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ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අ. භා.1.00ට පා-.ෙ!/0ව Vස් ය.
කථානායක8මා [ග ක ජය@Mය මහතා] OලාසනාPඪ
%ය.

பாராமற பி.ப. 1.00 மணி ய.
சபாநாயக அவக [மாமி க ஜயாிய) தைலைம
வகி"தாக.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.
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(The Hon. Speaker)
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ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)
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ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ම/Iව9?, වා7ක 809 අෙ}=ෂා කරන 5ශ්න
ස!බ/ධෙය/ ක9~ Lrපය= 8බඳව ග9 ම/Iව9/
යfෙදනාෙJ කා9iක අවධානය ෙයkD කරව^ කැමැෙත`.
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[ග9 කථානායක0මා මහතා]
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5ශ්නවලට 809 ලබා _මට කටe0 කරන ෙලස කා9iකව
ෙම/ ද/වා j`.
5ශ්න 8බඳව ක./ දැ^!_ම, පා-.ෙ!/0ෙ1 නාය
ස්තකය ම/ l කර^ ලබන බැ / අදාළ ම/Iවරය/
?ය`ත RනෙC_ පා-.ෙ!/0ෙ1 5ශ්න සඳහා ?ය`ත ෙ1ලාෙ1_
එම 5ශ්න ඇමට කටe0 කරන ෙලස යfම ග9 ම/Iව9/
ෙවත දැ^! _මට කැමැෙත`.

ස්ථාවර ෙයWග 67බඳ කාරක සභාව : අ(ෙක සාමාdක

நிைலயிய% க&டைளக ப%றிய ): ேமலதிக உ-.பின
COMMITTEE ON STANDING ORDERS: ADDITIONAL MEMBER
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 127 (3) ස්ථාවර ?ෙයගෙC  ධාන 5කාරව
2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව / පා-.ෙ!/0
ම/I ග9 ල| ජයව-ධන මහතා ස්ථාවර ?ෙයග 8බඳ කාරක සභාෙ1
ෙස$වය LMම සඳහා න! කරන ලද බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமறதி 127(3) ஆ
இலக நிைலயிய
கடைளயி ஏபாகளி பிரகார 2018 ெசெர ப மாத 06
ஆ
திகதி ெதாி  வினா# பாராமற உ%பின
மா&'மி லகி ஜயவதன அவக* நிைலயிய கடைளக*
பறிய  வி# கடைமயா%வத ெபய றிபிடப*ளா
எபைத அறிவி,ெகா*ள வி- 'கிேற.
I wish to inform that the Hon. Lucky Jayawardana, Member of
Parliament, has been nominated by the Committee of Selection on the
06th of September, 2018 to serve in the Committee on Standing Orders
in terms of the provisions of Standing Order No. 127 (3) of Parliament.
F

V

ආං-ක අ./ෂණ කාරක සභා, අමාතVාංශ[ය
උපෙ:ශක කාරක සභා, වVවස්ථාදායක ස්ථාවර
කාරක සභාව, ස්ථාවර ෙයWග 67බඳ කාරක
සභාව, රජෙ_ `දE 67බඳ කාරක සභාව සහ
පaෙපළ ම cවරය ෙ* කාරක සභාව :
සාමාdකය න efම සහ ආෙ:ශ efම

ைறசா ேம4பாைவ #*க%, அைம&'சா
ஆேலாசைன #*க%, சடவாக நிைலயிய4
#*, நிைலயிய4 கடைளக% ப4றிய #*,
அரசா6க நிதி ப4றிய #*, பி!வாிைச #*
அ6கதவகைள ெபயாிட- ம4" பதி78
ெச2த:

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES, MINISTERIAL
CONSULTATIVE COMMITTEES, LEGISLATIVE STANDING
COMMITTEE, COMMITTEE ON
STANDING ORDERS, COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE AND
BACKBENCHER COMMITTEE: NOMINATION AND
SUBSTITUTION OF MEMBERS

රජෙ_ `දE 67බඳ කාරක සභාව : අ(ෙක සාමාdකය
அரசா0க நிதி ப%றிய ): ேமலதிக உ-.பினக
COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE: ADDITIONAL MEMBERS
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 127(3) ස්ථාවර ?ෙයගෙC  ධාන 5කාරව
2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව / ග9 (ආචා-ය)
හ-ෂ ද Eවා මහතා සහ ග9 (ආචා-ය) එස්.එ!. ෙමkහම ඉස්මාE මහතා
යන පා-.ෙ!/0 ම/Iව9/ රජෙC DදE 8බඳ කාරක සභාෙ1 ෙස$වය
LMම සඳහා න! කරන ලද බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 127(3) ஆ இலக நிைலயிய%
க&டைளயி ஏ%பா4களி பிரகார 2018 ெச.ெரப மாத
06 ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7 மாமி (கலாநிதி)
ஹஷ த சி7வா ம%- மாமி (கலாநிதி) சீ.;. ;கம&
இ<மாயி7 ஆகிய பாராமற உ-.பினக அரசா0க நிதி
ப%றிய
)வி7
கடைமயா%-வத%
ெபய
றி.பிட.ப&4ளன
எபைத
அறிவி"ெகாள
வி>கிேற.
I wish to inform that the Hon. (Dr.) Harsha De Silva and the Hon.
(Dr.) S.M. Mohamed Ismail, Members of Parliament, have been
nominated by the Committee of Selection on the 06th of September,
2018 to serve in the Committee on Public Finance in terms of the
provisions of Standing Order No. 127 (3) of Parliament.
G

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ම/Iව9?, පා-.ෙ!/0ෙ1 ස්ථාවර ?ෙයග 5කාරව
ෙM! කාරක සභාව / ඇතැ! ආං;ක අ<=ෂණ කාරක සභා,
අමාතාංශ)ය උපෙ+ශක කාරක සභා, වවස්ථාදායක ස්ථාවර
කාරක සභාව, ස්ථාවර ?ෙයග 8බඳ කාරක සභාව, රජෙC DදE
8බඳ කාරක සභාව සහ පGෙපළ ම/Iවරය/ෙJ කාරක සභාව
යනා_ කාරක සභාවල ෙස$වය LMම සඳහා න! කරන ලද සහ
ඇතැ! කාරක සභාවල සංෙශධනය කරන ලද සක
ම/Iවරය/ෙJ න! ඇ0ළ E ට R ද=වා ෙව/ ෙව/
වශෙය/ p ?ෙ1දන 14= හැ/සා වා-තාෙ1 භාෂාQෙය/ පළ
LMමට හැL වන ප[R සභාගත* කරන බව ද/ව^ කැමැෙත`.

*සභාෙසය මත තබන ලද ෙදන:

சபாடதி ைவ கபட அறிவி க :

Announcements tabled:

ආhක සංවධන 67බඳ ආං-ක අ./ෂණ කාරක සභාව : අ(ෙක
සාමාdකය

ெபா>ளாதார அபிவி>"தி ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ
): ேமலதிக உ-.பினக
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON ECONOMIC
DEVELOPMENT: ADDITIONAL MEMBERS

පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 111(21) සහ (22) (අ) ස්ථාවර ?ෙයගවල
 ධාන 5කාරව 2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව
/ ග9 ස/R සමරංහ මහතා සහ ග9 (ආචා-ය) එස්.එ!. ෙමkහම
ඉස්මාE මහතා යන පා-.ෙ!/0 ම/Iව9/ ආ-ක සංව-ධන 8බඳ
ආං;ක අ<=ෂණ කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම සඳහා න! කරන ලද බව
ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 111(21) ஆ ம%- (22)(அ) ஆ
இலக நிைலயிய% க&டைளகளி ஏ%பா4களி பிரகார
2018 ெச.ெரப மாத 06 ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7
மாமி ச@தி" சமரசி0க ம%- மாமி (கலாநிதி)

365

366

2018 සැ}තැ!බ- 18

சீ.;.
;கம&
இ<மாயி7
ஆகிய
பாராமற
உ-.பினக ெபா>ளாதார அபிவி>"தி ப%றிய ைறசா
ேம%பாைவ
)வி7
கடைமயா%-வத%
ெபய
றி.பிட.ப&4ளன
எபைத
அறிவி"ெகாள
வி>கிேற.

I wish to inform that the Hon. (Dr.) S.M. Mohamed Ismail, Member
of Parliament, has been nominated by the Committee of Selection on
the 06th of September, 2018 to serve in the Sectoral Oversight
Committee on Agriculture and Lands, in terms of the provisions of
Standing Order Nos. 111 (21) and (22) (a) of Parliament.

I wish to inform that the Hon. Sandith Samarasinghe and the Hon.
(Dr.) S.M. Mohamed Ismail, Members of Parliament, have been
nominated by the Committee of Selection on the 06th of September,
2018 to serve in the Sectoral Oversight Committee on Economic
Development in terms of the provisions of Standing Order Nos. 111
(21) and (22) (a) of Parliament.

J

H

"වාහනය සහ ස ෙදනය 67බඳ ආං-ක අ./ෂණ කාරක සභාව :
සාමාdකයi ආෙ:ශ efම

ேபாவர" ம%- ெதாைல"ெதாட ப%றிய ைறசா
ேம%பாைவ ): உ-.பினைர. பதிA4 ெசBத7
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON TRANSPORT AND
COMMUNICATION: SUBSTITUTION OF MEMBER

පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 111 (21) සහ (22) (අ) ස්ථාවර ?ෙයගවල
 ධාන 5කාරව 2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව
/ 5වාහනය සහ ස/?ෙ1දනය 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ කාරක සභාෙ1
සාමාKකවෙය/ පා-.ෙ!/0 ම/I ග9 ර ජයෙකks මහතා ඉව
ෙකkට, පා-.ෙ!/0 ම/I ග9 කනක ෙහ$ර මහතා එ| කාරක සභාෙ1
ෙස$වය LMම සඳහා න! කර ඇY බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 111(21) ஆ ம%- (22)(அ) ஆ
இலக நிைலயிய% க&டைளகளி ஏ%பா4களி பிரகார
2018 ெச.ெரப மாத 06 ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7
ேபாவர" ம%- ெதாைல"ெதாட ப%றிய ைறசா
ேம%பாைவ )வி உ-.பாைமயிC>@ பாராமற
உ-.பின மாமி சிசிர ஜயெகா அவக நீக.ப&4,
பாராமற உ-.பின மாமி கனக ேஹர" அவக
அ)வி7
கடைமயா%-வத%
நியமிக.ப&4ளா
எபைத அறிவி"ெகாள வி>கிேற.
I wish to inform that the Hon. Sisira Jayakody, Member of
Parliament, has been discharged from the membership of the Sectoral
Oversight Committee on Transport and Communication and the Hon.
Kanaka Herath, Member of Parliament, has been nominated by the
Committee of Selection to serve in the said Committee, in terms of the
provisions of Standing Order Nos. 111 (21) and (22) (a) of Parliament.
I

කෘlකමය සහ ඉඩ 67බඳ ආං-ක අ./ෂණ කාරක සභාව : අ(ෙක
සාමාdක

கம"ெதாழி7 ம%- காணி ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ
): ேமலதிக உ-.பின

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON AGRICULTURE AND
LANDS: ADDITIONAL MEMBER
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 111 (21) සහ (22) (අ) ස්ථාවර ?ෙයගවල
 ධාන 5කාරව 2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව
/ පා-.ෙ!/0 ම/I ග9 (ආචා-ය) එස්.එ!. ෙමkහම ඉස්මාE මහතා
කෘක-ම හා ඉඩ! 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම
සඳහා න! කරන ලද බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 111(21) ம%- (22)(அ) ஆ இலக
நிைலயிய% க&டைளகளி ஏ%பா4களி பிரகார 2018
ெச.ெரப மாத 06 ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7
பாராமற உ-.பின மாமி (கலாநிதி) சீ.;. ;கம&
இ<மாயி7 அவக கம"ெதாழி7 ம%- காணி ப%றிய
ைறசா ேம%பாைவ )வி7 கடைமயா%-வத% ெபய
றி.பிட.ப&4ளா
எபைத
அறிவி"ெகாள
வி>கிேற.

තණ, oඩා, කලා සහ උමය 67බඳ ආං-ක අ./ෂණ කාරක
සභාව : අ(ෙක සාමාdක

இைளஞ, விைளயா&4"ைற, கைல ம%- மராிைமக
ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ ): ேமலதிக உ-.பின
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON YOUTH, SPORTS,
ARTS AND HERITAGE : ADDITIONAL MEMBER
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 111 (21) සහ (22) (අ) ස්ථාවර ?ෙයගවල
 ධාන 5කාරව 2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව
/ පා-.ෙ!/0 ම/I, ග9 ෙ1f Pමා- මහතා ත9ණ, ඩා, කලා සහ
උ9මය/ 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම සඳහා න!
කරන ලද බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 111(21) ம%- (22)(அ) ஆ இலக
நிைலயிய% க&டைளகளி ஏ%பா4களி பிரகார 2018
ெச.ெரப மாத 06 ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7
பாராமற உ-.பின மாமி ேவG மா அவக
இைளஞ, விைளயா&4"ைற, கைல ம%- மராிைமக
ப%றிய
ைறசா
ேம%பாைவ
)வி7
கடைமயா%-வத% ெபய றி.பிட.ப&4ளா எபைத
அறிவி"ெகாள வி>கிேற.
I wish to inform that the Hon. Velu Kumar, Member of Parliament,
has been nominated by the Committee of Selection on the 06th of
September, 2018 to serve in the Sectoral Oversight Committee on
Youth, Sports, Arts and Heritage, in terms of the provisions of Standing
Order Nos. 111 (21) and (22) (a) of Parliament.

K

කා තා සහ ස්c qෂ සමාජභාවය 67බඳ ආං-ක අ./ෂණ කාරක
සභාව : අ(ෙක සාමාdක

ெபக ம%- பா7நிைல ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ
): ேமலதிக உ-.பின
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON WOMEN AND
GENDER : ADDITIONAL MEMBER
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 111 (21) සහ (22) (අ) ස්ථාවර ?ෙයගවල
 ධාන 5කාරව 2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව
/ පා-.ෙ!/0 ම/I, ග9 අර /+ Pමා- මහතා කා/තා සහ ස්I
9ෂ සමාජභාවය 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම
සඳහා න! කරන ලද බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 111(21) ம%- (22)(அ) ஆ இலக
நிைலயிய% க&டைளகளி ஏ%பா4களி பிரகார 2018
ெச.ெரப மாத 06 ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7
மாமி அ. அரவி@" மா அவக ெபக ம%-
பா7நிைல ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ )வி7
கடைமயா%-வத% ெபய றி.பிட.ப&4ளா எபைத
அறிவி"ெகாள வி>கிேற.
I wish to inform that the Hon. A. Aravindh Kumar, Member of
Parliament, has been nominated by the Committee of Selection on the
06th of September, 2018 to serve in the Sectoral Oversight Committee
on Women and Gender, in terms of the provisions of Standing Order
Nos. 111 (21) and (22) (a) of Parliament.
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 කථානායක0මා මහතා]
L

කෘlකමය සහ ඉඩ 67බඳ ආං-ක අ./ෂණ කාරක සභාව :
සාමාdකයi ආෙ:ශ efම

கம"ெதாழி7 ம%- காணி ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ
): உ-.பினைர. பதிA4 ெசBத7
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON AGRICULTURE AND
LANDS: SUBSTITUTION OF MEMBER
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 111 (20) ස්ථාවර ?ෙයගෙC  ධාන 5කාරව
2018 සැ}තැ!බර මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව / කෘක-මය
සහ ඉඩ! 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ කාරක සභාෙ1 සාමාKකවෙය/
පා-.ෙ!/0 ම/I ග9 lෙ/ෂ් ග/ක/ද මහතා ඉව ෙකkට, පා-.ෙ!/0
ම/I ග9 රංK අf හාෙ- මහතා එ| කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම iස
ප කර ඇY බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 111(20) ஆ
இலக நிைலயிய%
க&டைளயி ஏ%பா4களி பிரகார 2018 ெச.ெரப மாத
06 ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7 பாராமற உ-.பின
மாமி ேனH க0க@த அவக கம"ெதாழி7 ம%-
காணி ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ )வி உ-.பின
பதவியிC>@
நீக.ப&4, பாராமற
உ-.பின
மாமி ரIசி" அGவிஹாேர அவக அ)வி7
ேசைவயா%-வத%
நியமிக.ப&4ளா
எபைத
அறிவி"ெகாள வி>கிேற.
I wish to inform that the Hon. Dunesh Gankanda, Member of
Parliament, has been discharged from the membership of the Sectoral
Oversight Committee on Agriculture and Lands and the Hon. Ranjith
Aluvihare, Member of Parliament, has been nominated by the
Committee of Selection to serve in the said Committee, in terms of the
provisions of Standing Orders No. 111 (20) of Parliament.
M

"(ස ධානය හා උ8ර හා නැෙඟනtර නැවත ෙගuඩ නැvම 67බඳ
ආං-ක අ./ෂණ කාරක සභාව : සාමdකය ආෙ:ශ efම

ந7Cணக ம%- வடைகJ கிழைகJ மீள
க&ெய).த7 ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ ):
உ-.பினகைள. பதிA4 ெசBத7

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON RECONCILIATION
AND NORTH AND EAST RECONSTRUCTION: SUBSTITUTION
OF MEMBERS
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 111 (20) ස්ථාවර ?ෙයගෙC  ධාන 5කාරව
2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව / 5Yස/ධානය
හා උ0ර හා නැෙඟනrර නැවත ෙගkඩ නැම 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ
කාරක සභාෙ1 සාමාKකවෙය/ පා-.ෙ!/0 ම/Iව9/ වන ග9 ෙ=.
කාද- මස්තා/ මහතා සහ ග9 ෙසC අ. සා- මලානා මහතා ඉව
ෙකkට, පා-.ෙ!/0 ම/Iව9/ වන ග9 lෙ/ෂ් ග/ක/ද මහතා සහ ග9
රංK අf හාෙ- මහතා එ| කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම iස ප කර ඇY
බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 111(20) ஆ
இலக நிைலயிய%
க&டைளயி ஏ%பா4களி பிரகார 2018 ெச.ெரப மாத
06
ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7 பாராமற
உ-.பினகளான மாமி கா. காத ம<தா அவக
ம%-
மாமி ெசயி& அC ஸாஹி ெமௗலானா
அவக ந7Cணக ம%- வடைகJ கிழைகJ மீள
க&ெய).த7 ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ )வி
உ-.பாைமயிC>@
நீக.ப&4,
பாராமற
உ-.பினகளான மாமி ேனH க0க@த அவக
ம%- மாமி ரIசி" அGவிஹேர அவக அ)வி7
ேசைவயா%-வத%
நியமிக.ப&4ளன
எபைத
அறிவி"ெகாள வி>கிேற.

I wish to inform that the Hon. Kader Masthan and the Hon. Seyed
Ali Zahir Moulana, Members of Parliament, have been discharged from
the membership of the Sectoral Oversight Committee on Reconciliation
and North and East Reconstruction and the Hon. Dunesh Gankanda and
the Hon. Ranjith Aluvihare, Members of Parliament, have been
nominated by the Committee of Selection on the 06th of September,
2018 to serve in the said Committee in terms of the provisions of
Standing Order No. 111 (20) of Parliament.
N

ජාතV තර සබඳතා 67බඳ ආං-ක අ./ෂණ කාරක සභාව :
සාමාdකයi ආෙ:ශ efම

சவேதச ெதாடக ப%றிய ைறசா ேம%பாைவ ):
உ-.பினைர. பதிA4 ெசBத7
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON INTERNATIONAL
RELATIONS : SUBSTITUTION OF MEMBER
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 111 (20) ස්ථාවර ?ෙයගෙC  ධාන 5කාරව
2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව / ජාත/තර
සබඳතා 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ කාරක
සභාෙ1 සාමාKකවෙය/
පා-.ෙ!/0 ම/I ග9 රංK අf හාෙ- මහතා ඉව ෙකkට, පා-.ෙ!/0
ම/I ග9 +ක පYරණ මහතා එ| කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම iස
ප කර ඇY බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 111(20) ஆ
இலக நிைலயிய%
க&டைளயி ஏ%பா4களி பிரகார 2018 ெச.ெரப மாத
06 ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7 பாராமற உ-.பின
மாமி ரIசி" அGவிஹேர அவக சவேதச ெதாடக
ப%றிய
ைறசா
ேம%பாைவ
)வி
உ-.பாைமயிC>@ நீக.ப&4, மாமி "திக பதிரண
அவக அ)வி7 ேசைவயா%-வத% நியமிக.ப&4ளா
எபைத அறிவி"ெகாள வி>கிேற.
I wish to inform that the Hon. Ranjith Aluvihare, Member of
Parliament, has been discharged from the membership of the Sectoral
Oversight Committee on International Relations and the Hon. Buddhika
Pathirana, Member of Parliament, has been nominated by the
Committee of Selection on the 06th of September, 2018 to serve in the
said Committee in terms of the provisions of Standing Order No. 111
(20) of Parliament.
O

නගර සැලa හා ජල සපාදන කටy8 67බඳ අමාතVාංශ[ය
උපෙ:ශක කාරක සභාව : අ(ෙක සාමාdක

நகர" தி&டமிட7 ம%- நீவழ0க7 அGவ7க ப%றிய
அைமOPசா ஆேலாசைன ): உ-.பினைர. பதிA4 ெசBத7
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE ON CITY
PLANNING AND WATER SUPPLY: ADDITIONAL MEMBER
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 112(1) (ආ) ස්ථාවර ?ෙයගෙC  ධාන
5කාරව 2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක සභාව /
පා-.ෙ!/0 ම/I ග9 ල| ජයව-ධන මහතා කරට නව ග!මාන, යjතල
පහGක! හා 5ජා සංව-ධන කටe0 8බඳ අමාතාංශ)ය උපෙ+ශක කාරක
සභාෙ1 සාමාKකවෙය/ ඉව ෙකkට, නගර සැලG! හා ජල ස!පාදන
කටe0 8බඳ අමාතාංශ)ය උපෙ+ශක කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම සඳහා
ප කර ඇY බව ද/ව^ කැමැෙත`.

பாராமற"தி 112(1)(ஆ) ஆ இலக நிைலயிய%
க&டைளயி ஏ%பா4களி பிரகார 2018 ெச.ெரப மாத
06 ஆ திகதி ெதாி6 )வினா7 பாராமற உ-.பின
மாமி லகி ஜயவதன அவக மைலநா&4 திய
கிராம0க, உ&க&டைம. வசதிக ம%- ச;தாய
அபிவி>"தி அGவ7க ப%றிய அைமOPசா ஆேலாசைன
)வி உ-.பாைமயிC>@ நீக.ப&4, நகர" தி&டமிட7
ம%- நீவழ0க7 அGவ7க ப%றிய அைமOPசா
ஆேலாசைன
)வி7
ேசைவயா%-வத%
நியமிக.ப&4ளா
எபைத
அறிவி"ெகாள
வி>கிேற.
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I wish to inform that the Hon. Lucky Jayawardana, Member of
Parliament, has been discharged from the membership of the Ministerial
Consultative Committee on Hill Country New Villages, Infrastructure
and Community Development and has been nominated by the
Committee of Selection on the 06th of September, 2018 to serve in the
Ministerial Consultative Committee on City Planning and Water Supply
in terms of the provisions of the Standing Order No. 112 (1) (b) of
Parliament.
P

16. වා[මා-ග සහ ජල ස!ප හා ආපදා කළමනාකරණ කටe0
අමාතාංශ)ය උපෙ+ශක කාරක සභාව
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அ3வ க! பறிய அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி எ%.பி. திசாநாயக
ெவளிநா,ட3வ க!
பறிய
அைமசா
ஆேலாசைன 
மா"மி ல8ம. யாபா அேபவதன
ைற2க9க! ம கபைற அ3வ க! பறிய
அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி தயாசிறி ஜயேசகர
உ!நா,ட3வ க! பறிய அைமசா ஆேலாசைன

மா"மி டபி!;.0.ேஜ. ெசெனவிரன
காதார, ேபாசைண ம ேதச ம/வ
அ3வ க! பறிய அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி (ைவதிய கலாநிதி)(தி/மதி) தஷினி
பனா@!ேள
உ!ளக அ3வ க! ம வடேம அபிவி/தி
பறிய அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி ாி.பி. ஏகநாயக
கமெதாழி
அ3வ க! பறிய அைமசா
ஆேலாசைன 
மா"மி எ<.எ. ச@திரேசன
ெப/@ேதா,ட ைகெதாழி
அ3வ க! பறிய
அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி ஆ2க. ெதா"டமா.
மி.வ3 ம பிகதக சதி
பறிய அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி ஏ.0. சி பிேரமஜய@த

அ3வ க!

நீபாசன, நீ வள9க! ம அனத 2காைமவ
அ3வ க! பறிய அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி அ+ர பிாியதஷன யாபா
அரச நி/வாக 2காைமவ ம ச,ட2 ஒ9
பறிய அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி ச@த &சிநிலேம
Dடைம ம நிமாணைற அ3வ க! பறிய
அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி லEம. வச@த ெபேரரா
ெபேறாய வள9க! அபிவி/தி அ3வ க! பறிய
அைமசா ஆேலாசைன 
மா"மி ச@திம Dரெகா0

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

I wish to inform that the following Members have been nominated
by the Committee of Selection on the 6th of September, 2018 to serve
on the respective Ministerial Consultative Committees as per the
decision of the Committee of Selection in terms of the provisions of
Standing Order No. 112 of Parliament and the Motions agreed to by
Parliament on the 17th of July and the 07th of September, 2018.
1.

Ministerial Consultative Committee on Defence
Hon. Wimal Weerawansa

2.

Ministerial Consultative Committee on Mahaweli Development and
Environment
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila

3.

Ministerial Consultative Committee on National Policies and
Economic Affairs
Hon. Dinesh Gunawardena

4.

Ministerial Consultative Committee on Tourism Development and
Christian Religious Affairs
Hon. Gamini Lokuge

5.

Ministerial Consultative Committee on Transport and Civil
Aviation
Hon. Tharanath Basnayaka

6.

Ministerial Consultative Committee on Science, Technology,
Research, Skills Development and Vocational Training and
Kandyan Heritage
Hon. Anuradha Jayaratne
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7.

Ministerial Consultative Committee on Public Enterprise and
Kandy City Development
Hon. S.B. Dissanayake

8.
9.

