙන්ද කියලා. ඉතින්
කමක් නැහැ.
ෙකෙසේ ෙවතත් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන කථා කරද්දී මෙග්
ආසනයට ඉතාමත්ම සමීපවම තිෙබන තැනක් තමයි ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ. Seaplanes බස්සන්ෙනත් මෙග් ආසනයට අල්ලපු
තැන. එම නිසා අපි ෙම් පිළිබඳව උකුසු ඇහකින් බලාෙගන
ඉන්නවා, ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා.

(The Presiding Member)

ඔබතුමා ඒ ගැන සභාෙව් ෙශෝකය පළ කරනවාද?

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඇත්ෙතන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව අවසන් කරන්න
මත්ෙතන් මම කියා සිටිනවා, ගුවන් මගීන් සහ ගුවන් යානා
ආරක්ෂා කිරීමට අපි උපරිම පියවර ගත යුතුයි කියා. ගරු
ඇමතිතුමා ෙම් ෙරගුලාසිවලින් ඒ ගැන යම්කිසි උත්සාහයක් දරා
තිෙබනවා. අපි එතුමාට සුබ පතනවා; අෙප් සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ
වාෙග්ම ගුවන් අනතුරු පිළිබඳ විමර්ශන අපක්ෂපාතීව සහ යම්
කමෙව්දයක් යටෙත් පවත්වා ඒ තුළින් පාඩම් ඉෙගනෙගන
ඉදිරිෙය්දී ගුවන් අනතුරු වැළැක්වීමට යම් පියවර ගන්නා ෙලසත්
අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් ගුවන් ෙසේවා දියුණු
කර එමඟින් ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය වර්ධනය කරන ෙලසටත්
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

[අ.භා. 4.17]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පවුෙල් ෙහොඳ මිතුෙරකු
වන ෙෆස්ටස් ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් සහ ලැරින් ෙපෙර්රා
මැතිතුමියෙග් පුත රත්නය වන නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා ගරු
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්නට ලැබීම ගැන
මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

අෙප් ගුවන් ගමන් ගැන කථා කරද්දී මම කියන්න ඕනෑ, අද
සුවිෙශේෂ වැඩක් ෙම් ගැසට් පතෙය් පළ කර ඇති ෙරගුලාසි මඟින්
සිදු කරන බව. ආරක්ෂාවට තුඩු ෙදන ෙහේතුවක් වුණත් හදිසිෙය්ම
ගුවන් යානයක ගින්නක් වාෙග් ෙදයක් රට තුළ ඇති වුෙණොත් එෙහම ෙදයක් වුෙණොත්- ජාත න්තර නීතිය අනුව අපි තමයි
investigation එක භාරව ඉන්ෙන්. ඒක පිට රට අයට කරන්න
බැහැ. අපි තමයි ඒක investigate කරන්න ඕනෑ. දැනට තිෙබන
පැරණි නීතිය අලුෙතන් සංෙශෝධනය කරලා විකාශනය කිරීමක්
තමයි අද කරන්ෙන්. ෙම් ෙරගුලාසි මඟින් සිදු කර ඇත්ෙත් ඒකයි.
ඉතින් ෙම්ක ෙහොඳ ෙදයක්. සිවිල් ගුවන් ෙසේවාව පැත්ෙතන්
බැලුවත් නව සංෙශෝධනයන් තුළින් අනතුරු විමර්ශනය කරන
හැටි තවත් පුළුල් කිරීමක් තමයි කරන්ෙන්. ඒක නිසා ෙම්ෙක්
තිෙබන වැදගත්කම ගැන විපක්ෂෙයන් කථා ෙකරුෙව් නැහැ.
ගුවන් ෙසේවිකාවක් ගැන කිව්වා. ඒවාෙග් ෙද්වල් තමයි කථා
ෙකරුෙව්. නමුත් ෙමතුමන්ලා ෙකොච්චර ෙචෝදනා ෙකරුවත් අපි
ෙහොඳට බැලුෙවොත් ෙගොඩබිමින් යනවාට වඩා, වඩාත් ආරක්ෂිතයි
ලු ගුවනින් යන එක. ෙලෝක මතය ඒකයි. ෙමොකද පසු ගිය
කාලෙය් ගුවන් අනතුරුවලින් 600ක් තමයි මැරිලා තිෙබන්ෙන්.
නමුත් මාර්ග අනතුරුවලින් මිය ගිය පමාණය ෙකොච්චරද? අෙප්
ෙම් පුංචි දූපෙතත් මැෙරන පමාණය ෙකොපමණද? මාලදිවයින
වාෙග් රටක පාෙර් සිදුවන අනතුරුවලින් එක අවුරුද්දක් තුළ
ජනගහනෙයන් විශාල පමාණයක් මිය යනවා. ඒ නිසා අද ගුවන්
ගමන් පිළිබඳ ෙලොකු විශ්වාසයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
හැබැයි කාලයකින් අෙප් රෙට් ගුවන් අනතුරු වුෙණ් නැහැ.
ඒකත් ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. ඔය ෙමොන ෙචෝදනා කළත්,
පරණයි කියලා කිව්වත් එෙහම අනතුරු ෙවලා නැහැ. පරණ
අරක්කු එන්න, එන්න ගණන් ෙන්. විස්කි වුණත් අවුරුදු 21ක්
ගියාම ගණන වැඩි ෙවනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ඒත් ෙපෙර්රා, ෙම්ත් ෙපෙර්රා.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

හැබැයි, පරණ plane එෙහම නැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Felix Perera)

(மாண் மிகு பீ

ෙපෙර්රා. හැබැයි ෙපෙරන් නෑ, රා.

(The Hon. Felix Perera)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ආදරය ෙපෙරනවා.

க்ஸ் ெபேரரா)

පරණ plan තමයි අලුත් plane බවට පත් ෙවන්ෙන්. ඉතින්
ඒක මතක තියා ගන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ගුවන් අනතුරු කිහිපයක්
වුණා. සප්ත කන ා කඳු පන්තිෙය් වැදිලා පළමු ගුවන් අනතුර
1970 දී වුණා. මක්කම යද්දි තමයි ඒ අනතුර වුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ
කදිරාෙන්දී ගුවන් යානයක් වැටුණා. ඊට පස්ෙසේ තව ගුවන්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

අනතුරු කිහිපයක් වුණා. ඒ හැම එකක්ම වුෙණ් විෙද්ශ රටවල
ගුවන් යානා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවාවලට
military ගුවන් ෙසේවාවල තිෙබන නීති රීති පද්ධතියට අත ගහන්න
බැහැ. ඒක ෙවනම කතන්දරයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, මම
නිෙයෝජනය කරන ආසනයට අල්ලපු ආසනෙය් තිෙබන
කටුනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළට පසු ගිය කාලෙය්
තස්තවාදින් ඇවිල්ලා ගහලා ගිය බව. ඒ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය්. සමාෙවන්න, අෙප් කාලෙය්. අෙප් කාලෙය් තස්තවාදින්
ඇවිල්ලා ගහලා ගියා. ෙම් තස්තවාදය ගැන අපි කථා කරනවා,
කථා කරනවා, කථා කරනවා. නමුත් තස්තවාදෙයන් වැඩිෙයන්ම
බැට කෑෙව් කවුද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ෙම්ෙක් ෙනොෙපෙනන
පැත්තක් තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා දවල්ටත්
නැහැ, රෑටත් නැහැ. චන්දානන්ද ද සිල්වා මහත්මයා ඉන්ෙදද්දී හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් මහත්මයා ඉන්ෙදද්දී- සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කරලා දැම්මා. ඒ ෙගොල්ලන් කුමක්ද
ෙකරුෙව්? ගුවන් යානා පුහුණු කරන පුංචි පාසලක් විතරයි පවත්වා
ෙගන ගිෙය්. ෙම්වා අමතක කරන්න එපා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගාමිණී ජයවිකම
මහත්මයා අද ලජ්ජා නැති කථාවක් කිව්වා, ගුවන් යානයක
කැරෙපොත්ෙතක් හිටියාය කියලා. කැරෙපොත්තන් ෙකොෙහේද
නැත්ෙත්? එතුමාෙග් ෙග් ෙසෝදිසි ෙකරුවත් කැරෙපොත්තන් ඇති.
එෙහම අපහාස කරන්න එපා. ෙමොකද ඒ අෙප් රෙට් අභිමානය.
අෙප් රෙට් නායකෙයකුට -රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට ෙහෝ තව
කවුරු හරි පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝශී ලංකා ෙකොඩියක් ගහලා බහින්න පුළුවන් අෙප් රෙට් ගුවන්
යානාවකින් පමණයි. විෙද්ශ රටක ගුවන් යානයකින් අෙප් රෙට්
ෙකොඩියක් ගහෙගන බහින්න බැහැ. ඒක ෙහොඳට මතක තියා
ගන්න. අෙප් රෙට් ෙකොඩිය ගහලා ෙවන රටකට බස්සන්න
පුළුවන්. ඒ අපට තිෙබන අයිතියක්. "මිහින් ලංකා" ගුවන් යානා
හැම දාම යනවා. "මිහින් ලංකා" ගුවන් ගමන් දැන් අලුෙතන් පටන්
අරෙගන. මුලදී පාඩු ෙවන්න පුළුවන්. ඕනෑම ව ාපාරයක් කරද්දි
අවදානමක් තිෙබනවා.
අවදානම තුළ තමයි ව ාපාරයක ජයගහණය තිෙබන්ෙන්.
හැබැයි ඒක කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ. වැෙටනවා; වැටි වැටි
නැඟිටිනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු කීයක් විපක්ෂෙය්
ඉන්නවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඔෙහොමම ඉන්නවාද? නැහැ.
නැඟිටින්න බලනවා; උත්සාහ කරනවා. ඒ විධියට වැරදි හදා ෙගන
උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අත්හදා බැලීම් පිළිබඳව කරන
ෙද්වල් සහ රෙට් උන්නතිය ෙවනුෙවන් ගන්නා තීන්දු තීරණ,
කාරණා පිළිබඳ විෙව්චන කරද්දී ෙබොෙහොම පසුගාමී විෙව්චන
කරන්න එපාය කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ.
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බවට පත් ෙවන්න අවස්ථාව දුන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමායි. නැහැ කියලා කියන්න එපා.

අෙප්

අතිගරු

ඊළඟට ඔබතුමන්ලා Rolex ඔරෙලෝසු ගැන කථා ෙකරුවා.
ලජ්ජයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ගරු මන්තීවරුන්ෙග් අත් දිහා
බලන්න, Rolex ඔරෙලෝසු කීයක් තිෙබනවාද කියලා. හැම
ෙකනකුටම Rolex ඔරෙලෝසුවක් තිෙබනවා. ෙම්ක දැන් pattern
එකක් ෙවලා. ඒ වාෙග්ම ෙකොෙහේ ෙහෝ පිට රටකට ගියාම
ඉස්ෙසල්ලාම බලන්ෙන් ඔරෙලෝසුව ෙමොකක්ද, ඇඳුම ෙමොකක්ද,
සපත්තු ෙදක ෙමොකක්ද කියලායි. බාහිර ෙපනුෙමන් තමයි
මිනිසාෙග් වටිනාකම බලන්ෙන්. ඒ නිසා පභාව ඇති කර ගන්න
ෙම්වා දමා ෙගන යනවා. ඉතින් අෙප් රෙට්-

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ඔරෙලෝසුවක් රුපියල් ලක්ෂ 45යි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මම ඔබතුමාට කාරණයක් කියන්නම්. ඔබතුමා ෙහට ෙහෝ
අනිද්දාට ෙපොඩි party එකකට ගිහිල්ලා බලන්න, අෙප්
මන්තීවරුන් කී ෙදනකුෙග් අෙත් Rolex ඔරෙලෝසු තිෙබනවාද
කියලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඕනෑ නම් 10ක් ඇති.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

නැහැ, නැහැ. ෙහොඳට බලන්නෙකෝ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කවුද බැඳෙගන ආෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ෙකොට?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

එෙහම නම් duplicate ඒවා දමනවාද දන්ෙන් නැහැ, Rolex
කියලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඊළඟට ඔබතුමන්ලා air hostesses ගැනත් කිව්වා. මම ෙම්
පුංචි කාරණා ටිකක් ගත්ෙත්. මා අහන්න කැමැතියි
ඔබතුමන්ලාෙගන් මල් පිෙපන්ෙන් ෙමෙහේ විතරද කියලා. ෙරෝස
මල්, පිච්ච මල් ෙම් පැත්ෙත් විතරද පිෙපන්ෙන්? අනුරාධපුරය,
ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග් ෙවනත් පැතිවල නැද්ද ලස්සන ගැහැනු
ළමයි? ඒ අයට අවස්ථාවක් නැද්ද? දැන් බලන්න, ෙකොෙහන්ද air
hostesses බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා. ලංකාව වෙටන්ම
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඉස්සර බස්නාහිර පළාෙතනුයි බඳවා
ගත්ෙත්. අපි ඒ ළඟ ඉන්න නිසා දන්නවා. අපට තමයි ෙම්ෙකන්
ෙපොඩි අවාසියක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සමස්තයක් වශෙයන් ගනිද්දී
අද ලංකාෙව් හැම පැත්තකින්ම හැකියාව තිෙබන, උගත්කම
තිෙබන අය බඳවා ෙගන තිෙබනවා. අද scholarshipsවලින් pass
ෙවලා තිෙබන අය වැඩිෙයන්ම ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? වැඩිෙයන්ම
ඉන්ෙන් ගම්බද පෙද්ශවලයි. ඒ ගම්බද ළමයින්ට air hostessess

එෙහම ෙවන්න ඇති. එෙහම නැත්නම් කවුද බැඳ ෙගන ආෙව්
කියලා අපට කියන්නෙකෝ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

Rolex කියලා ගහපු ඒවාත් තිෙබනවා. Rolex ඔරෙලෝසුවක්
ෙඩොලර් 40යි. අෙන්! ෙඩොලර් 40ක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙඩොලර්
40ක් ෙගදරක තිබුණා කියලා ෙචෝදනා කරනවාද?

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ෙඩොලර් 40ක් ෙනොෙවයි.
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ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

එෙහනම් කීයද?

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ලක්ෂ 45යි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ලක්ෂ 45ක් කියන එක ෙමොකක්ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එෙහම කථා කරන්න එපා. අපි
රෙට් නීති සම්පාදනය කරන ආයතනෙය් සිටින්ෙන්. නීත නුකූලව
ළඟ තබා ගන්න පුළුවන් -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, you proceed with the Debate.
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තමුන්නාන්ෙසේලා පාවිච්චි කරන Prado එක ගැන
බලන්නෙකෝ. ඒ වාහන ගැන බලන්නෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා
ඊර්ෂ ා සහගතව බලන්න එපා. ෙම්වාෙය් මිල බලන්න එපා. වුණ
ෙහොරකම ගැන විතරක් හිතන්න. එෙහම ෙහොරකම් කරන්න බැහැ.
ඊළඟට තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. අද අෙප් රෙට්
අභ න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ෙකොපමණ දියුණු කරලා
තිෙබනවාද? අද අෙප් රෙට් අභ න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්
රැසක් තිෙබනවා. 10ක් අලුතින් හදනවා. අෙප් දක්ෂ ඇමතිතුෙමක්
ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා ඒක පිළිගන්නවා ෙන්ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

පිළිගන්නවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ සභාපතිවරයකුත්
ඉන්නවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒක පිළිගන්න බැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

අෙන්! ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා සභාපතිතුමා එක්ක කථා කරලා
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බලන්න,
එතුමාෙග් කාර්යක්ෂමතාව ෙකොෙහොමද කියලා.
එතුමාෙග් හැකියාව බලන්න. එතුමාෙග් වැඩවලදී එතුමා ගන්නා
කඩිනම් පියවර ගැන බලන්න. ෙපොඩ්ඩක් ආශය කරලා
බලන්නෙකෝ. ගිහිල්ලා ආශය කළාම ෙත්ෙරනවා මිනිස්සු කවුද
කියලා. ඒ වාෙග්ම අපට ෙහොඳ director ෙකනකුත් ඉන්නවා. ඒ
තමයි පරාකම දිසානායක මහත්මයා. ෙම් වාෙග් ෙහොඳ crowd
එකක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ, British
Airways එක ෙමපමණ කල් ලංකාෙව් ෙගොඩ බැස්සවීෙමන් අයින්
ෙවලා සිටි බව. දැන් British Airways ෙමෙහේට එනවා. ඔය
ඉතිෙයෝපියාෙව් ගුවන් යානයක් ෙමහාට එනවා වාෙග් ෙනොෙවයි.
ඉස්සර ඒ ෙගොල්ලන් අෙප් රටට එන්න භය වුණා. දැන් තමයි ඒ
ෙගොල්ලන් එන්ෙන්. ඒ, අවුරුදු 20කට පස්ෙසේයි. අහ ගන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්ත් ආෙව් නැහැ. ඒ කාලෙය්ත් එන්න
භය වුණා. ඒ කාලෙය්ත් තස්තවාදය තිබුණා. මිනිත්තුවකට ගුවන්
යානා රැසක් ෙගොඩ බස්සවන එංගලන්තය වාෙග් රටක් අවුරුදු
20කට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් අවදානමක් නැහැයි කියන එක
පිළිගත්තාම තව ෙමොනවාද කථා. එම නිසා ෙම් ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් වැඩි දියුණු කරලා, ආෙයෝජනය වැඩි කර ගන්න
පුළුවන්.
තවත් කථාන්දරයක් තිෙබනවා. දැන් ෙම්වායින් පාඩුයි පාඩුයි
කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා. ෙම් පාඩුව ලාභයක් කර ගන්න
පුළුවන්. ෙකොෙහොමද ලාභයක් කර ගන්ෙන්? ඒකට supporting
business එකක් ෙදන්න ඕනෑ. Supporting business එක
ෙමොකක්ද?
දැන් ඔන්න ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අයිෙන් හදනවා, duty-free
shops රාශියක්. දැන් කට්ටිය එනවා. ඩුබායි, අබුඩාබි රටවල්
ෙකොෙහොමද දියුණු වුෙණ්? රත්තරන් duty-free කළා. විශාල
සංඛ ාවක් ඇවිත් ඒවා අරෙගන ගියා. ඒ වාෙග් ෙවන පැත්තකින්
අපට ඒ අවශ තාව ඉටු කර ගන්න පුළුවන්. පශ්නයක් නැහැ.
ව ාපාර ක්ෙෂේතෙය් ඒවාට කමෙව්ද ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.
ව ාපාර ක්ෙෂේතෙය් කමෙව්ද හරියට නිර්ණය කරලා, හරියට
නිරීක්ෂණය කරලා ෙකරුෙවොත් ඕනෑ ෙදයක් කර ගන්න පුළුවන්.
දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන විමර්ශන නීතිය එක්දහස්
නවසිය ගණන්වල පනවපු එකක්. කාලයක් තිස්ෙසේ පැවතුණු
එකක්. ඒ නීතිය දැන් ෙවනස් කර ෙගන යනවා. එෙසේ ෙවනස් කර
ගත්තාට පස්ෙසේ අපට පුළුවන් වනවා, අෙප් රෙට් අභිමානය
තවදුරටත් වැඩි කර ගන්න. ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙන් පිට රට
ගුවන් යානයක ජනාධිපතිතුමා ආවාම, ෙකනහිලිකම් කරනවා
ෙන්. කාටත් නැතුව කියනවා නම් ඒ ෙකනහිලිකම් කරන්ෙන්
කාටද? ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙනොෙවයි. එෙසේ
කරන්ෙන් අෙප් ජාතියට. ජාතිෙය් අභිමානය ෙවනුෙවන් අපි ඒ
වගකීම් භාර ගන්න ඕනෑ. එෙසේ වගකීම් භාර ගත්තාම තමයි ඒ
ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා විෙද්ශ රටකට
ගියාම, "අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය" කියලා කියනවාද?
නැහැ ෙන්. "අපි ශී ලාංකිකෙයෝ" කියලායි කියන්ෙන්. Airport
එෙක්දීත් සඳහන් කරන්ෙන් එෙහමයි. Passport එෙක් ගහන්ෙන්ත්
එෙහම. ඒක මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ඒක මතක තියා ෙගන තමයි
විෙව්චනය කරන්න ඕනෑ. ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහත්මයා
කිව්ෙව් ෙබොෙහොම අමුතුම කථාවක්. ඒ තරම් පළපුරුදු ෙකෙනක්
ඔය විධියට කථා කිරීම ගැන මෙග් කනගාටුව පකාශ කරනවා.
එදා අපට airbus තිබුෙණ් නැහැ. දැන් අපට airbus තිෙබනවා.
මතකයි ෙන්, ගුණදාස කපුෙග් මහතා මැරුණු හැටි. ඒක ගුවන්
අනතුරක් ෙනොෙවයි. පත්තෙර් පළ වුෙණ් ඒකත් ගුවන්
අනතුරකින් සිදු වුණා කියලා. එද්දී airbus එෙක් ෙදොර auto
ඇරිලා තමයි එතුමාට ඒ අනතුර සිද්ධ වුෙණ්. ගුවන් යානයක
engine එක start කරලා, යානය ගිහිල්ලා මගීන් බස්සලා,
නැවත අපසු එන ෙතක් - යානය engine එක off කරන ෙතක් ඒ මගියාෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් නීතිය බලපානවා. ඒ
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(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