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE: NOMINATION OF
MEMBERS

Ministerial Consultative Committee on Ports and Shipping

11. Ministerial Consultative Committee on Health, Nutrition and
Indigenous Medicine
Ministerial Consultative Committee on Internal Affairs and
Wayamba Development

ග9 ජයකලා මෙහ$ස්වර/ මහ`ය

Ministerial Consultative Committee on Agriculture
Ministerial Consultative Committee on Plantation Industries
Hon. Arumugan Thondaman
Ministerial Consultative Committee on Power and Renewable
Energy
Hon. A.D. Susil Premajayantha
Ministerial Consultative Committee on Irrigation and Water
Resources and Disaster Management
Hon. Anura Priyadharshana Yapa

17.

Ministerial Consultative Committee on Public Administration and
Management and Law and Order
Hon. Susantha Punchinilame

18.
19.

21.

Ministerial Consultative Committee on Petroleum Resources
Development
Ministerial Consultative Committee on Hill Country New Villages,
Infrastructure and Community Development

மா!4மி" எ.ஏ. =ம9திர

I wish to inform that the following Members of Parliament have
been nominated by the Committee of Selection on the 06th of
September, 2018 to serve in the Legislative Standing Committee in
addition to the Deputy Speaker as the Chair and the Deputy Chairman
of Committees in terms of the provisions of Standing Order No. 113 of
Parliament:
Hon. Douglas Devananda

Ministerial Consultative Committee on Justice and Prison Reforms
Ministerial Consultative Committee on Education
Ministerial Consultative Committee on Telecommunication, Digital
Infrastructure and Foreign Employment
Ministerial Consultative Committee on Social Welfare and Primary
Industries
Ministerial Consultative Committee on Provincial Councils, Local
Government and Sports
Ministerial Consultative Committee on Development Strategies and
International Trade
Hon. Thilanga Sumathipala

28.

மா!4மி" (தி)மதி) விஜயகலா மேக8வர

Hon. Edward Gunasekara

Hon. Janaka Bandara Tennakoon
27.

மா!4மி" டள8 ேதவான9தா

Ministerial Consultative Committee on Lands and Parliamentary
Reforms

Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
26.

மா!4மி" எவ "ணேசகர

Hon. C.B. Rathnayake

Hon. Dilan Perera
25.

பாராமறதி 113 ஆ இலக நிைலயிய கடைளயி
ஏபாகளி பிரகார பிரதி சபாநாயகைர தவிசாளராக ெகா!ட
சடவாக நிைலயிய "#வி$ கடைமயா%வத" "#களி பிரதி
தவிசாள& உ(ளிட பிவ) உ%*பின&க( 2018 ெச*ெரப& மாத 06
ஆ திகதி ெதாி0"#வினா$ ெபய& "றி*பிட*ப(ளன& எபைத
அறிவி3ெகா(ள வி)4கிேற.

மா!4மி" (ைவதிய கலாநிதி) நளி9த ஜயதி8ஸ

Hon. Dullas Alahapperuma
24.

ග9 (ෛවද) න./ද ජයYස්ස මහතා

Hon. Lakshman Wasantha Perera

Hon. Chandrasiri Gajadeera
23.

ග9 අෙශක ©ය/ත මහතා

மா!4மி" அேசாக பிாிய9த

Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena
22.

ග9 එ!.ඒ. Gම/Yර/ මහතා

Ministerial Consultative Committee on Housing and Construction

Hon. Chandima Weerakkody
20.

ග9 එව uණෙස$කර මහතා
ග9 ඩJලස් ෙ+වාන/ද මහතා

Hon. S.M. Chandrasena

16.

පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 113 ස්ථාවර ?ෙයගෙC  ධාන 5කාරව
?ෙයජ කථානායකවරයාෙJ සභාපYවෙය/ ?ෙයජ කාරක සභා
සභාපYවරයා ද ඇ0¬ව 2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන ෙM! කාරක
සභාව / ම0 සඳහ/ පා-.ෙ!/0 ම/Iව9/ වවස්ථාදායක ස්ථාවර
කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම සඳහා න! කරන ලද බව ද/ව^ කැමැෙත`.

Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle

Hon. T.B. Ekanayake

15.

න efම

Hon. Lakshman Yapa Abeywardena

Hon. W.D.J. Senewiratne

14.

වVවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව : සාමාdකය

ச&டவாக நிைலயிய% ): உ-.பினகைள. ெபயாிட7

10. Ministerial Consultative Committee on Home Affairs

13.

Q

Ministerial Consultative Committee on Foreign Affairs

Hon. Dayasiri Jayasekara

12.
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Ministerial Consultative Committee on Labour and Trade Union
Relations
Hon. Vasudeva Nanayakkara

Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran
Hon. M.A. Sumanthiran
Hon. Ashoka Priyantha
Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa
R

පaෙපළ ම cව ෙ* කාරක සභාව : සාමාdකය

න efම

பிவாிைச ): உ-.பினகைள. ெபயாிட7

BACKBENCHER COMMITTEE: NOMINATION OF MEMBERS
පා-.ෙ!/0ෙ1 අංක 126 ස්ථාවර ?ෙයගෙC  ධාන 5කාරව
ආ පා-ශ්වෙC 5ධාන සං ධායකවරයාෙJ සභාපYවෙය/ 9+ධ
පා-ශ්වෙC 5ධාන සං ධායක ද ඇ0¬ව 2018 සැ}තැ!බ- මස 06වැ? Rන
ෙM! කාරක සභාව / ම0 සඳහ/ පා-.ෙ!/0 ම/Iව9/ පGෙපළ
ම/Iව9/ෙJ කාරක සභාෙ1 ෙස$වය LMම සඳහා න! කරන ලද බව
ද/ව^ කැමැෙත`.
ග9 (ෛවද) න./ද ජයYස්ස මහතා
ග9 ඉ. චාEස් ?-මලනාද/ මහතා
ග9 r9iකා ෙ5$මච/¨ මහ`ය
ග9 ච`/ද ෙ¢[ මහතා
ග9 ශා/Y ස්ක/ධාරාසා මහ`ය
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 කථානායක0මා මහතා]

;6 ෙEඛනාය 67ගැ ම

பாராமறதி 126 ஆ இலக நிைலயிய கடைளயி
ஏபாகளி பிரகார அரசா?க கசியி @தேகாலாசா
அவ&கைள
தவிசாளராக
ெகா!ட
பிவாிைச
"#வி$
கடைமயா%வத" எதி&கசியி @தேகாலாசா உ(ளிட
பிவ) உ%*பின&க( 2018 ெச*ெரப& மாத 06 ஆ திகதி
ெதாி0"#வினா$
ெபய&
"றி*பிட*ப(ளன&
எபைத
அறிவி3ெகா(ள வி)4கிேற.
மா!4மி" (ைவதிய கலாநிதி) நளி9த ஜயதி8ஸ
மா!4மி" இ. சா(8 நி&மலநாத
மா!4மி" (தி)மதி) ஹி)ணிகா பிேரமச9திர
மா!4மி" சமி9த விேஜசிறி
மா!4மி" (தி)மதி) சா9தி B8க9தராசா
I wish to inform that the following Members of Parliament have
been nominated by the Committee of Selection on the 06th of
September, 2018 to serve in the Backbencher Committee in addition to
the Chief Government Whip as the Chair and the Chief Opposition
Whip in terms of the provisions of the Standing Order No. 126 of
Parliament:Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa

சமபிகபட பதிரக
PAPERS PRESENTED

ග ගය ත කණා(ලක මහතා (ඉඩ සහ පා;ෙ 8
"(සංස්කරණ අමාතV හා ආ T පාශ්වෙ_
"ධාන සං%ධායක8මා)

(மாமி கய@த
க>ணாதிலக - காணி ம%-
பாராமற ம-சீரைம. அைமOச> அரசா0க க&சியி
;த%ேகாலாசாT)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ග9 කථානායක0ම?, ග9 අ´ාමාත0මා සහ ජාYක
5YපY හා ආ-ක කටe0 අමාත0මා ෙව^ෙව/, 2015
ව-ෂය සඳහා මාසrත  ලංකා ර=ෂණ සංස්ථාෙ1 වා-ක
වා-තාව මම ඉR[ප කර`.
එම වා-තාව ආ-ක සංව-ධන 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙයkD කළ e0යැ මම ෙයජනා කර`.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

Hon. I. Charles Nirmalanathan
Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra

Question put, and agreed to.

Hon. Chaminda Wijesiri

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa

%ගණකා'ප(වරයාෙ* වාතාව

கணகாவாள அதிபதியின அறிைக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

 ලංකා 5ජාතා/®ක සමාජවා_ ජනරජෙC ආම
වවස්ථාෙ1 154(6) වවස්ථාව 5කාරව
2015 DදE ව-ෂය සඳහා ගණකාපYවරයාෙJ වා-තාෙ1
නවවැ? කාඩෙC VIII ෙකkටස; සහ
2016 DදE ව-ෂය සඳහා ගණකාපYවරයාෙJ වා-තාෙ1
ෙදවැ? කාඩෙC XXI ෙකkටස, ෙතවැ? කාඩෙC IX
ෙකkටස සහ නවවැ? කාඩෙC VI ෙකkටස මම ඉR[ප කර`.

ග ල/ෂ්ම eMඇEල මහතා (රාජV වVවසාය හා
මහ<වර
නගර
සංවධන
අමාතV8මා
සහ
පා;ෙ 8ෙ සභානායක8මා)

(மாமி லSம கிாிஎ7ல - அரச ெதாழி7;ய%சிக
ம%- க நகர அபிவி>"தி அைமOச> பாராமறO
சைப ;த7வ>)
(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the
House of Parliament)

ග9 කථානායක0ම?, ''එ| වා-තාව D¨ණය කළ e0ය''
මම ෙයජනා කර`.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

වාතාව `ණය කළ y8ය ෙයWග කරන ල=.
அறிைக அசிட

பட க

டைளயிட

Ordered that the Report be printed.

ப

ட.

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, ග9 අ´ාමාත0මා සහ ජාYක
5YපY හා ආ-ක කටe0 අමාත0මා ෙව^ෙව/, 2016
ව-ෂෙC ප[පාලන කටe0 8බඳ පා-.ෙ!/0 ෙකkමසා[ස්
කා-යාලෙC කා-ය සාධනය ස!බ/ධෙය/ රජෙC v~! 8බඳ
කාරක සභාව / පා-.ෙ!/0ව ෙවත ඉR[ප කරන ලද
වා-තාෙ1 සඳහ/ ක9~ ස!බ/ධෙය/ පා-.ෙ!/0ෙ1
ස්ථාවර ?ෙයග අංක 119(4) 5කාරව ?M=ෂණ සහ ග^ ලැn
mයාමා-ග 8බඳ වා-තාව; සහ
2016 ව-ෂෙC  ලංකා මානව r`ක! ෙකk`ෂ/ සභාෙ1
කා-ය සාධනය ස!බ/ධෙය/ රජෙC v~! 8බඳ කාරක
සභාව / පා-.ෙ!/0ව ෙවත ඉR[ප කරන ලද වා-තාෙ1
සඳහ/ ක9~ ස!බ/ධෙය/ පා-.ෙ!/0ෙ1 ස්ථාවර ?ෙයග
අංක 119(4) 5කාරව ?M=ෂණ සහ ග^ ලැn mයාමා-ග 8බඳ
වා-තාව මම ඉR[ප කර`.
එම වා-තා රජෙC v~! 8බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයkD
කළ e0යැ මම ෙයජනා කර`.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, ක-මා/ත හා වාiජ කටe0
අමාත0මා ෙව^ෙව/, 2016 ව-ෂෙC ක-මා/ත හා වාiජ
කටe0 අමාතාංශෙC කා-ය සාධනය ස!බ/ධෙය/ රජෙC
v~! 8බඳ කාරක සභාව / පා-.ෙ!/0ව ෙවත ඉR[ප
කරන ලද වා-තාෙ1 සඳහ/ ක9~ ස!බ/ධෙය/
පා-.ෙ!/0ෙ1 ස්ථාවර ?ෙයග අංක 119(4) 5කාරව
?M=ෂණ සහ ග^ ලැn mයාමා-ග 8බඳ වා-තාව මම ඉR[ප
කර`.
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එම වා-තාව රජෙC v~! 8බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයkD
කළ e0 යැ මම ෙයජනා කර`.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, කෘක-ම අමාත0මා ෙව^ෙව/
පහත සඳහ/ වා-තා මම ඉR[ප කර`.
(i)

2013 ව-ෂය සඳහා g අෙල මඩලෙC වා-ක වා-තාව;
සහ

(ii)

2016 ව-ෂය සඳහා කෘකා-`ක හා ෙගk ජන ර=ෂණ
මඩලෙC වා-ක වා-තාව.

එම වා-තා කෘක-මය සහ ඉඩ! 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙයkD කළ e0 යැ මම ෙයජනා කර`.
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ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, අකරණ හා බ/ධනාගාර
5Yසංස්කරණ අමාත0`ය ෙව^ෙව/, 2016 ව-ෂෙC අකරණ
හා බ/ධනාගාර 5Yසංස්කරණ අමාතාංශෙC, අකරණ
ප[පාලන ෙදපා-තෙ!/0ෙ1, {YපY ෙදපා-තෙ!/0ෙ1, {Y
ෙක !ප
ස!පාදක
ෙදපා-තෙ!/0ෙ1,
බ/ධනාගාර
ෙදපා-තෙ!/0ෙ1, රජෙC රස පM=ෂක ෙදපා-තෙ!/0ෙ1,
ෙ#$ෂ්ඨාකරණ ෙරKස්¸ා- ෙදපා-තෙ!/0ෙ1, {Y ෙකk`ෂ/
සභා ෙදපා-තෙ!/0ෙ1, මහා භාරකාර ෙදපා-තෙ!/0ෙ1, 5ජා
පාදක ෙශධන ෙදපා-තෙ!/0ෙ1 සහ ණය සහනදායක
මඩල)ය ෙදපා-තෙ!/0ෙ1 කා-ය සාධනය ස!බ/ධෙය/
රජෙC v~! 8බඳ කාරක සභාව / පා-.ෙ!/0ව ෙවත
ඉR[ප කරන ලද වා-තාෙ1 සඳහ/ ක9~ ස!බ/ධෙය/
පා-.ෙ!/0ෙ1 ස්ථාවර ?ෙයග අංක 119(4) 5කාරව
?M=ෂණ සහ ග^ ලැn mයාමා-ග 8බඳ වා-තාව මම ඉR[ප
කර`.
එම වා-තාව රජෙC v~! 8බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයkD
කළ e0යැ මම ෙයජනා කර`.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

Question put, and agreed to.

Question put, and agreed to.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, උසස් අධාපන හා සංස්කෘYක
කටe0 අමාත0මා ෙව^ෙව/ පහත සඳහ/ වා-තා මම
ඉR[ප කර`.
(i) 2016 ව-ෂය සඳහා  ලංකා සබරගDව ශ්ව දාලෙC
වා-ක වා-තාව හා v~!;
(ii)

2016 ව-ෂය සඳහා ඌව ෙවEලස්ස
වා-ක වා-තාව;

ශ්ව දාලෙC

(iii)

2016 ව-ෂය සඳහා ෙකkළඹ ශ්ව දාලෙC මානව
ස!ප අව-ධන ආයතනෙC වා-ක වා-තාව සහ
වා-ක v~!;

(iv)

2016 ව-ෂය සඳහා ෙකkළඹ ශ්ව දාල)ය ප[ගණක
අධයනායතනෙC වා-ක වා-තාව;

(v)

2016 ව-ෂය සඳහා මානව ශාස්Q සහ සමාජ දා 8බඳ
උසස් අධයනය සඳහා p ජාYක මධස්ථානෙC ෙදkෙළkස්
වැ? වා-ක වා-තාව;

(vi)

2016 ව-ෂය සඳහා ෙමkර ව
වා-තාව සහ v~! වා-තාව;

ශ්ව දාලෙC වා-ක

(vii) 2016 ව-ෂය සඳහා ෛවද දා පශ්චා උපා
ආයතනෙC වා-ක වා-තාව; සහ
(viii) 2016 ව-ෂය සඳහා ෙකkළඹ ශ්ව දාලෙC ෙ+¥ය
ෛවද දා ආයතනෙC වා-ක වා-තාව.
එම වා-තා අධාපනය හා මානව ස!ප සංව-ධනය 8බඳ
ආං;ක අ<=ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයkD කළ e0යැ මම
ෙයජනා කර`.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?,
l. සංෙ+ශ, sKටE යjතල
පහGක! හා ෙ+ශ VLයා අමාත0මා ෙව^ෙව/, 2017 ව-ෂය
සඳහා l. සංෙ+ශ හා sKටE යjතල පහGක! අමාතාංශෙC
වා-ක කා-ය සාධන වා-තාව මම ඉR[ප කර`.
එම වා-තාව 5වාහනය සහ ස/?ෙ1දනය 8බඳ ආං;ක
අ<=ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයkD කළ e0යැ මම ෙයජනා
කර`.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, සමාජ Gබසාධන හා 5ාථ`ක
ක-මා/ත අමාත0මා ෙව^ෙව/, 2017 ව-ෂය සඳහා 5ාථ`ක
ක-මා/ත අමාතාංශෙC වා-ක කා-ය සාධන වා-තාව මම
ඉR[ප කර`.
එම වා-තාව ?ෂ්පාදන සහ ෙස$වා 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙයkD කළ e0යැ මම ෙයජනා කර`.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, සංව-ධන උපාය මා-ග හා
ජාත/තර ෙවෙළඳ අමාත0මා ෙව^ෙව/ 1985 අංක 48 දරන
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 ගය/ත ක9ණාYලක මහතා]

හා 1987 අංක 28 දරන පන ම/ සංෙශත 1969 අංක 1
දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ 4(3) වග/Yය සහ
14 වග/Yය සමඟ Lය ය e0 එ| පනෙ 20 වග/Yය යටෙ
ආනයන හා අපනයන (පාලන) ?ෙයග ස!බ/ධෙය/ සංව-ධන
උපාය මා-ග හා ජාත/තර ෙවළඳ අමාතවරයා / සාදන
ලlව, 2018 අෙගස්0 10 RනැY අංක 2083/37 දරන අY ෙශ$ෂ
ගැසy පQෙC පළ කරන ලද ?ෙයග මම ඉR[ප කර`.
එම ?ෙයග ආ-ක සංව-ධන 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙයkD කළ e0යැ මම ෙයජනා කර`.

හා ගමන ෙදපා-තෙ!/0ෙ1 පාලක (ෙතkර09 තා=ෂණ)
වශෙය/ ෙස$වය කරන එස්.එ/.\.ඒ.ෙ=.එ!.එ/.¡. නාමරන
මහ`යෙග/ ලැ~ ෙපසම= මම 8ග/ව`.

ග එස්.එ. ච ෙසFන මහතා

(மாமி எ<.எ. ச@திரேசன)
(The Hon. S.M. Chandrasena)

ග9 කථානායක0ම?,
නෑග!පහ, ඉRෙගkEලෑගම,
යඹලංගDව දPණ, අංක 2 දරන ස්ථානෙයr පRං7 ¡.එ!. 5ලා
ෙසPමා[හා` මහ`යෙග/ ලැ~ ෙපසම= මම
8ග/ව`.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

ග aස ත qං5ලෙ මහතා

Question put, and agreed to.

(The Hon. Susantha Punchinilame)

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

ආං-ක අ./ෂණ කාරක සභා වාතා

ைறசா ேமபாைவ  அறிைகக
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ග චමE රාජප/ෂ මහතා

(மாமி சம7 ராஜபU)

(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ග9 කථානායක0ම?, 5වාහනය හා ස/?ෙ1දනය 8බඳ
ආං;ක අ<=ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයkD කරන ලද,
(i) uව/ 5වාහන පන ෙක !පත;
(ii) 2010 අංක 14 දරන  E uව/ ෙස$වා පනත යටෙ
?ෙයග;
(iii) 2017 ව-ෂය සඳහා 5වාහන හා  E uව/ ෙස$වා
අමාතාංශෙC කා-ය සාධන වා-තාව; සහ
(iv) 2016 ව-ෂය සඳහා uව/ ෙතk පල හා uව/ ෙස$වා (
ලංකා) සමාගෙ! වා-ක වා-තාව
ස!බ/ධෙය/ p එ| කාරක සභාෙ1 වා-තාව මම ඉR[ප
කර`.

සභාෙසය මත ( ය y8ය ෙයWග කරන ල=.
சபாடதி இ

க க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

ග වෙE aෙෂ් මහතා

(மாமி வேவ7 PேரH)
(The Hon. Vadivel Suresh)

Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral
Oversight Committee on Education and Human
Resources Development on, “Institute of Personnel
Management, Sri Lanka (Amendment) Bill” which was
referred to the said Committee.
සභාෙසය මත ( ය y8ය ෙයWග කරන ල=.
சபாடதி இ

க க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

ග9 කථානායක0ම?, පහත සඳහ/ ෙපස! ෙදක මම
8ග/ව`.
(1) ෙස$9 ල, කාව/Yස්සර, අංක 218 දරන ස්ථානෙයr
පRං7 ෙ=.ඒ. ºපලතා මහ`යෙග/ ලැණ ෙපසම;
සහ
(2) ෙස$9^වර, නව Yස්සර, අංක 165 දරන ස්ථානෙයr
පRං7 ෙමරගEෙJ ජයරන මහතා ඇ0¬ පE 1500=
ෙව^ෙව/ ලැ~ ෙපසම.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ච/Rම ගමෙJ මහතා - [සභා ග-භය 0ළ නැත.]

ග (ෛවදV) න; ද ජය(ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) நளி@த ஜயதி<ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ග9 කථානායක0ම?, පහත සඳහ/ ෙපස! පහ මම
8ග/ව`.
(1) තලංගම උ0ර, ප}ප පාර, ෙකkස්වත, අංක 382/1¡,
"ම¼ෂා?" යන . නෙයr පRං7 ¡.ඒ.ෙ¢.එ!. දයාන/ද
මහතාෙග/ ලැ~ ෙපසම;
(2) ක¬තර දPණ, වැ.0ව වත, ගමෙගkඩ පාර, අංක 113
දරන ස්ථානෙයr පRං7 එE.½.¾. ක9ණාරන
මහතාෙග/ ලැ~ ෙපසම;
(3) අ^රාධරය, සා.යර, ගEවල හ/Rය, අංක 48 දරන
ස්ථානෙයr පRං7 එ!.ඒ. ච/දන කැf! මහතාෙග/
ලැ~ ෙපසම;
(4) ගාEල, වලහ/lව, මාන ල, "අජ/තා" යන . නෙයr
පRං7 එ!.එE.අ ©යංග{ මහ`යෙග/ ලැ~
ෙපසම; සහ
(5)
.මතලාව, ඉf=වත, ෙහk/ෙදiයවත, අංක 134/1/
ඒ දරන ස්ථානෙයr පRං7 ඩ.1.එ!.ඉෙනකා ?ල/Y
½[ස් මහ`යෙග/ ලැ~ ෙපසම.

ග ස B සමරDංහ මහතා

(மாமி ச@தி" சமரசி0க)

ෙපBස

ம

(மாமி Pச@த Iசிநிலேம)

க

PETITIONS
ග එව AණෙසFකර මහතා (අභV තර කටy8 හා
වයඹ සංවධන ෙයWජV අමාතV8මා)

(மாமி எ&வ& ணேசகர - உளக அGவ7க ம%-
வடேம7 அபிவி>"தி பிரதி அைமOச)
(The Hon. Edward Gunasekara - Deputy Minister of Internal
Affairs and Wayamba Development)

ග9 කථානායක0ම?, බතරDEල, "G9පාය", ආගමන

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

ග9 කථානායක0ම?, මහ^වර, අ9}පල තා=ෂණ
දාලෙC ෙස$වය කරන එස්. චම. uණYලක මහ`යෙග/
ලැ~ ෙපසම= මම 8ග/ව`.

ග ලස ත අලයව න මහතා (`දE හා ජනමාධV
ෙයWජV අමාතV8මා)

(மாமி லச@த அலகியவன
ஊடக பிரதி அைமOச)

-

நிதி ம%- ெவசன

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Finance and Mass Media)

ග9 කථානායක0ම?, රාගම, පහළ කරගහDණ, අංක 290/2/

381

ඒ දරන
ස්ථානෙයr පRං7 ඩ.1.ෙ¢. ච/දන ෙපෙ-රා
මහතාෙග/ ලැ~ ෙපසම= මම 8ග/ව`.

ඉMපB කරන ලද ෙපBස මහජන ෙපBස 67බඳ කාරක
සභාවට පැවMය y8 ය ෙයWග කරන ල=.
சம"
க

382

2018 සැ}තැ!බ- 18

பிக

டைளயிட

ப

ப

ட

ம#கைள

ெபாம#

$%&$

சா

ட

ட.

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

"ශ්නවලට වා5ක 678

வினாக! வா"ல விைடக
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ක9ණාකර කාලය ස!බ/ධෙය/ අවධානය
කර/නය Lයා මම ෙදපා-ශ්වයටම Lයනවා.

ෙයkD

"ළඟම පාසල ෙහuඳම පාසල" වැඩසටහන
යටෙB වVාපෘ( : %ස්තර

“

அைமயிள பாடசாைல மிக சிறத
பாடசாைல” ேவைலதிடதி கீழான
கதிட: விபர

PROJECTS UNDER "NEAREST SCHOOL IS THE BEST SCHOOL":
DETAILS

ேம0ப( பாடசாைலகைள அபிவி $தி ெச&ய
அரசாக" ேம0ெகா'1*ள நடவ( ைகக*
யாைவெயபைத)";
அவ3 இ சைப  அறிவி4பாரா?
(ஆ) (i)
“அ'ைமயி!*ள
பாடசாைல மிக சிறத
பாடசாைல” எ7" ேவைல$ திட$தி கீ9
ஆர"பி க4ப1*ள
க $திடகளி
எ'ணி ைக எ.வளெவபைத)";
(ii)
அவ0றி த0ேபா: நிைற; ெச&ய4ப1*ள
க $திடகளி
எ'ணி ைக
எ.வளெவபைத)";
(iii)
இ:வைர
நிைற;
ெச&ய4படாத
க $திடகளி
எ'ணி ைக
எ.வளெவபைத)";
(iv)
அ
க $திடக*
நிைற;
ெச&ய4படாைம கான காரணக* யாைவ
எபைத)";
(v)
ேம0ப( அைன$: க $திடகைள)"
:ாிதமாக நிைற; ெச&ய நடவ( ைக
எ14பாரா எபைத)";
(vi)
அத0காக எ.வள; கால" ேதைவ4ப1"
எபைத)";
அவ3 இ சைப  அறிவி4பாரா?
(இ)
இேற ஏ?
(ii)

11/’18
1. ග කනක ෙහFරB මහතා
(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

asked the Minister of Education:
(a)

අධාපන අමාත0මාෙග/ ඇÀ 5ශ්නය - (1):
(අ)

(i)

(ii)

 ලංකාව 0ළ අවම පහGක! යටෙ
පවවාෙගන ය^ ලබන තවlරට සංව-ධනය
කළ e0 පාසE සංඛාව ෙකkපමණද;
එම පාසE සංව-ධනය LMම සඳහා රජය /
ෙගන ඇY mයා මා-ග කවෙ-ද;

(b)

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ)

(i)

"ළඟම පාසල ෙහkඳම පාසල" වැඩසටහන යටෙ
ආර!භ කරන ලද වාපෘY සංඛාව ෙකkපමණද;

(ii)

ඒවා අත[/ ෙ! වන ට අවස/ කර ඇY වාපෘY
සංඛාව ෙකkපමණද;

(iii)

ෙ! වන ට අවස/ ෙනkකළ වාපෘY සංඛාව
ෙකkපමණද;

(iv)

එම වාපෘ/ අවස/ ෙනkLMමට ෙහ$0 කවෙ-ද;

(v)

ඉහත යf වාපෘY කsන`/ අවස/ LMමට
කටe0 කර/ෙ/ද;

(vi)

ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකkපමණද;

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?