නිසා ෙම් නීතිය පිළිබඳ යථාර්ථය ගැන දැනුවත් ෙවන්න කියලා
මම කියනවා.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඊටත් වඩා මම කියන්න කැමැතියි, අභ න්තර ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් සඳහා ඇති PBN - Performance-based
Navigation System - එක ගැන. ඒෙකන් flight එෙක් path
එක නිර්ණය කරනවා. එෙහම ෙකරුෙවොත් අඩු තරමින් diesel
cost එක අඩු කර ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් අපට යන්න
ෙවන්ෙන් visual system එකට. මම හිතන්ෙන් නැහැ, visual
system එක කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. ෙමොකද, අපට අඩු
පාඩුවක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් රාති කාලයට flightsවලට යන්න
ඒ visual system එක නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ ගැන
බලන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

ඊළඟට, runway surveillance system එකකුත් අපට නැහැ. ඒ
runway surveillance system එක හැදුෙවොත් අපට හුඟක් ෙද්වල්
කියන්න පුළුවන්; කාර්යක්ෂමතාව තව ටිකක් වැඩි කර ගන්න
පුළුවන්. ගුවන් යානයක් ගුවන් ගත වීමට ෙපර runway එක
surveillance කරන්නම ඕනෑ. ඒෙක් ටයර් කෑලි තිෙබනවාද,
ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියලා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න
කියලා මම කියනවා. ෙමොකද, අෙප් රට තමයි ගුවන් අනතුරු
අඩුම රට. අපි කැමැති නැහැ, ෙම් ගැන කට ඉස්සර කර ගන්න.
අනතුරක් සිද්ධ ෙනොවුණත්, හදිසිෙය් මිහින් එයාර් ගුවන් යානයක
එන්ජින් එකක් ෙපොඩ්ඩක් රත් වුණා, දුමක් ආවා කියලා ඒක
අභිෙයෝගයට ලක් කරන එක, ෙකෙලසන එක ෙනොෙවයි සිදු විය
යුත්ෙත්. අනතුරක් සිද්ධ වුෙණ් නැති එක ගැන අපි සන්ෙතෝෂ
වන්නට ඕනෑ. අනතුරක් සිද්ධ ෙවයි කියලා පුන පුනා බලා
ඉන්නවාද? නැහැ ෙන්. ඒක සිද්ධ ෙනොවීම ගැන අපි සතුටු වන්නට
ඕනෑ. PBN System එක domestic airportsවලටත් තිෙබනවා නම්
අෙප් යානාවලට රෑටත් fly කරන්න පුළුවන්. තවත් කරුණු
රාශියක් කියන්න තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙව්ලාව ෙව්ගෙයන් යනවා, ගුවන් යානයක් වාෙග්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔබතුමාට ගරු කරන්නත් එපා යැ. අර්ස්කින් ෙම් ෙග්
“පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමය” ෙපොත ගැන කටපාඩමින් දන්නා
ෙලෝකෙය් ඉන්න එකම එක්ෙකනා ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය
පිළිබඳ ෙකෙනකුෙගන් අහන්න ඕනෑ නැහැ; බලන්න ඕනෑ නැහැ.
කට පාඩමින් දන්නා එකම විද්වතා ඔබතුමා ෙන්. ෙමවැනි
පළපුරුදු අය සිටිනවා ෙන්. ඔබතුමා මට තව විනාඩියක්
ෙදනවාද?
මම දැන් පශ්නයක් අහන්නද? පරණ ගුවන් යානා තිෙබනවා.
පරණ ෙද්වල් තිෙබනවා. ඇයි, පරණ අය ෙහොඳ නැද්ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙහොඳ නැහැ ෙන්ද?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා තවම විවාහ ෙවලාත් නැතුව ඇති
ෙන්ද? විවාහ ෙවලාද?

ඇයි, දුෙවක්වත් ඉන්නවාද?
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

අෙප් ෙෆස්ටස් ෙපෙර්රා මහත්තයාෙග් පුතාත් විවාහ ෙවලා.
ෙකෙසේ ෙවතත් වැඩිහිටි කට්ටියට විතරයි, දරු සුරතල් බලන්න
පුළුවන්. විවාහ ෙනොවුණු අයට දරු සුරතල් බලන්න පුළුවන්ද?
බැහැ ෙන්. ෙම් ස්වභාව ධර්මෙය් නීතිය. වැඩිහිටිෙයෝ කියන්ෙන්
වැඩිෙයන් ජීවත් වන කට්ටිය. ඒ විෂය භාර ඇමතිවරයා ෙන් මම.
වැඩිහිටියන්ට විතරයි යුද්ධෙයන් ඉස්ෙසල්ලා කාලය දකින්න
පුළුවන් වුෙණ්; යුද්ධය නැති කාලය, සාමදානෙයන් හිටපු
කාලයත් ඒ අයට දකින්න පුළුවන් වුණා. ඒ අය යුද්ධ කරපු
කාලයත් දැක්කා; යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ කාලයත් දැක්කා. ඒ නිසා
යුද්ධය කාලෙයන් පස්ෙසේ ඉපදුණ අය ගැන කියන කථා අහපුවාම
ෙපොඩි කනගාටුවකුත් හිෙතනවා. එම නිසා රෙට් වැඩිහිටිභාවය
ගැන කල්පනා කරමින්, විමර්ශනය කරමින්, ඒ පිළිබඳව
ගෙව්ෂණය කරමින් විතරක් ෙනොෙවයි, සංසන්දනය කරමින්
විෙව්චනය කරන්න කියලා මා ඉතාමත් ආදරෙයන් ඉල්ලා
සිටිනවා. නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙමොනවාද,
කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාවත් දන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාට ගරු
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

[4.33 p.m.]
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Mr. Presiding Member, I rise to speak on the
Regulations that the Hon. Minister has brought in, which
are necessary. In this modern world of aviation, the right
to hold inquires should be with the country where the
accident takes place. So, the Regulations are very useful
and necessary. We have taken advantage of these
Regulations today to speak generally about the Ministry
of Civil Aviation, the airports and also about the airlines
that we run and how they are being run.
I wish to take up the issue of internal or domestic
airports that we are trying to build in this country.
Generally, there have been airstrips that were used by the
Air Force and other armed forces. In a country as small as
ours, those are generally used for landing domestic
aircraft only in emergencies. Whether we have a potential
to run domestic airlines or air services is a big question
mark. Even then, this Government has, I feel, lost its
priorities. They do not today think like the average Sri
Lankan or like the Sri Lanka Freedom Party, which is
supposed to be a party left-of-centre looking after the
ordinary man in this country. But today, because the
leaders are very rich, they are catering to the needs of the
rich and not to the needs of the ordinary citizens of this
country.
Now, you are proposing airports in Kandy, Nuwara
Eliya, Kurunegala and Batticaloa. Are these necessary?
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Today, we have the SriLankan Air Taxi flying from
Colombo to Nuwara Eliya twice a week. There are 12
seats on that aircraft. It lands on the Gregory Lake in
Nuwara Eliya. But, on every day that it flies, it does not
have more than five or six passengers to fly from
Colombo to Nuwara Eliya. If our Ministers had two
vehicles, one in Colombo and one in Nuwara Eliya,
maybe, they would have thought it fit to travel to Nuwara
Eliya by air. But, even they do not travel by this seaplane
that is operated by the SriLankan Airlines. So, maybe,
about 10 to 15 persons would be travelling by air from
Colombo to Nuwara Eliya a week. Why are you going to
open an airport in Nuwara Eliya? Does it have any benefit
to the people? When His Excellency the President came
to Nuwara Eliya, he had announced that there would be
airports opened in Nuwara Eliya and Kandy. As a trade
unionist, as a person who work closely with the working
class in this country, I feel your priorities are all wrong.
Now, you have constructed a highway from Colombo
to Galle and you are going to extend it from Galle to
Hambantota. What is the cost of this highway? It is Rs. 75
billion! And, when you extend it up to Hambantota, it is
going to cost Rs. 125 billion. Rupees 125 billion is a very
large sum of money. The daily interest factor alone on
this highway is Rs.12 million up to Galle, and when it is
extended up to Hambantota, it would be Rs. 20 million,
leaving out the repayment of the loans that we have
borrowed for constructing it. Every single person in this
country will be paying a rupee for a highway on which
they will or may never go. So, is this our priority? I think
there are more important things to be done.
The Hon. Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities was allocated
only Rs. 800 million last year for the construction of
houses. How many houses can he build? Maybe 1,600
houses a year. The need of the country is 1.5 million
houses. At the rate of 1,600 houses a year, it would take
1,000 years to meet the requirement of housing in this
country. When there is such a need for housing, you are
going to spend money on airports all over the country. I
do not think it is a priority for our nation. To build 1.5
million houses, you will need Rs. 750 billion. Maybe, we
would be spending more than Rs. 300 billion on the
airports that are going to come up. If Rs. 300 billion is
spent on housing, at least 600,000 houses can be built;
that would meet the dire housing need of the people.
It is said that the basic needs of a person are: first,
food; second, shelter; and third, clothing. The first priority
of any family is to meet the food bill and they are doing it
with great difficulty because the cost of living is rising
everyday. Next, they have to look after the clothing
needs. But, that can be controlled because that is not a
minimum need. So, people meet that need in a way that is
possible for each of them. But, housing is a long-term
need. Every person wants to build a house during his
lifetime and they are looking up to the Government to
assist them in this process.
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I am sure, our Minister of the Communist Party who
is sitting in this House now will think like me. People of
his calibre, people from the Lanka Sama Samaja Party,
the Hon. Vasudeva Nanayakkara, maybe the Hon.
Athauda Seneviratne, all of them, I am sure, do not agree
with the priority of this Government to build airports.
They would rather support me and say, “It is better to
spend money on building houses for the poor rather than
building these airports which are going to cost so much of
money". So, this Government has to rethink its priorities.
We are speaking about aviation today because the
Government’s priority is to build airports. I thought I
should remind the Minister and the Government that
there are greater needs of the people towards which you
must look at. Today, SriLankan Airlines which was
running at a profit under the management of Emirates has
been taken back. Maybe it gives you national pride. At
what cost? At a cost of Rs. 17 billion loss per year. Can
Sri Lanka afford this? This is what we have to think.
While we run an airline that was running at a profit at
such a great loss, we are also going for a second airline.
Are we capable? Are we rich enough to run a second
airline? When Mihin Lanka was started, they said they
will be flying initially to Bodh Gaya. Yes, that is a
national need. Our Buddhist pilgrims have to go to Bodh
Gaya. They should go there as many times as possible.
That, I think is a priority. True. So, the airline tickets to
Bodh Gaya were priced very fairly at that time. But, have
they maintained those fares? They have increased them
by 50 per cent now.
There is another personal matter of mine I want to
mention. Mihin Air was flying to Tiruchirapalli in Tamil
Nadu which was a great boon to those of us of Indian
origin who have relatives and friends in India. We need
to visit them as often as possible. So, the Mihin Air did a
great thing. They gave us a ticket at Rs. 13,000 to
Trichy. But, today, even Mihin Air has thought that the
most lucrative destination for them is Trichy and they
have increased the fare to Rs. 26,000. How unfair? How
can you double the fare to a place like Trichy, which is
just 400 kilometres away, from Rs. 13,000 to Rs. 26,000?
This works out to Rs. 60 per passenger mile whereas
SriLankan Airlines flies to London at Rs. 10 per
passenger mile and to Paris at Rs. 11 per passenger mile.
So, is the priority to serve those who fly to Bodh Gaya, to
serve those who fly to Trichy or to serve those rich, who
can afford to fly to London or Paris? This is the question
that I am asking this Government. This is the question
that you have to answer. We have a great need, not to fly
to London, but to fly to Trichy where we have family
connections and friends. But, you exploit us by charging
Rs. 60 per passenger mile whereas you sell a ticket at
Rs.10 per passenger mile to somebody who goes to
London for pleasure. These are the wrong priorities of the
Government and the Ministry of Civil Aviation and that
is the reason why I am speaking today.
In the past, we had only one international airport. We
also had another airport in this country, which served

පාර්ලිෙම්න්තුව
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passengers leaving the country. That was the Jaffna
Airport. I can remember, as a student, the ticket from
Colombo to Trichy was about Rs. 150 whereas a ticket
from Jaffna to Trichy was about Rs. 60, less than half.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, there was a time when Air Ceylon
flew you from Kankesanthurai to Trichy for Rs. 25.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
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2010දී- නැවත සිවිල් ගුවන් ෙසේවා පනත සංෙශෝධනය කර
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අඩංගු විය යුතු ගුවන් සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව
ෙරගුලාසි අනුමත කිරීමටයි අද ෙම් ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්.
අද අප රෙට් ගුවන් ෙසේවාව ගැන කථා කරන ෙකොට, මා
කියන්න ඕනෑ ෙම් ෙවන ෙකොට අප රෙට් ගුවන් ෙසේවාව
ශක්තිමත් අතට ෙගන ඒමට රජයක් හැටියට අපට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබන බව. අප රජෙය් වකවානුව තුළ යම් අතපසුවීමක්, වරදක්
සිදු වූවා නම් අප රජෙය් වකවානුව තුළම එයත් නිවැරැදි කිරීමට
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. යම් වකවානුවක අෙප් ෙකොටස්
ෙවනත් සමාගමකට ලබා දීලා ෙම් ෙවද්දී ඒ ෙකොටසුත් ලබා ෙගන
ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් සියලු අයිතිය අප රට සතු කර
ගැනීෙම් හැකියාව අප රජෙය් වකවානුව තුළම අප විසින් කර
තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ කරන්න ඕනෑ.

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

That is what I am talking about. Air Ceylon was flying
from Jaffna to Trichy at Rs. 60. So, at that time, as
students we used to go all the way to Jaffna to take that
flight because from Colombo it was expensive. But,
today Jaffna Airport is not operating. You are building an
airport in Hambantota for international flights, but what
we had has closed down. India offered to rebuild the
Jaffna Airport but we have declined that offer. This is
very unfortunate. The people in Jaffna, being Tamilspeaking people having so much of affiliations with
Tamil Nadu, the Tamil people there and their cultural
links, used to fly from Jaffna whenever they required.
But, today, that airport is closed down. This airport today
is serving the people who travel from Colombo to Jaffna.
As I said, only the Sri Lanka Air Force is flying there.
They are charging Rs. 18,000 for a flight from Colombo
to Jaffna. Is that fair? Again, it is in the region of Rs. 60
per passenger mile. Why is it so bias, I wish to ask?
Maybe you will think that I am talking in a way that is
racist. But, it pinches me and I feel it is unfair because we
are all equal citizens in this country. We should be able to
visit our relatives, maybe in Jaffna or in Trichy on terms
that are offered to those who fly to London or Paris to
vist their relatives. These are matters that the Government
has to think about. They should make it fair for all.
Mr. Presiding Member, I wish to conclude my speech
with these few words. Thank you very much.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපර කථා කළ ගරු
මන්තීතුමා අප රෙට් අභ න්තර ගුවන් ෙසේවාව සම්බන්ධව කරුණු
කිව්වා. මා හිතන හැටියට එදා තිබුණු අභ න්තර ගුවන්
ෙතොටුපළවල් නැවත රට තුළ ස්ථාපිත කරලා අභ න්තර ගුවන්
ෙසේවාව ශක්තිමත් කිරීෙම් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ
කිරීමට අප රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. පසු ගිය වකවානුව තුළ
තිබුණු තස්තවාදය නිසා ෙම් සියල්ල බිඳ වැටී තිබුණා. ෙම් ෙවන
ෙකොට යුෙරෝපාකරෙය් ගුවන් ෙසේවාවන් -ගුවන් සමාගම්- රාශියක්
අෙප් රට තුළට ඇතුළු වීමට අවසර පතා තිෙබනවා. මට මතකයි,
ඒ වකවානුව තුළ අපට දිනකට තිබුණු ගුවන් ෙමෙහයුම් සංඛ ාව
50ට, 60ට අඩු ෙවලා තිබුණු බව. ෙම් වන විට ඒ ගුවන් ෙමෙහයුම්
-එන යන ගුවන් යානා පමාණය- 120, 130 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සංචාරක ව ාපාරය
සඳහා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වන ෙම් ෙමොෙහොෙත්
ඒ සඳහා අෙප් ගුවන් ෙසේවාව තුළින් සිදු වන ෙමෙහය, ශක්තිය
අපට අමතක කරන්න බැහැ. ජාත න්තර සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
සංවිධානය - ICAO - තුළින් අප රට ආසියාෙව් පළමු ස්ථානයට
ෙගන ඒමට -විගණනෙයන් ඉහළටම ෙගන ඒමට- අප සමත්
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට මා මිත පියංකර ජයරත්න
ඇමතිතුමා ඇතුළු ඒ පිරිස ෙගන යන වැඩ පිළිෙවෙළේ පතිඵල
ෙපන්නුම් කරන තත්ත්වය අද ඇති ෙවලා තිෙබන බව මා පකාශ
කරන්න ඕනෑ.
අද ෙම් ගරු සභාව තුළදී ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙනොෙයක්
ආකාරෙයන් කථා ෙකරුවත් අෙප් රෙට් අනන තාව ආරක්ෂා
කරමින්, ශී ලාංකීය කියන හැඟීම රටින් රටට ෙගන යන
තත්ත්වයට ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම, ශී ලන්කන් ගුවන් යානා
අද පත් වී තිෙබනවාය කියන කාරණය මා අමුතුෙවන්
තමුන්නාන්ෙසේලාට පකාශ කළ යුතු නැහැ. අෙප් ෙම් ගුවන්
ෙසේවාව අද ෙම් තත්ත්වයට ෙගන ඒමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ලබා දී තිෙබන ශක්තිය අප ෙබෙහවින්ම අගය කරනවා.

[අ. භා. 4.50]

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා (රාජ
සංවර්ධන අමාත තුමා)

සම්පත් හා ව වසාය

(மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா - அரச வளங்கள், ெதாழில்
யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Dayasritha Thissera - Minister of State Resources
and Enterprise Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගුවන් සුරක්ෂිතභාවය
සම්බන්ධෙයන් වූ ශී ලංකා ගුවන් යානා අනතුරු සහ සිදුවීම්
විමර්ශන ෙරගුලාසි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ඒ පිළිබඳව අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 1950 දශකෙය්දී සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
පනත ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත කරලා, ඉන් වසර 60කට පස්ෙසේ -

දැනට අපට තිෙබන පැරැණි ගුවන් යානා මිල කරලා, ඒවා
විකුණලා ඉදිරිෙය්දී අලුත් ගුවන් යානා ෙම් රටට ෙගන්වන්නත්
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ තුළින් අපට අහිමි වුණ ගුවන් ගමන්
ෙව්ලාවන් නැවත ලබා ෙගන ඒ ඒ ෙව්ලාවලට, ඒ ඒ රටවලට
නැවත ගමන් කිරීෙම් හැකියාවත් ඉදිරිෙය්දී ලැෙබන බව පකාශ
කරන්න මා කැමැතියි. ඒ තුළින් ගුවන් ෙසේවයට ශක්තියක් ලබා
දීලා, අෙප් ගුවන් සමාගම්වලට යළිත් ඒ ආදායම් උපයා ගන්නට
පුළුවන් ෙව්වි. ඒ නිසා අද ෙම් ෙගන එන ශී ලංකා ගුවන් යානා
අනතුරු සහ සිදුවීම් විමර්ශන ෙරගුලාසි තුළින් ගුවන්
සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරලා, අද යුගයට ගැළෙපන ආකාරයට
ගුවන් ක්ෙෂේතය ඉහළ තත්ත්වයකට ෙගන ඒමට තමයි අප රජයත්,
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශයත් ෙම් සැරෙසන්ෙන්. ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ තුළ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුපළවල් සහ අභ න්තර
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ගුවන් ෙතොටුපළවල් ඉදි කරලා අෙප් රෙට් අභ න්තර ගුවන් ෙසේවා
ෙමන්ම ජාත න්තර ගුවන් ෙසේවාවනුත් වැඩි දියුණු කරලා
ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවාව තවත් ශක්තිමත් කිරීමට අප රජය සැදී
පැහැදී සිටින බව, බැඳී සිටින බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

[අ. භා. 4.56]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබා
දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අද ඉදිරිපත් කර ඇති ෙමම
ෙරගුලාසි ශී ලංකා ගුවන් යානා අනතුරු සහ සිදුවීම් විමර්ශන
ෙරගුලාසි ෙලස හඳුන්වනවා. ෙම් ෙරගුලාසි සම්බන්ධෙයන් අෙප්
කිසිම විරුද්ධත්වයක් ෙහෝ විෙව්චනයක් නැති බවයි මට කියන්න
තිෙබන්ෙන්.
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1991, 1992, 1993 වසරවල ලාභ ලබා තිෙබන බව. 1994 දී
රුපියල් මිලියන 60ක වාෙග් චූටි අලාභයක් තිෙබනවා. ඒ
ඇෙරන්න 1995 දී රුපියල් මිලියන 792ක ලාභයක් ලබා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2003, 2004, 2006 වසරවල ලාභ ලබපු ආයතනයක්.
ෙමවැනි ලාභ ලබපු ආයතනයක් වුණත් ලාභ ලබන්නම ඕනෑ
නැහැ. තිෙබන වාතාවරණය අනුව ලාභ ලබන්න පුළුවන්
ආයතනයක් ෙනොෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම් ආකාරයට ඒ
විධායක මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම ඒ නිලධාරින්ට ෙහොරකම්
කරන්න තිෙබන ආයතනයක් බවට ෙම් ආයතනය පත් කරන්න
එපා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම දන්ෙන් නැහැ ෙම් ආයතනෙය්
ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද කියලා. බලන්න අද මට ලැබී
තිෙබන ආකාරයට- [බාධා කිරීමක්]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු මන්තීතුමාෙම් ෙරගුලාසි ශී ලංකා ගුවන් සමාගම දියුණු කරන්න ෙයොදා
ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. ඒ කාර්ය භාරය සඳහා ෙම් ෙරගුලාසි
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා යන්න තමයි ෙමහි දක්නට තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කථා කරන ෙවලාෙව්
ඇමතිතුමා හිටියා නම් ෙහොඳයි. ඇමතිතුමා ෙම් සභාවට ආවා නම්
අපි අහන පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නත් පුළුවන්. ෙමොකද,
ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් හිටියා නම් වඩා ඵලදායී ෙවනවා. කමක්
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති
ඇමතිතුමන්ලා
කිව්වා,
විෙශේෂෙයන්ම
ජනාධිපතිතුමාෙග්
බලාෙපොෙරොත්තුව වුෙණ් පංච මහා බලෙව්ගය, බල ෙක්න්දය
බවට පත් කරලා ෙම් රට දියුණු කරන්න කියලා. ෙම් යන විධියට
අපට නම් ෙපෙනන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, පංච මහා ෙහොර
ෙක්න්දය බවට තමයි ෙම් රට අද පත් ෙවන්ෙන් කියන එකයි.
ආණ්ඩුෙව් කාර්ය භාරය දැක්කාම ඒ නිගමනයට තමයි ෙම් රෙට්
සාමාන ජනතාවට එන්න ෙවන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ඇමතිතුමා
එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා 2015, 2016 ෙවන ෙකොට
සංචාරකෙයෝ මිලියන 2.2ක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා.
හැබැයි ඇමතිතුමනි, යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු 4ක් ගත ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමපමණ සාමය තිෙබන, ආසියාව දියුණු අවස්ථාවකදී
තවම සංචාරකෙයෝ ලක්ෂ 8ක විතර පමාණයක් තමයි
ඔබතුමන්ලාට ලංකාවට ෙගන්වීමට හැකියාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.
වසරකට ලක්ෂ 6ක්, ලක්ෂ 7ක් වෙග් පැමිණි සංචාරකයින්ෙග්
පමාණය ඔබතුමන්ලා කිව්ව ආකාරයට, මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තනෙය් ආකාරයට අෙප් රටට සරිලන
අයුරින් දියුණු කරන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. එෙහම නම්
ෙගොඩක් වැඩවලදී ෙම් ආණ්ඩුව කටින් බතල සිටුවන විධියක්
තමයි අපට දක්නට ලැෙබන්ෙන්. මහින්ද චින්තනෙය් දක්වන
ආකාරයට, ඒ රචනාවට ගැළෙපන ආකාරයට වැඩ සිද්ධ ෙවලා
නැහැ කියන එකයි අෙප් අදහස මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, මට බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමාෙග්
ෙව්ලාෙව්දී ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. එක පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

දැන් පශ්න අහන්න බැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කථා
කරන්න.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එතුමා ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලාෙව්දී
තමුන්නාන්ෙසේ පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

"මිහින් ලංකා" ආයතනය සම්බන්ධෙයන් මම පසුව කථා
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම Air Lanka ආයතනය, ඒ කියන්ෙන්
SriLankan Airlines ආයතනය, Air Ceylon කියලා තමයි ඒක
පටන් ගත්ෙත්. පසුව Air Lanka වුණා. ඊට පස්ෙසේ SriLankan
Airlines බවට පත් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම
ආයතනය පවත්වාෙගන එන ෙකොට අපට දක්නට ලැෙබනවා,
විෙශේෂෙයන්ම 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990,

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

(The Hon. Arundika Fernando)

1977 ඉඳලා 1994 දක්වා-

)
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද කියලා මා දන්ෙන්
නැහැ. හැබැයි ෙමහි පාඩුව සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළොත්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උහුලන්න බැරි බරක් ෙම් රෙට්
ජනතාව මත තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් අපරාධයක් සිදු වනවා නම්
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පිරිස අපරාධ නඩු විධාන සංගහය යටෙත්
දඬුවම් ලබන්න ඕනෑ පුද්ගලෙයෝ පිරිසක්. බලන්න මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, SriLankan Airlines ආයතනෙය් ෙම් අවුරුද්දට
පාඩුව ෙකෝටි 5,000යි. කිරි කජු ෙනොෙවයි, ෙම්වා. ෙමතුමාට
තනතුරක් ලැෙබනවා නම් ෙම්වා සම්බන්ධව ෙසොයා බලන්න
ඕනෑ. ෙම් ආයතනෙය් ඉන්නවා විශාල නිලධාරින් පිරිසක්. ෙම්
වාෙග් පාඩුවක් ලබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද කියලා ඒ අය
විෙශේෂෙයන්ම COPE එකට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. අපි
COPE එකට කැඳවා පශ්න කරන ෙකොට annual plan එක
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට බිලියන ගණනින්
පාඩු ලබන ආයතනයක් ෙම්ක. මම ඒවා ෙපන්වන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනෙය් පධාන
විධායක නිලධාරිතුමා කියා තිෙබනවා, ඉන්ධන ගණන් යන
හන්දාය කියලා ෙම් පාඩුව. නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
Singapore Airlinesවල ලාභයත් මා ෙපන්වන්නම්. ෙමතැන
කළමනාකරණෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට
අනිවාර්යෙයන්ම වග කීමක් තිෙබනවා ෙම් සම්බන්ධව ෙසොයා
බැලීමට. ෙමොකද, ඔබතුමා ඇමති ධුරෙයන් ඉවත් වුණත් ඔබතුමාට
වග කියන්න ෙවනවා ෙම් ආයතනය සම්බන්ධෙයන්. හැබැයි
ඔබතුමාට එෙහම පාලනයක් ෙම් ආයතනෙය් නැති බවත් මට
ෙත්ෙරනවා. මම දන්ෙන් නැහැ ඒවා. ඔබතුමාෙග් උත්තරෙය්දී ඒවා
සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනය ෙකෝටි 5,000ක්
පාඩු ලබන ෙකොට, ඒකට වියදම් කරන ෙකොට, මා ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරන්නම් ෙම් රෙට් සහනාධාර සඳහා වියදම්
කරන මුදල් පමාණය. ෙපොෙහොරවලට වියදම ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, 1,300යි කියලා. මට ෙවනත්
අගයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ තමයි 2011 දී ෙපොෙහොර
සහනාධාරය සඳහා ෙකෝටි 2,500ක් බව. සමෘද්ධිය සඳහා ෙකෝටි
900යි. ෙබෙහත් සඳහා ෙකෝටි 1,100යි. පාසල් දිවා ආහාරය සඳහා
ෙකෝටි 280යි. ෙපළෙපොත් සඳහා ෙකෝටි 240යි. පාසල් නිල ඇඳුම්
සඳහා ෙකෝටි 159යි. ශිෂ ාධාර සඳහා ෙකෝටි 29යි. නිවාස සඳහා
ෙකෝටි 80යි. හැබැයි Air Lanka එෙක් පාඩුව, අවුරුදු හතරට
ෙකෝටි 5,000යි. දැන් ෙම් පාඩුව තිෙබද්දි තමයි ඒ ආයතනය පවරා
ගන්ෙන්. ඒ කාව සතුටු කරන්නද? "ආඩම්බරය" කියන වචනය
නිසාද ඔබතුමන්ලා Air Lanka එක ආපහු ගත්ෙත්? නැහැ. Air
Lanka ආයතනය ආපහු ගත්ෙත් ෙමොකද? ආණ්ඩුෙව් බලවත්
පුද්ගලයකුට Air Lanka ආයතනෙය් ටිකට් පමාණයක් ලබා ගන්න
බැරි වුණා. ඒ ෙහේතුව නිසා පාඩු ලබපු, රටට බරක් ෙනොවුණු
ආයතනයක් ආණ්ඩුව ලබා ගත්තා. දැන් ඒෙක් ආඩම්බරය කාටද?
ගෙම් ඉන්නා අෙප් මාටින් සිඤ්ෙඤෝටද, නැත්නම් අරෙනෝලිස්ටද,
නැත්නම් ඉන්දියාවට ගමනක් යන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්
ඉන්නා අෙප් ෙවනත් පුද්ගලයකුටද? නැහැ. ඒ ආඩම්බරය
තිෙබන්ෙන් ෙම්ෙක් ෙහොරකම් කරන කිහිප ෙදෙනකුට පමණයි.
ෙමොකද, තමන්ට ෙහොරකම් කරන්න පුළුවන්. ඒ ආඩම්බරය තියා
ගන්න පුළුවන්. රෙට් මිනිස්සු, දුගී දුප්පත් මිනිස්සු දුක් විඳින ෙකොට,
ඒ අයට එදා ෙව්ල හම්බ කර ගන්න බැරි ෙකොට ඒ පිරිස ෙම්
ආකාරෙය් විනාශයක් ෙම් රටට කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් අනිවාර්යෙයන්ම
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය යටෙත් අද ෙනොෙවයි, ෙහට
ෙනොෙවයි, කිසියම් දවසක ඒ නිලධාරින් පිරිස ඒකට වග කියන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්ක ෙපෞද්ගලික සමාගමක් ෙනොෙවයි, රජෙය්
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ආයතනයක්. විෙශේෂෙයන් බලන්න Emirates ආයතනෙයන්
ෙම්ෙක් පවරා ගත්තාට පස්ෙසේ සිදු වුණු අලාභය ෙකොපමණද
කියලා. 2007 දී මිලියන 568න් පටන් ගන්නවා. 2008 දී පාඩුව
මිලියන 4,428යි. 2009 දී මිලියන 9,996යි. 2010 දී මිලියන
6,034යි. 2011 වන ෙකොට බිලියන 20ක වාෙග් පාඩුවක් ලබනවා.
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, ෙම් ආයතන සම්බන්ධෙයන්
පැහැදිලි පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා. Air Lanka ගුවන්
සමාගමට ඔබතුමන්ලා ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ටිකට් නිකුත්
කරන්ෙන්, ෙකොයි ආකාරෙයන්ද upgrading කරන්ෙන් කියන එක
සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියා මා ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මා පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ
upgrading එකක් ඉල්ලුවා. ඔබතුමන්ලා අපට අවස්ථාවක් දීලා
තිෙබනවා මුදලක් ෙගවලා upgrading එකක් ලබා ගන්න.
හැබැයි විධායක නිලධාරිතුමාට කථා කළාම මට උත්තරයක්
ලැබුෙණ් නැහැ. පළමුවැනි අවස්ථාෙව්දී උත්තරයක් ලැබුණා. ඊට
පස්ෙසේ උත්තරයක් නැහැ. මම SMS 4ක් යැවුවා. නිකම්
ෙනොෙවයි. මුදල් දීලා ලබා ගන්න අපට අවස්ථාව ලබා දීලා
තිෙබනවා. අපි සල්ලි දීලා ගන්නම්. ෙදන්ෙන් නැත්නම් ඒත් කමක්
නැහැ. හැබැයි ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඒ සම්බන්ධව ෙසොයා බලන්න.
ෙම් ආයතනෙයන් මට ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙලොකු
විනාශයක් සිදු ෙවනවා. මට නිල ෙතොරතුරු ලැබිලා නැහැ. මම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙපෞද්ගලික upgrading කීයක් කර
තිෙබනවාද කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.
විශාල විනාශයක් ෙම් upgradingවලින් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
තමන්ෙග් පවුෙල් උදවියට, තමන්ෙග් යහළුවන්ට, තමන්ෙග්
හිතමිතාදීන්ට ලබා ෙදන ෙද්වල්වලින් ෙලොකු පාඩුවක් අප ලබා
තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් අවුරුදු ෙදක
තුළ කරපු සියල්ල ගැන වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්න කියලා.
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපෙළේ
ඇති වන ෙහොරකම් ගැන ෙසොයන්න. කටුනායක ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ ෙහොර ගුහාවක්. ඔබතුමා දන්ෙන් නැතුවා ෙවන්න
පුළුවන්. ඒෙක් හැම ෙදයක්ම ෙවන්ෙන් සියයට 30, සියයට 40
ෙකොමිස්වලට. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා,
එයර් ලංකා ආයතනය හැම අංශෙයන්ම පාඩු ලබන බව.
Cateringවලින් ලාභ ලබනවාය කියා තිෙබනවා. මිලියන එකසිය
ගණනක ලාභයක් තිෙබනවාය කියනවා. හැබැයි අපි ඔක්ෙකෝම
සලකා බැලුවාම ඇමතිතුමනි, විශාල පාඩුවක්, රටට උහුලන්න
බැරි පාඩුවක් ෙම් ආයතනෙය් තිෙබනවා.
ෙම්වා මහා අපරාධ. ෙම් රෙට් ජනතාවට උහුලන්න බැරි
අපරාධ. රුපියල් ෙකෝටි 5,000ක් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් නිවාස
පශ්නය, ඒ වාෙග්ම ආහාර පශ්නය යන සියල්ල විසඳන්න පුළුවන්
මුදලක්.
හැබැයි අද අතෙළොස්සකෙග් ෙපොෙහොසත් වීම සඳහා ෙම් මුදල
පාවිච්චි කරනවා. ඇමතිතුමනි, ෙම් නිලධාරින්ෙග් සුදුසුකම්
ෙමොනවාද කියලා ඔබතුමා අපට කියන්න. අපි කියන්ෙන් නැහැ,
doctorate තිෙබන අය, ඒ වාෙග්ම මහාචාර්යවරු ෙම් අංශවලට
පත් කරන්න ඕනෑය කියලා. හැබැයි ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට
කියන්න, ෙමතුමන්ලාෙග් පසු ගිය වාර්තා අනුව -සභාපතිතුමා
ඇතුළු නිලධාරින් ගැන අපට ෙපෞද්ගලික තරහක් නැහැ- ෙම් පාඩු
ලබන්න සභාපතිතුමාෙග් සිට පධාන විධායක නිලධාරිතුමා, මානව
සම්පත් නිලධාරිතුමන්ලා ඇතුළු සියලු ෙදනාම ලබා තිෙබන
සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියා. ෙමතුමන්ලාට ෙවනත් සුදුසුකමක්
තිෙබනවා නම්, පාඩු ලබන්ෙන් නැත්නම්, ලාභ ලබනවා නම් අපි
ඒ ගැන අහන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමන්ලා අපට
දක්වන්න ඕනෑ, "ෙමන්න ෙම් සුදුසුකම් මත ෙමතුමන්ලා පත්
කළා. ෙමන්න ෙම් සුදුසුකම් මත තමයි අපි ෙම් පාඩුව
ලබන්ෙන්"යි කියලා. එෙහම කවුරුත් වග කියන්ෙන් නැහැ.
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ඔබතුමා දන්නවා, අද රෙට් ඕනෑම තැනක පාඩුවක් ලබනවා නම්,
ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් පාඩුවක් ලැබුෙවොත් ඒ සම්බන්ධෙයන්
එම නිලධාරියා වග කියන බව. හැබැයි ෙම් කිසිම නිලධාරිෙයක්
කිසිම ෙදයකට වග කියන්ෙන් නැහැ.
Mihin Lanka Airlines ගැන මා කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, ඒක තමයි ලංකාෙව් ෙලොකුම ෙහොර ආයතනය,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එම ආයතනය පටන් ගත් දවෙසේ
සිට අලාභයි. Mihin Lanka Airlines පටන් ගත් දවෙසේ සිට සිදු වූ
අලාභය මා ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්. 2007 පටන් ගන්න ෙකොට
රුපියල් බිලියන 1.4කින් රටට පාඩු කළා. ඊට පස්ෙසේ 2008 දී
රුපියල් බිලියන 3ක් පාඩුයි. ඊට පස්ෙසේ ෙමම ආයතනය ෙපොඩ්ඩක්
නවත්වා දැම්මා. ෙම් ෙහොරකම නවත්වන්න ඕනෑය කියලා
ජනාධිපතිතුමාට ෙත්ෙරන්න ඇති. හැබැයි ෙම්ක පිටි පස්ෙසේ
ඉන්නවා, වෙට් ඉන්නවා ෙමයින් වවා ෙගන කන පිරිසක්. එම
නිසා ආපසු ෙමය පටන් ගත්තා.
මිහින් ආයතනය නිසා අපි රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක් පාඩු
ලබනවා. ෙමොකටද ෙමම ආයතනය පටන් ගත්ෙත්? අෙප් අහිංසක
අම්මලාට දඹදිව යන්න කියලායි. අෙප් ගෙම් ඉන්න අහිංසක
වයසක උන්දැලාට දඹදිව යන්න කියලායි ෙමය පටන් ගත්ෙත්.
ඔබතුමන්ලා මට ෙපන්වන්න, අෙප් දුප්පත් ජනතාව කීෙදනකු
දඹදිව ගියාද කියලා. ෙම් ටිකට් එකකින් රුපියල් 11,000ක්,
රුපියල් 12,000ක් පාඩු ලබනවා. ඒ කාෙග් යහපත සඳහාද?
ඇමතිතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දා Mihin Lanka Airlines එකට
අලුතින් ගුවන් යානා ෙගනාවා. ඒවා ෙකොපමණ අලුත්ද කියා අපි
දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගනාපු engine එක වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. මට
ලැබී තිෙබන උපෙදස් අනුව ඒවා 321 ගුවන් යානා. ඊට පස්ෙසේ
ෙවනත් ගුවන් යානාවක engine එකකින් තමයි දැන් ධාවනය
කරන්ෙන්. කාටද ෙම් ෙහොරය කරන්ෙන්? ෙම්වා කාෙග් සල්ලිද?
කවුද ෙම්වාට වග කියන්ෙන්? ෙම් රෙට් නායකයා තමන්ෙග් ඥාති
පිරිස ෙමයට සම්බන්ධ කර ෙගන ඉන්නවා නම් එතුමන්ලා
අනිවාර්යෙයන්ම වග කියන්න ඕනෑ. එතුමන්ලාට අත් දික් කරලා
කියන්න බැහැ, "ෙම්ක මෙග් වැඩක් ෙනොෙවයි" කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරන පාඩුව නිසා අපට
කවදා ෙහෝ එයාර් ලංකා ආයතනය නැති වනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. “SriLankan Airlines’ losses fly
higher: Moves to lease Heathrow slots.” මට ලැබී තිෙබන
ෙතොරතුරු අනුව හීතෲවල අපට තිෙබන landing rights “SriLankan Airlines which obtained 13 slots by 2011
through a tedious process of applying for slots over a period
of nearly 20 years and bilateral air services agreements, is
looking at auctioning at least seven of these slots to recoup
some moneys for the increasing losses suffered by the
airline,…….”
ෙමන්න ෙම් ආකාරෙයන් ගියාම ඉදිරි
අනාගතෙය්දී අපට SriLankan Airlines දකින්නත් බැරි ෙවයි.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. SriLankan Airlines and Mihin Lanka
A i r l i n e s සම්බන්ධෙයන්
C O P E වාර්තාෙව්
අදහස්
දක්වා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නිවැරැදි
කළමනාකාරිත්වයක් නැති නිසා තමයි ෙම් පාඩුව ලබන්ෙන් කියා
එම වාර්තාෙව් දක්වා තිෙබනවා. "ෙහොරකම" කියන එක එම
වාර්තාෙව් සඳහන් කරන්න බැරි නිසා එෙසේ සඳහන් කරලා නැහැ.
හැබැයි එහි සඳහන් කරලා තිෙබනවා, කළමනාකරණෙය්
දුර්වලත්වය නිසාය කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
SriLankan Airlines and Mihin Lanka Airlinesවල Annual
Reports භාර දීලා නැති බවත් එම වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා.
ඒ වාෙග්ම COPE එක ඒ ගැන දක්වලා තිෙබන ඒ පිටුව මා
ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, may I caution you that the COPE
Report is a confidential document until it is presented in
Parliament. Therefore, the principle should be followed.
Normally we do not discuss the COPE deliberations in
Parliament until the report is tabled in Parliament.
Therefore, we will follow that procedure.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Mr. Presiding Member, with respect to you, you are
not listening to me. I said this report is the last year's
report. It has already been presented in Parliament. This
is the last year’s report and not this year's report.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You are trying to reveal certain things that ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