(c )

Will he inform this House(i)

the number of schools maintained with
minimum facilities in Sri Lanka which are
in need of further development; and

(ii)

the measures taken by the Government to
develop such schools?

Will he also inform this House(i)

the number of projects commenced under
the "Nearest school is the best school"
project;

(ii)

the number of projects completed as of
now;

(iii)

the number of projects not completed as of
now;

(iv)

the reasons for non-completion of them;

(v)

whether action will be taken to complete all
above projects forthwith; and

(vi)

the time to be taken for it?

If not, why?

(ඇ) ෙනk එෙස$ න!, ඒ ම/ද?

கவி அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i)
இலைகயி ஆக ைறத வசதிகட
இயகி வ கிற ேம!" அபிவி $தி ெச&ய
ேவ'()*ள பாடசாைலகளி எ'ணி ைக
எ.வளெவபைத)";

ග අeල
අමාතV8මා)

%රා

කාMයවස

මහතා

(අධVාපන

(மாமி அகில விராW காாியவச - க7வி அைமOச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

ග9 කථානායක0ම?, එම 5ශ්නයට 80ර ෙමෙස$.

383

384

පා-.ෙ!/0ව

[ග9 අLල රා¢ කා[යවස! මහතා]

(අ)

(i)

(ii)

~ක9ව/ බඳවා ගැ{මට කටe0
LMම.

පාසE මවව පවවාෙගන යෑමට, G/ෙJ
ඉෙග^! හා ඉගැ/g! mයාව.ය බාධාවL/
ෙතkරව පවවාෙගන යෑම සඳහා අවශ යfම
පහGක! පාසE 10,194 සඳහාම සැප)මට රජය
බැÂ §. එrලා 8ග ජාYක 5Yමාන හා
?-ණායකවලට අ^ව පාසE සඳහා අවශ
පහGක! සපය^ ලැෙ. එෙස$ වද තවlරට
පහGක! සංව-ධනය යe0 =ෙෂ$Qය/ පව.
සමස්තය= වශෙය/ ඉෙග^! හා ඉගැ/g!
mයාව.ය පවවාෙගන යෑමට අවශ පහGක!
යfම පාසEවලට සපයා ඇත.
(ආ)

ඔ1.
සමස්ත අධාපන ප+ධYය සංව-ධනය උෙදසා
අධාපන අමාතාංශය හා පළා අධාපන
බලධා[/ / කsන! mයාමා-ග Vස= ෙ!
වන ට ෙගන ඇත. ඒ අත[/ පහත සඳහ/ mයා
මා-ග 5ධාන ෙ1.
*

*

2015 _ සැලG! කළ ප[R 2016 Ä? 15 Rන
ට "ළඟම පාසල ෙහkඳම පාසල" ජාYක
වැඩසටහන යටෙ යfම පාසEවල
ස{පාර=ෂක පහGක!, ජල පහGක!,
l.බල පහGක! හා ප/Y කාමර
ඉෙග^! පහGක! ෙමම වසර අවසානය
වන ට ස!3-ණ LMම.
උ=ත වාපෘYය සඳහා ෙතරාග
පාසEවල z.ක අවශතා සැ Mම යන
ෙමාව යටෙ පාසE 1,137ක ජල
පහGක!, පාසE 3,982ක වැL8
පහGක!, පාසE 3,935ක l. පහGක!
ලබා _ම හා 5,948ක ෙගkඩනැv. හා
ෙවන ඉR LM!වල අfවැsයාව/ l
LMමට කටe0 LMම.

*

"ස{පාර=ෂාව ෙපරට" යන වැඩසටහන
යටෙ ෙතරාග පාසE 1,633= සඳහා
9 යE `.යන 2.00= වjනා වැL8
ප+ධYය= ලබා_මට කටe0 LMම.

*

ෙමම වාපෘYය යටෙම මෑතක_ Ll
සංව-ධන වැඩසටහනකට අය ෙනkp
අ.ෙපk.ස. (උසස් ෙපළ) ප/Y පැවැෙවන
පාසE 1,360= සංව-ධනය LMමට යවර
ගැ{ම.

*

ෙ! යටෙ ෙතරාග ව0 පාසE 25=
සංව-ධනය LMමට යවර ගැ{ම.

මානව ස!ප සංව-ධනය
*

*

5මාණව ප[R මානව ස!ප පාසEවලට
ලබා _ෙ! අරDi/ පාසE සඳහා නවක
u9ව9/ බඳවා ගැ{මට කටe0 කරන
ල_. ෙශ$ෂෙය/ u9 rඟය= පවYන ව0
පාසE සඳහා u9 සහායක/ 2015
වසෙ- ට ෙ! ද=වා 2,896ක 5මාණය=
බඳවා ගැ{මට කටe0 LMම.
u9 rඟය යවා ගැ{ම සඳහා අY[=ත
u9ව9/ මා9 LMම, u9 0ලනය,
ෙශ$ෂෙය/ම u9 rඟය= පවYන
ෂයය/ වන ආග`ක ෂයය/ සඳහා
u9ව9/ 2,705= ;ෂ උපෙ+ශනය
සඳහා u9ව9/ 1,165= හා 3,800= ඩා

*

උ09 නැෙඟනrර පළාවල ස්ෙ1«ඡා හා
ෙකk/Qා පදනම මත u9ව9/
ෙස$වෙC ෙය_ jය _ ලංකා u9 ෙස$වෙC
3-II ෙ#$iයට බඳවා ගැ{මට කටe0
LMම හා ෙමම වසෙ- _ ස්ෙ1«ඡා
u9ව9/ 639= ද ෙකk/Qා පදනම මත
බඳවා ග u9ව9/ 142= ද උ09 පළාත
0ළ ස්ර LMම.

*

2016 හා 2017 ව-ෂ සඳහා lහEපYව9/
3,901ක 5මාණය= බඳවා ගැ{ම.

(i)

වාපෘY 13,087L. (දහ0/ දහස් අÀ හතL.)

(ii)

9,101ක වැඩ අවස/ කර ඇත. (නවදහස් එකය
එකL.)

(iii)

3,986L. (0/දහස් නවය අÀ හයL.)

(iv)

දැනට ෙමම වාපෘYෙC වැඩකටe0ව./ 70%=
පමණ ?ම කර ඇත. වාපෘYෙC වැඩ
ස!3-ණෙය/ අවස/ LMමට ?ය`තව ඇෙ
2020 ව-ෂෙC අවසානෙC_ බැ / ඉY[ වැඩ යථා
කාලෙC_ අවස/ ව^ ඇත.

(v)

ඔ1.

(vi)

ඔ1.

2020 ෙදසැ!බ- 31Rන වන ට අවස/ LMමට ?ය`තය.
(ඇ) අදාළ ෙනkෙ1.

ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

ග9 කථානායක0ම?, මෙJ පළDවැ? අ09 5ශ්නය ෙමය.
ග9 ඇමY0ම?, D¬ රෙyම ෙනkෙව, කෑගEල Rස්®=කය
0ළ ෙමම වාපෘYෙC වැඩ කටe0 අවස/ කර Yෙබන
5මාණෙC 5ගY වා-තාව= අපට ග/න ¬ව/ ෙවද?

ග අeල %රා කාMයවස මහතා

(மாமி அகில விராW காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔ1. 5ගY වා-තාව= ෙවනම ෙද/න ¬ව/, ග9
ම/I0ම?.

ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

එම 5ගY වා-තාව අපට ලැෙබ/න සලස්ව/න Lයා මා
ඔබ0මාෙග/ ඉEqම= කරනවා.
මෙJ ෙදවැ? අ09 5ශ්නය ෙමය.
ග9 ඇමY0ම?, ෙ! සමහර ෙගkඩනැ.වල වහල ගලවා
Yෙබනවා. 2016 වසර අවස/ වන ට, 2017 වසර අවස/ වන ට
සහ ෙ! ව-ෂය වන ට ඒවාෙC වැඩ කටe0 අවස/ කර/න
බැ[ ෙවලා එම කටe0 නතරg Yෙබනවා. ඇතටම ෙමr_
ෙගkඩ= ගැටf ම0 ව/ෙ/ ඒ ?සා. මම ෙ! 5ශ්නය
ෙශ$ෂෙය/ම ඇෙව ඒ ?සා. පාසEවල පවYන එම ගැටfව
8බඳව ෙකk/Qාක9ව/ෙග/ ඇGවාම ඒ ෙගkEල/
Lය/ෙ/, "ෙ!කට DදE ලැ\ නැහැ, DදE ලබා ෙද/ෙ/ නැY
?සා ඒවා සංව-ධනය කර/ෙ/ නැYව වැඩ නවවා Yෙබනවා"
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Lයා. ෙමම වැඩසටහන කsන`/ LMමට DදE 5Yපාදන
ලබා_ම සඳහා තD/නා/ෙස$ Pම= ෙහ යවර= ග/නවාද?
ෙශ$ෂෙය/ම සමහර Pඩා පාසEවල Yෙබන ෙගkඩනැ. ෙදක
0ෙ/ වහලවE නැහැ. ඒ ?සා ඒවාෙC Y~ ඉඩ දැ/ නැY
ෙවලා. ඒ 8බඳව සලකා බලා ඉතාම කsන`/ -ෙ! ව-ෂය
ඇ0ළත_- ඒ සඳහා DදE ලබාෙද/න හැLයාව= Yෙබනවාද
Lයා මා දැනග/න කැමැY.

ග අeල %රා කාMයවස මහතා

මාතෙE ස්/කෙ_ ෙහu oඩාව y$ efම :
අමාතVාංශය ග< ලබන 6යවර

மாதைள மாவடதி" ெஹா%கி விைளயாைட
&ேன'(த": அைம) ேம'ெகா*
நடவ,%ைகக

DEVELOPMENT OF HOCKEY IN MATALE DISTRICT: ACTION
BY MINISTRY

(மாமி அகில விராW காாியவச)

143/’18

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ග9 කථානායක0ම?, "ළඟම පාසල - ෙහkඳම පාසල"
වැඩසටහන යටෙ වාපෘY ගණනාව= mයාමක ණා. එෙස$
mයාමක ෙව+_, සමහර අවස්ථාවල_ ය! ය! අ පා ?සා
DදE ලබා_ම 5මාද ණා.
හැබැ, ෙමතර! ශාල වාපෘY 5මාණය= mයාමක
ෙව+_ සමස්තය= වශෙය/ ෙ! වන ට යයට 70ක පමණ
වැඩ අවස/ ෙවලා Yෙබනවා. ග9 ම/I0ම?, ෙ! වාපෘYවලට
අදාළ E පළා සභාෙව/ අපට එව/න ඕනෑ. ඊට පGව තම
ෙගg! කටe0 +ධ ෙව/ෙ/. [බාධා LMම=] සමස්තය=
යට අ ඒ DදE ෙගව/න කටe0 කර Yෙබනවා. ඉY[
Dදල= Yෙබනවා න! ඉR[ කාලෙC_ ෙගව/න බල/න!.

4. ග ෙරWt iමාM %ෙරBන මහBය
(மாமி (தி>மதி) ேராஹினி மாாி விேஜர"ன)
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

පළා සභා, පළා පාලන සහ ඩා අමාත0මාෙග/ ඇÀ
5ශ්නය - (1):
(අ)

ග කථානායක8මා

(i)

 ලංකාෙ1 ෙහk| ඩාෙ1 ?ජම ෙලස
මාතෙE Rස්®=කය හැx/ෙවන බව ද/ෙ/ද;

(ii)

මාතෙE ෙහk| ඩකය/ට ඩා LMමට ඇY
න/R`Q ඒකනායක ඩාංගණය වසර |පයක
ට Ll සංව-ධනයකට ල= g ෙනkමැY බව
8ග/ෙ/ද;

(iii)

මාතෙE Rස්®=කය ස0ව Yn ෙහk| ඩාෙ1
අමානය ය8 ලබා ගැ{මට හා මාතෙE
Rස්®=කෙC ෙහk| ඩාව Re~ LMමට
අමාතාංශය ග^ ලබන යවර කවෙ-ද;

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

5ශ්න අංක 2 -17/'18- (2), ග9 ආන/ද අfගමෙJ මහතා.

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?

ග ආන ද අBගමෙ* මහතා
(மாமி ஆன@த அG"கமேக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ග9 කථානායක0ම?, මා එම 5ශ්නය අහනවා.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, ක-මා/ත හා වාiජ කටe0
අමාත0මා ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නයට 80ර _ම සඳහා සY
ෙදකක කාලය= ඉEලා jනවා.

(ආ) ෙනkඑෙස$ න!, ඒ ම/ද?

மாகாண சைபக*, உ*?ராசி ம0@" விைளயா
1$:ைற அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i)
இலைகயி ெஹா கி விைளயா( பிற4
பிடமாக மா$தைள மாவட" அைழ க4ப1
கிறெதபைத அறிவாரா;
மா$தைளயி ெஹா கி விைளயா1 Cர3
க  விைளயா1வத0*ள நதிமி$ர
ஏ கநாய க விைளயாடர பல வ ட
களாக எ.வித அபிவி $தி " உ*ளா க4
படவிைல எபைத ஏ0@ ெகா*வாரா;

(ii)

"ශ්නය ම8 නක= ඉMපB efමට ෙයWග කරන ල=.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

மா$தைள மாவட$:  உாி$தாக காண4
பட ெஹா கி விைளயா( ெப ைமைய
மீ'1" ெப0@ ெகா*வத0" மா$தைள
மாவட$தி
ெஹா கி
விைளயாைட
Dேன0@வத0" அைம E ேம0ெகா*"
நடவ( ைகக* யாைவ;

(iii)

5ශ්න අංක 3 -59/'18- (1), ග9 (ආචා-ය) බ/lල uණව-ධන
මහතා.

ග (ආචාය) බ ල Aණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப@ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ග9 කථානායක0ම?, මා එම 5ශ්නය අහනවා.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)

எபைத அவ3 இ சைப  அறிவி4பாரா?
(ஆ)
இேற, ஏ?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, ෙ! සඳහා ®Pණාමලය, හ!බ/ෙතkට
වැ? Rස්®=කවල ෙEක!ව9/ෙග/ ෙතkර09 රා;ය=
ලබාග/න Yෙබනවා. ඒ ?සා, එම 5ශ්නයට 809 _ම සඳහා
මම මාසයක කාලය= ඉEලා jනවා.

"ශ්නය ම8 නක= ඉMපB efමට ෙයWග කරන ල=.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

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

Will he inform this House (i)

whether he is aware that Matale District is
known as the birthplace of Hockey in Sri
Lanka;
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[ග9 ෙරr Pමා[ ෙ¢රන මහ`ය]

(ii)

(iii)

(b)

whether he admits that the Nandimithra
Ekanayaka Ground which is used by
Hockey players of Matale has not received
any assistance for development in the past
few years; and
the steps that will be taken by the Ministry
to develop Hockey in Matale so that the
Matale District can once again claim the
pride in the game of Hockey?

If not, why?

ග යා %ෙ%Uම මහBය (පළාB සභා, පළාB
පාලන සහ oඩා රාජV අමාතV8ය)

(மாமி (தி>மதி) Xயாணி விேஜவிகிரம - மாகாண
சைபக, உYரா&சி ம%- விைளயா&4"ைற
இராஜா0க அைமOச)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama - State Minister of
Provincial Councils and Local Government and Sports)

ග9 කථානායක0ම?, පළා සභා, පළා පාලන සහ ඩා
අමාත0මා ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නයට 80ර ෙදනවා.
(අ)
(i) ඔ1.
(ii) ඔ1.
න/R`Q ඒකනායක ඩාංගණය මාතෙE දා
දාලය ස0ව පවYන අතර, එr පාලන හා
නඩ0 කටe0 මාතෙE මහ නගර සභාව /
කර^ ලැෙ.
(iii) 2018 ව-ෂෙC_ කෘ®ම තණ YEල= ඇYMම
සඳහා 9 යE `.යන 100ක 5Yපාදන ලැ\ ඇY
අතර, 5ස!පාදන ප[පාjයට අ^ව කටe0 ආර!භ
කර ඇY අතර, ඉR[ මාස Lrපය 0ළ ෙකk/Qා
5දානය කර ඉRLM! ආර!භ LMමට
බලාෙපkෙරk0 ෙ1.
(ආ)
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පා-.ෙ!/0ව

පැන ෙනkන.

ග ෙරWt iමාM %ෙරBන මහBය

(மாமி (தி>மதி) ேராஹினி மாாி விேஜர"ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

අෙ} කා/තාව/ ඩාෙව/ දැ/ ෙබkෙහkම ඉR[යට ඇ 
Yෙබනවා. ඒ අය mකy ඩාෙව^ ඉR[යට ඇ  Yෙබනවා.
ෙ!ක 5ශ්නය=
යට ෙනkෙව මම අහ/ෙ/. මම
ෙයජනාවP ෙ! කර/ෙ/, ග9 රාජ ඇමY0`ය?. පාසE
මyට`/ ෙබkෙහkම ද=ෂ දැE ප/l sකාව/ ඉ/නවා. ඒ අයට
ඉR[යට එ/න ඩා අමාතාංශය මැRහ ෙවලා ෙශ$ෂ
මෙ1දය= හදා ෙද/න Lයා මම ඉEqම= කරනවා.

ග යා %ෙ%Uම මහBය

(மாமி (தி>மதி) Xயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ඒක ෙබkෙහkම ෙහkඳ ෙයජනාව=, ග9 ම/I0`ය?.
ඇතටම අද අපට ස0 ෙව/න ¬ව/. ෙමkකද, _-ඝ
කාලයකට පස්ෙස$ ෙ! වසෙ- තම අෙ} රෙy netball ඩාව
ස!බ/ධෙය/ ආයා^ දැEප/l Ïරතාව Rනා ග^ ලැෙ1. ඒ
අයට Gබ පතන ගම/ අ netball ඩාව 5ච.ත LMෙ! වැඩ
8ෙවළ= ආර!භ කරනවා.

බරපතල වංචා, ෂණ, රාජV සපB, වර"සාද,
බලය සහ අ'කාMය අD ෙලස භා%තා efම
සබ ධෙය %මශනය efම සඳහා  ජනා'ප(
පf/ෂණ ෙකuෂ සභාව: ලැ$ පැ;

பாாிய ேமாச,, ஊழ", அதிகார /0பிரேயாக,
அரச ெசா/%க ம'( சிற12ாிைமகைள
/0பிரேயாக ெச3த" ெதாட4பாக விசாரைண
ெச3த" ப'றிய சனாதிபதி விசாரைண
ஆைண%78: கிைட%க1ெப'ற &ைற1பா9க

PRESIDENTIAL COMMISSION OF INQUIRY INTO SERIOUS
ACTS OF FRAUD, CORRUPTION AND ABUSE OF POWER,
STATE RESOURCES AND PRIVILEGES: COMPLAINTS
RECEIVED
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ග ෙරWt iමාM %ෙරBන මහBය

(மாமி (தி>மதி) ேராஹினி மாாி விேஜர"ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

ග9 රාජ ඇමY0`ය?, ඉR[ මාස |පය ඇ0ළත
ඩාංගණෙC සංව-ධන කටe0 l ෙවනවාය Lයා ඔබ0`ය
Lයනවා න!, අ ඒ ගැන ස0 ෙවනවා. මා ?ෙයජනය කරන
මාතෙE Rස්®=කෙC තම ලංකාෙ1 ෙහkඳම ෙහk| ඩකය/
rjෙC. අද ඒ තවය නැY ෙවලා vr/ Yෙබනවා. ෙමkකද,
පGvය eගය රාවට එම ඩාවට අදාළ සංව-ධන කටe0 l
ෙනk~ ?සා. දැ/ව ඒ කටe0 lෙවනවා න! අප ස0
ෙවනවා. මම ඔබ0`යෙග/ අහන අ09 5ශ්නය ෙමය.
අෙ} ග!වල ත9ණ-ත9iෙය ºපවාr?ය ෙහ lරකථනය
වැ? ෙ+වලට ෙයkD gම 0ළ අද ඔ/ ඩා jයට එන එක අ
ෙවලා Yෙබනවා. ඒ අය ඩා jයට ෙග/වා ගැ{ම සඳහා ෙ!
ෙවනෙකkට ඔබ0`යෙJ අමාතාංශෙය/ ෙගන ඇY
mයාමා-ගය ෙමkක=ද?

ග යා %ෙ%Uම මහBය

(மாமி (தி>மதி) Xயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ග9 කථානායක0ම?, ග!බදව පවYන ඩා සමාජවලට
උද උපකාර LMම වැ? කාරණා ෙශ$ෂෙය/ම අප කරනවා. ඒ
වාෙJම ජාYක වශෙය/ D¬  ලංකාව 0ළම ඩාව Re~
LMමට අමාතාංශය / කටe0 කරනවා.

5. ග (ෛවදV) න; ද ජය(ස්ස මහතා
(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) நளி@த ஜயதி<ஸ)
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

අ´ාමාත0මා සහ ජාYක 5YපY හා ආ-ක කටe0
අමාත0මාෙග/ ඇÀ 5ශ්නය - (1):
(අ)
(i) බරපතල වංචා, Ðෂණ, රාජ ස!ප, වර5සාද,
බලය සහ අකා[ය අ? ෙලස භා තා LMම
ස!බ/ධෙය/ ම-ශනය LMෙ! ජනාපY
පM=ෂණ ෙකk`ෂ/ සභාව r p Rනය කවෙ-ද;
(ii) 2017.09.01 Rන වන ට එයට ලැ\ ඇY පැ`i.
සංඛාව ෙකkපමණද;
(iii) ෙ! වන ට එම ෙකk`ෂ/ සභාව / පM=ෂණ
අවස/ කර භාර_ ඇY ම-ශන කවෙ-ද;
(iv) එම ෙකk`ෂ/ සභාෙ1 ?-ෙ+ශ අ^ව ෙ! වන ට
ග^ ලැn mයාමා-ග කවෙ-ද;
ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනkඑෙස$ න!, ඒ ම/ද?

பிரதம அைம ச " ேதசிய ெகா*ைகக* ம0@"
ெபா ளாதார அ!வக* அைம ச மானவைர ேகட
வினா:
(அ) (i)
பாாிய ேமாச(, ஊழ, அதிகார :Gபிரேயாக",
அரச ெசா$: க* ம0@" சிற4Hாிைமகைள

389
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:Gபிரேயாக"
ெச&த
ெதாட3பாக
விசாரைண ெச&த ப0றிய சனாதிபதி
விசாரைண ஆைண I தாபி க4பட திகதி
யா: எபைத)";
(ii)
2017.09.01ஆ" திகதியளவி அத0 கிைட$
தி த Dைற4பா1களி எ'ணி ைக யா:
எபைத)";
(iii)
றி$த ஆைண I இறளவி விசாரைண
கைள
நிைற;ெச&:
ஒ4பைட$:*ள
Hலனா&;க* யாைவ எபைத)";
(iv)
ேம0ப( ஆைண Iவி சிபாாிசிப(
இ:வைர எ1$:*ள நடவ( ைகக* யாைவ
எபைத)";
அவ3 இ சைபயி அறிவி4பாரா?
(ஆ)
இேற, ஏ?
asked the Prime Minister and Minister of National
Policies and Economic Affairs:
(a)

Will he inform this House(i)

(b)

the date on which the Presidential
Commission of Inquiry to Investigate and
Inquire into Serious Acts of Fraud,
Corruption and Abuse of Power, State
Resources and Privileges was established;

1.

අEලස් ෙහ Ðෂණ ෙචදනා ම-ශන ෙකk`ෂ/
සභාව හා {YපY0ම/ ෙවත GlG ප[R {ත^dල
mයාමා-ග ගැ{ම සඳහා ෙයkD කළ පැ`i./
ෙපස! සංඛාව

- 59

2.

ඉR[ GlG කටe0 සඳහා අEලස් ෙහ Ðෂණ ෙචදනා
ම-ශන ෙකk`ෂ/ සභාව ෙවත ෙයkD කළ
පැ`i./ෙපස! සංඛාව

- 70

3.

ඉR[ GlG කටe0 සඳහා zල අපරාධ ම-ශන
ෙකkyඨාසය (FCID) ෙවත ෙයkD කළ පැ`i./
ෙපස! සංඛාව

- 42

4.

ඉR[ GlG කටe0 සඳහා අපරාධ ම-ශන
ෙකkyඨාසය (CID) ෙවත ෙයkD කළ පැ`i./
ෙපස! සංඛාව

- 21

5.

ඉR[ GlG කටe0 ෙවන ම-ශන ආයතන ෙවත
ෙයkD කළ පැ`i./ ෙපස! සංඛාව

- 07

6.

ම-ශන lකර  ?ෙයගයට අ^dල ෙනkgම
මත අවස/ කළ පැ`i./ෙපස! සංඛාව

- 202

ඒ අ^ව භාග කර අවස/ කර ඇY පැ`i./
ෙපස! සංඛාව

401

ම-ශන l LMමට ෙපර  ?ෙයගයට අ^dල
ෙනkgම මත 5Y=ෙෂ$ප කළ පැ`i./ෙපස!
සංඛාව

1198

ලැ~ D¬ පැ`i./ෙපස! සංඛාව

1599

ග (ෛවදV) න; ද ජය(ස්ස මහතා

(ii)

the number of complaints received by it as
at 01.09.2017;

(iii)

the allegations against which the said
Commission
has
concluded
its
investigations and reports handed over; and

ග9 කථානායක0ම?, මෙJ පළDවැ? අ09 5ශ්නය
ෙමය.