This is a public document.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිහින් ආයතනය පටන් ගත්
දවෙසේ සිට අපට අලාභයන් තමයි සිද්ධ වුෙණ්. කිසිම ලාභයක්
ලැබුෙණ් නැහැ. යන plane ආපසු හරවා එවනවා. යන plane
හරවා ෙවනත් තැන්වලට බානවා. ඉතින් ෙමොකක්ද අපට තිෙබන
ආඩම්බරය? අපට තිෙබන්ෙන් ලජ්ජාවක්, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම් විනාශය අපි වාෙග් දුප්පත් රටකට උහුලන්ෙන්
නැහැ. ෙම් විනාශය කරන පුද්ගලෙයෝ -පාලකෙයෝ ෙව්වා, ඕනෑම
පුද්ගලෙයක්- කවදා ෙහෝ ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ. ෙම්
ෙහොරකම්වලට, ෙම් ලබන පාඩුවට, ෙම් සියලු ගනුෙදනුවලට ෙම්
උදවිය කවදා ෙහෝ වග කියන්න ඕනෑ. ෙම්වාට කාලාවෙරෝධයක්
නැහැ. ෙම්වා අවුරුද්ෙදන් ෙදෙකන් ඉවර වන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු
10කින්, අවුරුදු 20කින් ෙහෝ ෙම් උදවියට විරුද්ධව නඩු පවරා
ඔවුන් ෙම් වරදවල්වලට වරදකරුවන් බවට පත් කරන්න ඕනෑ.
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(The Presiding Member)

No, no, until the report is prepared it is ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Thank you. I do not want to waste my time.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Okay.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

[අ. භා. 5.13]

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (රාජ
ව වසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙනකුත්
රටවල airlines සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට, මට ලැබිලා
තිෙබනවා, "SIA Group posted a net profit..." කියන
ලියවිල්ල. එහි සඳහන් වන්ෙන් කුමක්ද කියා මා කියන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විධායක නිලධාරිතුමා සඳහන්
කරනවා ෙම් බිලියන 20ක පාඩුව ලබන්ෙන් අධික ඉන්ධන
වියදමක් දරන හින්දා කියලා. නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ඉන්ධන වියදම සමහර ෙවලාවට ටිකට් එෙක් යම්
ෙකොටසකට ඇතුළත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක පියවා ගන්න යම්
යම් කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, එතුමා සඳහන් කරනවා ෙහජින්
ගිවිසුමට ඇතුළත් ෙවලා ෙම් ඉන්ධන වියදම අඩු කර ගන්න
පුළුවන් කියලා. ආපසු අපට ෙදන්න එපා ෙම් ෙහජින් මගඩි. කලින්
ෙහජින් මගඩියක් ෙවලා විශාල පාඩුවක් ෙම් රෙට් උදවිය ලැබුවා.
ඉතින් එතුමා ෙහජින් ගනුෙදනුවකින් ෙම් පාඩුව අවම කර ගන්න
යනවා නම් මා හිතන හැටියට එය සුදුසු කමයක් ෙනොෙවයි. ඒක
අපි විශාල වශෙයන් තවත් අමාරුෙව් වැෙටන වැඩක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉහතින් සඳහන් කළ
ලියවිල්ෙල් සඳහන් ෙවනවා, "SIA Group posted a net profit of
Singapore Dollars 78 million" කියලා. Singapore Airlines
ආයතනයට ෙඩොලර් මිලියන 78ක ලාභයක් ලබන්න පුළුවන් නම්
අපට අෙප් අලාභය අවම කර ගන්න පුළුවන්. ඉතිහාසෙයන්
ෙතොරතුරු අරෙගන මා ෙපන්නුවා ලංකාෙව් SriLankan Airlines
ආයතනය ලැබූ ලාභය සහ අලාභය සම්බන්ධෙයන්. එය පටන් ගත්
අවස්ථාෙව් ඉඳලා බැලුෙවොත්, ගත වූ අවුරුදු ගණන තුළම -අවසාන
වශෙයන් එමිෙර්ට්ස් ආයතනෙයන් අප ෙම්ක පවරා ගත්තාට
පස්ෙසේත්- ලබා තිෙබන පාඩුව අපට දරන්න බැරි පාඩුවක්.
SriLankan Airlines ආයතනෙය් ෙම් පාඩුව බිලියන 5,000කට
ආසන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙලෝකෙය් ඉහළම ආයතනත් එක්ක
බැලුවාම පහළම තත්ත්වෙය්යි SriLankan Airlines ආයතනය
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් මා අවසාන වශෙයන් ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. SriLankan Airlines
ආයතනෙය් සියලු ගනුෙදනු සම්බන්ධෙයන්, විෙශේෂෙයන්ම
කළමනාකරණය ගත්තු තීන්දු තීරණ සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ,
විශාල පාඩුවක් ලබන හින්දායි. ඒ වාෙග්ම කටුනායක ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ සම්බන්ධ විශාල ෙහොරකම් රාශියක් ගැන සඳහන්
ෙවනවා. මට ඒ එකින් එක ෙමතැනදී කියන්න බැහැ.
ලැයිස්තුවක්ම තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාවත් හරි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - அரச
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)
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සම්පත් හා
வளங்கள்,

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of
State Resources and Enterprise Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ
ඇමතිවරයකු හැටියට මම අද ඉතා සතුටු ෙවනවා, අෙප් ගරු
දයාශිත තිෙසේරා අමාත තුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ගුවන්
ෙසේවා නිෙයෝජ ඇමතිවරයා හැටියට සිටිද්දී 2010 අවුරුද්ෙද්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අනුමත කරපු සිවිල් ගුවන් ෙසේවා පනත යටෙත්
ෙරගුලාසි මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන්න
ලැබීම පිළිබඳව. ගරු චමල් රාජපක්ෂ අෙප් කථානායකතුමා ගුවන්
ෙසේවා අමාත ධුරය දරද්දී ඒ සිවිල් ගුවන් ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පත
පළමුෙවන්ම ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ අපි එය මාස ගණනක්
තිස්ෙසේ අධ යනය කළා. සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් පරාකම
මැතිතුමා ඇතුළු අෙනකුත් නිලධාරින් සහ අෙප් වෘත්තීය සමිති මුහන්දිරම් මහතා ද මා ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම මතක්
කරන්න ඕනෑ- සාකච්ඡා ගණනාවක් පැවැත්වූවා. අපි සියලු ෙදනා
-ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා, අෙප් ගරු දයාශිත තිෙසේරා
මැතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින් සියලු ෙදනා- එකතු ෙවලා ඒ ගුවන්
ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පෙත් වැකිෙයන් වැකිය සාකච්ඡා කළා.
එක්දහස් නවසිය පණස් ගණන්වල තිබිච්ච ඒ පනත අෙහෝසි
කරලා ෙගොඩක් නිවැරැදි කිරීම් කරලා ජාත න්තරයට අවශ
කරන වැඩ පිළිෙවළට අනුව නව පනත් ෙකටුම්පතක් අනුමත කර
ගත්තා. ඒ පනත යටෙත් වූ ෙරගුලාසි මාලාවක් තමයි ෙම්.
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, ශී ලංකා ගුවන් යානා
අනතුරු සහ සිදුවීම් විමර්ශන ෙරගුලාසියි. ඒ පිළිබඳව ෙපොඩ්ඩක්
හරි පශංසාත්මකව කථා කෙළේ ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා
පමණයි.
විපක්ෂෙය් අනික් සියලු ෙදනාම වල්පල් ෙදෙඩව්වාය කියන
එකයි මා දකින්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මිහින් ලංකා ගැන,
එයාර් ලංකා ගැන පසු ගිය දශකය තුළම කථා කළා. ඔය අනුර
දිසානායක මන්තීතුමා, අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ගිරව් වාෙග්
කරපු කථා මා හිතන්ෙන් අපි අහලා තිෙයනවා කියලායි. ෙම්ක
ෙම් එයාර් ලංකා, මිහින් ලංකා පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙව්. අඩු
තරෙම් ගරු මන්තීවරු ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. මිහින් ලංකා,
එයාර් ලංකා ගැන කථා කළා මිසක් ෙම් පනත ෙමොකක්ද, ඇයි
ෙම් පනතට ෙරගුලාසි ෙගෙනන්ෙන් කියන එක අඩු තරෙම් වටහා
ගැනීමට හැකියාවක් විරුද්ධ පක්ෂෙය් සමහර අයට ෙනොතිබීම
ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.
අද අපි ජාත න්තර තලයටයි මුහුණ ෙදන්ෙන්. ෙම් වන ෙකොට
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය ජයගහණය කරලා තිෙබනවා. අද
සංචාරක කර්මාන්තය අෙප් ගරු මන්තීතුමා නැහැ කිව්වත් අද අපි
සංචාරක ඉලක්කයත් පන්නලා තිෙබනවා. අද ලංකාව සංචාරක
ලැයිස්තුෙව් ඉහළම තලයකයි වැජෙඹන්ෙන්. මා හිතනවා, අවුරුදු
ගණනාවකට පස්ෙසේ කවුරු හරි කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට
ෙගොඩ බැස්ෙසොත් ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළද කියලා හිතා ගන්න බැරි
තත්ත්වයට අද කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙවනස් ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා. නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක් හැටියට හිටපු
කාලෙය් චමල් ඇමතිතුමාත් එක්ක ගිහිල්ලා මත්තල ගුවන්
ෙතොටුෙපොළට මමයි මුල් ගල තැබුෙව්. අද ජාත න්තර තලයට
මත්තල ෙගොඩ නැෙඟනවා.

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මා ඒ කියපු කාරණය සම්බන්ධෙයනුත් පරීක්ෂණයක්
පවත්වලා ඒ පිළිබඳවත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කියලා
ඔබතුමාෙගන් අවංකව ඉල්ලා සිටිනවා ගරු ඇමතිතුමනි.

අෙප් ගරු පියංකර ඇමතිතුමා ඊෙය් රූපවාහිනිෙය් පකාශයක්
කළා, ෙම් වන විට ගුවන් සමාගම් ගණනාවක් මත්තල ගුවන්
ෙතොටුෙපොළට එන්න වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙයනවාය
කියලා. එෙහම නම් අපි ෙකොෙහොමද ෙම්කට සූදානම් ෙවන්ෙන්?
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Lufthansa වාෙග් ගුවන් සමාගම් අද ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක
කාර්මික වැඩ පිළිෙවළවල් හදන්න කථා කර ෙගන යනවා. අද
ඕනෑම ගුවන් යානයකට මත්තලට එන්න අපි අවසර දීලා
තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම්කට සරිලන නීති පද්ධතියක් අවශ යි.
එදා ඒ පනත ඉදිරිපත් කරලා ගැසට් කළාට පස්ෙසේ ඒ නීති පද්ධතිය
තමයි අද ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම්ෙක් අවශ තාව
ජාත න්තරව තිෙබනවා. ෙමය එයාර් ලංකාවලට, මිහින්
ලංකාවලට පමණක් සීමා වුණ ෙදයක් ෙනොෙවයි. මුළු ෙලෝකයට
සීමා වුණ ෙදයක්. රටවල් ගණනාවක් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා
ෙලෝකෙය් ජාත න්තර නීතිය හා සබැඳි වැඩ පිළිෙවළකටයි ෙම්
ෙරගුලාසි අද ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒක අවෙබෝධ කර ගන්ෙන්
නැතිව මඩ ගහෙගන, නරක වචන පාවිච්චි කර ෙගන අද
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මන්තීවරු කථා කරනවා මා දැක්කා.
ෙමොනවාද ෙම් මන්තීවරු කථා කරන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම්වා පිළිබඳව
අපි අවෙබෝධාත්මකව කල්පනා කළ යුතුයි. ගරු සූජීව මන්තීතුමා
යම් යම් ෙචෝදනා කළා. ඇත්තටම ඒ වාෙග් ෙචෝදනා තිෙයනවා
නම් ඒවා නිවැරැදි කළ යුතුයි. උපෙද්ශක කාරක සභාවට කමිටුවක්
පත් කරලා එයාර් ලංකා ආයතනය ෙව්වා, මිහින් ලංකා ආයතනය
ෙව්වා යම් කිසි ෙකෙනක් ෙකොමිස් ගන්නවා නම්, ඒ අපරාධය
කරනවා නම් ඒ අයට විරුද්ධව දඬුවම් කළ යුතුයි. ඒවා පිළිබඳව
විමර්ශනය කළ යුතුයි. එෙහම නැත්නම් ලංකාෙව් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ගමන යන්න
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා සාධාරණ විෙව්චනයක් කරනවා නම්,
ෙහොරකම් කරපු ෙකෙනකුව හඳුන්වලා ෙදනවා නම්, මා හිතනවා
අෙප් ගරු පියංකර ඇමතිතුමාට ඒකට අවශ පියවර ගන්න අවශ
ශක්තිය ෙදන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා. ඒ ශක්තිය ෙදන ෙකොට
ජාත න්තර කීර්තිමත්භාවයට පත් වන ලංකාව තුළ අපට අවශ
වන ඒ ගමන යන්න පුළුවන් වනවා.
අද ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කළා, එමිෙර්ට්ස්
පවරා ගැනීම පිළිබඳව. ඒ අවස්ථාෙව්ත් මායි ගුවන් ෙසේවා
නිෙයෝජ ඇමතිවරයා හැටියට හිටිෙය්. මම තමයි ඉතාලිෙය් ෙරෝම
නගරයට, මිලාෙනෝ නගරයට පළමුෙවන්ම ගුවන් යානය අරෙගන
ගිෙය්. මට මතකයි, ඒ තිබුණ අභිමානය. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
මිහින් ලංකා ගුවන් යානෙයන් ජපන් රටට ෙගොඩ බැහැපු ෙවලාෙව්
ෙකොඩිය දැකලා ෙකොයි ආකාරයටද ජපන් රෙට් ශී ලාංකිකෙයෝ
අත්පුඩි ගැහුෙව් කියලා මට මතකයි. ඉතාලියට මිහින් ලංකා ගුවන්
යානය ගිය ෙවලාෙව් ශී ලාංකිකෙයෝ සතුටු වුණ හැටි මෙග් ඇස්
ෙදෙකන් දැක්කා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අභිමානය. ෙකොකාෙකෝලා කියන්ෙන් අද ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක පචලිත
සමාගමක්. ෙකොකා-ෙකෝලා සමාගම සමහර අවුරුදුවල පාඩු
ලැබුවාය කියලා ෙනොෙයක් වර ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්
පාඩු වුණාය කියලා ෙකොකා-ෙකෝලා සමාගම වහන්ෙන් නැහැ. අද
ගෙම් පිටිසර තිෙබන කුඩා කෙඩ් පවා ෙකොකා-ෙකෝලා ෙබෝතලය
තිෙයනවා. ඒ ෙමොකක්ද කියලා ජනතාව දන්නවා. ඒෙක් ෙහොඳ
නරක ගැන දන්නවා.
අපි අද වන ෙකොට ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් සහ මිහින් ලංකා
කියන එයාර්ලයින්ස්වල කීර්ති නාමය ෙලෝකය පුරා ෙගොඩනඟා
තිෙබනවා. මිහින් ලංකා සමාගම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
උපෙදස් පරිදි අපි බිහි කෙළේ එමිෙර්ට්ස් සමාගමට අභිෙයෝගයක්
කරන්නයි. එමිෙර්ට්ස් සමාගමට ඒ අභිෙයෝගය කළ නිසා ඔය
ළාමක තර්ක, seat, ticket පශ්න ඉදිරිපත් කරනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අවශ ෙවලා තිබුණා, එතුමාෙග්
මහින්ද චින්තනෙය් තිබුණු ලස්සන වැකිය ඉෂ්ට කරන්න. "මම
රෙට් කිසිම ෙදයක් විෙද්ශ සමාගම්වලට පවරා ෙනොෙදමි" කියන ඒ
මහින්ද චින්තනෙය් වචන ටික නියමාකාරෙයන් ඉෂ්ට කරන්න
තමයි එමිෙර්ට්ස් සමාගම පවරා ගත්ෙත්. එතුමා මට නියම කළා,
"බය නැතිව සරත් ඒ ලිපිය ගහන්න" කියලා. පීටර් හිල් කියන දණ
ෙනොනමන පුද්ගලයා ඒ තත්ත්වයට පත් කරන්න ෙම් සරත්
ගුණරත්නට පුළුවන් වුණා. ඒ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් හයිය
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නිසා. අරුන්දික මන්තීතුමා ඉන්නවා. එතුමන්ලා, අපි වෘත්තීය
සමිති හැටියට ඒ අවස්ථාෙව් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. චමල්
ඇමතිතුමා අපිව වාෙග්ම ඒ වෘත්තීය සමිති ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා
කළා. එෙහම සාකච්ඡා කරලා වැරැදි නිවැරැදි කර ගත්තා. ඒ වැරැදි
නිවැරැදි කර ෙගන එමිෙර්ට්ස් සමාගෙම් අපට තිබුණ අයිතීන්
සියල්ලම අපි ලබා ගත්තා. ඉතිහාසය ගැන අපි ෙවනම දවසක
කථා කරමු. එමිෙර්ට්ස් සමාගම කරලා තිෙයන ෙද්වල් ගැන අපට
ෙපොත් ගණන් කථා කරන්න පුළුවන්.
එමිෙර්ට්ස් සමාගම ලාභ ලැබුෙව් අපට තිබුණු ගුවන් යානා
වරින් වර විකුණලා ඒවාෙයන් ලැබුණු ලාභෙයන් මිසක් ෙවනත්
ෙදයකින් ෙනොෙවයි. අද ෙතල් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා. නමුත් අපට අද
එමිෙර්ට්ස් වාෙග් සමාගම් එක්ක හැප්ෙපන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙතල් මිල අෙප් ෙතල් මිල හා සසඳලායි. ඉතින්
එෙහම නම් අපි ෙකොෙහොමද අෙප් ආදායම වැඩි කර ගන්ෙන්?
ආණ්ඩු පක්ෂය ෙව්වා විපක්ෂය ෙව්වා අපි රටට ආදරය කරනවා
නම්, රටට අභිමානය ෙගෙනන අෙප්ය කියන ගුවන් සමාගම්
ෙදකක් ලංකාෙව් තිබිය යුතුයි. ඒකට අවශ කරන ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කරනවා මිසක්, මඩ ගැසීමක් ෙනොෙවයි අපට අවශ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
අද ලංගම පාඩුයි කියලා වසා දමන්න කියලාද කියන්ෙන්?
නැහැ. ලංගමෙයන් ෙකෙරන්ෙන් ජනතා ෙසේවයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම යුද්ධය නිම කරලා
එකදු ෙබෝම්බයක්වත් පුපුරන්ෙන් නැති රටක් බවට අෙප් රට පත්
කරපු නායකයා වන අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිසා තමයි
ශී ලංකාව අද ජාත න්තර කීර්තියට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා අපට කියන්ෙන් ෙම් ගුවන් සමාගම් ෙදක වහන්න
කියලාද? ෙම් ගුවන් සමාගම් පාඩු ලබන ෙහේතු අපි ෙහොයමු. අපි ඒ
වැරැදි නිවැරැදි කර ගනිමු. අපි බලමු, ෙම් ආයතනවලින් ලාභ
ලබන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියලා. අද අෙප් රටට
සංචාරකෙයෝ එනවා නම්, අද ෙවනත් රටවලට අෙප් ගුවන් යානා
යනවා නම්, ෙවනත් රටවල ගුවන් සමාගම්වලින් ගුවන් යානා
ෙමහාට එනවා නම්, අපි ඒ හා සමානව ඊට සරිලන ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් හදනවා නම්, ෙමතැන ෙවලා තිෙබන පාඩුව
ෙමොකක්ද? එතුමන්ලා කියන ආකාරයට ෙකොමිස් ගහනවා නම්,
එතුමන්ලා කියන ආකාරයට ෙහොරකම් කරනවා නම්, මා හිතන
හැටියට සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඇමති ගරු පියංකර ජයරත්න
මැතිතුමා ඒවා නිවැරැදි කරාවි.
කවුරු ෙකරුවත්, ෙහොරකම ෙහොරකමමයි. ඒ ෙහොරකම
නිවැරැදි ෙවනවා නම්, රජයක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඒවාට අවශ පියවර ගනීවි කියලා මම හිතනවා. නමුත් ෙම් ගුවන්
සමාගම් ෙදක අද ලංකාෙව් අෙප් නාමය, කීර්තිය උහුලන ගුවන්
සමාගම් ෙදකයි. ගුවන් සමාගමක් මගින් ලංකාෙව් කියන ඒ
නාමය විෙද්ශ රටකට යනෙකොට, එෙහම නැත්නම් විෙද්ශ රටකින්
ලංකාවට එනෙකොට ඒ ජාත න්තර කීර්තිය අපට ලැෙබන්ෙන්
අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළින්. එෙහම ෙවන්න නම් ඒ ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ ඒ විධියට සැකෙසන්න ඕනෑ. "ඇයි ෙමපමණ ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් හදන්ෙන්, ඇයි ෙම්වා කරන්ෙන්?" කියලා
අහනවා. අපි ජාත න්තරව නව තාක්ෂණයට මුහුණ දිය යුතු
කාලය දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
සමහර ෙවලාවට නුවරට ෙහෝ ෙවන තැනකට යන්න ගුවන්
ෙතොටුෙපොෙළන් කුලී රථයක් ගන්න යන වියදමට වඩා අඩු
වියදමකින් seaplane එකකින් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා රටට අවශ යි. ෙම්වා රට
තුළ රැෙකන්න ඕනෑ. අපට පාඩු කියන වචනය සමහර ෙව්ලාවට
විඳින්න සිද්ධ ෙව්වි. එෙහත් රටට එන කීර්තිනාමය රැෙකන්න
නම්, ජනතාවෙග් ගමනාගමනයට අවශ කරන පහසුකම් අපි

437

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා]

සලසන්න ඕනෑ. විෙද්ශිකයන් ලංකාවට ඒෙම් වැඩ පිළිෙවළ
හදන්න ඕනෑ. අෙප්ය කියන කීර්තිනාමය එහාට යන්න ඕනෑ. ඒ
නිසා ෙම් ෙරගුලාසි තුළින් ජාත න්තරව අපට අවශ කරන මහා
සබඳතාවක් ෙගොඩ නැෙඟනවා. යම් කිසි විධියකින් අනතුරක් සිදු
වුෙණොත්, ඒ අනතුරට ෙහේතු වුණු කාරණාව ෙමොකක්ද, ඒ අනතුර
මීට පස්ෙසේ ෙනොෙවන්න ගන්න ඕනෑ කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද
කියන කාරණා අධීක්ෂණය හා සමීක්ෂණය කරන වැඩ
පිළිෙවළකුයි ෙම් ෙරගුලාසි තුළ තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙරගුලාසි තුළින්
අපට තව තවත් ශක්තියක් ලැෙබනවා. ලංකාවට එන්න තිෙබන
අෙනකුත් ගුවන් යානා ඒම වැඩි වීමට තවත් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක්
ෙමතැනදී අපට ලැෙබනවා. ඒ ලැෙබන වැඩ පිළිෙවළට අවශ
කරන ෙරගුලාසි හැෙදන ෙකොට, ඒවා ගැන අභිමානෙයන් කථා
කරන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ අභිමානවත් ෙයෝජනාව පැත්තකින් තියලා
මඩ ගැසීෙම් කියා මාර්ගයක තමයි සමහර මන්තීවරුන් අද
ෙයදුෙණ්. සමහර මන්තීවරුන්ෙගන් ඉතාම නරක විධිෙය් වචන අද
පිට වුණා. ඒ ගැන අපි කනගාටු වන්න ඕනෑ.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරයා ආපු ෙවලාෙව් ඉඳලා
ෙදෝෂාෙරෝපණය කළා. ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස ෙවලා
තිබුෙණ් එමිෙර්ට්ස් සමාගම පවරා ගත්ත එක, එමිෙර්ට්ස් සමාගමට
නැවත ෙදන්න කියන එකයි. එෙහම නැත්නම් ෙම්ක ගත්ෙත් ඇයි
කියන එකයි. අෙප්ය කියන අභිමානය ෙම්කද? රටට තිෙබන
ආදරය ෙම්කද? ඒ නිසා ෙම් වැඩ පිළෙවළවල් තුළ වැරැදි හදා
ෙගන ඉදිරියට යන්න අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි ශක්තිය
ෙදමු. අෙප් ගරු පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමාට ශක්තිය ෙදමු.
රටට ආදරය කරන පිරිසක් හැටියට අඩු පාඩු හදා ෙගන අප සියලු
ෙදනාම එකතු ෙවලා වැඩ කරමු.
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ADJOURNMENT
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි
මන්තීතුමා.

ෙගෝලීය ජලජීවී අරමුදලක් පිහිටු වීම

உலகளாவிய நீர்வாழ் உயிாின நிதியத்ைதத் தாபித்தல்
ESTABLISHMENT OF A GLOBAL AQUACULTURE FUND

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උපාලි දසනායක කියන හිටපු
මන්තීවරයාට ගැහුවා කියලා අෙප් කටුගම්පළ මන්තීතුමා -ගරු
ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා- මහා දුක්ගැනවිල්ලක් කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා
ඇමතිතුමාෙග් අතුරු මැතිවරණය ෙවලාෙව්දී මම මාස ගණනක්
කටුගම්පළ නතර ෙවලා හිටියා. අපව උන්න තැන්වලින් එෙළව්වා.
යක්විල හන්දිෙය්දී මෙග් වාහනය කුඩු ෙකරුවා. අඩුම තරෙම් අපට
ඡන්ද ව ාපාරෙය් රැස්වීමක් තියන්නවත් එතුමා ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
එෙහව් පුද්ගලයා අද ඇවිල්ලා උපාලි දසනායක මන්තීතුමාට
ෙවච්ච සිද්ධියක් ගැන කථා කරනවා; එතුමාට ගුවන් යානෙය්දී
ෙවච්ච යම් කිසි සිද්ධියක් ගැන කථා කරනවා. ෙම්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කථා කරන ෙද්වල් ෙමොනවාද? මහා ෙලොකු
වෙයෝ වෘද්ධ ෙද්ශපාලකයන්, පරිණත ෙද්ශපාලනඥයන් අද
ඇවිල්ලා කථා ෙකරුෙව් ෙමොනවාද? එතුමා කටුගම්පළ කරපු
ෙද්වල් ගැන කියන්න ගිෙයොත් ෙපොත් ගණනාවක් ලියන්න ෙවයි.
අෙප් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම්
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාත්
දන්නවා, එතුමා කටුගම්පළ කරපු ෙද්වල්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම්ක ෙද්ශපාලන
විෙව්චනයක් හැටියට ගන්ෙන් නැතිව, ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක්
තුළින් ජාත න්තරව අපට ලැෙබන කීර්තිය පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ
ෙවලා, අත් වැල් බැඳ ෙගන අෙප්ය කියන ගුවන් සමාගම් ෙදකම
ෙගොඩ නඟන්න අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු පියංකර
ජයරත්න ඇමතිතුමාටත් ශක්තිය ෙදමුය කියමින් මම නිහඬ වනවා.
ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
" අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ෙකොළඹදී
2011 වසෙර්දී පැවති පථම ආසියාතික ධීවර සම්ෙම්ලනෙය්දී පධාන
අමුත්තා ෙලස සහභාගි ෙවමින් ෙගෝලීය ජලජීවී අරමුදලක් පිහිටු විය
යුතු යැයි කරන ලද ෙයෝජනාව 2012 ජූලි මස පැවති ෙලෝක ආහාර
හා කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය් ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳ සැසිවාරෙය්දී
ෙලෝකෙය් සියලුම රටවල් විසින් ඒකමතිකව පිළිෙගන ඇත.
ෙම් පිළිබඳව අපෙග් සතුට පුකාශ කරමු.
ෙමම ෙයෝජනාවලිය ඉදිරියට ෙගන යෑමට ෙලෝක ආහාර හා
කෘෂිකර්ම සංවිධානය සමඟ ධීවර අමාත ාංශය එක්ව කටයුතු කළ
යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කර සිටිමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 මැයි මාසෙය්දී
ෙකොළඹදී පැවති ආසියාතික ධීවර සම්ෙම්ලනෙය්දී පධාන අමුත්තා
ෙලස අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට සහභාගි
ෙවන්න වාසනාව ලැබුණා. ෙගෝලීය ජලජීවී අරමුදලක් පිහිටු විය
යුතු බව එතුමා තමයි පථමෙයන්ම ෙයෝජනා කෙළේ. එක්සත්
ජාතීන්ෙග් ෙලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය් ධීවර
කර්මාන්තය පිළිබඳ සැසිවාරෙය්දී ෙලෝකෙය් සියලුම රටවල් ෙමය
පිළිෙගන තිෙබනවා. ආහාර සුරක්ෂිතතාව පමණක් ෙනොෙවයි
ෙපෝෂණය හා ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ ආසියානු - පැසිපික්
අමාත වරුන්ෙග් සමුළුෙව්දීත් ෙම් ෙයෝජනාව පිළිෙගන
තිෙබනවා. අමාත වරු 18ක් සමඟ නිෙයෝජිතයින් 200ක් පමණ
ෙමම සමුළුවට සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
ඊ ළඟට, ෙරෝමෙය් පැවති ෙමම ෙලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම
සංවිධානෙය් ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳ කමිටුෙව් 30වන
සැසිවාරෙය්දී ෙගෝලීය ජලජීවී අරමුදල පිහිටුවීම වැඩසටහනට
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ඇතුළත් කර ගන්නා ෙලසට බසීලෙය් ගරු සභාපතිතුමා ෙයෝජනා
කරලා තිෙබනවා. එය අපට විශාල ෙගෞරවයක්. ෙම් සියල්ලටම
මැදිහත් වුෙණ් අෙප් ධීවර අමාත ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමායි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට ස්තුති කිරීම අෙප් යුතුකමක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය අෙප් රටට ෙලොකු
ෙගෞරවයක් කියලා පථමෙයන්ම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාම එම ෙයෝජනාව ෙගන ඒම විෙශේෂ
ෙගෞරවයක් හැටියට මා දකිනවා. ෙම් යුගය ජලජීවී කර්මාන්තය
පිළිබඳව ජාතීන් අතර එකඟතාවක් ඇති විය යුතු යුගයක්;
ආසියාෙව් ජලජීවී කර්මාන්තය පිළිබඳව විනිවිදභාවයක් ඇති විය
යුතු යුගයක්. ලංකාව අවට මුහුෙද් මත්ස
කර්මාන්තය,
ජාත න්තර මුහුෙද් මත්ස කර්මාන්තය විතරක් ෙනොෙවයි ජලජීවී
කර්මාන්තය, ජාත න්තර මාළු ෙවෙළඳාම වැනි ෙද් පිළිබඳව සුහද
මට්ටමකින් කටයුතු කළ යුතු යුගයක් ෙම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පශ්නයක් තිෙබන බව
කවුරුත් දන්නවා. අද ඉන්දියානුවන් ලංකා මුහුදට ඇවිල්ලා මාළු
අල්ලනවා. අපිට ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. ෙම් ෙයෝජනාෙවන් පසුව
ෙමවැනි ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් පවා සුහද මට්ටමක් ඇති ෙවයි
කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අද ෙම් සමුළුෙව් තීරණය
පරිදි ෙම් පිළිබඳව bureau එකක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
bureau එකට රටවල් 5ක් සම්බන්ධයි. ලංකාවත් එයට ඇතුළත්
වීම විශාල සතුටක් කියන එකත්, ෙලොකු ජයගහණයක් කියන
එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙතක් ආසියාෙව් විශාලතම
- ආසියාෙව් ෙලොකුම - මාළු ෙවෙළන්දා හැටියට ඉන්ෙන්
තායිලන්තය බව අපි දන්නවා. අද තායිලන්තය හැම අතකින්ම
ෙපෝෂණය ෙවලා මත්ස කර්මාන්තය අතින් ආසියාෙව් ඉහළම
තැනක ඉන්නවාය කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. ලංකාෙව්
එවැනි තත්ත්වයක් ෙනොවුණත් වර්තමාන ධීවර අමාත තුමා ඊට
අදාළ ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා, ඊට අවශ ඒ පදනම, ඒ පසුබිම හදලා
ෙලෝකෙය් හඬක් නඟන්න පුළුවන් ආකාරෙය් යම්කිසි ස්ථානයකට
ෙම් කර්මාන්තය ෙගෙනන්න තරම් නිර්මාණශීලී ෙවලා තිෙබනවා.
එක අතකින් අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමහි මා දකින
වැදගත්ම ෙද් ඒකයි.
මූලාසනාරූඨ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානෙය් තායිලන්තය
පවතින තත්ත්වෙය් ආසන්නයට එන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අද
අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා. තායිලන්තයට එච්චර ෙලොකු මුහුදක්
නැහැ කියලා අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා. අපට තරම් විශාල මුහුදක්
ඔවුන්ට නැහැ. නමුත් අද ආසියාෙව් මත්ස කර්මාන්තය - ජලජීවී
කර්මාන්තය- පිළිබඳව පථම ස්ථානෙය් ඉන්ෙන් තායිලන්තයයි.
ලංකාවට ඒ තත්ත්වය පසු කර යන්න බැරි කමක් නැහැ;
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.
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ෙබොෙහෝ රටවල් අද ලංකාවට එෙරහිව කටයුතු කරනවා. පසු
ගිය කාලෙය් ජිනීවා සමුළුෙව්දී ලංකාවට එෙරහි ෙයෝජනාවක්
සම්මත කළා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා ෙගනා ෙමවැනි
ෙයෝජනාවලින් අෙප් රටට ෙලෝකෙය් කීර්තියට පත් ෙවන්න
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම්ක ඒ තරම් වැදගත් ෙයෝජනාවක් හැටියට මා
සලකන බව ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඉතින් ෙමවැනි
ෙයෝජනාවක් ෙගනාපු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුති කිරීම අෙප්
යුතුකමක්.
ආහාර සුරක්ෂිතභාවය, ෙපෝෂණය, ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ
ආසියා පැසිපික් සමුළුවට අමාත වරු 18 ෙදෙනක් හා
නිෙයෝජිතයන් 200ක් සහභාගි වුණා. රටවල් 170ක් ෙරෝමෙය්
පැවැත්වූ ෙලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය් ධීවර සමුළුවට
සහභාගි වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒමට පදනම
සකස් කරපු ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත විය
යුතුමයි. අද එතුමා ජලජීවී වගාව සම්බන්ධෙයන් ඇති කරන නව
නිර්මාණශීලී වැඩසටහන් තුළින් සමහර විට අපට තායිලන්තය
අභිභවා යන්න හැකියාවක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. එතුමාට අවශ
අෙප් ශක්තිය විතරයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජලජීවී වගාව සඳහා
පසු ගිය අය වැෙයන් ෙවන් කළ මුදල අතිවිශාලයි. එයින් සමහර
ෙයෝජනා තවම කියාත්මක කරලාත් නැහැ.
මට මතකයි අෙප් මහාචාර්ය වන්නිනායක මැතිතුමා.
මහාචාර්ය වන්නිනායක මැතිතුමා සාගර විශ්වවිද ාලයත් එක්ක
එකතුෙවලා ආරම්භ කරපු මිරිදිය මුතු ෙබල්ලන් ව ාපෘතිය
අතිසාර්ථකයි. අදත් එවැනි ෙද්වල් ලංකාෙව් ඇති කරන්න
පුළුවන්. අෙප් ලංකාව ඇතුෙළේ
විශාල ජලාශ ගණනාවක්
තිෙබනවා. ඒ ජලාශ තුළ මුතු ෙබල්ලන් හදන්න පුළුවන්. අද ඒ
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු - experiments - සම්පූර්ණෙයන්ම සාර්ථක
කර ෙගන තිෙබනවා.
ඒවා කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම්, ලංකාවට ෙලොකු
ආදායම් මාර්ගයක් ලැෙබනවා. විශාල ආදායම් මාර්ගයක්
ලැෙබනවා. වියට්නාමෙය් විශාල වශෙයන් මුතුෙබල්ලන්
කර්මාන්තය ෙකෙරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් මුහුදුබඩ දිගටම විශාල
වශෙයන් මුතු ෙබල්ලන් කර්මාන්තය ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ
කර්මාන්තෙයන් ඒ රටට විශාල ආදායමක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පළාතට -හලාවතට- ඒ
කාලෙය් කිව්ෙව්, ''මුතු හලාවත'' කියලායි. ඒ පළාෙත් මුතු
ෙබල්ලන් ඉෙබ් ඇති වුණ යුගයක් තිබුණා.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තාක්ෂණයත් එක්ක යන
ගමනක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙදමෙළන් කිව්ෙව්, " த் ச்சிலாபம் " කියලා.
"ෙගෝලීය ජලජීවී අරමුදලක් පිහිටුවිය යුතුය" යනුෙවන්
ජනාධිපතිතුමා කරන ලද ෙයෝජනාෙවන් පස්ෙසේ ලංකාවට වැදගත්
ස්ථානයකට එන්න පුළුවන්කමක් ඇති ෙවයි කියලා මා හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජලජීවී කර්මාන්තය
පිළිබඳව ජාතීන් අතර එකඟතාවක් ඇති විය යුතු යුගයක් ෙම්ක.
ජලජීවී කර්මාන්තය කියන්ෙන් විශාල කර්මාන්තයක්. ඒ නිසා
එකඟතාවක්
ඇතිව
සුහදත්වෙයන්,
මිතත්වෙයන්,
සෙහෝදරත්වෙයන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් යුගයක් අද
නිර්මාණය විය යුතුයි. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කළ
ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක ආහාර
හා කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය් - FAO එෙක්- ධීවර කර්මාන්තය
පිළිබඳ සැසි වාරය ඉතාම වැදගත් එකක්. එහිදී අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කළ ෙම් ෙයෝජනාව අතිශයින්ම වැදගත්ය කියන
එකයි මා අදහස් කරන්ෙන්.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුතු ෙබල්ලන් ඇති කරලා
යම් ආදායම් මාර්ගයක් උපයා ගන්න පුළුවන්. ජාත න්තර
සම්බන්ධතා මත ඒ කර්මාන්තය ඇති කරන්න පුළුවන්. අෙනක්
එක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙගනා ෙයෝජනාව තුළින් අෙනක්
රටවල් සමඟ ඇති වන සම්බන්ධතාව නිසා, ඒ රටවලින්
අධ ාපනය, පුහුණුව, තාක්ෂණය සහ මූල සම්පත් විශාල
වශෙයන් අපට ගලා ෙගන එන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ ඉඩකඩ
දැන් විවෘතව තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමා ෙගනා ෙයෝජනාව වටිනා
ෙයෝජනාවක්. ඒ ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අප ෙබෙහවින්
ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙලෝකෙය් පථම
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වරටයි ඉදිරිපත් වුෙණ්. ''ෙගෝලීය ජලජීවි අරමුදලක් පිහිටු විය
යුතුය''යි කියන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අප එතුමාට
හදවතින්ම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. ඒ ෙයෝජනාෙව්
වටිනාකම අද ෙනොෙවයි, මතු පරම්පරාවටයි ලැෙබන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන්ම මතු පරම්පරාවට වටිනාකමක් ලැෙබන ෙම්
වාසනාවන්ත ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න අවශ ඉඩකඩ සැලැස්වූෙය්
අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමායි. එතුමා තමයි ඒකට
අදාළ පදනම සූදානම් කෙළේ. එම නිසා අප එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත
වන්න ඕනෑ. මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රට තුළ තිෙබන
කරදිය, මිරිදිය, කිවුල්දිය මත්ස නිෂ්පාදනය පිළිබඳව එතුමා දරන
අදහස් උදහස් සහ නිර්මාණශිලිභාවය පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය ෙම්
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට පුද කරන්න කැමැතියි.
මා මීට වඩා වැඩි යමක් කථා කරන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. ෙමවැනි මාහැඟි ෙයෝජනාවක්, කාෙලෝචිත
ෙයෝජනාවක් ආසියාතික ධීවර සම්ෙම්ලනයට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙගන ඒම ගැන අප නැවත නැවතත් එතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා අවශ ඉඩකඩ
සැලැස්වූ ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මා ෙම් ෙයෝජනාව ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
පුත්තලම්
දිස්තික්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු වික්ටර් ඇන්තනි මැතිතුමා විසින්
ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මා සතුටින්
ස්ථිර කරනවා.
''ජල ජීවි වගාව සම්බන්ධෙයන් ෙගෝලීය අරමුදලක් ඇති කළ
යුතුය'' යනුෙවන් ෙයෝජනාවක් ෙගනා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්,
ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ධීවර අමාත තූමාටත් අෙප් පශංසාව හිමි
වන්නට ඕනෑ.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ධීවර අමාත වරයා වශෙයන් හිටපු කාලය වාෙග්ම
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ධීවර අමාත වරයා හැටියට
කටයුතු කරන ෙම් කාලයත් ධීවර කර්මාන්තෙය් විප්ලවීය
ෙවනසක් සිදු වන කාලයක්. ජල ජීවි වගාව සම්බන්ධෙයන්
ෙගෝලීය අරමුදලක් ඇති වන්නට වුවමනා ඇයි කියලා සමහර
ෙවලාවට තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරන්න පුළුවන්. මා හිතන
හැටියට ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි ජල ජීවි වගාව අනාගතෙය් ෙම්
රෙට් ආහාර අවශ තාෙවන් විශාල පමාණයක් සපුරා ගන්නට
හැකි වන පධාන මාර්ගයක් වීම. ඒ වාෙග්ම ඒ හරහා විශාල විෙද්ශ
විනිමයක් අපට ෙසොයා ගන්නත් පුළුවන්. ෙම් කර්මාන්තෙය්
ෙයෙදන පිරිසට, රටවලට, විෙශේෂෙයන් සාගරයත් එක්ක ගනු
ෙදනු කරන රටවලට ෙම් හරහා විෙද්ශ විනිමය විශාල පමාණයක්
උපයා ගන්න පුළුවන්.
ෙම් කර්මාන්තය කරන්න දැනුම ඕනෑ. ෙම් කර්මාන්තය
කරන්න තාක්ෂණික දැනුම ඕනෑ. ෙම් කර්මාන්තය කරන්න අවශ
මග ෙපන්වීම ඕනෑ. ඒවා සඳහා විශාල මුදලක් යනවා. ශී ලංකාව
වැනි තුන්වන ෙලෝකෙය් රටවල් රාශියක් ජල ජීවි වගාව
සම්බන්ධෙයන් වැඩකටයුතු කරනවා. ඒ රටවලට අවශ කරන
ශක්තිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අපට තාක්ෂණික දැනීම තිෙබනවා.
ඒ දැනීම තිෙබන උගතුන් රාශියක් අෙප් රටවල ඉන්නවා. නමුත්
අපට අවශ කරන මූල මය ශක්තිය අප ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒ
ශක්තිය ලබා ගන්න ෙගෝලීය අරමුදලක් තිෙබනවා නම්,
නැඟිටින්න උත්සාහ කරන තුන්වන ෙලෝකෙය් රටවලට, ජල ජීවි
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වගාව කරන, ධීවර කර්මාන්තය කරන රටවලට ෙලොකු ශක්තියක්
ලැෙබනවා. එම නිසා ජනාධිපතිතුමා ෙගනා ෙයෝජනාව ඉතාම
කාෙලෝචිත ෙමන්ම වැදගත් ෙයෝජනාවක්.
ෙම් වකවානුව, ධීවර අමාත ාංශය පැත්ෙතන්, ජල ජීවී
වගාවට අදාළ වැඩ කටයුතු රාශියක් කර තිෙබන වකවානුවක්. ඒ
ගැන මීට වඩා අෙප් අවධානය ෙයොමු වන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ෙගනා මන්තීතුමාත්, මාත්, ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් පමණයි ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්ෙන්. අපි සියලු ෙදනාම ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය
කරන අය. රටට බලපාන ෙම් වාෙග් වැදගත් ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරනෙකොට විපක්ෂෙය් අදහස් අප
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් විපක්ෂෙය් අය ෙමතැන
ෙනොසිටීම ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.
විපක්ෂය අනම් මනම් ෙද්වල්වලට කථා කරනවා; ෙබොරු
ෙද්වල්වලට කථා කරනවා; රට තුළ අස්ථාවරභාවය ඇති කරන්න
කථා කරනවා. හැබැයි, ජන ජීවිතයට බලපාන රෙට් ආර්ථිකයට
බලපාන රටට විෙද්ශ විනිමය ගන්න පුළුවන් ඒ වාෙග්ම ෙලෝක
ආහාර අවශ තාවට, ඌනතාවට පිළියමක් හැටියට තිෙබන ෙම්
වාෙග් ෙදයකදී ඒ අයෙග් සහභාගිත්වය නැති එක ගැන අප
කනගාටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට අෙප් ශුභාශිංසන පිරිනමනවා.
එම ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් අෙප්
ස්තුතිය පුද කරනවා. අද දින සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි
ඇමතිතුමාටත් අෙප් ස්තුතිය පුද කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