(iv)

the measures taken in respect of the
recommendations
made
by
that
Commission so far?

ෙමම ජනාපY පM=ෂණ ෙකk`ෂ/ සභාව r වලා අ9l
0නහමාරකට ආස/න කාලය= ගත ෙවනවා. ෙමම පැ`i. හා
ෙපස! 1,599 දැනට
ධ ආයතනවලට ෙයkD කළා Lයා
ඔබ0මා L1වාට, මම ද/න හැjයට තවම ඒ ආයතන ම/ එක
පැ`iEලකටව න පවරා නැහැ. පැ`i. ම-ශනය කර
Yෙබනවා, ඒ ආයතනවලට ෙයkD කර Yෙබනවා, ඒ වාෙJම රටට
ෙ! වා-තා එ8දර ෙවලා Yෙබනවා. ෙශ$ෂෙය/ම ලංකා <වර
වරාය {Yගත සංස්ථාෙ1 DදE පා «7 කර ÑගDව කළ
වාපෘYය කර අවභා ත ස!බ/ධෙය/ න! ග! ඇYව
ෙතkර09 එ8දර ණා. මම අහ/න කැමැY, ෙ!වාට න
පැවM! කර ජනතාවෙJ DදE අවභා ත LMම ස!බ/ධෙය/ ඒ
අයට එෙරrව ග^ ලබන mයා මා-ග ෙමkනවාද Lයා.

If not, why?

ග (ආචාය) හෂ ද DEවා මහතා (ජා(ක "(පB( හා
ආhක කටy8 රාජV අමාතV8මා)

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி7வா - ேதசிய
ெகாைகக ம%- ெபா>ளாதார அGவ7க இராஜா0க
அைமOச)
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

ග9 කථානායක0ම?, අ´ාමාත0මා සහ ජාYක 5YපY
හා ආ-ක කටe0 අමාත0මා ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නයට
80ර ලබා ෙදනවා.
(අ)

එම ෙකk`ෂ/ සභාෙ1 ?-ෙ+ශය අ^ව,

(i)

2015 මා-0 මස 03වැ?දා.

(ii)

1599.

(iii)

401.

(iv)

ඇD~ම සභාගත* කර`.

(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) நளி@த ஜயதி<ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ග (ආචාය) හෂ ද DEවා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி7வா)
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ග9 ම/I0ම?, ඒ අවශ කටe0 සඳහා {YපY
ෙදපා-තෙ!/0වට ෙබkෙහ ෙ+ ෙයkD කර Yෙබනවා. නD,
මට දැනග/න Yෙබන යට ඔබ0මා Lය ලංකා <වර වරාය
{Yගත සංස්ථාෙ1 ෙචදනාව ස!බ/ධෙය^ මහාකරණෙC
අෙචදනා ෙගk^ කර Yෙබනවා.

(ආ) අදාළ ෙනkෙ1.

*සභාෙසය මත තබන ලද ඇ`$ම:

சபாடதி ைவ கபட ஆவண:

Document tabled:

මම ඊෙC-ෙපෙ-දා දැ=කා, ෙමම ජනාපY පM=ෂණ
ෙකk`ෂ/ සභාව වා-තා 34= ඉR[ප කර Y~ බව. ඒවා අ
ෙබkෙහ lරට පා-.ෙ!/0ෙ1 වාදයට ගෙත නැY තර!. ඒ
වාෙJම, ඇව/yගා ග^ෙද^ෙ1 Ðෂණ, වංචා ස!බ/ධෙය^

391
[ග9 (ආචා-ය) හ-ෂ ද Eවා මහතා]

අෙචදනා ෙගk^ කළාය
Yණා අ දැ=කා.

392

පා-.ෙ!/0ව

Lයා ෙ! දවස්වල ව පවල

මම ද/නා තර`/ {YපY ෙදපා-තෙ!/0ව ම මෙය/
මහාකරණෙC අ ෙචදනා ෙගk^ කර`/ Yෙබනවා.

Yෙබනවා.
පා-.ෙ!/0
ම/Iව9
හැjයට
අ 
බලාෙපkෙරk0 වනවා, ඒ ස!බ/ධෙය/
?
යවර
{YපYවරයා වහාම ග{ Lයලා. ෙමkකද, ක9 ෙහ වරද=
කළා න!, ෙ+ශපාලන ප=ෂ ෙÝදයL/ ෙතkරව යfම ෙදනාට
ඒ ස!බ/ධෙය/ {Yය mයාමක ය e0 Lයන එක අෙ}
මතය.

ග කථානායක8මා
ග මE රBනායක මහතා

(மாமி பிம7 ர"நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ග9 කථානායක0ම?, ෙදෙව? අ09 5ශ්නය ෙමය.
බරපතල වංචා, Ðෂණ, රාජ ස!ප, වර5සාද, බලය සහ
අකාරය අ? ෙලස භා තා LMම ස!බ/ධෙය/ ම-ශනය
LMම සඳහා p ජනාපY පM=ෂණ ෙකk`ෂ/ සභාව පැ`i.
භාග කර, 2015 සැ}තැ!බ- ට ÕRතය/ න! කර, ÕRතය/ට
අදාළ ෙචදනා ෙගk^ කර, ෙචදනාවට අදාළ වැV+ද සඳහ/ කර
අපට ෙපෙනන හැjයට ඉතාමම ස ස්තරව වා-තා ඉR[ප
කළා. ග9 (ෛවද) න./ද ජයYස්ස ම/I0මා ම0 කළ
ක9~වලට අමතරව එr ඇව/yගා ග^ෙද^ෙ1 Ðතය/
13ෙදනා න! කර, ඒ අයෙJ වැV+ද ෙමkක=ද, ඒ අයට Rය e0
දÖවම ෙමkක=ද Lයා ෙයජනා කර Yෙබනවා. ඒවාට න පවරා
Yෙබනවාද?
ඊට අමතරව ?වාස සංව-ධන අකා[ෙC Ðතය/
ගණනාව=-පා-.ෙ!/0 ම/Iව9/ ඇ0¬ව- න! කර
Yෙබනවා, වැV+ද සඳහ/ කර Yෙබනවා, ෙචදනාව සඳහ/ කර
Yෙබනවා. පGvය කාලෙC ෙපkE සංව-ධන මඩලය භාරව j
ඇමYවරයා -ව-තමාන ජනාපYවරයාෙJ කා-ය මඩලෙC
තන0ර= දරනවා.- එම වා-තා 34/ 2ක වැරRක9 කර
Yෙබනවා. ඒවාට අදාළව න පවරා Yෙබනවාද? මම ෙ! 8බඳව
{Yය හා සාමය 8බඳ අමාතවරයාෙග^ ඇවා. බරපතළ
ගණෙC zල අවභා ත 8බඳව, ITN එෙ= DදE වංචා 8බඳව
ෙක8/ම ෙචදනා කර, ÕRතය/ න! කර, -rට රාජ
නායකය/ෙJ න! සමඟ- Yෙබනවා. ඔබ0ම/ලා ඒවා
ෙ+ශපාලන වශෙය/ පා «7 කර ග/නවාද, එෙහම නැYන!
සාධාරණ මෙ1දයකට අ^ව න අහ/න ෙදනවාද Lයා අ
දැනග/න කැමැY.

ග (ආචාය) හෂ ද DEවා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி7வா)

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

5ශ්න අංක 6-210/'18-(1), ග9 උදය 5භා ග!ම/ ල
මහතා.

ග උදය "භාB ගම 6ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா" கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ග9 කථානායක0ම?, මම එම 5ශ්නය අහනවා.

ග ල/ෂ්ම

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Public Enterprise and
Kandy City Development I ask for two weeks' time to
answer that Question.
"ශ්නය ම8 නක= ඉMපB efමට ෙයWග කරන ල=.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ඉ ධන 6රහE බලප:රBනqර ස්/කය

எாிெபா நிர12 நிைலய உாிம1பதிர<க:
இரதின2ாி மாவட
FILLING STATION LICENCES: RATNAPURA DISTRICT
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7. ග ෙහFෂා %තානෙ* මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Hesha Withanage)

ඛ?ජ ෙතE ස!ප සංව-ධන අමාත0මාෙග/ ඇÀ 5ශ්නය
- (1) :
(අ)

(i)

2010 ව-ෂෙC ට රනර Rස්®=කය සඳහා
ලබා _ ඇY ඉ/ධන ර!හE බලපQ සංඛාව
ෙකkපමණද;

(ii)

එම බලපQ ලබාග +ගලය/ෙJ න! හා
. නය/ කවෙ-ද;

(iii)

එම බලපQ ලබා_ෙ!_ අ^ගමනය කළ මෙ1දය
කවෙ-ද;

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ග9 කථානායක0ම?, ෙ! රටට ඉතාමම පැහැR.ව
ෙපෙනනවා, {YපYවරයා ඒ අවශ ෙචදනා ස!බ/ධව
අකරණෙC න ෙගk^ කර Yෙබන බව. දැනට අෙ} ප=ෂෙC
ඉහළ ?ලය= දරන rට ඇමYවරෙය= ස!බ/ධෙය^
ෙමවැ? +ය= වා-තා ණා. අෙ} ෙ+ශපාලන අවශතාවකට,
"එෙහම කර/න, ෙමෙහම කර/න" Lයා {YපYවරයාට
Lයනවාය Lයා මම ශ්වාස කර/ෙ/ නැහැ. මම ශ්වාස
කර/ෙ/, {YපYවරයා තම ෙදපා-තෙ!/0ෙ1 ?ලධා[/
හරහා ඒ ෙචදනා ෙගk^ LMම සඳහා අවශ යවර ග/නා බව.
ග9 මE රනායක ම/I0මා Lය කාරණය මම
8ග/නවා. ITN නා.කාෙ1 9 යE `.යන 110ක
advertisements දමලා ඒවාට ෙගව/ෙ/ නැYව ඒ
ස!බ/ධෙය/ rට රාජ නායකයාෙJ නම පවා සඳහ/
ෙවනවා. මම rතන යට ඒ වැV+දට Rය e0 දÖවම ඒ
ෙකk`ෂ/ සභා වා-තාෙ1 සඳහ/ ෙවලා Yෙබනවා. එ0මා
පමණ= ෙනkෙව, ඉR[ෙC_ ජනාපYවරණයට ඉR[ප ෙව/න
ඕනෑය Lයන +ගලය/ෙJ න! පවා ෙමr සඳහ/ ෙවලා

eMඇEල මහතා

(மாமி லSம கிாிஎ7ல)

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනkඑෙස$ න!, ඒ ම/ද?

ெபேறாய வள க அபிவிதி அைமசைர
ேகட வினா:
அ) (i)

(

(ii)

2010 ஆ" வ ட" Dத இர$தினHாி
மாவட$:  வழக4ப1*ள எாிெபா *
நிர4H" நிைலயக கான உாிம4 ப$திர
களி எ'ணி ைக யா:;
ேம0ப( உாிம"ப$திரகைள4 ெப0@
ெகா'ட ஆகள: ெபய3 ம0@" Dகவாி
யா:;
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ேம0ப( உாிம4ப$திரகைள வழ" ேபா:
பிப0ற4பட Dைறயிய யா:;
எபைத அவ3 இ சைப  அறிவி4பாரா?
(ஆ)
இேற, ஏ?
(iii)

asked the
Development:
(a)

(b)

394
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Minister

of

Petroleum

(ii)

අදාළ ස්තර ඇD~ෙමr ද=වා ඇත. එය
සභාගත* කර`.

(iii)

ෙ! ස!බ/ධෙය/ ලංකා ඛ?ජ ෙතE {Yගත
සංස්ථාෙ1 මෙ1දය= Yෙබනවා. Filling
stations 2= අතර lර LෙලÑට- 6= Yෙබ/න
ඕනෑ. නD, ඒක නාග[ක 5ෙ+ශවලට
බලපවව/ෙ/ නැහැ. පාරට Dණලා අs
125ක lර= Yෙබ/න ඕනෑ. ඉඩෙ! 5මාණය
ප-චස් 30, 40 අතර ව/න ඕනෑ.

Resources

Will he inform this House (i)

the total number of filling station licences
that have been issued to the Ratnapura
District since 2010;

(ii)

the names and addresses of the persons to
whom those licences have been issued; and

(iii)

the methodology that has been adopted in
issuing those licences?

සංස්ථාෙ1 ?-ණායකය/ ස!3-ණ කර^
ලැnවද ඉ/ධන ර!හල= r gම සඳහා
අ^මැYය ලබා_මට 5ථම පහත සඳහ/
ආයතනවල ?-ෙ+ශය/ ඛ?ජ ෙතE {Yගත
සංස්ථාව / අ?වා-යය ෙලස සලකා බල^
ලබ.
1. 5ාෙ+¥ය ෙEක!වරයාෙJ ?-ෙ+ශය
2. මධම ප[සර අකා[ෙC ?-ෙ+ශය

If not, why?

3.

ග (ෛවදV) අෙනWමා ගමෙ* මහBය (ඛජ ෙතE
සපB සංවධන ෙයWජV අමාතV8ය)

(மாமி
(டாட) (தி>மதி) அேனாமா கமேக
ெப%ேறாCய வள0க அபிவி>"தி பிரதி அைமOச)

ග9 කථානායක0ම?, ඛ?ජ ෙතE ස!ප සංව-ධන
අමාත0මා ෙව^ෙව/ මම එම 5ශ්නයට 80ර ෙදනවා.
(අ)

(i)

බලපQ සංඛාව 16.

4. මා-ග සංව-ධන අකා[ෙC ?-ෙ+ශය
5. අදාළ N`ය rj 5ෙ+ශය අ^ව
අතවශ වන අෙනP ආයතනවල
?-ෙ+ශය/.

-

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of
Petroleum Resources Development)

අදාළ 5ාෙ+¥ය සභා/නගර සභාවල
?-ෙ+ශය

(ආ) අදාළ ෙනkෙ1.

* සභාෙසය මත තබන ලද ඇ`$ම:

சபாடதி ைவ கபட இைண :

Annex tabled:
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පා-.ෙ!/0ව

ග ෙහFෂා %තානෙ* මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Hesha Withanage)

ෙමම 5ශ්නයට 809 ලබා _ම ස!බ/ධෙය/ මම ග9
?ෙයජ ඇමY0`යට ස්0Yය පළ කරනවා. ග9
කථානායක0ම?, පළDවැ? අ09 5ශ්නය.
ග9 කථානායක0ම?, ෙලක ෙවෙළඳ ෙපkෙළ$ ෙබkර ෙතE
`ල උ«චාවචනය එ=ක ඇYවන ෙතE `ල වැsgම පාලනය
LMම Lම රජයකට පහG ව/ෙ/ නැහැ. පGvය රජය ඒ
ගැටfවට Dණ l/නා. ඒ වාෙJම ෙ! රජයට ඒ ගැටfවට
Dණ ෙද/න lවනවා. නD ග9 ?ෙයජ ඇමY0`ය?,
ඉYහාසෙC සමහර අවස්ථාවල ෙලක ෙවෙළඳ ෙපkෙළ$ ෙතE `ල
¥àෙය/ අ ~ ෙවලාවට ඒ වාය ෙ! රෙy ජනතාවට
ලැෙ නැY බව අ
ද/නවා. එවැ? අවස්ථාවල_
ෙ#$ෂ්ඨාකරණය ලබා l/ /l පවා ෙනkතකා සමහර රජය/
තම/ට rතැ ප[R කටe0 කළා.

396

ග (ආචාය) බ ල Aණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப@ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ග9 කථානායක0ම?, point of Order එක= Yෙබනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබ0මාෙJ point of Order එක ෙමkක=ද? [බාධා LM!]
Hon. Hesha Withanage, first finish asking the
Supplementary Questions. තව අ09 5ශ්නය= Yෙබනවාද?

ග ෙහFෂා %තානෙ* මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Hesha Withanage)

අ09 5ශ්නය අහ/න ඉඩ ෙද/ෙ/ නැහැ ෙ/.

ග කථානායක8මා
අද වනෙකkට Yෙබන සැබෑ තවය ෙ! රෙy ජනතාවට
දැන ග/න Yෙබන අYය අr` කරලා, වාජ ආ-ක
ෙශ$ෂඥෙය ෙවනස් ෙවනස් අංක ගiත මව./ රෙy ජනතාව
Dළා කරන මහා ෙලkP මාධකරණයක ?රත ෙවනවා. ෙ! සැබෑ
තවය ෙ! රෙy ජනතාවට අවෙබධ කරලා ෙද/න, ෙබk9
ෙගEව./ ජනතාවෙJ මනස කෘY කරන 5කාශවලට
80ර= ෙද/න ආයතනය /, අමාතාංශය / ය!L
mයා මා-ගය= ගැ{ම අවශ. මා ඔබ0`යෙග/ දැන ග/න
කැමැY, ෙ! ෙචදනා ස!බ/ධව ඉR[ප කරන අසත
5චාරවලට Dණ ෙද/න පා[ෙභvකයා ෙව^ෙව/
අමාතාංශය / කර^ ලබන ය! වැඩසටහන= Yෙබනවාද
Lයලා.

ග (ෛවදV) අෙනWමා ගමෙ* මහBය

(மாமி (டாட) ((தி>மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage)

ග9 ම/I0ම?, අද ෙලක ෙවෙළඳ ෙපkෙළ$ ඉ/ධන `ල
ඉහළ vr/ Yෙබනවා. අෙගස්0 01වන දා වනෙකkට ඔ=ෙy/
92 ඉ/ධන බැරලයක `ල ෙඩkල- 81.31= වශෙය/ තම
Yෙ. සැ}තැ!බ- 03වන දා වනෙකkට ඉ/ධන බැරලයක `ල
ෙඩkල- 86.55= ෙවලා Yෙබනවා. සමහර ට ලබන වතාෙ1 `ල
වැs ෙව/න ¬ව/. නD `ල ÀQය හ/වා _ම එ=ක
ෙලක ෙවෙළඳ ෙපkෙළ$ ස්වභාවය බැfෙවk, සාමානෙය/ ¥ත
කාලය Ly
වනෙකkට ෙවෙළඳ ෙපkෙළ$ `ල වැsෙවලා
Yෙබනවා. නD ඉR[ෙC_ ෙපබරවා[, මා-0 මාස වනෙකkට
ෙවෙළඳ ෙපkෙළ$ ඉ/ධන `ල අ වනෙකkට, `ල ÀQය එ=ක
අපට ඉ/ධන `ල පාලනය කර/න ¬ව/ ෙවනවා. නD
ඇතටම දැ/ `?G/ට 5ශ්නය ෙවලා Yෙබ/ෙ/, ඉ/ධන `ල
වැs කළාම බ `ල වැs LMම, ඉ/ධන `ල අ කළාම බ
`ල අ ෙනkLMම තම. ඉ/ධන `ල වැs LMමට සාෙ}=ෂව
ෙනkෙව බවල `ල වැs කර/ෙ/. අද උෙ+ කැනy
මඩලෙC_ ෙ! ස!බ/ධෙය/ කථා කළා. ¡සE `ල
9 යලL/ වැs කෙළk පා/ ෙගsයක `ල 9 යE 5L/ වැs
කරනවා. අ?= ෙ+වEවල Lම `ල පාලනය= නැහැ. ¡සE `ල
වැs ණාය Lයන කාරණය උපෙයâ කරෙගන හැම
භාඩයකම `ල වැs කරනවා. නD අ ඉ/ධන `ල අ කළ
ෙවලාෙ1 ක9ව බ `ල අ කෙළ$ නැහැ. ඒ ?සා ෙ! ගැන
දැ^ව LMෙ! වැඩසටහන= අමාතාංශෙය/ කර/න අ
බලාෙපkෙරk0 ෙවනවා. ෙවන රටවE හැම දාම ඉ/ධන `ල
ෙවනස් කරනවා. ඉ/Rයාෙ1 හැම දාම ඉ/ධන `ල ෙවනස්
කරනවා. කාටව ඒක ෙෙර/ෙ/ නැහැ. ෙලක ෙවෙළඳ
ෙපkෙළ$ ඉ/ධන `ල අ gම එ=ක අ අ?වා-යෙය/ම `ල
අ කරනවා.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 බ/lල uණව-ධන ම/I0ම?, අ09 5ශ්න අවස/
ණාම ඔබ0මාට අවස්ථාව ෙද/න!.

ග ෙහFෂා %තානෙ* මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Hesha Withanage)

ග9 කථානායක0ම?, මෙJ ෙදවන අ09 5ශ්නය ෙමය.
[බාධා LMම=]

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ෙහ$ෂා තානෙJ ම/I0මා අ09 5ශ්නය අහලා අවස/
ණාම, ඔබ0මාට point of Order එක ඉR[ප LMමට අවස්ථාව
ෙද/න!.

ග ෙහFෂා %තානෙ* මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Hesha Withanage)

ග9 කථානායක0ම?, මෙJ ෙදවන අ09 5ශ්නය ෙමය.
[බාධා LMම=]

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙ! 5ශ්නය අහලා ඉවර ණාම අවස්ථාව ෙද/න!. ඔබ0මා
පා-.ෙ!/0වට disturb කරනවා ෙ/. ම/IවරෙයPට
5ශ්නය= අහ/න ෙද/ෙ/ නැහැ, disturb කරනවා.

ග ෙහFෂා %තානෙ* මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Hesha Withanage)

ග9 ?ෙයජ අමාත0`ය?, මම ඔබ0`යට L1ෙ1
ෙමය. ෙ!ක තම ඇත තවය. ෙ! රෙy `?G/ෙJ
මනස කෘY කර/න ෙබk9 ෙගE Lය`/ ඉ/නෙකkට
ඔබ0`ය සැබෑ තවය -ඇත- Lයනෙකkට අහෙගන ඉ/න
බැ[ තවය= ඇY. මම ඔබ0`යට Lයනවා, ෙ!කට
ෙශ$ෂෙය/ම -[බාධා LM!]

ග ම cවරෙය/

(மாமி உ-.பின ஒ>வ)

(An Hon. Member)

දැ/ ෙඩkල- එක |යද?
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ග කථානායක8මා

ග (ආචාය) බ ල Aණවධන මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி (கலாநிதி) ப@ல ணவதன)

ම/I0මා වාs ෙව/න. ඔබ0මා දැ/ ෙකk«චර කථා කළාද?
ඔබ0මා දැ/ හතර-පස් ෙදෙනPට disturb කළා.

ග ෙහFෂා %තානෙ* මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Hesha Withanage)

ෙඩkල- එක ඒ දවස්වල Y~ ගණන, දැ/ Yෙබන
ගණන බැfවාම පැහැR. කරග/න ¬ව/. ග9 ?ෙයජ
අමාත0`ය?, මම ඔබ0`යට Lයනවා, ෙ! ''පච කඩායම''
පවවන මාධ සාක«ඡාවලට
809 ෙද/න ¬ව/
වැඩසටහන= හද/න Lයලා. ෙමkකද, ෙ! රෙy `?G/ට
සංෙ1_ 5ශ්නය= වන ෙතE `ල 8බඳව දැන ග/න ඕනෑ; ෙ!
ෙවන +ය ෙමkක=ද Lයන එක දැන ග/න ඕනෑ. අ9l
ගණන= Yස්ෙස$ ෙතE `ල මහා ශාල 5මාණයL/ වැs ණා.
ෙ! ආව බලයට ප ~ ගම/ ෙතE `ල අ කළා. ඒ අ
කර කාලෙC කටවE වැrලා Yණා. දැ/ ෙලක ෙවෙළඳ
ෙපkෙළ$ ෙබkරෙතE `ල වැsgම සමඟ රජය= යට ය! ය!
mයාමා-ග ග/න +ධ ෙවනවා. ෙදවන අ09 5ශ්නය යට
ග9 ?ෙයජ ඇමY0`යෙග/ මම ෙ! 5ශ්නය අහ/න
කැමැY. ෙ! රෙy සංස්කෘYෙC ෙකkටස= ෙවලා Yණා,
ස!5දායය= Yණා, filling station එක= ග/න
ෙ+ශපාලනඥෙය= ෙව/න ඕනෑ Lයලා. ෙ! රෙy බතරය= යයට 90=ම - filling stationsවල අYය Yෙබ/ෙ/
ම/Iව9/ට, ඇමYව9/ට. හැබැ, අ පGvය අ9l 0ෙ/
ෙකkෙහ$ව එෙහම ෙදය= ෙවනවා දැ=ෙ= නැහැ. ඒ ?සා මම
ග9 ?ෙයජ ඇමY0`යෙග/ අහනවා, ෙ! සංස්කෘYය
?-මාණය ෙවලා Yෙබ/ෙ/ ෙකkෙහkමද, ?ෙයජ අමාතව[ය
යට ඔබ0`යට ඒ ඉYහාසය ගැන අවෙබධය= Yෙබනවාද
Lයලා.

ග (ෛවදV) අෙනWමා ගමෙ* මහBය

(மாமி (டாட) ((தி>மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage)

ඇතටම මම ප ණාට පGව ඒ සඳහා අවශ ?-ණායක
ෙබkෙහkම පැහැR.ව දමලා Yෙබනවා, ෙම/න ෙ! ?-ණායක
ඇ0ෙළ$ තම අ filling station එක= ෙද/ෙ/ Lයලා. ෙමkකද,
ෙවනදාට `?ස්G මහ/ ෙවලා filling station එකට අවශ
ෙ+වE ඔ=ෙකම කළාට පGව ෙද/න බැහැ Lයලා reject
කරනවා. ඔබ0මා Lය යට ඒ අතෙ- හැම තැනම DදE
ග^ෙද^ +ධ ~ බව මම ද/නවා. දැ/ අ ඒක නවවලා
Yෙබනවා. ඔබ0ම/ලාට අහ/න ¬ව/, කවදාද අ filling
stationsවලට සE. අරෙගන Yෙබ/ෙ/ Lයලා. [බාධා LMම=]

ග කථානායක8මා

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අ ඒ ස!බ/ධෙය/ ෙවනම
වාදයකට යD. ෙ!ක
ෙමතැ?/ ඉවර. ෙ!ක පැහැR. කර ගැ{ම=.