පිළිතුරු කථාව, ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன - கடற்
ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම ෙයෝජනාව ෙගන
ඒම පිළිබඳවත් අෙප් වික්ටර් ඇන්ටනි මන්තීතුමාට -හිටපු වයඹ
ධීවර අමාත තුමාට- මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු
අරුන්දික පනාන්දු මැතිතුමාත් හිටපු ධීවර අමාත වරෙයක්. ෙම්
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගැන එතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
අපි 2010 ෙලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය්
සැසිවාරයට සහභාගි වුණා. ඇත්තටම ඒ ෙවලාෙව් ඒ සැසිෙය්දී අපි
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, ඉතිහාසෙය් පළමුවන වරට ආසියාෙව්
සියලුම ඇමතිවරුන්ෙග් සම්ෙම්ලනයක් ෙකොළඹදී කැඳවන්න. එම
ෙයෝජනාවට එෙරහිව තායිලන්තය තවත් රැස්වීමක් ඉල්ලා
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. නමුත් ඉන්දියාෙව් සහෙයෝගයත් එක්ක
ෙලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය්දී අපි ජයගහණය කළා;
අෙප් ෙයෝජනාව ජය ගත්තා.
2010 මැයි මාසෙය්දී අපි ෙකොළඹදී ඉතාමත් සාර්ථක
ආසියාතික රැස්වීමක් පැවැත්වුවා. ඇමතිවරු 17ක් පමණ ආවා.
නිෙයෝජිතෙයෝ 200කට වැඩිය එම සම්ෙම්ලනයට සහභාගි වුණා.
ඒ සම්ෙම්ලනෙය්දී ඇත්තටම ලංකාව පිළිබඳව ෙකොළඹ පකාශනය
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- Colombo Declaration එක; ජල ජීවී වගාව ෙලෝකෙය් ව ාප්ත
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ඒ Declaration එක; විෙශේෂෙයන්ම
ආසියාව සම්බන්ධ පකාශනය එදා නිකුත් කළා. ඒ සැසිවාරය
ඇත්ත
වශෙයන්ම
අෙප්
අතිගරු
මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැත්වුෙණ්. එතුමා තමයි
පධාන ෙද්ශනය පැවැත්වූෙව්. ඒ ෙද්ශනෙය්දී එතුමා ෙමතැනට
අලුත්ම අදහසක් ෙගනාවා. ඒක තමයි ෙගෝලීය ජලජීවි අරමුදලක් Global Aquaculture Fund එකක්- පිහිටුවන්න කියන එක. ඒ
කියන්ෙන් එතුමා අනාගත ෙලෝකය දැන ෙගන හිටියා. එතුමා හිටපු
ෙහොඳ ධීවර අමාත වරෙයක්. ඒ අනුව එතුමා දැන ෙගන හිටියා,
අනාගතෙය් ධීවර කර්මාන්තය පවතින්ෙන් ජලජීවී වගා ව ාපාරය
නිසාය කියා.
ඇයි, එතුමා එෙහම ෙයෝජනාවක් ෙගනාෙව්? අද මුළු
ෙලෝකෙය්ම මත්ස නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 137ක්
ෙවනවා. ෙමයින් අපි ආහාරයට ගන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් මිලියන
115ක් පමණයි. අෙනක් ඒවා මත්ස කෑමවලට, සත්ව ආහාරවලට
අපි පාවිච්චි කරනවා. එතෙකොට ෙමයින් සියයට 50ක් ජලජීවී
වගාව තිෙබන්ෙන්. මුළු ෙලෝකෙය්ම මත්ස නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 50ක් ජලජීවී වගාව. අද මුහුදු මත්ස නිෂ්පාදනය ෙමටික්
ෙටොන් මිලියන 80කට සීමා ෙවලා තිෙබනවා. ඒක වැඩි කර
ගන්නට බැහැ. ෙමොකද, අත්ලාන්තික් සාගරය, පැසිපික් සාගරය,
අන්තර් ඇෙමරිකානු සාගරය ෙම් සියල්ෙල්ම ෙකෝටා කමයක්
ෙගනල්ලා එක රටකට එක පමාණයක් කියා. ෙමොකද, මත්ස
සම්පත ෙබ්රා ගැනීම සඳහා. ඒ අනුව ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 80ක
පමාණයක් තමයි අද ෙලෝකෙය් -මුහුෙද්- මුළු මත්ස නිෂ්පාදනය.
නමුත් ජලජීවී වගාව අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද සියයට 8ක
පමාණයකින් වර්ධනය ෙවනවා. ඒ එක්කම ආසියාව ගත්ෙතොත්,
ෙම් මුළු ජලජීවී වගාව ගත්ෙතොත් ෙලෝකෙය්ම ජලජීවී වගාෙවන්
සියයට 90ක් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ආසියාව. ඒක නිසයි අපට
විශාල වශෙයන් ආසියාතික අමාත වරුන්ෙග් සම්ෙම්ලනය
වැදගත් වුෙණ්. ආසියාව පධාන ෙලෝකෙය් ජනතාව බිලියන 1.3ක්;
ඒ කියන්ෙන් මිලියන 1300ක් ෙම් ජලජීවී වගාවට සම්බන්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය් FAO එෙක්- අද පධාන වැඩ පිළිෙවළ අනුව මත්ස කර්මාන්තය
ජලජීවී වගාව උඩ තමයි රඳා පවතින්ෙන්. ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි
ෙගෝලීය ජලජීවී අරමුදල කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් වන්ෙන්. ඒ
නිසා අපි ෙමම ෙයෝජනාව ෙගනාවා. 2012 ජූලි මාසෙය් ෙරෝමෙය්
පැවැත්වුණු FAO එකට අපි ෙම් ෙයෝජනාව අරෙගන ෙගන ගියා.
ඒකට රටවල් 170ක් සහභාගි වුණා. ඒක එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානය යටෙත් තිෙබන FAO එක. අපි ඒකට සහභාගි ෙවලා
ජලජීවි කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට ෙයෝජනා ෙදකක් ඉදිරිපත්
කළා. එයින් එක ෙයෝජනාවක් තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඉදිරිපත් කරපු ෙම් අදහස. ඒෙකදි අපි ඒ ෙයෝජනාව එතුමාෙග්
නමින්ම ඉදිරිපත් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම්
මුළු ෙයෝජනාවම සභාගත * කරනවා.
එහි වැදගත් ෙකොටස මම කියවනවා. I quote:
“The Ministerial Meeting, which came up with the 'Colombo
Declaration', felt that a global effort in sustainable development
of aquaculture with both food security and management focus
would need adequate funding to have an effective broad-based
programme, which would address the total global aquaculture
scenario. In this context, addressing the gathering, His

————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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Excellency Mahinda Rajapaksa, President of Sri Lanka, who
himself was one time the Minister of Fisheries in my country,
proposed the setting up of a Global Fund for Aquaculture to
address the multitude of issues concerning aquaculture
development and management, which was widely endorsed at
the Colombo meeting.”

ෙමය තමයි පධානම ෙයෝජනාව. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ජාත න්තර තත්ත්වය පිළිබඳව ෙහොඳ
අවෙබෝධයක් තිෙබන නිසා ඔබතුමා දන්නවා ඇති, විෙශේෂෙයන්ම
අද යුෙරෝපීය රටවල් ඉදිරිෙය් අෙප් රෙට් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන එක ෙකොපමණ
අමාරුද කියා; අපට එෙරහිව ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබනවාද
කියා. FAO එෙක් COFI කියන අතුරු කමිටුෙව් ධීවර කටයුතු
පිළිබඳ අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා සිටින්ෙන් බසීල රෙට්යි. බසීලෙය්
ධීවර අමාත තුමා ෙම් රැස්වීමට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ නිසා මම
මුලින්ම කෙළේ එතුමා සමඟ සාකච්ඡාවක් කරන එකයි. එෙහම
සාකච්ඡා කරලා මම ඉල්ලීමක් කළා, ඔහුෙග් අධ ක්ෂ
ජනරාල්වරයා හරහා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න මට උදවු
කරන්නය කියා; ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාව අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නමින් ඉදිරිපත් වන නිසා ෙනොෙයකුත්
ෙද්ශපාලන පශ්න ඇති කරාවිය ඒ නිසා ඒවා අභිභවා යන්න
ඕනැය කියා. ඒ අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා ඇමතිවරුන්ට ෙභෝජන
සංගහයක් පැවැත්වුවා, ෙරෝමෙය් FAO Headquartersවල. ඒ
ෙභෝජන සංගහයට සියලුම ඇමතිවරු ආවා. ඒ ඇමතිවරු එක්
එක්ෙකනා එක්ක ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මම
කථා කළා. එෙහම කථා කරලා ඒ හැෙමෝෙගම එකඟත්වය
අරෙගන ඊට පසුවදා මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. කිසිම
විෙරෝධයක් නැතුව ෙම් ෙයෝජනාව ඒකමතිකව පිළිගත්තා. කිසිම
ෙවනස් කිරීමක් නැතිව නම් ගම් සියල්ලත් එක්කම, ඔවුන් ෙම්
ෙයෝජනාව පිළිගත්තා. ඒක මෑත යුගෙය් ජාත න්තර වශෙයන් අපි
ලබා ගත්තු විශාලම ජයගහණයක්. ඒ වාෙග්ම අවසානෙය්දී ෙම්
ෙයෝජනාව ෙකටුම්පත් කළා. ෙලෝක ආහාර සංවිධානය ෙම්
ෙයෝජනාවන් සියල්ලම සම්බන්ධෙයන් ගත්තු තීන්දු, පකාශන
ඇතුළත් ෙකටුම්පතක් පිළිෙයල කළා. එය ෙකටුම්පත් කිරීමට
රටවල් 13කින් යුත් මණ්ඩලයක් පත් කළා. ඒ රටවල් 13න් යුත්
මණ්ඩලයටත් එක රටක් හැටියට ශී ලංකාව ෙතෝරා ගත්තා.
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය තමයි ඒ මණ්ඩලෙය් සභාපති
ධුරෙය් සිටිෙය්. ආර්ජන්ටිනාව, කැනඩාව, බර්කිනා ෆාෙසෝ රට,
සයිපස්, ජපානය, නවසීලන්තය, ෙනෝර්ෙව්, ස්පාඤ්ඤය, ඕමාන්,
ශී ලංකාව සහ ෙකන්යාව යන ෙම් රටවල් 13 තමයි ඒකට
සහභාගි වුෙණ්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතැනදී ෙම් ෙයෝජනාව
ෙකටුම්පත් කරලා ෙම් ෙයෝජනාව පිළිෙගන ෙම් විධියට ඉදිරිපත්
වුණා.“Recognized the need to implement the
recommendations of the Asia Regional Ministerial Meeting
on Aquaculture for Food Security, Nutrition and Economic
Development held in Sri Lanka in July 2011 including the
establishment of a global aquaculture fund”. ඒක තමයි
අවසාන තීන්දුව වුෙණ්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඊට පසුව ෙම් FAO එෙක් වැඩ කටයුතු
ෙගන යන්නට ඒ නිලධාරින් ෙදෙදනා හැෙරන්නට ධීවර
කර්මාන්තය පිළිබඳව bureau එකක් පත් කළා. මුළු ෙලෝකෙය්ම
ධීවර කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා තීන්දු ගැනීමට
පාෙයෝගිකව වරින් වර කියා කිරීමට රටවල් පහකින් යුත් bureau
එකක් පත් කළා. ඔවුන් ඒ bureau එකට ෙතෝරා ගත්තු රටවල්
පෙහන් එක රටක් වශෙයන් ලංකාව ෙතෝරා ගත්තා. ඒකට පධාන
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. මුළු ෙලෝකෙයන්ම රටවල් 170ක් සහභාගි
වුණත්, රටවල් 5යි ඒ bureau එකට ෙතෝරා ගත්ෙත්. ෙමවර අපි
ආසියාෙව් පමුඛයා විධියට පිළිගත්තා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති මුළු
ආසියාෙවන්ම ධීවර කර්මාන්තෙය් පමුඛතම රට තායිලන්තය
බව. ඊ ළඟට සිටිෙය් වියට්නාමය. අපි සිටිෙය් ෙබොෙහොම
පසුගාමීවයි. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුළ අෙප් ධීවර
කර්මාන්තෙය් වර්ධනය ගත්ෙතොත් -මත්ස නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනය
ඇතුළු අනිකුත් සියලුම වර්ධනයන් ගත්ෙතොත්- තායිලන්තෙය් සහ
වියට්නාමෙය් වර්ධනය අභිභවා අපි ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා.
ඇත්තටම පසු ගිය කාලෙය් එක්ෙකෝ තායිලන්තය, එෙහම
නැත්නම් වියට්නාමය හැෙරන්නට අපි කවදාවත් FAO එෙක්
ෙකොෙහේවත් සිටිෙය් නැහැ. නමුත් අපි අද ෙම් තත්ත්වයට පත්
වුෙණ්, අපි පමුඛයා ෙවලා ෙනොෙවයි. නමුත් රෙට් ආර්ථික
වර්ධනය බලනෙකොට ධීවර කර්මාන්තෙය් වර්ධනය බලන ෙකොට
අපි තමයි අද මුළු ආසියාෙව් ඉදිරිෙයන්ම සිටින්ෙන්. ෙමොකද අපි
ගිය අවුරුද්ෙද් ෙමටික් ෙටොන් එක් ලක්ෂ පන්දාහක් වැඩිෙයන්
වාර්තා කළා. මත්ස නිෂ්පාදනය වැඩි කරෙගන ලංකා ඉතිහාසෙය්
වැඩිම මත්ස
නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් හාර ලක්ෂ
හතළිස්පන්දාහකට අපි වැඩි කර ගත්තා. ඒ නිසා ඔවුන් ලංකාව
ෙතෝරා ගත්තා. තායිලන්තයත් ඉල්ලීමක් කළා, ඔවුන් ඒක
කරන්නම් කියලා. නමුත් තායිලන්තය කිව්වා, ලංකාව අකමැති
නම් පමණක් අපව ෙතෝරා ගන්න කියලා. ඒ නිසා ඉතිහාසෙය්
පළමුවන වරට ආසියාෙව් පමුඛම රට වශෙයන් අපිව ෙම් bureau
එකට පත් කර ගත්තා. ඒ bureau එෙක් ඇත්තටම සභාපති ධුරය
ෙහොබවන්ෙන් ෙනෝර්ෙව් රාජ යයි. අෙනක් ඒවා ඔක්ෙකෝම
තිෙබන්ෙන් උප සභාපති ධුරයන්. ඒකට තිෙබන්ෙන් බසීලය,
ඉරානය, ලංකාව, ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය, නවසීලන්තය
කියන ෙම් රටවල් පහයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටවල් පෙහන් තමයි
ධීවර කර්මාන්තෙය් පශ්න සම්බන්ධෙයන් සියලු තීන්දු තීරණ
අරෙගන ඊට පස්ෙසේ ඒවා කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒක නිසා ෙමවර
අෙප් රටට ෙම් අවස්ථාව ලැබීම විශාල ජයගහණයක්. ෙම් තීන්දුව
ගත්තාට පස්ෙසේ එතුමන්ලා මට ආරාධනා කළා, දකුණු
ෙකොරියාෙව් පැවැත්වුණු ආසියානු කලාපීය පළමුවැනි රැස්වීෙම්
පධාන ෙද්ශනය පවත්වන්නට. මම විෙශේෂ ආරාධිතෙයකු
වශෙයන් ගිහිල්ලා ඒෙක් පධාන ෙද්ශනය පැවැත්වූවා. ඔවුන් මෙග්
සියලුම වියදම් දැරුවා. මම ආසියානු කලාපයීය පධාන ෙද්ශනය
පැවැත්වූවා විතරක් ෙනොෙවයි ඒෙක් විෙශේෂඥයන් හතර
ෙදෙනකුෙගන් යුත් panel එකටත් සම්බන්ධ කර ගත්තා. ෙලෝක
බැංකු නිෙයෝජිතයන් ඇතුළු ඒ සියලුම කට්ටියත් එක්ක හතර
ෙදෙනකු නම් කරලා ඒ හතර ෙදනාෙග් panel එකට මාවත් දාලා
අපි විශාල සාකච්ඡාවක් කළා, මුළු ආසියාෙව්ම ෙම් මත්ස
නිෂ්පාදනය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද, වර්ධනය කර
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා මම අද පැහැදිලිවම කියනවා,
ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව අෙප් රටට විශාල අනාගතයක්
තිෙබනවා කියලා. අද අෙප් රට පිළිබඳව ෙලෝකෙය් විශාල
පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. අෙනක් එක ජාත න්තර ෙක්ෂේතෙය් ධීවර
කර්මාන්තය ගැන කථා කිරීෙම්දී ෙනොසලකා හරින්නට බැරි රටක්
වශෙයන් අෙප් රට අද හඳුනාෙගන තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලුම ෙද්වලට විශාල
උදවු උපකාරයක් වුෙණ් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ එතුමාට ෙම්
කර්මාන්තය පිළිබඳ තිෙබන අවෙබෝධය නිසායි. අපි ගන්නා වූ
ෙබොෙහෝ තීන්දු එතුමා එක්ක සාකච්ඡා කළාම එතුමා සියලු
සහෙයෝගයන් අපට ලබා දුන්නා. මම හිතන්ෙන්, එතුමා
ජනාධිපතිකම ඇරුණාම වැඩිෙයන්ම ආදරය කරන අමාත ාංශය
ධීවර අමාත ාංශය කියායි. ඒක මම දන්නවා. ඒ නිසා එතුමා ඒ
සියලු උපකාර අපට කළා. ඒ නිසා මට ෙම් ගමන ඉතාම
පහසුෙවන් යන්න පුළුවන් වුණා. එතුමා ධීවර අමාත වරයා
වශෙයන් ඉන්න ෙකොට එතුමාෙග් ජනාධිපතිවරිය කකුෙලන් අදිද්දී
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තමයි එතුමාට ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන් වුෙණ්.
නමුත් මම ධීවර අමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට
මෙග් ජනාධිපතිවරයා මෙග් පිටු පස්ෙසන් ඉඳන් මාව තල්ලු
කරමින් කටයුතු කරන අවස්ථාවක තමයි මට ෙම් ගමන යන්නට
තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා ෙම්ෙක් විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. මට
විශාල පහසුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මම
ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමාට ඇවිල්ලා මම ෙම්ක පකාශ
කළාම එතුමා ෙබොෙහොම සතුටට පත් වුණා. ෙමොකද FAO එකට
ෙගනාපු ෙයෝජනා මාලාෙව් එතුමාෙග් නමත් ඇතුළුව ඒ
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර ගැනීම ගැන එතුමා මට ඉතාමත්ම පශංසා
කළා. ඒ නිසා එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් අද ෙමම ෙයෝජනාව
ෙගන ඒම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම වික්ටර් ඇන්ටනී මන්තීතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමාටත් ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව හසල
බුද්ධියක් තිෙබනවා. ෙම් කථා කරපු මන්තීවරු ෙදන්නාම හිටපු
ඇමතිවරු. ඇමතිකම් අත හැරලා තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ආෙව්. අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා ධීවර අමාත ාංශෙය්
අධීක්ෂණ මන්තීවරයා වශෙයනුත් කියා කරනවා. එතුමන්ලාටත්
මම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
ඔබතුමාටත් ස්තුති කරමින් මම නිශ්ශබ්ද ෙවනවා.

සභාෙම්සය මත තබන ලද ලියවිල්ල :
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்:
Document tabled:
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මාතර දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;
සහ

කලාප

සම්පත්

(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස
ෙකොපමණද;

සංඛ ාව

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.55 ට, 2012 ඔක්ෙතෝබර්
12 වන සිකුරාදා අ.භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

පශ්නවලට ලිඛිත පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு எ த்

ல விைடகள்

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள்
மற் ம்
படகுத்
ைற
அைமப் க்களின்
எண்ணிக்ைக
யா
என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின்
ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

மாத்தைற மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம்
வலயங்கள்: விபரம்
FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN MATARA DISTRICT:
DETAILS

2475/’12
1. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1) :

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

அபிவி த்தி

(i)

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

මාතර දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප:
විස්තර

லங்கள்

மாத்தைற
மாவட்டத்தில்
கடற்ெறாழில்
நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்

அதன்ப பி. ப. 5.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012 ஒக்ேராபர்
12 , ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப.1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 5.55 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 12th
October, 2012.

வள

மாத்தைற
மாவட்டத்தின்
கடற்ெறாழில்
பிாி கள் மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம்
கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர்
பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ
யாைவ என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

Will he inform this House of the (i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ii)

names of the aforesaid Divisions and Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies and
Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

(vi)

(b)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
(அ) (i)

09 (ஒன்ப )

(ii)

திக்ெவல்ல, ேகாட்ேடெகாட, கந்தர, கந்தர
ேமற்கு, ெதவி வர, மாத்தைற, மிாிஸ்ஸ,
ெவ கம, கப்பரத்ெதாட்ட.

(iii)

48 (நாற்பத்ெதட் )

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(ஆ) (i)

(இ)

(a)

14 (பதினான்கு)

(ii)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ஏற் ைடயதன் .

(ii)

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Matara District;

Dikwella, Kottegoda, Gandara, Gandara
North, Devinuwara, Matara, Mirissa,
Weligama, Kapparatota.

(iii)

48 (Forty Eight).

(iv)

See Annex I.

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(v)

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

14 (Fourteen).

(ii)

See Annex II.

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

Will he state -

(b)

If not, why?

(மாண் மிகு
ைவத்திய கலாநிதி
ராஜித ேசனாரத்ன கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)

(ආ)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

09 (Nine)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා)

(අ)

(iii)

(i)

(i)

(c)

in Matara District, which are governed by
the Department of Fisheries and Aquatic
Resources ?
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(i)

09 (නවයයි)

(ii)

දික්වැල්ල, ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ, ගන්දර, ගන්දර
බටහිර, ෙදවිනුවර, මාතර, මිරිස්ස, වැලිගම,
කප්පරෙතොට

(iii)

48 (හතළිස් අටයි)

(iv)

ඇමුණුම -1 බලන්න.

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(i)

14 (දාහතරයි)

(ii)

ඇමුණුම II බලන්න.

(c)

Does not arise.

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාප: විස්තර

அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள்
மற் ம் வலயங்கள்: விபரம்
FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN HAMBANTOTA
DISTRICT: DETAILS

2476/’12
2. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1):
(අ)

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;

2012 ඔක්ෙතෝබර් 11
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(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස සහ කලාප සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

452

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

Will he inform this House of the (i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(ii)

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

names of the aforesaid Divisions and
Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;
names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and
names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;
in Hambantota District, which are governed
by the Department of Fisheries and Aquatic
Resources ?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස
හා කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර
සමිති සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

(ii)

එවා කවෙර්ද;

(v)

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

(vi)
வள

லங்கள்

அபிவி த்தி

அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் கடற்ெறாழில் நீரக
வள லங்கள்
திைணக்களத்தினால்
நி வகிக்கப்
ப கின்ற,
(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர்,
கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

(b)

(c)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி
வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Hambantota
District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

If not, why?

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் கடற்ெறாழில்
பிாி கள் மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம்
கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

(i)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

Will he state -

(ආ)

(i)

12 (ෙදොළහ)

(ii)

කුඩාවැල්ල, මාවැල්ල, උණාකූරුව, තංගල්ල,
රැකව, කහඳෙමෝදර, කලමැටිය, වැලිපටන්විල,
සිසිලසගම, හම්බන්ෙතොට, පල්ෙලමලල, කිරින්ද.

(iii)

48 (හතළිස් අටයි)

(iv)

ඇමුණුම -1 බලන්න.

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(i)

106 (එකසිය හයයි)

(ii)

ඇමුණුම II බලන්න.

(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

(அ) (i)

(a)

(b)

(c)

(ii)

குடாெவல்ல,
மாெவல்ல,
உணாகு வ,
தங்காைல,
ெரக்காவ,
கஹந்தேமாதர,
கலெமட் ய, ெவ பட்டன்வில, சிசிலசகம,
ஹம்பாந்ேதாட்ட, பல்ேலமலல, கிாிந்த.

(iii)

48 (நாற்பத்ெதட் )

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.
106 (

ற்

ஆ )

(ii)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ආ)

ஏற் ைடயதன் .

සංඛ ාව

(i)

කලුතර දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

12 (Twelve).

(ii)

Kudawella, Mawella, Unakooruwa,
Tangalle, Rakawa, Kahandamodara,
Kalametiya, Welipatanwila, Sisilasagama,
Hambantota, Pallemalala, Kirinda.

(iii)

48 (Forty Eight).

(iv)

See Annex I

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

106 (One Hundred and Six).

(ii)

See Annex II

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

கடற்ெறாழில், நீரக வள
சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

Does not arise.

த் ைற மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம்
வலயங்கள்: விபரம்

(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின்
ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

2477/’12
3. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

කලුතර දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;

லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்

க த் ைற மாவட்டத்தில் கடற்ெறாழில் நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்

FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN KALUTARA
DISTRICT: DETAILS

(අ)

කලාප

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(i)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1) :

සහ

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

කලුතර දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප:
විස්තර

க

ධීවර ෙකොට්ඨාස
ෙකොපමණද;

12 (பன்னிரண் )

(ஆ) (i)

(இ)

(i)

க த் ைற
மாவட்டத்தின்
கடற்ெறாழில்
பிாி கள் மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம்
கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர்
பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ
யாைவ என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

09 (ஒன்ப )

(ii)

அ த்கம, ேப வைள வடக்கு, ேப வைள
ெதற்கு, மக்ேகான, பயாகல, க த் ைற ெதற்கு,
க த் ைற வடக்கு, வா ைவ, பாணந் ைற.

(i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(iii)

38 ( ப்பத்ெதட் )

(ii)

names of the aforesaid Divisions and Zones;

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(iii)

number of registered Fisheries Societies and
Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(vi)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

(ஆ) (i)

(இ)

(a)

in Kalutara District, which are governed by
the Department of Fisheries and Aquatic
Resources ?

Will he state (i)

(c)

(அ) (i)

Will he inform this House of the -

(v)

(b)

456

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Kalutara District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

(b)

13 (பதின் ன் )

(ii)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ஏற் ைடயதன் .

(i)

09 (Nine).

(ii)

Alutgama, Beruwala North, Beruwala
South, Maggona, Payagala, Kalutara South,
Kalutara North, Wadduwa, Panadura.

(iii)

38 (Thirty Eight).

(iv)

See Annex I.

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

13 (Thirteen).

(ii)

See Annex II.

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

If not, why?
(c)

Does not arise.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

(ආ)

(i)

09 (නවයයි)

(ii)

අළුත්ගම, ෙබ්රුවල උතුර, ෙබ්රුවල දකුණ,
මග්ෙගොන, පයාගල, කළුතර දකුණ, කළුතර උතුර,
වාද්දුව, පානදුර

(iii)

38 (තිස් අටයි)

(iv)

ඇමුණුම -1 බලන්න.

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(i)

13 (දහතුනයි)

(ii)

ඇමුණුම II බලන්න.

(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප:
විස්තර
கம்பஹ மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம்
வலயங்கள்: விபரம்

FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN GAMPAHA DISTRICT:
DETAILS

2478/’12
4. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1):
(අ)

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;
(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස
ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

සහ

කලාප

සංඛ ාව

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
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asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

Will he inform this House of the (i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ii)

names of the aforesaid Divisions and
Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

(vi)

in Gampaha District, which are governed
by the Department of Fisheries and Aquatic
Resources ?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

வள

லங்கள்

அபிவி த்தி

(b)

கம்பஹ
மாவட்டத்தில்
கடற்ெறாழில்
நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்
(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத் ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர்,
கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

(c)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி
வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Gampaha
District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

If not, why?

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

கம்பஹ மாவட்டத்தின் கடற்ெறாழில் பிாி கள்
மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம் கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

(i)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

Will he state -

(ආ)

(i)

13 (දහතුනයි)

(ii)

කම්මල්තුරය, ඒත්තුකාල, කුඩාපාඩුව, නගර-1,
නගරය II, නගරය III, දූව, පිටිපන, අළුත්කූරුව,
කැපුන්ෙගොඩ, ජාඇල, උස්වැටෙකයියාව, වත්තල.

(iii)

55 (පනස් පහයි)

(iv)

ඇමුණුම -1 බලන්න.

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(i)

10 (දහයයි)

(ii)

ඇමුණුම II බලන්න.

(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
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(அ) (i)

13 (பதின் ன் )

(ii)

கம்மல் ரய, ஏத் க்கால், குடாபா , நகரம் I,
நகரம் II,
நகரம்
III,
வ, பிட் பன,
அ த்கு வ,
ெகப் ன்ெகாட,
ஜாஎல,
உஸ்ெவட்டெகய்யாவ, வத்தைள.

(iii)

55 (ஐம்பத்ைதந் )

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(ஆ) (i)

(இ)

(a)

(b)

(c)
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(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

10 (பத் )

(ii)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ஏற் ைடயதன் .

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(i)

13 (Thirteen).

(ii)

Kammalturaya, Ethtukala, Kudapaduwa,
Town - I, Town - II, Town - III, Doowa,
Pitipana, Alutkooruwa, Kepungoda, Ja-Ela,
Uswetakeiyawa, Wattala.

கடற்ெறாழில், நீரக வள
சைரக் ேகட்ட வினா:

(iii)

55 (Fifty Five).

(iv)

See Annex I.

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(i)

10 (Ten).

(iii)

(ii)

See Annex II.

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத் ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின்
ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

(அ)

த்தளம்
மாவட்டத்தில்
கடற்ெறாழில்
நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்

Does not arise.

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප:
විස්තර
த்தளம் மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம்
வலயங்கள்: விபரம்
FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN PUTTALAM
DISTRICT: DETAILS

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

2479/’12
5. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1):
(අ)

லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;
(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස සහ කලාප සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

த்தளம் மாவட்டத்தின் கடற்ெறாழில் பிாி கள்
மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம் கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர்
பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ
யாைவ என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

(ආ)

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

(c)

(i)

90 (අනූවයි)

(ii)

ඇමුණුම II බලන්න.

(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

Will he inform this House of the (i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ii)

names of the aforesaid Divisions and Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies and
Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

(vi)

(b)

462

in Puttalam District, which are governed by
the Department of Fisheries and Aquatic
Resources ?

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

(அ) (i)

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Puttalam District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

(ii)

பத்
ஓயா, மங்களஎளிய, பாலகுடா, கல்பிட்
கைர, கல்பிட்
தீ , கந்தகுளிய,
த்தளம்,
வாத்தவில் , ஆரச்சிக்கட் , சிலாபம் வடக்கு,
சிலாபம் நகர், மஹெவவ வடக்கு, மஹெவவ
மத்தி, மஹெவவ ேமற்கு, மஹெவவ ெதற்கு,
நாத்தாண் ய,
ெவன்னப் வ
வடக்கு,
ெவன்னப் வ ெதற்கு.

(iii)

128 (

(iii)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(iv)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(ஆ) (i)

Will he state (i)

19 (பத்ெதான்ப )

(இ)

(a)

இ பத்ெதட் )

90 (ெதாண்

)

(ii)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ஏற் ைடயதன் .

(i)

19 (Nineteen).

(ii)

Bathtuluoya, Mangalaeliya, Palakuda,
Kalpitiya Land Side, Kalpitiya Island,
Kandakuliya, Puttalama, Wanatavilluwa,
Arachchikattuwa, Chilaw North, Chilaw
Town, Mahawewa North, Mahawewa
Central, Mahawewa West, Mahawewa
South, Nattandiya, Wennappuwa North,
Wennappuwa South.

If not, why?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

ற்

(i)

19 (දහ නවයයි)

(iii)

128 (One Hundred and Twenty Eight).

(ii)

බත්තුළුඔය, මංගලඑළිය, පාලකුඩා, කල්පිටිය
ෙගොඩබිම, කල්පිටියි දූපත්, කන්දකුලිය, පුත්තලම,
වනාතවිල්ලුව, ආරච්චිකට්ටුව, හලාවත උතුර,
හලාවත නගරය, මහවැව උතුර, මහවැව මැද,
මහවැව බටහිර, මහවැව දකුණ, නාත්තන්ඩිය,
ෙවන්නප්පුව උතුර, ෙවන්නප්පුව දකුණ.

(iv)

See Annex I.

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

90 (Ninety).

(b)

(iii)

128 (එකසිය විසිඅටයි)

(ii)

See Annex II.

(iv)

ඇමුණුම -1 බලන්න.

(iii)

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(c)

Does not arise.
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මන්නාරම දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප:
විස්තර

464

(ஆ) (i)

மன்னார் மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம்
வலயங்கள்: விபரம்

FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN MANNAR DISTRICT:
DETAILS

மன்னார் மாவட்டத்தின் கடற்ெறாழில் பிாி கள்
மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம் கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர்
பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ
யாைவ என்பைத ம்

2480/’12
6. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

அவர் குறிப்பி வாரா?

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1):
(අ)

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

මන්නාරම දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;
(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස සහ කලාප සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(இ)

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

මන්නාරම දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

வள

லங்கள்

அபிவி த்தி

இன்ேறல், ஏன்?