ග (ආචාය) බ ල Aණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப@ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

එදා මr/ද රාජප=ෂ eගෙC ෙලක ෙවෙළඳ ෙපkෙළ$
ෙබkරෙතE බැරලය= 9 යE අÀවට Yෙබනෙකkට අ ඛ?ජ
ෙතE qට- එක= අෙළ කෙළ$ 9 යE එකය පහෙළkවට. අද
අෙළ කර/ෙ/ 9 යE එකය හත8ස්නවයට.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

That is not a point of Order.
ග (ආචාය) බ ල Aණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப@ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ඒ ?සා, මr/ද රාජප=ෂ eගයට වඩා අද ෙතE `ල වැs
Lයන එක තම ෙබkෙහkම පැහැR.ව Lය/න ඕනෑ.

ග ල/ෂ්ම

eMඇEල මහතා

(மாமி லSம கிாிஎ7ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

What is the point of Order, Hon. Leader of the House?
- [Interruption.]

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ?ෙයජ ඇමY0`යට
ෙද/න.

මම ග9 ?ෙයජ ඇමY0`යෙග/ පැහැR. LMම= කර
ග/න හද/ෙ/. ග9 ?ෙයජ ඇමY0`ය?, ඔබ0`ය
සඳහ/ කළා, ෙලක ෙවෙළඳ ෙපkෙළ$ ෙතE `ල වැs ෙවලා
Yෙබනවා Lයලා. නD ඔබ0`යට 8ග/න +ධ ෙවනවා, ෙ!
වන ට අද ෙඩkල- එකක ලංකා බැංPෙ1 P~! `ල 9 යE
එකය හැටහත සත පහෙළkව= බව. එ ට, 9 යල බාElgම
සමඟ ආනයනය කරන ෙතE සඳහා ඔබ0`යට ෙගව/න +ධ
වන `ල අ?වා-යෙය/ම Rv/ Rගටම වැs ෙවනවා. [බාධා
LMම=]

809 ෙද/න අවස්ථාව

ග (ආචාය) බ ල Aණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப@ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ග (ෛවදV) අෙනWමා ගමෙ* මහBය

ග9 කථානායක0ම? -

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage)

ග කථානායක8මා

(மாமி (டாட) ((தி>மதி) அேனாமா கமேக)

මම ද/නවා, filling station එක= සE. _ලා ග/නවා Lයන
එක, ඇතටම ඒක ?ක! ?යමය= ෙවලා Yණා Lයා. නD
අ දැ/ ඒ තවෙය/ `Rලා Yෙබනවා. මට ඒ ගැන බය නැ0ව
Lය/න ¬ව/.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

That Question is over now. Let us move on to the next
Question.

ග කථානායක8මා

ග ල/ෂ්ම

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙහkඳ. ආචා-ය0මා, ඔබ0මාෙJ 5ශ්නය ෙමkක=ද?

Sir, I rise to a point of Order.

(மாமி சபாநாயக அவக)

eMඇEල මහතා

(மாமி லSம கிாிஎ7ல)
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ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Yes, Hon. Leader of the House?
ග ල/ෂ්ම

400

පා-.ෙ!/0ව

eMඇEල මහතා

(மாமி லSம கிாிஎ7ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ලංකා .වර වරාය (ගත සංස්ථාවට ල= ගB
ඉ ධන ෙපuප : %ස්තර

இல<ைக மீபி, /ைற&க%
>9தாபனதி'7 ெகாவன? ெச3ய1பட
எாிெபா பபிக: விபர

FUEL PUMPS PURCHASED FOR CEYLON FISHERY HARBOURS
CORPORATION: DETAILS
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ග9 කථානායක0ම?, ෙමෙහම 5ශ්න අහ/න බැහැ.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අහ/න බැහැ. That is right. We will move on to the
next Question.

8. ග . රංdB ද ෙසuසා මහතා
(மாமி ாீ. ரIஜி" த ெசாBசா)
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

<වර හා ජලජ ස!ප සංව-ධන සහ ´ාÑය ආ-කය 8බඳ
අමාත0මාෙග/ ඇÀ 5ශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ව-ෂ 2013, 2014 ෙහ ඊට ආස/න ව-ෂයක_
ලංකා <වර වරාය {Yගත සංස්ථාවට ඉ/ධන
ෙපk!ප (ම^ කඩන) ෙතkගය= `ල_ ගෙද;

(ii)

එෙස$ න!, එම සංඛාව ෙකkපමණද;

(iii)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs}

එම ඉ/ධන ෙපk!පවල ?ෂ්පාRත රට, ?ෂ්පාRත
ව-ෂය හා ව-ගය කවෙ-ද;

(iv)

එ= ඉ/ධන ෙපk!පයක `ල ෙකkපමණද;

නැv Dෙ_ය.

(v)

ඒ සඳහා වැය කළ D¬ Dදල ෙකkපමණද;

ග රE %UමDංහ මහතා (අාමාතV8මා සහ ජා(ක
"(පB( හා ආhක කටy8 අමාතV8මා)

(மாமி ரணி7 விகிரமசி0க - பிரதம அைமOச> ேதசிய
ெகாைகக ம%- ெபா>ளாதார அGவ7க அைமOச>)

எதா.
rose.

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනrද?
(ආ)

(i)

එම ඉ/ධන ෙපk!ප ව-ගය ලංකා ඛ?ජ ෙතE
{Yගත සංස්ථාෙ1 5`Y පM=ෂණෙය/ අ^මත
p ඒවාද;

(ii)

එම ෙපk!ප ෙ! වන ට භා තෙC පවද;
නැතෙහk, භා තෙය/ ඉව කර Yෙද;

(iii)

භා තෙය/ ඉවකර Yෙ න!, එයට ෙහ$0ව
කවෙ-ද;

(iv)

භා තෙය/ ඉව කර Yෙ න!, එම ෙපk!ප
`ල_ ග ?ලධා[/ට එෙරrව ග/නා යවර
කවෙ-ද;

(v)

ෙමම `ල_ ගැ{ම ෙහ$0ෙව/ රජයට l p zල
පාව ෙකkපමණද;

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Yes, Hon. Prime Minister?
ග රE %UමDංහ මහතා

(மாமி ரணி7 விகிரமசி0க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ග9 කථානායක0ම?, ග9 ෙහ$ෂා තානෙJ ම/I0මා
ඇෙ1 ෙතE `ල ගැන 5ශ්නය=. ඒ 8බඳව දැ^ව කර/න
අමාතාංශය කර/ෙ/ ෙමkක=ද Lයලා තම එ0මා ඇෙ1.
ෙලකෙCම ෙඩkල- එක ශ=Yම ෙවලා අෙන= යfම DදE
බාElෙවලා Yෙබනවා. ඉ/Rයාවට ෙමය ෙවලා Yෙබනවා;
පLස්තානයට ෙවලා Yෙබනවා. ෙලකෙC DදE අතර ෙඩkලරෙC
අගය වැsෙවලා අෙන= ඒවා අෙවලා Yෙබනවා. ඒ ?සා බ
`ල 8බඳ 5ශ්නය හැම රටකටම Yෙබනවා. ඒ 8බඳව ඕනෑ
න! ෙවනම වාදය= ග/න ¬ව/.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙවනම වාදය= ග/න ¬ව/.

ග රE %UමDංහ මහතා

(மாமி ரணி7 விகிரமசி0க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ඒ වාෙJම සමහර ට 9 යE 2000L/ අපට ªව ෙව/න
¬ව/ eගය= එ. ඒ වන ෙත= අ ෙලකෙC Yෙබන ෙ!
5ශ්නයට Dණ ෙද/ෙ/ ෙකkෙහkමද Lයලා බල/න ඕනෑ.
එ«චර Yෙබ/ෙ/. එදා ලංකාෙ1 ෙතE Pණන ෙකkට ගත
ලාභය බල/න. ශාල ලාභය= ගතා ෙ/. අද ඒක අ කරලා,
ෙලකෙC Yෙබන තවයට Dණ ෙදනවා. අ L1ෙ1 ෙලක
ෙවෙළඳෙපkෙළ$ `ල වැs ෙණk අවාය ග/න ෙව; `ල අ
ෙණk වාය ෙදනවා Lයලා. ෙමෙත= කE වාය l/නා.

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනrද?
(ඇ) ෙනkඑෙස$ න!, ඒ ම/ද?

கட0ெறாழி, நீரக வளQல அபிவி $தி ம0@"
கிராமிய4 ெபா ளாதார அ!வக* அைம சைர ேகட
வினா:
(அ) (i)
2013,
2014
அல: அதைன அ'மி$த
வ டகளி இலைக மீபி($ :ைறDக
R1$தாபன$தி0 ஒ ெதாைக எாிெபா *
ப"பிக* (மானி இட4பட) ெகா*வன;
ெச&ய4படதா;
(ii)
ஆெமனி, அத எ'ணி ைக எ.வள;;
(iii)
ேம0ப( எாிெபா * ப"பிகைள உ0ப$தி
ெச&த நா1, உ0ப$தி வ ட" ம0@" வைக
யா:;
(iv)
ேம0ப( எாிெபா * ப"பிெயாறி விைல
எ.வள;;
(v)
அத0காக ெசல; ெச&ய4பட ெமா$த நிதி$
ெதாைக எ.வள;;
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எபைத அவ3 இ சைபயி அறிவி4பாரா?
(ஆ) (i)
ேம0ப( எாிெபா * ப"பி வைகயான:
இலைக ெப0ேறாSய R1$தாபன$தி
தர4
பாிேசாதைனயி
Qல"
அகீகாி க4படைவயா;
(ii)
ேம0ப( ப"பிக* த0ேபா: பாவைனயி
உ*ளனவா,
பாவைனயிS :
நீ க4ப1*ளனவா;
(iii)
பாவைனயிS :
நீ க4ப( 4பி,
அத0கான காரண" யா:;
(iv)
பாவைனயிS : நீ க4ப( 4பி அத
ப"பிகைள
ெகா*வன;
ெச&த
உ$திேயாக$த3க  எதிராக எ1 க4ப1"
நடவ( ைக யா:?
(v)
இத ெகா*வன; காரணமாக அரE 
ஏ0பட நிதிசா3 நட" எ.வள;;
எபைத)" அவ3 இ சைப  அறிவி4பாரா?
(இ)
இேற, ஏ?

´ාÑය ආ-කය 8බඳ අමාත0මා ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නයට
80ර ෙදනවා.
(අ)

(b)

(c)

Will he inform this House(i) whether a consignment of fuel pumps
(meter readable) were purchased for the
Ceylon Fishery Harbours Corporation in the
years 2013, 2014 or a year close to those;
(ii) if so, how many;
(iii) the country of manufacture, the year of
manufacture and the brand of the fuel
pumps;
(iv) the price of a pump; and
(v) how much was spent in total?
Will he also inform this House(i) whether the brand of fuel pumps concerned
are those approved by the standard test of
the Ceylon Petroleum Corporation;
(ii) whether those pumps are still in use or
removed from use;
(iii) if they have been removed from use, what
the reason was;
(iv) if they have been removed from use, what
action will be taken against the officers who
purchased the pumps concerned; and
(v) the financial loss caused to the Government
by this purchase?
If not, why?

ග ; ෙවදආර¡5 මහතා (.වර හා ජලජ සපB
සංවධන සහ ා¢ය ආhකය 67බඳ රාජV අමාතV8මා)

(மாமி திC. ெவதஆரOசி - கட%ெறாழி7, நீரக வள[ல
அபிவி>"தி ம%- கிராமிய. ெபா>ளாதார அGவ7க
இராஜா0க அைமOச)
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development and Rural Economic
Affairs)

ග9 කථානායක0ම?, <වර හා ජලජ ස!ප සංව-ධන සහ

(i)

ඔ1.

(ii)

ඉ/ධන ෙපk!ප ඒකක 06.

(iii)

?ෂ්පාRත රට - ðනය
?ෂ්පාRත ව-ෂය - 1995
ව-ගය - Fuel Dispenser - LANFEND - JDK
90C 1111 (single nozzle)

(iv)

9. 1,038,240.00 (5වාහනය හා ස LMම සrතව)
(9 යE දසල=ෂ Yස්අටදහස් ෙදය හත.හ=
පමi.)

(v)

9. 6,229,440.00 (5වාහනය හා ස LM! සrතව)
(9 යE හැටෙදල=ෂ
හත.හ= පමi.)

(ආ)

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development and Rural Economic Affairs:
(a)
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නවදහස්

(i)

ඔ1.

(ii)

භා තෙC පව.

(iii)

පැන ෙනkන.

(iv)

පැන ෙනkන.

(v)

zල පාව= l g ෙනkමැත.

හාරය

(ඇ) පැන ෙනkන.

ග

. රංdB ද ෙසuසා මහතා

(மாமி ாீ. ரIஜி" த ெசாBசா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ග9 කථානායක0ම?, මෙJ පළDවැ? අ09 5ශ්නය ෙමය.
2013, 2014 ව-ෂවල_ ලංකා <වර වරාය {Yගත සංස්ථාවට ෙ!
Lයන ම^ ය/Q -ෙතE ෙපk!ප- `ල_ අරෙගන Yෙබනවා.
හැබැ, ඒ `ල_ ග ෙපk!ප ෙ! වනෙකkට භා තෙC Yෙබනවාය
Lයලා ග9 ඇමY0මා L1වාට එ0මා L1ව කාරණය
ස!3-ණෙය/ම සතෙය/ ෙතkර. ඒ යf ෙපk!ප ෙ! වන ට
භා තෙය/ ඉව කරලා Yෙබනවා. ඒ ස!බ/ධෙය/ p යf
ෙතkර09 සහ ඡායාºප මා ළඟ Yෙබනවා. ග9 ඇමY0මාට
අදාළ ?ලධා[/ / වැVR ෙතkර0ර= සපයලා ෙව/න ඇY
Lයලා මම rතනවා.
මම නැවත ෙ! කාරණය ෙකෙරr ඔබ0මාෙJ අවධානය
ෙයkD කරවනවා. 2002 ව-ෂෙC ෙහ 2003 ව-ෂෙC - ග9
කථානායක0මා l. බල සහ බලශ=Y ඇමYවරයා ෙලස rට
වකවා^ව 0ළ- `ල_ ග ðනෙC ?ෂ්පාRත ෙතE ෙපk!ප ඒ
ආකාරෙය/ම mයාමක ෙකෙරනවා. 2014 අ9+ෙ+ ලංකා
<වර වරාය {Yගත සංස්ථාවට `ල_ ග ෙපk!ප jක තම ෙ!
කැsලා Yෙබ/ෙ/. ෙ! ෙදකම එකම ව-ගෙC; එකම `ල.
ෙදවැ? වතාවට -2014 ව-ෂෙC- `ල_ ග ෙපk!පවල 5`YෙC
L ගැටfව= නැYව භා තෙC පවYනවා Lයන කාරණය
සතය=ද Lයලා නැවත මම ඔබ0මාෙග/ අහනවා.

ග ; ෙවදආර¡5 මහතා

(மாமி திC. ெவதஆரOசி)
(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

2013, 2014 ව-ෂවල ෙගනා ෙපk!ප පා «7 කරනවා. ඒවා
8බඳව 5ශ්නය= නැහැෙ/.

ග

. රංdB ද ෙසuසා මහතා

(மாமி ாீ. ரIஜி" த ெசாBசா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

නැහැ, ග9 ඇමY0මා. ඒ යEල භා තෙය/ ඉව කරලා
Yෙබනවා. ඒ 8බඳ p යf ෙතkර09 මම ළඟ Yෙබනවා.
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ග කථානායක8මා

ග

(The Hon. Speaker)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

(மாமி சபாநாயக அவக)
ග9 ඇමY0මාට ඒ ෙතkර09 යEල ලබා ෙද/න.
එතෙකkට ඇමY0මාට ඒ ස!බ/ධෙය/ ෙහkයා බල/න
¬ව/ෙ/, ග9 ම/I0මා.

. රංdB ද ෙසuසා මහතා

(மாமி ாீ. ரIஜி" த ெசாBசா)

`ල 8බඳව ෙනkෙව මම අහ/ෙ/, ග9 ඇමY0මා.
වැsර Dදල= නැවත ෙගව/න පා[ෙභvකයාට +ධ වන එක
ගැන මම අහ/ෙ/.

ග ; ෙවදආර¡5 මහතා

ග ; ෙවදආර¡5 මහතා

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

(மாமி திC. ெவதஆரOசி)
2013, 2014 ව-ෂ Lය/ෙ/ රාජප=ෂ ආව Y~
කාලෙC. පරණ බ ෙව/න ඇY ෙග/වලා Yෙබ/ෙ/. මම ඒ
ගැන ෙහkයා බලා ෙතkර09 Lය/න!.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

(மாமி திC. ெவதஆரOசி)
පා[ෙභvකයාට ෙනkෙව. ෙඩkලරය වැs වනෙකkට ඒ වැs
වන 5මාණය ෙගව/න ඕනෑ.

ග

. රංdB ද ෙසuසා මහතා

(மாமி ாீ. ரIஜி" த ெசாBசா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ෙබkෙහkම ස්0Y.

ඒ ගැන ෙහkයලා බල/න.

පාය ජල සැපyම: යාපනය ස්/කය
ග

7,நீ4 விநிேயாக: யா@1பாண மாவட

. රංdB ද ෙසuසා මහතා

(மாமி ாீ. ரIஜி" த ெசாBசா)

SUPPLY OF DRINKING WATER: JAFFNA DISTRICT

412/’18

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

රාජප=ෂ ආව,-

ග ; ෙවදආර¡5 මහතා

(மாமி திC. ெவதஆரOசி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

<වර ඇමY0මා ක9 ණ රාජප=ෂ ආව කාලෙC 2013, 2014- තම ෙග/pෙ1. [බාධා LMම=]

9. ග ආ. එ. ප:ම උදයශා ත AණෙසFකර මහතා
(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா@த ணேசகர)
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

නගර සැලG! හා ජල ස!පාදන අමාත0මාෙග/ ඇÀ
5ශ්නය - (2):
(අ)

(i)

1983 ව-ෂය වන ට යාපනය Rස්®=කය 0ළ
ජාYක ජල ස!පාදන හා ජලාපවහන මඩලය
ම/ [l පා{ය ජලය සපයන ලද ?වාස
සංඛාව ෙකkපමණද;

(ii)

ෙ! වන ට [l පා{ය ජලය සපය^ ලබන
?වාස සංඛාව ෙකkපමණද;

(iii)

1983 ව-ෂෙය/ පGව eදමය තවය ?මවන
09 පා{ය ජලය ලබා_ම ෙව^ෙව/ එ= එ=
ව-ෂය සඳහා රජය / ෙව/ කරන ලද D¬
Dදල ෙකkපමණද;

(iv)

eදමය තවය ?මgෙම/ පG 2015 ව-ෂය
වනෙත= පා{ය ජලය ලබා_ෙ! වාපෘY
ෙව^ෙව/ රජය ෙව/ කරන ලද D¬ Dදල එ=
එ= ව-ෂය අ^ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/
ෙකkපමණද;

(v)

ඉහත යEෙලrම 5ගY වා-තාව= ඉR[ප
කර/ෙ/ද;

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබ0මා ස්තර ලබා ෙද/න, ග9 ම/I0මා. ඔබ0මා දැ/
ෙදවැ? අ09 5ශ්නය අහ/න.

ග

. රංdB ද ෙසuසා මහතා

(மாமி ாீ. ரIஜி" த ெசாBசா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ෙබkෙහkම ස්0Y.
ග9 කථානායක0ම?, ෙ! ආකාරයට ෙපk!ප ෙගන ඒම
08/ zල පාව= +ධ g නැත Lයා 80ෙ- 5කාශ කරනවා.
ඒ 80ර 8ෙනkග/නා අතරම මම ඔබ0මාෙJ අවධානයට
නැවත ෙ! කාරණය ෙයkD කරවනවා. ඒ ෙපk!ප ෙගනා
කාලෙC -2014 වන ට- ඇෙම[ක/ ෙඩkලරය= 9 යE 131.
හැබැ, අද ඇෙම[ක/ ෙඩkලරය= 9 යE 167.15. ලංකා
<වර වරාය {Yගත සංස්ථාවට ෙහ ලංකා ඛ?ජ ෙතE {Yගත
සංස්ථාවට ෙ! ආකාරෙය/ ෙපk!ප `ල_ ගැ{මට වැs Dදල=
ෙගව/නට l gම 08/ ඒ බර ජනතාවට දර/න l gම
08/ ඛ?ජ ෙතE `ල ඉහළ යාම නතර කළ ෙනkහැL
සාධකය= බවට ප ෙවලා Yෙබනවා ෙ/ද?

ග ; ෙවදආර¡5 මහතා

(மாமி திC. ெவதஆரOசி)
(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ඛ?ජ ෙතE `ල ඉහළ යාම නතර කළ ෙනkහැL සාධකය=
බවට පෙවලා නැහැ. ෙලක ෙවෙළඳ ෙපkෙE `ල ÀQය අ^ව
ඛ?ජ ෙතE ලබා ෙද/න අ අද වනෙකkට කටe0 කරලා
Yෙබනවා.

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනkඑෙස$ න!, ඒ ම/ද?

நகர$ திடமிட ம0@" நீ3வழக அைம சைர
ேகட வினா:
(அ) (i)
1983
ஆ" ஆ'டளவி யா94பாண"
மாவட$தி ேதசிய நீ3 வழக ம0@"
வ(காலைம4H
சைபயினா E$திகாி
க4பட (நீ3 வழக4ப( த C1களி
எ'ணி ைக யா:;
(ii)
இறளவி
E$திகாி க4பட
(நீ3
வழக4ப1கிற C1களி எ'ணி ைக
யா:;
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1983 ஆ" ஆ'( பின3 )$த நிைலைம
D(வைட)" வைர (நீ3 வழவத0காக
ஒ.ேவா3 ஆ'(0" அரசாக" ஒ: கிய
ெமா$த4 பண$ெதாைக யா:;
(iv) )$த நிைலைம D(வைடத பின3, 2015 ஆ"
ஆ'1 வைர (நீ3 வழக க $திட
க காக அரசாக" ஒ: கிய ெமா$த
பண$ெதாைக ஆ'1 வாாியாக தனி$தனியாக
எ.வள;;
(v)
ேம0ப(
அைன$தின:"
Dேன0ற
அறி ைகைய சம34பி4பாரா;
எபைத அவ3 இ சைப  அறிவி4பாரா?
(ஆ) இேற, ஏ?

drinking water until the end of the war
situation after 1983;

(iii)

asked the Minister of City Planning and Water
Supply:
(a)

අංකය

how many households are provided with
cleaned drinking water at present;

(iii)

what amount in full was allocated by the
government in each year for providing
ජල ස!පාදන
වාපෘYය

(v)

whether he will table a progress report on
all above?

If not, why?

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, නගර සැලG! හා ජල ස!පාදන
අමාත0මා ෙව^ෙව/ මම එම 5ශ්නයට 809 ලබා ෙදනවා.

how many households within the Jaffna
District had been connected to the supply of
cleaned drinking water by the National
Water Supply and Drainage Board by 1983;

(ii)

what amount in full was allocated by the
Government for projects implemented for
the supply of drinking water, separately in
respect of each of the years following the
war situation until the year 2015; and

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(අ)

Will he inform this House(i)

(b)

(iv)

(i)

eධමය වාතාවරණය පැවැY කාලය 0ළ යf
.යLය .
නාශ g ඇY ෙහ/ ෙ!
ස!බ/ධෙය/ Ll දතය= ෙනkමැත.

(ii)

2018.03.31 Rනට ගෘහස්ථ ජල ස!බ/ධන
සංඛාව 4978L.

(iii)

eධමය වාතාවරණය පැවැY කාලය 0ළ යf
.යLය .
නාශ g ඇY ෙහ/ ෙ!
ස!බ/ධෙය/ Ll දතය= ෙනkමැත.

(iv)
9 යE `.යන

සටහන

2011

2012

2013

2014

2015

එක0ව

1

ම9ද/ක-?

-

8.9

23

7.3

-

39.2

2

වැEෙවj0ෛර

53.3

147.3

49.3

54.6

18.5

323

3

ෙ}l9 0ව

39.7

109.8

164.2

187.6

-

501.3

4

ෙඩEෆy

-

-

8.9

23.7

75.4

108

93

266

245.4

273.2

93.9

971.5

ස!3-ණ එක0ව

උ09 හR 5Yසාධන
වාපෘYය

යාපනය L.ෙනk«7
ජල ස!පාදන හා
ස{පාර=ෂක
වාපෘYය - Dl
ජලය 5Y
ආ#ැYකරණය

2011 ට 2015 ද=වා ෙව/ කරන ලද Dදල: 9.`. 971.5L.
5

යාපනය L8ෙනk«7
ජල ස!පාදන හා
ස{පාර=ෂක
වාපෘYය

ෙමම වාපෘYය 2009 ආර!භ කරන ලද අතර, පැවැY eධමය වාතාවරණය මත ෙමම
වාපෘYය ම/දගා` ෙලස mයාමක වන ල_. නD eදමය වාතාවරණය අවස/  පGව
ෙමම වාපෘYය නැවත ආර!භ කරන ල_.
ෙමම වාපෘYය සඳහා D¬ [වැය ඇෙම[කා^ ෙඩkල- `.යන 266L. වාපෘYය 2020 වන
ට අවස/ gමටද ?ය`තය.
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 ගය/ත ක9ණාYලක මහතා]

අංකය

ජල ස!පාදන
වාපෘYය

ෙව/ කරන ලද Dදල

ජල ස!බ/ධන ගණන

1

ම9ද/ක-?

39,182,068.20

ෙ}l9 0ව 5ාෙ+¥ය සභාව
ෙවත භාර ෙදන ල_.

2

වැEෙවj0ෛර

323,045,691.42

ජල ස!බ/ධන 636

3

ෙ}l9 0ව

501,322,142.40

ජල ස!බ/ධන 1185

4

ෙඩEෆy

107,614.308.13

ජල ස!බ/ධන 299

D¬ Dදල 9 යE

971,164,210.15

(v)

ඔ1.

(ආ) අදාළ ෙනkෙ1.
ඔබ0මාට අ09 5ශ්න Yෙබනවා න! ඉR[ප කර/න. එම
අ09 5ශ්න ග9 අමාත0මාට ෙයkD කර/න ¬ව/.