(b)

மன்னார்
மாவட்டத்தில்
கடற்ெறாழில்
நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்

Will he inform this House of the (i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ii)

names of the aforesaid Divisions and
Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

(vi)

in Mannar District, which are governed by
the Department of Fisheries and Aquatic
Resources ?

Will he state (i)

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Mannar District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies;and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத் ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(c)

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர்,
கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

If not, why?

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

(i)

06 (හයයි)

(ii)

ෙප්සාෙල්,
එරුක්කලම්පිඩ්ඩි,
නනත්තාන්, සිලාවතුර, විඩුතලතිවු.

මන්නාරම,

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

(iii)

69 (හැට නවයයි)

(iv)

ඇමුණුම -1 බලන්න.

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(ආ)

(i)

37 (තිස්හතයි)

(ii)

ඇමුණුම II බලන්න.

(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.
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මුලතිව් දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප:
විස්තර
ல்ைலத்தீ மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள்
மற் ம் வலயங்கள்: விபரம்

FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN MULLAITIVU
DISTRICT: DETAILS

2481/’12

7. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1):
(අ)

මුලතිව් දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;
(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස
ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

06 (ஆ )

(iii)

(ii)

ேபசாைல,
எ க்கலம்பிட் ,
மன்னார்,
நானாட்டான், சிலாவத் ைற, விடத்தல்தீ .

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(iii)

69 (அ பத்ெதான்ப )

(v)

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

(அ) (i)

(ஆ) (i)

(இ)

(a)

(b)

(c)

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ஏற் ைடயதன் .

(i)

06 (Six).

(ii)

Pesalay, Erukkalampiddi, Mannar,
Nanattan, Silawatura, Vidutalatiw.

(iii)

69 (Sixty Nine).

(iv)

See Annex I.

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

37 (Thirty Seven).

(ii)

See Annex II.

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

Does not arise.

කලාප

සංඛ ාව

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

37 ( ப்பத்ேத )

(ii)

සහ

මුලතිව් දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கடற்ெறாழில், நீரக வள
சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்

ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில் கடற்ெறாழில் நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்
(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின்
ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
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(ஆ) (i)

ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தின்
கடற்ெறாழில்
பிாி கள் மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம்
கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி
வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ii)

names of the aforesaid Divisions and Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies and
Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

27 (විසිහතයි)

(ii)

ඇමුණුම II බලන්න.

(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

04 (நான்கு)

(ii)

ல்ைலத்தீ
நகர்,
நாயா , ெகாக்கிளாய்.

(iii)

24 (இ பத்

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(ஆ) (i)

(இ)

(a)

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Mullaitivu
District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

If not, why?

(c)

நான்கு)

(ii)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ஏற் ைடயதன் .

(i)

04 (Four).

(ii)

Mullatiw Town, Mullatiw North, Nayaru,
Kokilai.

(iii)

24 (Twenty four).

(iv)

See Annex I.

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

27 (Twenty Seven).

(ii)

See Annex II.

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

Does not arise.

යාපනය දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප:
විස්තර
FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN JAFFNA DISTRICT:
DETAILS

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

04 (හතරයි)

(ii)

මුලතිව් නගරය,
ෙකෝකිලායි.

(iii)

24 (විසිහතරයි)

(iv)

ඇමුණුම -1 බලන්න.

வடக்கு,

யாழ்ப்பாண மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம்
வலயங்கள்: விபரம்

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(i)

(b)

ல்ைலத்தீ

27 (இ பத்ேத )

Will he state -

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(අ)

(i)

(அ) (i)

Will he inform this House of the -

(i)

(c)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

in Mullaitivu District, which are governed by the
Department of Fisheries and Aquatic Resources ?
(b)

(v)

(ආ)

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)
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මුලතිව්

උතුර,

නයාරු,

8. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1) :

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

(අ)

යාපනය දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;
(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස සහ කලාප සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
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asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

Will he inform this House of the (i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ii)

names of the aforesaid Divisions and
Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

යාපනය දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கடற்ெறாழில், நீரக வள
ைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

in Jaffna District, which are governed by the
Department of Fisheries and Aquatic Resources ?
(b)

Will he state (i)

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Jaffna District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்ச

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் கடற்ெறாழில் நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்
(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர்,
கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

(c)

If not, why?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

(i)

14 (දාහතරයි)

(ii)

අලියවලායි, තාලයඩි, ෙප්දුරුතුඩුව නැෙඟනහිර,
ෙප්දුරුතුඩුව බටහිර, කන්කසන්තුෙර් නැෙඟනහිර,
කන්කසන්තුෙර් බටහිර, සන්දිලිපායි, චුල්ලිපුරම්,
කයිට්ස්, ෙඩල්ෆ්ට්, ෙව්ලනායි, යාපනය බටහිර,
යාපනය නැෙගනහිර, චාවකච්ෙච්රි.

(iii)

80 (අසූවයි)

(iv)

ඇමුණුම -1 බලන්න.

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(i)

111 (එකසිය එෙකොළහයි)

(ii)

ඇමුණුම II බලන්න.

(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

யாழ்ப்பாண
மாவட்டத்தின்
கடற்ெறாழில்
பிாி கள் மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம்
கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி
வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(ආ)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

2012 ඔක්ෙතෝබර් 11

471
(அ) (i)

14 (பதினான்கு)

(ii)

(a)

(b)

(c)

(i)

ஆழியவைள, தாைளய , ப த்தித் ைற கிழக்கு,
ப த்தித் ைற ேமற்கு, காங்ேகசன் ைற கிழக்கு,
காங்ேகசன் ைற
ேமற்கு,
சண்
ப்பாய்,
ள்ளி ரம்,
ஊர்காவற் ைற,
ெந ந்தீ ,
ேவலைண, யாழ்ப்பாணம் ேமற்கு, யாழ்ப்பாணம்
கிழக்கு, வாகேனாி.

(iii)

80 (எண்ப )

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(ஆ) (i)

(இ)
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111 (

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

සංඛ ාව

ඒවා කවෙර්ද;
එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

කිළිෙනොච්ච් දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස
හා කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර
සමිති සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(i)

14 (Fourteen).

(ii)

Aliyawalai, Talayadi, Point Peduru East,
Point Peduru West, Kankasanture East,
Kankasanture West, Sandilipai,
Chullipuram, Kaits, Delf, Welanai, Jaffna
West, Jaffna East, Chawakachcheri.

(iii)

80 (Eighty).

(iv)

See Annex I.

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

111 (One Hundred and Eleven)

(ii)

See Annex II.

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

கடற்ெறாழில், நீரக வள
சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

கிளிெநாச்சி மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம்
வலயங்கள்: விபரம்

(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத் ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின்
ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN KILINOCHCHI
DISTRICT: DETAILS
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9. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;

லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் கடற்ெறாழில் நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்

Does not arise.

කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාප: විස්තර

(අ)

කලාප

(ii)

(ආ)

ஏற் ைடயதன் .

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1) :

සහ

(iii)

ற் ப் பதிெனான் )

(ii)

ධීවර ෙකොට්ඨාස
ෙකොපමණද;

கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தின்
கடற்ெறாழில்
பிாி கள் மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம்
கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர்
பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ
யாைவ என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අජිත් කුමාර

මහතා]

(அ) (i)

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

Will he inform this House of the -

(iii)

23 (இ பத்

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ன் )

names of the aforesaid Divisions and Zones;

(ஆ) (i)

(iii)

number of registered Fisheries Societies and
Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(ii)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and
names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

(இ)

(a)

Will he state (i)

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Kilinochchi
District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

If not, why?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(ආ)

நாச்சிக்குடா, நகாி, கரச்சி, கந்தவைல, பைள.

(ii)

in Kilinochchi District, which are governed by the
Department of Fisheries and Aquatic Resources ?

(අ)

(ii)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(v)

(c)

05 (ஐந் )

(i)

(iv)

(b)
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(i)

05 (පහයි)

(ii)

නාච්චිකුඩා, පුනකරී, කරච්චි, කන්දවලායි, පලායි.

(iii)

23 (විසි තුනයි)

(iv)

ඇමුණුම -1 බලන්න.

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(i)

24 (විසිහතරයි)

(ii)

ඇමුණුම II බලන්න.

(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

(b)

(c)

24 (இ பத்

நான்கு)

ஏற் ைடயதன் .

(i)

05 (Five).

(ii)

Nachchikuda, Punagari,
Kandawalai, Palai.

(iii)

23 (Twenty Three).

(iv)

See Annex I.

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

24 (Twenty Four).

(ii)

See Annex II.

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

Karachchi,

Does not arise.

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාප: විස්තර

தி ேகாணமைல மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள்
மற் ம் வலயங்கள்: விபரம்
FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN TRINCOMALEE
DISTRICT: DETAILS

2484/’12

10. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1) :
(අ)

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

තිකුණාමලය දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;
(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස
ෙකොපමණද;

සහ

කලාප

සංඛ ාව

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
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(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(ii)

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

names of the aforesaid Divisions and
Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස
හා කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර
සමිති සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

வள

லங்கள்

in Trincomalee District, which are governed by
the Department of Fisheries and Aquatic
Resources ?

அபிவி த்தி

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் கடற்ெறாழில் நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்
(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(b)

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Trincomalee
District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(c)

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர்,
கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(ஆ) (i)

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் கடற்ெறாழில்
பிாி கள் மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம்
கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி
வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ
என்பைத ம்

If not, why?

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

அவர் குறிப்பி வாரா?

(i)

11 (එෙකොළහයි)

(ii)

කුච්චෙව්ලි උතුර, කුච්චෙව්ලි දකුණ, තිකුණාමලය
නගරය I, තිකුණාමලය නගරය II, තිකුණාමලය
උතුර I, තිකුණාමලය උතුර II, තිකුණාමලය
බටහිර, මුතූර්, කින්නියා, ෙසේරු නුවර,
ඊච්චලම්පත්තු.

(iii)

66 (හැට හයයි)

(iv)

ඇමුණුම -I බලන්න.

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(i)

80 (අසූවයි)

(ii)

ඇමුණුම - II බලන්න.

(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

இன்ேறல், ஏன்?

(ආ)

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

(i)

(iv)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ)

Will he state -

Will he inform this House of the (i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(i)

[ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

(அ) (i)

11 (பதிெனான் )

(ii)

குச்செவளி
வடக்கு,
குச்செவளி
ெதற்கு,
தி ேகாணமைல நகர் I, தி ேகாணமைல நகர் II,
தி ேகாணமைல வடக்கு I, தி ேகாணமைல
வடக்கு II, தி ேகாணமைல ேமற்கு,
ர்,
கிண்ணியா, ேச
வர, ஈச்சிலம்பற் .

(iii)

66 (அ பத்தா )

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(ஆ) (i)

(இ)

(a)

(b)

(c)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ஏற் ைடயதன் .

කලාප

සංඛ ාව

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;
එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(i)

11 (Eleven).

(ii)

Kuchchaweli North, Kuchchaweli South,
Trincomalee Town - I, Trincomalee Town II, Trincomalee North - I, Trincomalee
North - II, Trincomalee West, Mutur,
Kinniya, Seru Nuwara, Echchalampattuwa.

கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

வள

லங்கள்

அபிவி த்தி

மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில் கடற்ெறாழில் நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்
(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

See Annex I.

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(iii)

(i)

80 (Eighty).

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத் ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(ii)

See Annex II.

(iv)

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின்
ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

(iii)

66 (Sixty Six).

(iv)

Does not arise.

මඩකළපුව දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාප: විස්තර

மட்டக்களப் மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள்
மற் ம் வலயங்கள்: விபரம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN BATTICALOA
DISTRICT: DETAILS

2485/’12

11. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1) :
(අ)

සහ

(iii)

80 (எண்ப )

(ii)

ධීවර ෙකොට්ඨාස
ෙකොපමණද;

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

මඩකලපුව දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;

மட்டக்களப்
மாவட்டத்தின் கடற்ெறாழில்
பிாி கள் மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம்
கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர்
பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ
யாைவ என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a) Will he inform this House of the-

(அ) (i)

15 (பதிைனந் )

(ii)

வாகைர
வடக்கு,
வாகைர
ெதற்கு,
வாைழச்ேசைன ேமற்கு, வாைழச்ேசைன மத்தி,
வாைழச்ேசைன,
வாைழச்ேசைன
ெதற்கு,
ெசங்கல , மண் ைன வடக்கு I , மண் ைன
வடக்கு II, காத்தான்கு , மண் ைனப்பற் ,
க வன்கு , ெவல்லாெவளி, பட் ப்பைள,
மண் ைன ேமற்கு.

(i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ii)

names of the aforesaid Divisions and Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies and
Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iii)

127 (

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(v)

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

in Batticoloa District, which are governed by the
Department of Fisheries and Aquatic Resources ?
(b)
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Will he state -

(ஆ) (i)

(இ)

ற்

இ பத்ேத )

நாற்பத்ெதட் )

(ii)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ஏற் ைடயதன் .

(i)

15 (Fifteen).

(ii)

Wakare North, Wakare South,
Walachchena West, Walachchena Central,
Walachchena, Walachchena South,
Chenkaladi, Manmunei North - I,
Manmunei North - II, Kathankudi,
Manmuna Pattu, Kaluwankudi, Wellawali,
Padippalei, Manmuna West.

(iii)

127 (One Hundred and Twenty Seven).

(iv)

See Annex I.

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

148 (One Hundred and Forty Eight).

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(ii)

See Annex II.

(අ)

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(c)

(i)

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Batticoloa
District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies;

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

If not, why?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

(ආ)

(a)

148 (

ற்

(i)
(ii)
(iii)

15 (පහළවයි)
වාකෙර් උතුර, වාකෙර් දකුණ, වාලච්ෙච්න බටහිර,
වාලච්ෙච්න මධ ම, වාලච්ෙච්න, වාලච්ෙච්න
දකුණ, ෙවන්කලාඩි, මන්මුෙනයි උතුර I,
මන්මුෙනයි උතුර II, කාත්තන්කුඩි, මන්මුන
පත්තු, කළුවන්කුඩි, ෙවල්ලාවලි, පඩිප්පෙලයි,
මන්මුන බටහිර.
127 (එකසිය විසිහතයි)
ඇමුණුම -I බලන්න.
ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.
148 (එකසිය හතළිස් අටයි)
ඇමුණුම - II බලන්න.
ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

(b)

(c)

Does not arise.

අම්පාර දිස්තික්කෙය් ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප:
විස්තර

அம்பாைற மாவட்ட கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம்
வலயங்கள்: விபரம்
FISHERIES DIVISIONS AND REGIONS IN AMPARA DISTRICT:
DETAILS

2486/’12

12. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
පශ්නය - (1):

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

(අ)

අම්පාර දිස්තික්කය තුළ ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරිපාලනය වන;
(i)

ධීවර ෙකොට්ඨාස සහ කලාප සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර ෙකොට්ඨාස හා කලාප තුළ ලියා පදිංචි
ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධාන කවෙර්ද;

(v)

ඉහත ධීවර සමිති හා ෙතොටුපළ සංවිධානවල
සභාපති, ෙල්කම් හා භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු
දරන්නන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
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asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

Will he inform this House of the (i)

number of Fisheries Divisions and Fisheries
Zones;

(ii)

names of the aforesaid Divisions and
Zones;

(iii)

number of registered Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
aforesaid Fisheries Divisions and Zones;

(iv)

names of the aforesaid Fisheries Societies
and Landing Centre Associations in the
abovementioned Divisions and Zones; and

(v)

names and addresses of those who hold the
offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries
Societies and Landing Centre Associations
in the abovementioned Divisions and
Zones;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

අම්පාර දිස්තික්කෙය් ඇති ධීවර ෙකොට්ඨාස හා
කලාපවල කියාත්මක වන ධීවර සමුපකාර සමිති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා කවෙර්ද;

(iii)

එම ධීවර සමුපකාර සමිතිවල සභාපති, ෙල්කම්
සහභාණ්ඩාගාරික යන තනතුරු දරන්නන්ෙග් නම්
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

in Ampara District, which are governed by the
Department of Fisheries and Aquatic Resources ?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(b)
கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

வள

லங்கள்

அபிவி த்தி

அம்பாைற
மாவட்டத்தில்
கடற்ெறாழில்
நீரக
வள லங்கள் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம்
(i)

கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் பிாி கள் மற் ம் வலயங்
களில் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
சங்கங்கள் மற் ம் படகுத் ைற அைமப் க்
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iv)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

இக் கடற்ெறாழில் சங்கங்கள் மற் ம் படகுத்
ைற அைமப் க்களின் தைலவர், ெசயலாளர்
மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி வகிப்ேபாாின் ெபயர்,
கவாி ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்

(c)

அைவ யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக் கடற்ெறாழில் கூட் ற ச் சங்கங்களின்
தைலவர், ெசயலாளர் மற் ம் ெபா ளாளர் பதவி
வகிப்ேபாாின் ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

the number of Fisheries Co-operative
Societies that are operative in the Fisheries
Divisions and Regions in Ampara District;

(ii)

the names of the aforesaid Fisheries Cooperative Societies; and

(iii)

the names and addresses of those who hold
the offices of President, Secretary and
Treasurer in the aforesaid Fisheries Cooperative Societies ?

If not, why?

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

அம்பாைற
மாவட்டத்தின்
கடற்ெறாழில்
பிாி கள் மற் ம் வலயங்களில் ெசயற்ப ம்
கடற்ெறாழில்
கூட் ற ச்
சங்கங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

(i)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

Will he state -

(ආ)

(i)

12 (ෙදොළහයි)

(ii)

කල්මුෙන්
ෙදමළ,
කල්මුෙන්
මුස්ලිම්,
සයින්දමරුදු,
කාරතිවු,
තින්නවුර්,
අඩ්ඩලායිෙච්නායි,
අක්කෙරයිපත්තු,
අලයාඩිෙවම්පු, තිරුක්ෙකෝවිල්, ෙපොතුවිල්,
පානම, උලායි.

(iii)

50 (පනහයි)

(iv)

ඇමුණුම -I බලන්න.

(v)

ෙනොදනී - අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(i)

153 (එකසිය පනස් තුනයි)

(ii)

ඇමුණුම - II බලන්න.
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(iii)

ෙනොදනී. අදාළ සංවිධාන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන වන
බැවින් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව
ෙනොමැත.

(a)
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(i)

12 (Twelve).

(ii)

Kalmunai Tamil, Kalmunai Muslims,
Saindamaradu, Karathiw, Tinnaur,
Addalaichenai,
Akkareipattu,
Alayadiwempu, Thirukkovil, Potuwil,
Panama, Ulai.

(iii)

50 (Fifty).

(iv)

See Annex I.

(v)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations, the Ministry does
not have the details related to that.

(i)

153 (One Hundred and Fifty Three).

(ii)

See Annex II.

(iii)

Not known. As relevant organizations are
volunteer organizations the Ministry does
not have the details related to that.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
(அ) (i)
(ii)

கல் ைன
தமிழ்,
கல் ைன
ஸ்லீம்,
சாய்ந்தம
,
காைரதீ ,
நிந்த ர்,
அட்டாைளச்ேசைன,
அக்கைரப்பற் ,
ஆைலய ேவம் , தி க்ேகாவில், ெபாத் வில்,
பாணம, உல்ைல.

(iii)

50 (ஐம்ப )

(iv)

இைணப் - I ஐப் பார்க்க.

(v)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

(ஆ) (i)

(இ)

12 (பன்னிரண் )

153 (

ற்

(b)

ஐம்பத்

ன் )

(ii)

இைணப் - II ஐப் பார்க்க.

(iii)

ெதாியா
- குறிப்பிட்ட அைமப் ெதாண்டர்
அைமப்பாக இ ப்பதால், இ சம்பந்தமான
தகவல்கள் அைமச்சிடம் இல்ைல.

ஏற் ைடயதன் .

(c)

Does not arise.

ඉහත ලිඛිත පිළිතුරුවලට අදාළ ඇමුණුම් සියල්ලම පුස්තකාලෙය්
තබා ඇත.
ேமற்ப
எ த்
ல விைடக
லகத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ளன.

க்குாிய இைணப் கள் யா ம்

Annexes of above written answers placed in the Library.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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