ග ආ. එ. ප:ම උදයශා ත AණෙසFකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா@த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ග9 කථානායක0ම?, ෙ! වන ට ලංකාෙ1 Rස්®=ක
ගණනාව= දැs ය8 කාලuණයකට Dණ ෙද`/ jන බව
ඔබ0මා ද/නවා; ෙ! රට ද/නවා. Rස්®=ක 11කට ආස/න
5මාණයක ල=ෂ හයකට වැs ජනතාව= පා{ය ජල අ-දයකට
Dණ පා jන බව මාධව./ වා-තා කර Yණා. ග9
කථානායක0ම?,
ෙ! වන ට ෙශ$ෂෙය/ අ^රාධර
Rස්®=කය, ෙපkෙලk/න9ව Rස්®=කය උ´ ජල rඟයකට
Dණ ෙද`/ jනවා. ෙ/වාකව අධාපනය ලබන ;ෂය/
4,000කට ආස/න
[ස= jන රජරට
ශ්ව දාලය
තාවකා.කව වසා දමන තැනට ෙ! අ-දය බලපා Yෙබනවා. ඒ
ශ්ව දාල ද9ෙව උ´ පා{ය ජල rඟයකට Dණ ෙද`/
jනවා. රජරට ශ්ව දාලය යථා තවෙය/ පවවා ගැ{ම
සඳහා පා{ය ජල අ-දය සÂමට නගර සැලG! හා ජල
ස!පාදන අමාතාංශය ග^ ලබන යවර Pම=ද Lයන 5ශ්නය
තම මම අහන පළDවැ? අ09 5ශ්නය. ඒ සඳහා කsන!
යවර= ගත e0ව Yෙබනවා. මට ෙ! 5ශ්නයට 80ර=
අවශ.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ 5ශ්නය ක./ අහලා Yණා න! උතරය ෙග/වා ග/න
Yණා. ෂයභාර ඇමY0මා නැY ?සා ඔබ0මාට ආවාට vයාට
උතරය= ෙද/න මට බැහැ.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එම 5ශ්නය ඇමY0මාෙJ හR අවධානයට ෙයkD කර/න.

සටහන
උ09 හR 5Yසාධන
වාපෘYය

යාපනය L.ෙනk«7
ජලස!පාදන හා ස{පාර=ෂක
වාපෘYය - Dl ජලය 5Y
ආ#ැYකරණය

ෙකkෙහkමට අෙ} රජය ?යඟයට, ගංව0රට ෙදකටම
ඔෙරk0 ෙදන රජය=.

ග ආ. එ. ප:ම උදයශා ත AණෙසFකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா@த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ග9 කථානායක0ම?, මෙJ ෙදවැ? අ09 5ශ්නය ෙමය.
දැනට පා{ය ජලය ස!බ/ධෙය/
ශාල අ-දය=
පවYනවා. 2025 ව-ෂය තර වන ට ෙලකෙC සෑම රටකම
ජලය ආ÷ත ෙරග යයට 50කට ආස/න 5මාණය= හැෙදන
තවය= ?-මාණය ෙවනවාය Lයලා සමහර සÑ=ෂකය/
Lයනවා. අෙ} රෙy ජල ෙපෂක 5ෙ+ශව./ ලැෙබන ජලෙය/
තම අෙ} රෙy වා[ මා-ග, වැ1 අD~ ඇ0¬ ජල වාපෘY
?-මාණය ෙවලා Yෙබ/ෙ/. අෙ} සමහර ´ාÑය ජල වාපෘY
ජලස!පාදන මඩලෙය/ - Water Board එෙක/ - mයාමක
ෙව/ෙ/ නැහැ. ඒවා 5ජා ජල වාපෘY හැjයට mයාමක
ෙවනවා. ඒවා ජනතාව / තම නඩ0 කර/ෙ/.
ග9 කථානායක0ම?, මට දැන ග/න ඕනෑ ෙමය. ෙ! ජල
වාපෘY mයාමක වන 5ෙ+ශවල ජල ෙපෂක 5ෙ+ශ Vක
ගැ{ම සඳහා ජල ස!පාදන මඩලෙC අවධානය ෙයkD ෙවන
5මාණය අ Lයන එක මෙJ ?ගමනය. ඇYවන ජල rඟය
අවම LMමට සැලG! සකස් කරනවා `ස, ඒ ජල ෙපෂක 5ෙ+ශ
හා ජල ස!පාදන වාපෘY mයාමක කරන ජලය Vෙඳන තැ/
Vක ගැ{මට වැඩ 8ෙවළ= නැහැ. ඒ සඳහා _-ඝ කාqන
වැඩ 8ෙවළ= අතවශ. ෙ! ස!බ/ධෙය/ අමාතාංශෙය/
ෙගන ඇY යවර ෙමkනවාද? ග9 කථානායක0ම?, රංK
ම+lමබඩාර ඇමY0මා ෙ! සභාෙ1 ඉ/න ?සා,
උදාහරණය= හැjයට ෙමkනරාගල ªෙල/ ව0යාෙC Yෙබන
ජල ෙයජනා මය ගැන සඳහ/ කර/න කැමැY. ඔබ0මා
ද/නවා, 1991 ව-ෂෙC ලංකාෙ1 ෙහkඳම ජල ෙයජනා මයට
ලැ~ ස!මානය ලැෙ එම ෙයජනා මයට බව. නD අද
ªෙල/ වාපෘYෙය/ ලැෙබන ජලය අප¨ව සrත ජලය බවට
ප g Yෙබනවා. එෙහම ෙ කාලය= Yස්ෙස$ ඒ ජල ෙපෂක
5ෙ+ශවල ජනගහණ වා}Yය හා අනවසර පRං7g! ?සා. ඒක
අපට සඳා ගැ{මට ෙනkහැL p 5ශ්නය=. ඒ ?සා ඒ ර=ත
Vක ග/න ඕනෑ. ªෙල/ ර=තය ආර=ෂා කර/න ඕනෑ.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අ ෙ! 5ශ්නය ඇමY0මාට ෙයkD කරලා ඔබ0මා දැ^ව
කර/න!.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබ0මාෙJ අ09 5ශ්නය ෙමkක=ද ග9 ම/I0මා?
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ග ආ. එ. ප:ම උදයශා ත AණෙසFකර මහතා
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

මෙJ අ09 5ශ්නය ෙ!ක. ඇ ඒවාට 8ය! ෙයkද/ෙ/
නැෙ? ජල ස!පාදන මඩලය ඒ ස!බ/ධෙය/ ග^ ලබන
mයාමා-ගය ෙමkක=ද? ප[සර අමාතාංශය ෙ!කට
ස!බ/ධ.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ඇමY0මාෙJ අවධානයට ඒ 5ශ්නය ෙයkD කර/න.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 ම/I0ම?,
එව/න!.

ඔබ0මාට

ස්තරාමක

அத அ!வலகக காக வாடைக $தைக
ெச!$த4ப( அத மாதாத வாடைக/
$தைக ெதாைக எ.வளெவபைத)";
(iii)
2015
2017
ஆ" ஆ'1 வைர
ெச!$த4ப1*ள ெமா$த வாடைக/ $தைக$
ெதாைக எ.வளெவபைத)";
அவ3 இ சைப  அறிவி4பாரா?
(ஆ) (i)
இராஜாக
அைம சாி
பிர$திேயக
பதவியணியி
உ$திேயாக$த3களி
எ'ணி ைக யாெதபைத)";
(ii)
அத பிர$திேயக பதவியணி  ஒ: க4பட
வாகனகளி எ'ணி ைக யாெதபைத)";
(iii)
இராஜாக அைம ச காக ஒ: க4ப1*ள
வாகனகளி எ'ணி ைக யாெதபைத)";
அவ3 இ சைப  அறிவி4பாரா?
(இ)
இேற, ஏ?
(ii)

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா@த ணேசகர)

80ර=

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Ñළඟට, 5ශ්න අංක 10 - 442/'18-(2), ග9 ජය/ත සමරgර
මහතා - [සභා ග-භය 0ළ නැත.]

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

Will he inform this House(i) the addresses of ministerial offices of the
State Minister of Mahaweli Development;
(ii) if rent or lease is paid for the said offices,
the monthly rental/lease; and
(iii) the total rent/lease paid from the year 2015
up to the year 2017?

(b)

Will he also inform this House(i) the number of officials in the personal staff
of the State Minister;
(ii) the number of vehicles allocated for the said
personal staff; and
(iii) the number of vehicles allocated to the State
Minister?

මහවැ; සංවධන රාජV අමාතVවරයා : කායාල
සහ ෙප9:ග;ක කාය ම ඩලය

மகாவA அபிவிதி இராஜா<க அைமச4
அவலக<க ம'( பிரதிேயக1 பதவியணி
:

STATE MINISTER OF MAHAWELI DEVELOPMENT: OFFICES
AND PERSONAL STAFF
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11.ග මE රBනායක මහතා
(மாமி பிம7 ர"நாயக)
(The Hon. Bimal Rathnayake)

අ´ාමාත0මා සහ ජාYක 5YපY හා ආ-ùක කටe0
අමාත0මාෙග/ ඇÀ 5ශ්නය- (1):
(අ)
(i) මහවැ. සංව-ධන රාජ අමාතවරයාෙJ අමාත
කා-යාලවල . නය/ කවෙ-ද;
(ii) එම කා-යාල ෙව^ෙව/ Pq ෙහ බl ෙගව/ෙ/
න!, එම මාක Pq/බl Dදල ෙකkපමණද;
(iii) 2015 ට 2017 ව-ෂය ද=වා ෙගවා ඇY D¬ Pq/
බl Dදල ෙකkපමණද;
(ආ)
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ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(i) රාජ අමාතවරයාෙJ ෙප£+ග.ක කා-ය
මඩලෙC ?ලධා[/ සංඛාව;
(ii) එම ෙප£+ග.ක කා-ය මඩලය සඳහා ෙව/කර
ඇY වාහන සංඛාව;
(iii) රාජ අමාතවරයා සඳහා ෙව/කර ඇY වාහන
සංඛාව;
ෙකkපමණද ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?

(ඇ) ෙනkඑෙස$ න!, ඒ ම/ද?

பிரதம அைம ச " ேதசிய ெகா*ைகக* ம0@"
ெபா ளாதார அ!வக* அைம ச மானவைர ேகட
வினா:
(அ) (i)
மகாவS அபிவி $தி இராஜாக அைம சாி
அைம E அ!வலககளி Dகவாிக* யாைவ
எபைத)";

(c) If not, why?
ග9 කථානායක0ම?, 5ශ්නයට අදාළ 80ර සභාගත
කර/න Lයා ඉEලා jනවා. ඒ ඉY[ වන ෙ1ලාව 0ළ
ඔබ0මාෙJ අවසරය ඇYව මට ග9 අ´ාමාත0මාෙග/
5ශ්නය= අහ/න ¬ව/ද?

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙ! 5ශ්නයට අදාළවමද? ෙ! 5ශ්නයට අදාළ නැන! අවසර
ෙද/න බැහැ, ග9 ම/I0ම?.

ග මE රBනායක මහතා

(மாமி பிம7 ர"நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ෙ! 5ශ්නයටම අදාළ ෙනkණ, අගමැY0මාටම අදාළ.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 අ´ාමාත0ම?, ග9 මE රනායක ම/I0මාෙJ
අ09 5ශ්නයට ඔබ0මා 80ර ෙදනවාද?
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පා-.ෙ!/0ව
අ^ අංකය

ග රE %UමDංහ මහතා (අාමාතV8මා සහ ජා(ක
"(පB( හා ආhක කටy8 අමාතV8මා)

තන0ර

ෙව/කර ඇY වාහන
සංඛාව
01

(மாமி ரணி7 விகிரமசி0க - பிரதம அைமOச> ேதசிய
ெகாைகக ம%- ெபா>ளாதார அGவ7க அைமOச>)

01

ෙප£+ග.ක ෙEක!

02

ස!බ/<කරණ ෙEක!

01

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs}

03

මාධ ෙEක!

01

ග9 කථානායක0ම?, ඒකට අදාළ ක9~ මා ළඟ නැහැ.

(iii)

(ඇ)

ග කථානායක8මා

රාජ අමාතවරයා සඳහා වාහන 0න= (03) ෙව/කර
ඇත.
පැන ෙනkන.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 මE රනායක ම/I0ම?, එ0මා ළඟ අවශ ක9~
නැහැ Lයනවා.
රාජ ඇමY0ම?, 80ර ලෑස්Yද?

ෙප9:ග;ක %; ජනන සමාගවල %; සැපyම:
%ස්තර

தனியா4 மிC'பதி% கபனிகளிDலமான
மிசார விநிேயாக: விபர
ELECTRICITY SUPPLY BY PRIVATE ELECTRICITY
GENERATING COMPANIES: DETAILS

ග රiමාර සානායක මහතා (මහවැ; සංවධන රාජV
අමාතV8මා)

மாமி Rரமார திசாநாயக
இராஜா0க அைமOச)

(

-

மகாவC அபிவி>"தி

(The Hon. Weerakumara Dissanayake - State Minister of
Mahaweli Development)
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12.ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

l.බල හා න-ජන{ය බලශ=Y අමාත0මාෙග/ ඇÀ
5ශ්නය - (2):
(අ)

ග9 කථානායක0ම?, 80ර ලෑස්Y.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(i)

2010 ව-ෂෙC ට ෙ! ද=වා ලංකාව 0ළ
mයාමක වන ෙප£+ග.ක l. ජනන සමාග!
සංඛාව ෙකkපමණද;

(ii)

එම සමාග!වල න!, . නය/ හා අධ=ෂ
මඩල සාමාKකය/ෙJ න! කවෙ-ද;

(iii)

2010 ව-ෂෙC ට එම එ= එ= සමාගම /
ලංකා l.බල මඩලයට ලබා l/ l. ඒකක
සංඛාව සහ එම එ= සමාගමකට ලංකා l.බල
මඩලය / ෙගවන ලද Dදල, එ= එ= ව-ෂය
අ^ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකkපමණද;

(iv)

යහපාලන රජය යටෙ ලංකා l.බල මඩලය
ම/ l කර^ ලබන l. ජනනය වැs LMමට
ග^ ලබන යවර කවෙ-ද;

(The Hon. Speaker)

සභාගත කර/න.

ග රiමාර සානායක මහතා
(

மாமி Rரமார திசாநாயக)

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

ග9 කථානායක0ම?, මහවැ. සංව-ධන අමාත0මා
ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නයට 80ර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙසය මත තබන ලද 678ර:
*

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(ආ)

(i)

(ආ) ෙනkඑෙස$ න!, ඒ ම/ද?

මහවැ. සංව-ධන රාජ අමාතාංශය,  ලංකා මහවැ.
අකාM ෙගkඩනැEල, 11 වන මහල, ෙනk. 500, §.\. ජයා
මාවත, ෙකkළඹ 10.

(ii)

Pq ෙහ බl ෙගව/ෙ/ නැත.

(iii)

ඉහත (අ) (ii) අ^ව අදාළ ෙනkෙ1.

(i)

රාජ අමාතවරයාෙJ ෙප£+ග.ක කා-යය මඩලෙC
?ලධා[/ සංඛාව පහත ප[R ෙ1.

අ^ අංකය

තන0ර

?ලධා[/ සංඛාව

01

ෙප£+ග.ක ෙEක!

02

ස!බ/<කරණ ෙEක!

02

03
04

මාධ ෙEක!
මහජන ස!බ/ධතා ?ලධා[

01
01

05

කළමනාකරණ සහකාර

04

06

[යl9

02

07

කා-යාල කා-ය සහායක

02

(ii)

01

රාජ අමාතවරයාෙJ ෙප£+ග.ක කා-යය මඩලය
සඳහා ෙව/කර ඇY වාහන සංඛාව පහත ප[R ෙ1.

மிவ! ம0@" H:4பி க$த க ச தி அைம சைர
ேகட வினா:
(அ) (i)
2010
ஆ" ஆ'1 ெதாட க" இ@வைர
இலைகயி இய" தனியா3 மி70ப$தி
க"பனிகளி
எ'ணி ைக
எ.வளெவபைத)";
(ii)
ேம0ப( க"பனிகளி ெபய3க*, Dகவாிக*
ம0@" பணி4பாள3 சைப உ@4பின3களி
ெபய3க* யாைவ எபைத)";
(iii)
2 0 1 0ஆ"
ஆ'1 ெதாட க" ேம0ப(
ஒ.ெவா க"பனியினா!" இலைக மிசார
சைப  ெப0@ ெகா1 க4பட மிசார
அலகளி எ'ணி ைக ம0@" ேம0ப(
ஒ.ெவா நி@வன$தி0" இலைக மிசார
சைபயினா ெச!$த4பட பண$ ெதாைக,
ஒ.ெவா
ஆ'1
அ(4பைடயி
தனி$தனிேய யாைவ எபைத)";
(iv)
நலாசி அரசாக$தி கீ9 இலைக
மிசார சைபயிWடாக ேம0ெகா*ள4ப1"
மி70ப$திைய அதிகாி க
ெச&வத0
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ேம0ெகா*ள4ப1" நடவ( ைகக* யாைவ
எபைத)";
அவ3 இ சைபயி அறிவி4பாரா?
(ஆ)
இேற, ஏ?

ෙ! සඳහා ප+ධYෙC සමස්ත ධා[තාව
ෙමkගාෙවky 4000ක ට 11200= ද=වා වැs
කරනවා. ෙ! සඳහා z.කව න-ජන{ය
බලශ=Y 5භව ම/ ෙමkගාෙවky 3000ක
බලාගාර ද, ගE අû9 හා ස්වාභා ක වාe ම/
ෙමගාෙවky 4200ක තාප
l. බලාගාරද,
ෙමගාෙවky 600ක ජල ෙපk!ප බලාගාර ද pumped-storage - ඉR LMමට ?ය`ත.

asked the of Power and Renewable Energy:
(a)

(b)
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Will he inform this House(i) the number of private electricity generating
companies functioning in Sri Lanka from
the year 2010;
(ii)

the names and addresses of the aforesaid
companies and names of Director Board
Members;

(iii)

the number of electricity units provided to
Ceylon Electricity Board by each company
from year 2010 and the amount paid to each
company by the Ceylon Electricity Board in
each year separately; and

(iv)

the measures that will be taken by the
Ceylon Electricity Board to increase the
electricity generation under the Good
Governance Government?

එම 2018-2037 Ru කාqන ජනන සැලැස්මට
අ^dලව 2025 වන ට À-ය බලාගාර ධා[තාව
ෙමගාෙවky 685 ද=වා ද, Gළං l. බලාගාර
ධා[තාව ෙමගාෙවky 729 ද=වා ද ඇ0¬ව
සංe=ත න-ජන{ය
l.බල ධා[තාව
ෙමගාෙවky 1912 ද=වා වැs LMමට
බලාෙපkෙරk0 ෙ1.
Ñට අමතරව එම කාලය 0ළ _ ෙමkරෙගkEල,
ෙüල/ස්, උමා ඔය, තාවක, තE jගල හා
vංගඟ ආ÷තව ෙමගාෙවky 240ක සංe=ත
ධා[තාෙව/ e0 ජල l. බලාගාර ඉR LMමට
?ය`තය. ඒවාෙය/ ෙකkටසක දැ/ වැඩ ආර!භ
කර Yෙබනවා. තව ඒවා ඉR[ෙC_ සැලG! කර
Yෙබනවා.
ලංකා l.බල මඩලෙC Ru කාqන ජනන
සැලGම අ^ව බස්නාrර පළාත 0ළ + ව
ඉ/ධන 5භව ම/ ධාවනය වන + ව චය
l. බලාගාර ෙයජනා කර ඇත. ෙ!වා
ආර!භෙC _ ¡සE ම/ ධාවනය වන අතර
පා[ස[ක බලපෑ! අවම LMමට ස්වාභා ක වාe
ආෙ+ශනය LMමට ෙයජනා කර ඇත. අපට
දැනට ස්වාභා ක වාe ආෙ+ශනය= නැහැ.
Terminal එක= ඉR LMෙම/ පGව අ ඒ සඳහා
යවර ග/නවා.

If not, why?

ග අdB ¥. ෙපෙරා මහතා (%;බල හා qනජනය
බලශ/( රාජV අමාතV8මා)

(மாமி அஜி" \. ெபேரரா - மிவG ம%-
.பிக"தக சதி இராஜா0க அைமOச)
(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and
Renewable Energy)

ෙ! අ^ව 2025 වන ට ෙමගාෙවky 300ක + ව
චය බලාගාර 02= අfY/ ඉR LMමට ?ය`ත
අතර ෙපkල ඉ/ධන ම/ දැනට mයාමක
ෙමගාෙවky 630ක ධා[තාවL/ e0 l.
බලාගාර ස්වාභා ක වාe ම/ mයාමක
LMමට ප[ව-තනය LMමට සැලG! සකසා ඇත.
දැනට ¡සE ම/ සහ HFO ම/ mයාමක
වන ඒවා ස්වාභා ක වාeවලට ප[ව-තනය
කරනවා.

ග9 කථානායක0ම?, l.බල හා න-ජන{ය බලශ=Y
අමාත0මා ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නයට 80ර ෙදනවා.
(අ)
(i) 2010 ව-ෂෙC ට ෙ! ද=වා  ලංකාව 0ළ
mයාමක වන ෙප£+ග.ක l. බලාගාර
සංඛාව 233L. ඉ/ 13= තාප l. බලාගාර.
ඉY[ ඒවා න-ජන{ය බලශ=Yය හා ස!බ/ධ
Gළං, À-ය, ජල l. සහ biomass බලාගාර.
(ii)

එම සමාග!වල න!, . නය/ හා අධ=ෂ
මඩල සාමාKකය/ෙJ ස්තර ඇD~! අංක
01r සහ 02r සඳහ/ කර Yෙබනවා.

(iii)

2010 ව-ෂෙC ට එම එ= එ= සමාගම /
ලබා ෙදන ලද l.ය 5මාණය, ෙගවන ලද DදE
5මාණය ස!බ/ධ යf ස්තර ඇD~! අංක
3,4,5 සහ 6r ෙව/ ෙව/ව ද=වා Yෙබනවා. ග9
ම/I0මාට ඒ ෙතkරත9 ලබා ග/න ¬ව/.

(iv)

ව-තමාන යහපාලන රජය යටෙ, l.බල
මඩලය ම/ l.ය ජනනය වැs LMමට ග^
ලැn
යවර වශෙය/ කාරණා Lrපය=
Yෙබනවා.
l.බල මඩලය / 8ෙයළ කරන 20182037 Ruකාqන ජනන සැලැස්ම අ^ව, ඉR[ වසර
20ක කාලය ඇ0ළත l.බල ධා[තා ඉEfම Peak Demand - ෙමගාෙවky 2525 ට 6040
ද=වාද, වා-ක බලශ=Y ඉEfම vගා ෙවky පැය
14600 ට 36600 ද=වාද වැs වන බවට
ෙරකථනය කර Yෙබනවා.

Ñට අමතරව ඉහළ කා-ය=ෂමතාවL/ e0 අවම
පා[ස[ක බලපෑම= ඇY කරන අවම [වැෙය/
e0 ගE අû9 තාප l. බලාගාර ඉR LMමට
ලංකා l.බල මඩලෙC සැලැස්ම= ඇත. ෙමය
යටෙ ඉRවන 5ථම ෙමගාෙවky 300ක ගE
අû9 තාප l. බලාගාරය 2023 වන ට ඉR කර
?ම LMමට සැලG! කර ඇත. වැs ස්තර සඳහා
ඇD~ම 07 බල/න.
ඇD~! සභාගත* කර`.
ෙකj කාqන l. අ-දය මඟ හැරgම සඳහා
ෙමගාෙවky 320ක ¡සE තාප l.බලාගාර ද
ඇණ! LMමට සැලG! කර ඇත.
අෙ} රෙy කාලuණ තවය/r ඇY වන

—————————
* qස්තකාලෙ_ තබා ඇත.
*

னிைலயதி ைவ கபள.

* Placed in the Library.
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 අK ½. ෙපෙ-රා මහතා]

ෂමතා අප ?M=ෂණය කර Yෙබනවා. 5ධාන
l. බලාගාර ඉR කර අවස/ වන09, ඒ අතර0ර
කාලෙC _ ඇY වන තවය/ට Dණ _මට
අදාළ 5Yක-ම ෙයkදා Yෙබනවා.
(ආ) අදාළ ෙනkෙ1.
ස්තරාමකව 80ර= සැප)මට හැL ආකාරයට ෙ!
5ශ්නය ඇවාට ෙබkෙහkම ස්0Y, ග9 ම/I0මා.

ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ග9 රාජ අමාත0ම?, මට පැහැR. කරගැ{ම= අවශ.
මා එම 5ශ්නය අහ/නද, ග9 කථානායක0ම??

ලබා ෙද/න හැLයාව ලැ\ Yෙබන බව අ
ශ්වාස කරනවා.
මම අහ/න යන 5ශ්නය ස!බ/ධව හා ඊට අදාළ සංඛා
ෙEඛන 8බඳව සමහර ට ඔබ0මා දැ^වව ඇY Lයා මා
ශ්වාස කරනවා. එෙස$ ෙනkෙ1 න! ඒ 8බඳව ඔබ0මා දැ^ව
LMම සඳහා ෙමම 5ශ්නය මා අහනවා.
ග9 රාජ ඇමY0ම?, පGvය දා මාධයක පළ ෙවලා
Yෙබනවා මා දැ=කා, "අෙ} රෙy පාසE 300කට ෙ! වනෙකkට
l.ය ලබා _ නැහැ" Lයන කාරණය. අෙ} ෙකkෙත= ෙයජනා
සා-ථක භාවෙC Yණ අපට ය! තැන= අතපG g ෙහ මඟ
හැM Yෙබනවා න!, ෙශ$ෂෙය/ම ඔබ0මා ෙමම අමාතාංශෙC
වග |ෙම/ e0ව කටe0 කරන රාජ අමාත0මා යට ඒ
8බඳව ඔබ0මාට ද/වන එක මෙJ e0කම= යට මා
සලකනවා. ෙ! කාරණය සතයද, අසතද? එය සතය= න! ඒ
සඳහා ඔබ0ම/ලාෙJ අමාතාංශය ග/නා p කsන! වැඩ
8ෙවළ Pම=ද Lයන එක ෙමම ග9 සභාවට ද/ව/න.

ග අdB ¥. ෙපෙරා මහතා

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අහ/න, ග9 ම/I0මා.

ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

එ= එ= බලාගාරව./ l.ය `ල_ ග/නා ට ඒවාෙC `ල
එLෙනකට ෙවනස්ද? සෑම බලාගාරයL/ම ග/නා l.ය
ඒකකයක `ල සමානද? එය මෙJ අ09 5ශ්නය ෙනkෙව.
අ09 5ශ්නය ඇම සඳහා දැ^ව ෙව/න එය ඇGෙ1.

ග අdB ¥. ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி" \. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Gළං l.ය හා À-ය l.ය 8බඳව සැලPෙවk, දැනට
mයාමක වන සෑම බලාගාරයකම ස!මත `ල ගණ/ අ^ව `ල
_ ගැ{! කර Yෙබනවා. නD තාප l.ය ස!බ/ධව L1ෙවk,
අ _-ඝ කාලය= Yස්ෙස$ ෙප£+ග.ක අංශෙය/ l.ය `ල_
ග/නවා.
එම එ= එ= බලාගාරෙC l. ඒකකයක `ල ෙවනස්. එම
බලාගාර ආර!භ කරන අවස්ථාෙ1 ඇY p v G! අ^ව එය l
ව/ෙ/. ඒ සඳහා `ල ÀQය= Yෙබනවා. ඉ/ධනෙC `ල අ^ව ඒ Lය/ෙ/, ¡සE ෙහ HFO `ල අ^ව- එම ඒකකය ෙවනස්
ෙවනවා. ඒ වාෙJම භා ත කරන 5මාණය අ^ව, `ල ෙවනස්
වනවා. ඒ Lය/ෙ/, 5මාණය අ වනෙකkට ඒකකයක `ල වැs
වනවා; 5මාණය වැs වනෙකkට ඒකකයක `ල අ වනවා.

ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ග9 රාජ ඇමY0ම?, _-ඝ හා ස ස්තරාමක 80ර=
ලබා _ම ගැන ඔබ0මාට ෙශ$ෂෙය/ම ස්0Y කරනවා. ඒ වාෙJම
ඔබ0මා l.බල හා න-ජන{ය බලශ=Y අමාතාංශය 0ළ
ශාල කා-ය භාරය= ඉ කරන රාජ ඇමYවරයා හැjයට, ග9
ඇමY0මා ෙනkපැ`iය ඔබ0මා පැ`ණ 5ශ්නවලට 809
ලබා ෙදන ආකාරය අ දLනවා.
ග9 රාජ ඇමY0ම?, l.බල හා න-ජන{ය බලශ=Y
අමාතාංශෙC ෙ! Yෙබන 5ශ්න සඳා ගැ{ම සඳහා ඔබ0ම/ලා
ශාල දායකවය= සහ ශාල [වැය= දර`/ කටe0
කරනවා. ඔබ0ම/ලාෙJ එම ෙයජනා සහ වැඩ 8ෙවළ
mයාමක gම 0ළ ෙ! රෙy පා[ෙභvකයාට අවශ ප[R l.ය

(மாமி அஜி" \. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ග9 ම/I0ම?, මම එම වත දැ=කා. මා එක ෙදය=
Lය/න ඕනෑ. ෙ! රෙy සෑම ගමකටම, සෑම පාරකටම, සෑම
?වසකටම අ
l.ය ලබා _ Yෙබනවා. ?වාස 5= ෙහ 6=
Yෙබන පාරකට ක9 ෙහ ෙකෙන= l.ය ඉEලනවා න!,
අfෙත/ ?වාස හැlව අ කැමැY මාස 0න= ඇ0ළත එම
?වාසවලට l.ය ෙද/න. ජනතාවට l.ය සැප)ම සඳහා
l.ය rඟය= නැහැ. ඒ වාෙJම අ
ෙශ$ෂෙය/ම "සැමට
l.ය" වාපෘYය යටෙ 9 යE .යන 7= යද! කරලා,
lෂ්කර 5ෙ+ශවල ?වාස ඒකක 262,000කට -l}පම අrංසක
`?ස්G/ට- l.ය _ලා ඉවර කළා. අද අෙ} l.ය සැප)ම ස!3-ණ සබඳතා 5මාණය- යයට යය Lයලා අ Lයනවා.
අfෙත/ හදන ෙගවEවලට තර l.ය නැෙ. ය! ගමක
ෙගවEවලට l.ය Yලා, පාසලකට l.ය අරෙගන නැන!
ඒ 8බඳව අප දැ^ව ෙවලා නැහැ, ග9 ම/I0ම?. නD
ය! ගමක පාසලකට l.ය නැහැ; තවම l.ය සබඳතාව නැහැ
Lයලා ක9 ෙහ Lයනවා න!; අයl!පත= ඉR[ප කරනවා
න!, ඒ ඕනෑම පාසලකට අ
l. සබඳතාව ලබා ෙදනවා.
හැබැ, ඒකට අයl!පත= ඉR[ප කර/න ඕනෑ. එෙහම නැYව
ෙසkයාෙගන vrEලා ෙගkඩනැvEලකට l.ය ලබා ෙදන එක
l.බල මඩලෙC රාජකා[යට අය ව/ෙ/ නැහැ. ඒ
8බඳව ක9 ෙහ ඉEqම= කරනවා න!, අ
l.ය ලබා
ෙද/න Àදාන!.
ඒ සඳහා අයl! පත= ඉR[ප කර/න. එවැ? lෂ්කරතාව=
Yෙබනවා Lයලා l.බල මඩලයට දැනට ඉEqම= ලැ\
නැහැ. රෙy සෑම ගමකටම අ
l.ය ලබා _ Yෙබනවා. ඒක
ස්ර. ඒ වාෙJම Ñට අ9l ෙදකකට ක./ එම වාපෘYය
අවස/ කරනෙකkට අ සෑම ?වසකටම l.ය ලබා _ අවස/
කළා.
ඕනෑම පාසලකට l.ය ලබා ෙද/න අපට ¬ව/. ඉEqම
ඉR[ප කෙළk, l.ය ලබා ෙදනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ, ෙබkෙහkම
නානාය=කාර මැY0මා.

ස්0Y.

Ñළඟට,

ග9

වාGෙ+ව

ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ග9 කථානායක0ම?, මෙJ ෙදවැ? අ09 5ශ්නය අහ/න
Yෙබනවා.
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ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබ0මා අ09 5ශ්න ෙදක= අසා ඉවර. දැ/ අ ට ෙ1ලාව
8බඳව 5ශ්නය= Yෙබනවා. දැනටම පස් ව9 2.00 පG g
Yෙබනවා.

ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ග9 කථානායක0ම?, මම එක අ09 5ශ්නය ඇGෙ1.
D./ම කෙළ$ පැහැR. කර ගැ{ම=. දැ/ මෙJ ෙදවැ? අ09
5ශ්නය අහනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ. ඔබ0මා 5ශ්නය අහ/න.

ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ග9 කථානායක0ම?, මෙJ ෙදවැ? අ09 5ශ්නය අසන
අතරම, l.ය නැY පාසEවලට l.ය ලබා ගැ{ම සඳහා ෙ!
ෙ1ලාෙ1 _ම මා-ෙගපෙ+ශය ලබා _ම 8බඳව ග9 රාජ
ඇමY0මාට මෙJ ෙග£රවය සහ 5ණාමය ද කරනවා.
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ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

එය =ෂයgෙ! මෙ1දය= Yෙබනවාද?

ග අdB ¥. ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி" \. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එය =ෂයgෙ! මෙ1දය= Yෙබනවා. ඒ Lය/ෙ/ අ9l
7= තර යනෙකkට, ආෙයජකයා බලාගාරයට කළ ආෙයජනය
ලබා ග/නවා. ඉ/ පGව ඔට යයට 100=ම ලාභය තම
එ/ෙ/. අ ක9 එකඟ g හද `ල ÀQය= Yෙබනවා.
බලාගාරෙC වයස වැs ෙව/න, වැs ෙව/න රජය බලාගාරෙC
r`ක9ට ෙගවන Dදල අ කරලා Yෙබනවා.
එය රෙy රවැයා ෙව^ෙව/ කරන ෙදය=. ෙමkකද, ඒ
සඳහා පා «7 කර/ෙ/ ජනතාවෙJ ජලය. ජලය Lය/ෙ/
ජනතාවෙJ ස!පත=. අ royalty එක= Lයා ෙවනම අය
LMම= කර/ෙ/ නැහැ. Royalty එක= ෙව^වට අ `ලකට
අ ලබා ග/නවා. එම ?සා එය ආෙයජකයාට ලාභ. l.බල
මඩලයට සහ ෙපklෙ1 රජයට ලාභ ÀQය= තම අ
අ^ගමනය කර/ෙ/. එම ÀQය සෑම Pඩා ජල
l.
බලාගාරයකටම එක හා සමාන.

ග කථානායක8මා
ග9 රාජ ඇමY0ම?, ඔබ0මා L1වා l.ය ?ෂ්පාදනය
LMමට ෙයkදා ග/නා ¨ව අ^ව l. ඒකකයක `ල වැs
ෙවනවාය Lයලා. ග9 රාජ ඇමY0ම?, ෙ! ඒකක `ල
?-මාණය කර/ෙ/ එෙස$ l.ය ?ෂ්පාදනය කරන ආයතනය
0ළ jන ඉංKෙ/9ව/ය Lයලා ෙමr_ ෙචදනාව= Yෙබනවා.
8ග `ල ÀQය= Yෙබනවාය Lයන කාරණය ඔබ0මා
L1ව, ජල l.ය ?ෂ්පාදනය කරන
ධ බලාගාර ගෙතk,
ඒ එක එක බලාගාරවල ඒකක `ල ගණ/ ෙවනස් Lයන
කාරණය අ සමහර ෙ1ලාවට දැක Yෙබනවා. එකම ¨ව -ජලයපා «7 කර`/ තම ෙ! l.ය ?ෂ්පාදනය ෙව/ෙ/. හැබැ,
අ
එක ගමක Yෙබන ජලෙය/ mයාමක වන
l.
බලාගාරය= හා ෙවන ගමක Yෙබන ජල l. බලාගාරය=
ගෙතk, ඒ එකකට වඩා අෙන= බලාගාරෙC ඒකක `ල වැs
Lයන කාරණය අපට ෙප{ යනවා. එතෙකkට එතැන Yෙබන `ල
ÀQය 8බඳ කාරණය අපට 8ග/න බැහැ ෙ/ද, ග9 රාජ
ඇමY0ම?? ඒ ?සා ජලෙය/ ?ෂ්පාදනය කරන හැම l.
ඒකකයකම `ල එක හා සමානව ගත e0 නැ+ද, අමාතාංශය=
හැjයට ඒ 8බඳව අවධානය ෙයkD කර Yෙබනවාද Lයා මා
අහ/න කැමැY.

ග අdB ¥. ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி" \. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ග9 ම/I0ම?, Pඩා ජල l. බලාගාර ගැන ඔබ0මා
සඳහ/ කර/ෙ/. ෙ! රෙy Pඩා ජල l. බලාගාරව./ අෙ}
ප+ධYයට ශාල ෙස$වය= කරනවා. ෙමගාෙවky 300කට වැs
l.ය 5මාණය= අ ඒවාෙය/ ?Yපතා -Rනපතා- ලබා
ග/නවා. ආර!භක අවස්ථාෙ1 ඉඳලා ගතාම Pඩා ජල l.
බලාගාරවල කාලෙය/ කාලයට ඒවාෙC l. ඒකකයක `ල
ෙවනස් ෙවනවා. හැබැ, යfම Pඩා ජල l. බලාගාරවලට
`ල ?යම LMෙ! ÀQය සමාන. එම බලාගාරෙC වයස අ^ව
තම අදාළ කාලෙC ඒකකයක `ල |යද Lයලා රණය
ෙව/ෙ/. කාලය ගත ෙවම, l.බල මඩලය බලාගාරයට
ෙගවන `ල අ ෙවනවා.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබkෙහkම ස්0Y, ග9 රාජ ඇමY0ම?.
තව 5ශ්න 0න= අහ/න Yෙබනවා. දැනටම කාල ෙවලාව
ඉ=මවා vr/ Yෙබනවා.
5ශ්න අංක 13 -540/'18- (1), ග9 වාGෙ+ව නානාය=කාර
මහතා.

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ග9 කථානායක0ම?, මා එම 5ශ්නය අහනවා.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, මහාමා-ග හා මා-ග සංව-ධන
අමාත0මා ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නයට 80ර _ම සඳහා සY
ෙදකක කාලය= ඉEලා jනවා.

"ශ්නය ම8 නක= ඉMපB efමට ෙයWග කරන ල=.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

5ශ්න අංක 14 -565/'18- (1), ග9 අෙශක ©ය/ත මහතා. [සභා ග-භය 0ළ නැත.]

419

420

පා-.ෙ!/0ව
considering professional
qualifications; and

වයඹ පළාB ආyෙද ෙදපාතෙ 8ව :
තන8 සහ aaක

வடேம" மாகாண ஆE4ேவத திைண%கள:
பதவிக ம'( தைகைமக

(iv)

AYURVEDIC DEPARTMENT OF NORTH-WESTERN PROVINCE:
POSITIONS AND QUALIFICATIONS

585/’18

15.ග 8ෂාර ඉ§E අමරෙසFන මහතා
(மாமி ஷார இ@னி7 அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ෙස£ඛ, ෙපෂණ හා ෙ+¥ය ෛවද අමාත0මාෙග/ ඇÀ
5ශ්නය - (1):
(අ)

(i)

වයඹ පළා ආe-ෙ1ද ෙකkමසා[ස්වරයාෙJ නම
කවෙ-ද;

(ii)

ඔෙJ අධාපන හා වෘය GlGක! කවෙ-ද;

(iii)

වයඹ පළා ආe-ෙ1ද ෙදපා-තෙ!/0ව 0ළ
වෘය හා ෙවන GlGක! ෙනkසලක`/
වැඩබැqෙ! පදනම මත ලබා_ ඇY තන09
කවෙ-ද;

(iv)

(b)

and

other

the steps that are taken by the Ministry to
award promotions on qualifications in the
Ayurvedic Department of the NorthWestern Province?

If not, why?

ග (ෛවදV) රාdත ෙසFනාරBන මහතා (ෙස9ඛV,
ෙපWෂණ හා ෙ:¨ය ෛවදV අමාතV8මා)

(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார"ன
Pகாதார, ேபாசைண ம%- Pேதச ம>"வ அைமOச)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

ග9 කථානායක0ම?, එම 5ශ්නයට 80ර ෙමෙස$.
(අ)

(i)

ෙසන රන DRය/ෙස$ලාෙJ අ^ර 9=ම/
ෙසන රන

(ii)

ෙකkළඹ
ශ්ව දාලෙC ෙ+¥ය ෛවද
දායතනෙC ආe-ෙ1ද ෛවද හා ශලෙ1_
උපාය

වයඹ පළා ආe-ෙ1ද ෙදපා-තෙ!/0ව 0ළ
GlGක! අ^ව උසස් g! ලබා _මට අමාතාංශය
ග^ ලබන යවර කවෙ-ද;

ෙරහE කළමනාකරණය
උපාය - 2010
ආහාර හා ෙපෂණය
s}ෙලමාව

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනkඑෙස$ න!, ඒ ම/ද?

8බඳ

දාපY

8බඳ පශ්චා උපා

පළD ෙ#$iෙC ෛවදවරෙයL.

Eகாதார", ேபாசைண ம0@" Eேதச ம $:வ
அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i)
வடேம மாகாண ஆ)3ேவத ஆைணயாளாி
ெபய3 யாெதபைத)";
(ii)
இவர: கவி ம0@" ெதாழி0 தைகைமக*
யாைவ எபைத)";
(iii)
வடேம
மாகாண$தி
ஆ)3ேவத$
திைண கள$தி ெதாழி ம0@" ேவ@
தைகைமகைள4 ெபா ப1$தா: பதி
கடைம அ(4பைடயி வழக4ப1*ள
பதவிக* யாைவ எபைத)";
(iv)
வடேம
மாகாண$தி
ஆ)3ேவத$
திைண கள$தி7* தைகைமகளிப( பதவி
உய3;கைள
வழவத0
அைம E
ேம0ெகா*"
நடவ( ைகக*
யாைவ
எபைத)";
அவ3 இ சைப  ெதாிவி4பாரா?
(ஆ)
இேற, ஏ?
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous
Medicine :
(a)

Will he inform this House-

(iii)

වැඩ බැqෙ! තන09 ෙලස පකර ඇෙ
වයඹ පළා ආe-ෙ1ද ෙකkමසා[ස් තන0ර
පමi.
ෙමම
තන0ර
වයඹ
පළා
ආකාරවරයා / ෙතරා පකර ඇත.

(iv)

තන09වලට අදාළව බඳවා ගැ{ෙ! පjපාjවල
සඳහ/ ?-ණායකය/ට අ^ව GlGක! පM=ෂා
කර ස!Dඛ පM=ෂණ ම/ වැsම ලP~
ලබාග/නා අයට උසස්g! ලබාෙද^ ලැෙ.

(ඇ) පැන ෙනkන.

ග 8ෂාර ඉ§E අමරෙසFන මහතා

(மாமி ஷார இ@னி7 அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ග9 ඇමY0ම?, එම 5ශ්නයට 80ර ලබාRම 8බඳව
ඔබ0මාට ස්0Yව/ත ෙවනවා. එම ?ලධා[/ අතර ෙ! 8බඳව
ශාල වාdලතාව= Yණා. ඔබ0මාෙJ 80ර ?වැVR Lයා
මම ශ්වාස කරනවා. ඔබ0මා දැ/ ෙමම ස්ථානෙC jන ?සා
ෙස£ඛ =ෙෂ$Qයටම අදාළ p, ?රE කරගත e0 තව
5ශ්නය= මම අහනවා.
පGvය කාලෙC ගලහ ෙරහෙE ශාල උ+ෙඝෂණය=
ඇYෙවලා එම ෙරහල වසා දම/න තර! තවය= ඇY ණා.
නD, ගලහ ෙරහල නැවත
වෘත කරන ෙලස දැ/
5ෙ+ශවා/ ශාල ඉEqම= කරනවා. ෙ! 8බඳව ඔබ0මා
ග/නා යවර ෙමkක=ද Lයා මා දැනග/න කැමැY.

(i)

the name of the Ayurvedic Commissioner
of the North-Western Province;

ග (ෛවදV) රාdත ෙසFනාරBන මහතා

(ii)

his
educational
qualifications;

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(iii)

the positions that have been given in the
Ayurvedic Department of the NorthWestern Province on acting basis without

and

professional

(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார"ன)
ග9 ම/I0ම?, එම කලබලකාM අවස්ථාෙ1 ගලහ
ෙරහලට ශාල වශෙය/ අලාභ හා? lg Yෙබනවා. ඒ යf
ෙ+වE අfවැsයා කරලා තම ෙරහල ආර!භ කර/න
ෙව/ෙ/. ඒ කටe0 ෙ! Rනවල කරෙගන යනවා.
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ග 8ෂාර ඉ§E අමරෙසFන මහතා

(மாமி ஷார இ@னி7 அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ග9 ඇමY0ම?,  ලංකා ෛවද සභාෙ1 rට සභාපY,
මහාචා-ය ෙකkE / uණරන මැY0මා පGvය Rනක එම
තන0[/ ඉEලා අස්ණා. ඔ ඉEලා අස්ෙ ?ක!ම
ෙනkෙව, ෙපks පැහැR. LMමP කර`^.

ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග9 කථානායක0ම?, මහාමා-ග හා මා-ග සංව-ධන
අමාත0මා ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නයට 809 _ම සඳහා සY
ෙදකක කාලය= ඉEලා jනවා.

"ශ්නය ම8 නක= ඉMපB efමට ෙයWග කරන ල=.

"ෛවද
සභාව
0ළ
jන
?ලධා[/
ෙද=
ෛවදව9/ෙJ කටe0 ෙව^ෙව/ මැRහ ෙවනවා පමණ=ය,
ෙරâ/ සහ මහ ජනතාවෙJ පා-ශ්වෙය/ ෙ! සඳහා මැRහ
gම= ද=ව/ෙ/ ඉතාම අෙව/ය" Lයන ෙචදනාව කර`/
තම ෙකkE / uණරන මැY0මා ඒ තන0ෙර/ ඉEලා
අස්ෙ. "ඔබ0මා ෙ!ක ෙ+ශපාල{කරණය කර/න හදනවා,
ෙමr සංe/ ෙවනස් කර/න හදනවා" Lයා ෛවද සභාෙ1
ය! ය! අය එ0මාට ෙචදනා කරනවා. හැබැ ෙකkE /
uණරන මැY0මා අර වාෙJ ෙදය= Lයනවා. ඔබ0මා ෙ! ගැන
පැහැR. LMම= කර Lයා මම බලාෙපkෙරk0 ෙවනවා.

வினாைவ
மெறா
கடைளயிடபட.

தினதி

சம பி க

Question ordered to stand down.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

5ශ්න අංක 14 -565/'18- (1), ග9 අෙශක ©ය/ත මහතා.

ග ෙරWt iමාM %ෙරBන මහBය

(மாமி (தி>மதி) ேராஹினி மாாி விேஜர"ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

ග (ෛවදV) රාdත ෙසFනාරBන මහතා

(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார"ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ග9 කථානායක0ම?, එ0මා ඉව ෙ ෙ! කාරණය
?සා. ෛවද සභාව ෙවනස් කළ e0 Lයන එක එ0මා
Rගටම දර මතය ව/ෙ/. ෙ! ආඥා පනතට ýතාන ෛවද
සභා පනත වාෙJ ෙවන පනත= ෙගන ආ e0 Lයන
ස්ථාවරෙC එ0මා rjෙC. මෙJ ස්ථාවරය ඒකම. නD
එ0මා අ/ ෙ, ෙ! 8බඳව කාලය Rගට ෙගg යනවා
Lයා. එවැ? පන ෙක !පත= ෙගෙන/න ඕනෑය Lයා ෙ!
වන ට ෛවද සභාව /l කර Yෙබනවා. ඒ අ^ව ඔ/ මට
න! වගය= ඉR[ප කළා. ෙ! අf පන ෙක !පත ගැන
සාක«ඡා කර/න ඒ අයෙJ සාමාKකවෙය/ e0ව මම
ක` ව= ප කර Yෙබනවා.
ලංකාෙ1 Yෙබන පැරiම සංගමය වන  ලංකා ෛවද
සංගමය ඒ මතයට එකඟ ෙවලා Yෙබනවා. දැ/ Yෙබන පනත
ෙනkෙව, අfY/ පන ෙක !ප සකස් කරලා ෛවදව9
පමණ= ෙනkෙව, අෙනP සාමාKකය/ද අඩංuව ýතාන
ෛවද පනත වාෙJ එක= ෙගෙන/න ඕනෑය Lයා ඒ
ෙගkEල^ ෙයජනාව= ස!මත කරෙගන Yෙබනවා. ඒ තර=
ෙනkෙව, medical colleges Yෙබනවා ෙ/. Mmedical colleges
46= Vස් ෙවලා, ඒ ෙගkEල^ ඉEලා jයා ෙ!ක කර/න
ඕනෑය Lයා. ඒ අ^ව ෛවද සංගමය ත? ණා. ඒ ?සා දැ/ අ
අf පන ෙක !පත= ඉR[ප LMමට කටe0 කරෙගන
යනවා. මාස ෙදක= ඇ0ළත ඒ ෙක !පත ඉR[ප කර/න
Lයලා මම Lයා Yෙබනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙදවන වටය.
5ශ්න අංක 10 -442/'18- (2), ග9 ජය/ත සමරgර මහතා.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග9 කථානායක0ම?, ග9 ජය/ත සමරgර ම/I0මා
ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නය අහනවා.

ග9 කථානායක0ම?, ග9 අෙශක ©ය/ත ම/I0මා
ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නය අහනවා.

ග යා %ෙ%Uම මහBය

(மாமி (தி>மதி) Xயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ග9 කථානායක0ම?, පළා සභා, පළා පාලන සහ ඩා
අමාත0මා ෙව^ෙව/ මා එම 5ශ්නයට 809 _ම සඳහා සY
ෙදකක කාලය= ඉEලා jනවා.

"ශ්නය ම8 නක= ඉMපB efමට ෙයWග කරන ල=.

வினாைவ
மெறா
கடைளயிடபட.

தினதி

சம பி க

Question ordered to stand down.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Ñළඟට, පා-.ෙ!/0ෙ1 ස්ථාවර ?ෙයග 27(2) යටෙ
5ශ්නය ඉR[ප LMමට, ග9 Rෙ/ෂ් uණව-ධන මහතා.

ෙප9:ග;කව දැ< =ෙම
தனி அறிவித

ඇ@ "ශ්නය

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

"© ඝාතන iම ණය

பிர&க4கைள1 ப9ெகாைல ெச3வத'கான
சதிதிட
CONSPIRACY TO ASSASSINATE VIPS

ග ෙ ෂ් Aණවධන මහතා

(மாமி திேனH ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග9 කථානායක0ම?, ස්ථාවර ?ෙයග 27(2) යටෙ මා
අසන ෙමම 5ශ්නය ෙයkD කර/ෙ/ ග9 අ´ාමාත0මා ෙවත.
මම ෙ! 5ශ්නය අස/ෙ/ D¬ රටම අද බලාෙගන jන
බරපතළම අ-දය= 8බඳ ෙතkර09 ෙමම පා-.ෙ!/0ව
හDෙ1 තැ\ම සඳහා.
අYග9 ජනාපY ෛමIපාල [ෙස$න මැY0මා හා rට
ආර=ෂක ෙEක! ෙගඨාභය රාජප=ෂ මැY0මා ඝාතනය

423

පා-.ෙ!/0ව

[ග9 Rෙ/ෂ් uණව-ධන මහතා]

කරgෙ! සැලGම= 8බඳව රවැයP / වග|! සහගතව
lකර^ ලැn ෙහ8දර1ව= ෙහ$0ෙව/ සමාජය දැs
ක!පනයකට පg Yෙබනවා. පGvය සY අ/තෙC යf
ජනමාධ / ෙ! ස!බ/ධ ව 5ධාන රස්තල යටෙ
ෙහ8දර1 ෙකkට Yi.
දැනට 5කාශයට ප g ඇY ආකාරයට පාතාල සාමාKකය/
හරහා mයාමක LMමට සැලG!ෙකkට ඇY බව පවසන ෙමම
Pම/Qණයට අණ _ ඇෙ ?ෙයජ ෙපk.ස්පYවරෙයL. එ|
?ෙයජ ෙපk.ස්පYවරයාෙJ හඬපට ද ජනමාධ ෙවත Dදාහැර
Yණා. ෙ! වන
ට රහස් ෙපkqය හරහා පM=ෂණ
ආර!භෙකkට Yණ ද, ෙමය රාජ නායක ඝාතන සැලැස්ම=
ෙලස සලකා බලන ට ආර=ෂක අංශය/r mයාකා[වය
පවY^ෙC ඉතා පහළ මyටමකය. ෙ! ?සා 5N ඝාතන
Pම/Qණය සැලG! කර^ ලබ/ෙ/  ලංකා ෙපkqය සහ
පාතාලය ඒකාබ+ධවය යන සැකය ?සාෙව/ සාමය ආර=ෂා
කර^ ලබන ෙපkqය 8බඳව `.යන සංඛාත රවැය/ හා
ෙ+ශ රටවEද බරපතළ =}තභාවයකට පව §ම ද අප
/ ෙ9!ගත e0 ක9ණL. එෙහ/,
1.

2.

ග9 කථානායක0ම?, ෙම| පGම යටෙ රට 0ළ
{Yය හා සාමය ඳ වැ§ රට අරාKක බවට ප ය හැL
බැ /, ෙනkපමාව සමාජ ස්ථාවරභාවය ෙව^ෙව/
කsන! යවර ගතe0 බව ඒකාබ+ධ ප=ෂය ආවට
හා පා-.ෙ!/0වට 5කාශ කර jනවා. ෙ! ස!බ/ධව
ෙමෙත= ෙගන ඇY යවර Pම=ද ය/න පැහැR.
කරනවාද?
ෙ! ස!බ/ධ අදාළ ෙපk.ස් ?ලධාM/ ගැන ෙගන ඇY
යවර Pම=ද? යවර ග/ෙ/ද?
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ජනාපYවරෙය= පකරන09 අගමැY0මා වැඩබලනවා.
ෙමය ෙ+ශපාලන බල ෙපර8ය=ද? ෙ! Pම/Qණය හ[යට
ෙසkයා බල/න. ෙ! Pම/Qණයට ස!බ/ධ,
ධ වැඩ
8ෙවළවEවලට ස!බ/ධ යf ෙදනා ගැන ග/නා mයා
මා-ගය ං7 ළම කළ පැ`iEල= අ^ව ග/නා
mයාමා-ගය= බවට ප ෙවලා Yෙබනවා. එය ෙමr Yෙබන
බරපතළකම. ෙ! තර! බරපතළ Pම/Qණ පැ`iEල=
Yෙබ+_, එය ං7 ළම/ෙග/ අහන ක9ණ= බවට
ප[ව-තනය කර - තD/නා/ෙස$ලාෙJ සැලැස්ම= Yෙබනවාද
Lයා මම ද/ෙ/ නැහැ, ෙ! පැ`i. ක9 උස්සාෙගන ය/න. උස්සාෙගන vෙයk පැ`iEල ඉවර.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අ දැ/ ඉR[ වැඩ කටe0වලට අවස්ථාව ෙදD ෙ/ද?
ඔබ0මාට 5ශ්න අහ/න ඟ= ෙවලාව l/නා.

ග ෙ ෂ් Aණවධන මහතා

(மாமி திேனH ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග9 කථානායක0ම?, ෙමr බරපතළකම ලංකාෙ1
කථානායකට දැෙන/ෙ/ නැන! පා-.ෙ!/0ෙ1 තවය
ෙමkක=ද? ෙපkඩ= ඉවෙම/ අහෙගන ඉ/න. එෙහම න!
මෙJ 5ශ්නය කථානායක0මා හැjයට ඔබ0මාට 5Y=ෙෂ$ප
කර/නට Yණා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)
නැහැ. ඔබ0මා 5ශ්නය ඇවා. ෙ! 5ශ්නයට නාs 15= vයා.

ග ෙ ෂ් Aණවධන මහතා
ග9 කථානායක0ම?, රාජ ෙර< Pම/Qණය= ෙලස
සැලLය හැL ෙමම බරපතළ පැ`iEල නාමE PමාරෙJ
මහතා 5+යට ප කළා. ඒ වාෙJම ෙපk.ස්පY0මා ඒ
8බඳව කටe0 කරන බව රහස් ෙපkqය හරහා 5කාශ කළා.
ඒ
8බඳව පGvය දවස්වල වප යEලම - " Rවන",
"ලංකා_ප " සහ අෙනP වප- 5වෘY රස්තල ෙලස
වා-තා කළා. 2018.09.17 වන සදා, "Rවන" වපෙ
රස්තලය යටෙද ඒ ගැන ෙම/න ෙමෙහම පළ ණා:
"ජනපY ෛමI ෙගඨා ඝාතන Pම/Qණය. නාමEෙJ ?වසට ෙගkස්
අ¡ය පැය 06= 5ශ්න කර. වැslර 5කාශ ග/න අ¡යට අද
කැඳව."

(மாமி திேனH ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබ0මා ?ක! r0ව=කාර 5කාශ LMම නවවා
පා-.ෙ!/0ෙ1- [බාධා LMම=] 1962 ඔය  ෙ1 rට
කථානායක ඔෙහkම කථා කෙළ$ නැහැ. බඩාරනායක
මැY?යෙJ ආව ෙපරළා දැÑෙ! Pම/Qණය= හදන
ෙවලාෙ1 එදා rට කථානායක0මා
.} uණව-ධනට,
ආචා-ය ඇ/.ඇ!. ෙපෙ-රාට කථා කර L1වා, පැ`iEල ගැන.
ඔබ0මා අහෙගන ඉ/න.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඒ අ^ව ඊෙC පැය 10= පමණ ෙ! +ගලයා රහස්
ෙපkqයට
කටඋතරය=
l/
බව
5+ධ
ණා.
ජනමාධෙ1_/, 5ධාන ක-තෘව9/ ජනාපY0මා හz p
අවස්ථාෙ1_ ජනාපY0මා -2018.09.15 වන දා "Rවන"
වපත- ෙමෙහම 5කාශ කර Yෙබනවා:

ස්ථාවර ?ෙයග අ^ව 5ශ්නය අහ/න අවස්ථාව l/නා. ඊට
පස්ෙස$ පතර Lයව/නට අවස්ථාව l/නා.

ග ෙ ෂ් Aණවධන මහතා

(மாமி திேனH ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

"ඝාතන Pම/Qණය ගැන පM=ෂණ පැවැෙවනවා."

ෙමය ඇY g Yෙබන බරපතළ තවය= හැjයට සලකා
Pමන ෙ+ශපාලන ක9~, මතෙÝද Yණද
රෙy
ජනාපYවරයා ඝාතනය LMමට
ෙමෙලස Pම/Qණය=,
සැලGම=, වැඩ 8ෙවළ= පවYන බව 5කාශ කර/නට
පැ`iEල= කර/නට ¬ව/කම මත Yෙබන ෙතkර0ර අY
බරපතළ.
ජනාපYවරයා
ඝාතනය
කෙළk
ග9
කථානායක0ම?, ඔබ0මා ෙනkෙව ජනාපY ෙව/ෙ/. අf

මම පැ`iEල ගැන අගමැY0මාට 5කාශ කර/න
හද/ෙ/. ඇ ඔබ0මා ෙ!ක වහ/න හද/ෙ/?

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

වහ/න හද/ෙ/ නැහැ. මම ඔබ0මාට අවස්ථාව l/නා.
ෙමr Yෙබන යට ඔ=ෙකkම අවස්ථාව l/නා. [බාධා
LMම=] ග9 සභානායක0මා.
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ග ල/ෂ්ම

eMඇEල මහතා

(மாமி லSம கிாிஎ7ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ග9 කථානායක0ම?, ෙම0මාෙJ 5කාශය පM=ෂණවලට
බාධාව=. [ෙඝෂා LM!] ඒක තම කර/ෙ/. ෙම0මා
පM=ෂණවලට ෙපkf දම/න හද/ෙ/. [බාධා LMම=] මම
{Yඥෙය=. 5ශ්නය අහනෙකkට මට ඒ බව ෙෙරනවා.

මා9කර යවා ඇත. ඒ අ^ව නාමE Pමාර මහතා /
කරන ලද ෙහ8දරෙව/ අනාවරණය වන ක9~වල
සතතාව 8බඳව අප=ෂපාව ම-ශනය= අපරාධ
පM=ෂණ ෙදපා-තෙ!/0ව ම/ l කරෙගන ය^
ලබ.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග ෙ ෂ් Aණවධන මහතා

ග9 කථානායක0ම?,-

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග කථානායක8මා

(மாமி திேனH ணவதன)

I am not asking the Question from the Leader of the
House. I am asking from the Hon. Prime Minister. I hope
the Hon. Prime Minister would reply my Question
because the problem that has arisen is very serious.
ග ආ.එ. රංdB ම:ම බ ඩාර මහතා (රාජV
පMපාලන හා කළමනාකරණ සහ (ය හා සාමය 67බඳ
අමාතV8මා)

(மாமி ஆ.எ. ரIஜி" ம"ம படார - அரச நி>வாக
;காைம"வ ம%- ச&ட; ஒ)0 அைமOச)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Public Administration and Management and Law and
Order)

ග9 කථානායක0ම?, ග9 Rෙ/ෂ් uණව-ධන ම/I0මා
/ පා-.ෙ!/0ෙ1 ස්ථාවර ?ෙයග 27 (2) යටෙ අසන ලද
5ශ්නයට 80ර ෙමෙස$.
1.

2.

2018.09.12 වන Rන Ðෂණ ෙර< බලකාෙC ෙමෙහe!
අධ=ෂ ෙලස හ/වා ග?`/ මහ^වර ෙඩෙව/
ශාලාෙ1_ මාධ සාක«ඡාව= පවව`/ අංක: ඒ/54/1,
කරඳ0Er[ය . නෙC පRං7 ඒ.එ!. නාමE Pමාර යන
අය / ඔෙJ ජංගම lරකථනෙC පjගත කරන ලද
සංවාද |පය= 5Yවාදනය කර`/, එම සංවාද තම/ හා
Qස්තවා_ ම-ශන Rසාෙ1 ?ෙයජ ෙපk.ස්පY නාලක
Eවා මහතා සමඟ පැවැY බවට 5ථම ෙහ8දර1ව කරන
ල_. ෙමම ෙහ8දර1ෙව/ අනාවරණය වන ක9~
8බඳව අපරාධ පM=ෂණ ෙදපා-තෙ!/0ව ම/
2018.09.14 වන Rන ම-ශනය= ආර!භ කර එr ඉR[
ම-ශන පවවා ෙගන ය^ ලබන අතර, ඒ ස!බ/ධෙය/
ෙකk ව මෙහස්Qා අකරණෙC \/10744/18 යටෙ
2018.09.17 වන Rන ක9~ වා-තා කර ඇත. වැslර
ම-ශනය සඳහා අදාළ කර ගැ{මට 2018.09.12 වන Rන
ෙඩෙව/ ශාලාෙ1_ පවවන ලද මාධ සාක«ඡාෙ1
සංස්කරණය ෙනkකළ හඬ ºප පj එම මාධ සාක«ඡාව
ආවරණය කරන ලද මාධ ආයතනව./ ද, ?ෙයජ
ෙපk.ස්පY නාලක Eවා මහතාෙග/ ඒ 8බඳ මාධ
ආයතනව./ කරන ලද ම!වලට අදාළ හඬ පjවල
ටප එ| මාධ ආයතනව./ද ලබා ගැ{මට
අකරණෙC ?ෙයග ලබාෙගන, එම අකරණ ?ෙයග
අදාළ මාධ ආයතනවලට බාර _මට කටe0 කර ඇත.
ෙමෙත= එම හඬ ºප පj සහ හඬ පj ලැ\ ෙනkමැත.
එම ම-ශන කටe0 සඳහා නාමE Pමාර මහතා සංවාද
පjගත LMමට ෙයkදා ග ජංගම lරකථනය අපරාධ
පM=ෂණ ෙදපා-තෙ!/0වට ලබාෙගන ඇත. ෙ!
ම-ශන කටe0 අප=ෂපාව සහ ? දභාවෙය/ e0ව
l LMම සඳහා අපරාධ පM=ෂණ ෙදපා-තෙ!/0ව ම/
කරන ලද ඉEqම= 5කාරව ?ෙයජ ෙපk.ස්පY නාලක
Eවා මහතා Qස්තවා_ ම-ශන Rසාෙ1 ට ෙපk.ස්
zලස්ථානෙC ෙතkර09 තා=ෂණ Rසාව ෙවත ස්ථාන

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙ! ගැන වාදය= කර/නට බැහැ, අවශ න! ග9
ඇමY0මාෙග/ පැහැR. LMම= කර ග/න.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙහkඳ, ග9 කථානායක0ම?. ග9 රංK ම+lම බඩාර
ඇමY0ම?, ඔය නාමE Lයන +ගලයා තව බරපතළ ක9~
jක= අනාවරණය කරනවා. මහ^වර, Rගන 5ෙ+ශෙC ඇY ~
ංහල - Dස්.! ගැ ෙ!_ Dස්.! ජනතාවට එෙරrව 5හාර ෙයkD
කර/නට ?ෙයජ ෙපk.ස්පYවරයාෙJ උපෙදස් අ^ව තම/
mයා කළා Lයනවා. ඒ ගැ ම ඇY කෙළ$ ඔ/ හරහාය Lයනවා.
ඒ වාෙJ ඉතාම සංෙ1_, බරපතළ ක9~ 5මාණය= Lයනවා.
පාතාලය සමඟ Yෙබන ග^ෙද^ ගැන Lයනවා, ?ෙයජ
ෙපk.ස්පYවරයා පාතාලෙC ඇතැD/ ගැන l/^ සහYක ගැන
Lයනවා. බැ බැEමට බරපතළ කාරණා ගණනාව=.
මම rත/ෙ/ නැහැ ෙකෙන= Lම වග|මL/ ෙතkරව ෙ!
ෙC බරපතළ 5කාශය= කර Lයා. ඔ Lයනවා තම/ ස0ව
හඬ පj පවා Yෙබන බව. ෙ! ?ෙයජ ෙපk.ස්පYවරයාට
Yෙබන ෙචදනා ඇතවශෙය/ම අ අඩංuවට අරෙගන
පM=ෂණ කර/නට තර! බරපතළ. ඔබ0ම/ලා ඒක කෙළ$
නැහැ. ඒ වාෙJම ව-තමාන ෙපk.ස්පY0මා ගැන Lයනවා.
ඊෙC ෙපෙ-දා පාසලකට vrEලා හාDl9ව/ට "බඩ" Lයලා
L1ෙ1.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අදාළ කාරණය ගැන අහ/නෙක ග9 ම/I0මා. [බාධා
LMම=]

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

"ආතE" Lයල L1ෙ1. ලංකා ඉYහාසෙC පහළ ~
ෙජක-ම ෙපk.ස්පY.
ග9 ඇමY0ම?, එම ?සා අ ඔබ0මාෙග/ අහ/ෙ/ ඒ
අදාළ ?ෙයජ ෙපk.ස්පYවරයා අ අඩංuවට අරෙගන
පM=ෂණ කරනවා ෙව^වට ඔට ෙ! පM=ෂණවලට තවlරට
බලපෑ! LMමට ඉඩ ලැෙබන ආකාරයට කටe0 කර Yෙබන ට
ෙ! පM=ෂණය ස්වා<නව ෙකෙර Lයා අ ෙකkෙහkමද ශ්වාස
කර/ෙ/?

ග ආ.එ. රංdB ම:ම බ

ඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ரIஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ෙපkqය ගැන
නය කටe0 කළ හැ=ෙ= ෙපk.ස්
ෙකk`සමට. අ z.ක ම-ශන කටe0 කර ඒ 8බඳව
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[ග9 ආ-.එ!. රංK ම+lම බඩාර මහතා]

ෙපk.ස් ෙකk`සමට වා-තා කරනවා. [බාධා LMම=] අ අදාළ
පM=ෂණය කරනවා. ඒවා ගැන Yෙබන සා= බලලා,- [බාධා
LMම=] නැහැ, නැහැ. z.ක පM=ෂණය කර අ අවශ යවර
ග/නවා. ඉතා ඉ=ම?/ ඒ ස!බ/ධෙය/ යවර ග/නවා, භය
ෙව/න එපා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ. 5ශ්නය අහ/න. Then, let the Hon. Minister
reply.

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා

(மாமி டல< அழஹ.ெப>ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ, ෙ!ක ගැන Rග
LMම=]
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පා-.ෙ!/0ව

වාදයකට ය/නට බැහැ. [බාධා

ග9 ඩලස් අලහ}ෙප9ම ම/I0මා.

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා

(மாமி டல< அழஹ.ெப>ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ෙබkෙහkම ස්0Y, ග9 කථානායක0ම?. [බාධා LMම=]

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ග9 කථානායක0ම?, පැහැR. LM! ලබා ග/න අපට
අවස්ථාව ෙද/න.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

පැහැR. LM! ලබා ග/න. ඔය උතරය _ලා, ෙමතැ?/
එහාට, We have to get back to the Business of the Day. [බාධා
LMම=] Wait, just calm down, Hon. Members. Lය/න
ඉස්සර කලබල ෙවනවා.

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා

(மாமி டல< அழஹ.ெப>ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ග9 කථානායක0ම?, ග9 Rෙ/ෂ් uණව-ධන මැY0මා
/ ම0 කර^ ලැn 5ශ්නයට ග9 ඇමY0මා ලබා l/
උතරය අ^ව ෙමr බර, ප[මාව, ගැර
8බඳව මට
දැෙන/ෙ/ නැහැ. [බාධා LMම=] ග9 කථානායක0ම?,
ෙමතැන 5ධාන කාරණා හතර= Yෙබනවා. පළDවැ? කාරණය,[බාධා LMම=]
ග9 කථානායක0ම?, පළDවැ? කාරණය තම, ෙ!
Pම/Qණය,-[බාධා LMම=]

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Let the Hon. Minister reply. ග9 ඇමY0මා. [බාධා
LMම=]

ග9 කථානායක0ම?, පළD කාරණය,-

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ඇමY0මා, 5ශ්නය ,- [බාධා LMම=]

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා

(மாமி டல< அழஹ.ெப>ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ග9 ඇමY0ම?, ෙ! රෙy රවැෙය= බරපතළ ෙහ8දර1
LMම= කරනවා. ඒ වාෙJම, ඔබ0මාෙJ ෙපkqයට ඇ Eලා
එ0මා ඒ ස!බ/ධ පැ`iEල භාර ෙදනවා. [බාධා LMම=]
සමාෙව/න. ෙමkෙහkත= ඇ! ක/ ෙද/න.
ග9 කථානායක0ම?, පළDවැ? කාරණය, ග9 Rෙ/ෂ්
uණව-ධන මැY0මා L1වා වාෙJ ෙ! Pම/Qණය කර^
ලබ/ෙ/ Qස්ත
ම-ශන ෙකkyඨාසය භාර ?ෙයජ
ෙපk.ස්පYවරයා. ෙදවැ? කාරණය, ඔ ෙ!ක mයාමක
කර/න උසාහ ග/ෙ/ පාතාලය හරහා. 0/වැ? කාරණය,
ෙ! පාතාලය සහ ෙපkqය ස!බ/<කරණය කර/ෙ/
ෙපk.ස්පYවරයා. ෙපk.ස්පYවරයා! ඒ ?සා ෙ!ක සැහැEfෙව/
ග/න ¬ව/ කාරණාව= ෙනkෙව. හතරවැ? වැදග
කාරණය, Ll රාජ මාධය= ෙ! Pම/Qණය 8බඳ වත
ග/ෙ/ නැහැ. ඇ ඒ? ෙමkක=ද 5ශ්නය? ෙමr Yෙබ/ෙ/
රෙy පළDවැ? රවැයා ඝාතනය LMෙ! Pම/Qණය=.
ග9 කථානායක0ම?, අ9l 152= පැරi ෙපk.ස්
ෙදපා-තෙ!/0 ඉYහාසෙC ෙපk.ස් ෙදපා-තෙ!/0වට එEල
ෙව«ච බරපතළම ෙචදනාව ෙ!ක.
ග9 කථානායක0ම?, රෙy පළDවැ? රවැයා යට
ජනාපY0මා ෙ!ක ෙකkතර! සැහැEfෙව/ ග/නවාද
Lයලා මම ද/ෙ/ නැහැ. ඒක මට ෙෙර/ෙ/ නැහැ. ඒක මට
අදාළ නැහැ. නD, ජනාපYවරයා ෙ! කාරණය Rහා
ෙමෙහම උෙ}=ෂාෙව/ බලාෙගන rjෙයk, -ෙපk.ස්පYවරයා
අර ෙකkටෙපkල_ L1වා වාෙJ,- ෙපk.ස්පY0මා ඇ Eලා
ජනාපY0මා Rහා බලලා Lයා , "අ!මට ! z තවම ඉ/නවා
ෙ/?" Lයලා. එතකEද, ෙ! බලා ෙගන ඉ/ෙ/? එතකEද, ෙ!
බලාෙගන ඉ/ෙ/!!

ග කථානායක8මා
(

மாமி சபாநாயக அவக)

(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ, ග9 ඇමY0මා.

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා

(மாமி டல< அழஹ.ெப>ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ග9 කථානායක0ම?, ජනාපY0මාෙJ ආර=ෂාව එ0මා
සහYක කරනවාය Lයනවා. හැබැ ඝාතන Pම/QණෙC අ?=
පැෙ ඉ/ෙ/ rට ආර=ෂක ෙEක!0මා; ෙගඨාභය
රාජප=ෂ මැY0මා. එ0මාට Lම ආර=ෂාව= නැහැ. [බාධා
LMම=] ඒක ෙනkෙව 5ශ්නය.

ග ආ.එ. රංdB ම:ම බ

ඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ரIஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ග9 කථානායක0ම?, ෙ! ස!බ/ධව අප=ෂපා
පM=ෂණය= ෙපkqෙය/ කරනවා. ඒෙ= Lම 5ශ්නය=
නැහැ. අYග9 ජනාපY0මා අෙ} රෙy පළDවැ? රවැයා.
එ0මාෙJ ආර=ෂාව ස!බ/ධෙය/ ආර=ෂක අංශ,
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ෙපkqය ඒ කටe0 කරනවා. අ?= +ගලයා ලංකාෙ1
රවැෙයP ෙනkණ, ඔට අවශ ආර=ෂාව ලබා ෙද/න
අ කටe0 කරනවා. මට Lය/න Yෙබ/ෙ/ එපමණ.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඇමY0මා ඒ ගැන අවධානය ෙයkD කර/න. ෙ! ක9ණ Ñට
වඩා Rගට ෙගන ය/න ෙද/න බැහැ. Do not repeat the same
thing.

(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ, ෙබkෙහkම ස්0Y.
ෙ! ස!බ/ධෙය/ වාද වාදයකට ය/න අමා9. අපට ෙ!
කටeත ෙමතැ?/ නවව/න ෙවනවා.

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැv Dෙ_ය.
எ"#தா .
rose.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

We have a lot of work today. We have gone beyond the
allotted time. ග9 වාGෙ+ව නානාය=කාර මැY0මාට මම
අවස්ථාව ෙද/න!. අ?= ම/I0ම/ලා Lය ෙ+වE නැවත
Lය/න අවශ නැහැ. අf ෙදය= Yෙබනවා න! Lය/න.

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම Lය/ෙ/ අf ෙදය=. ග9 කථානායක0ම?, සමා
ෙවලා ඔබ0මා ඉවෙම/ අහෙගන ඉ/න.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

මම ඉවෙම/ අහෙගන ඉ/ෙ/.

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අ/න, websitesවල 5චාරය වනවා. [බාධා LM!]

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

You have finished it. So, you do not have to repeat
that.
ග ආ.එ. රංdB ම:ම බ

ඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ரIஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ග9 කථානායක0ම?, ෙබ 3ජා ගැන +ධ ශාසන
ඇමY0මාෙග/ අහග/න Lය/න. මම ද/ෙ/ නැහැ, ඒවා
ගැන.

ග ෙශහා

ෙසFමDංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி0க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

නැv Dෙ_ය.
எ"#தா .
rose.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ෙශහා/ ෙස$මංහ ම/I0මා Lය/න. But, do not
repeat the same thing. එක 5ශ්නයම නැවත අහ/න එපා.

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම මෙJ වග|ම ද/නවා. මම ෙ! කාලය නාස්Y කර/න
හදනවා ෙනkෙව. ඔබ0මාට Lය e0, ෙ! ෙපk.ස්පY0මා තබා
ෙගන ෙ! පM=ෂණය කර/න බැහැ Lයන එක.

ග ෙශහා

ෙසFමDංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி0க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

No, it is not the same thing.
ග9 කථානායක0ම?,- [බාධා LM!]

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Yes, that is a point.
ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙහ$0ව මම Lය/න!. ෙ! ෙචදනාවට ල= g jන නාලක ද
Eවා Lයන ?ෙයජ ෙපk.ස්පYවරයාව Ñට jක ෙවලාවකට
ඉස්ෙසEලා ෙපk.ස්පY0මා / කැලiය ප/සලට එ=කර
ෙගන vrEලා Yෙබනවා, ෙබ 3ජාවකට. මම ෙ!ක Lය/ෙ/
ඉතා වග|ෙම/. අෙ} ෙපkqය භාර ඇමY0මාෙග/ මම ෙ!
කාරණය අහනවා. ෙ! අපරාධය; ෙ! මහා ඝාතන සැලGම ගැන
දැනට ෙචදනාවට ල= g jන ෙ! ම^ස්සයාව ෙපk.ස්පY0මා
/ ෙබ 3ජාවලට එ=කර ෙගන යනවා න!, ඒ ෙදෙදනා
අතර Yෙබන ස!බ/ධය ඉතා 5බල ස!බ/ධය=.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

දැ/ track එෙ= යනවා ෙපෙනනවා. [බාධා LM!] I cannot
allow anymore.

ග ෙශහා

ෙසFමDංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி0க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

ග9 කථානායක0ම?, දැ/ ෙ! ?ෙයජ ෙපk.ස්පY0මා
ස්ථාන මා9 කර/ෙ/ ෙතkර09 තා=ෂණ අංශයට. ෙ! ඇY
ෙවලා Yෙබන බරපතළ තවය 0ළ ෙතkර09 තා=ෂණ අංශය
ඉතාම වැදග අංශය= බවට පවනවා. ග9 කථානායක0ම?,
එතෙකkට ෙ! පM=ෂණ Lෙස$ම ස්වා<නව කර/න බැහැ.
ග9 ඇමY0ම?, එ0මා ෙතkර09 තා=ෂණ අංශයට මා9 LMම
එ0මාට, එ0ම/ලාෙJ කඩායමට, ෙපk.ස්පY0මාට තවlරට
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 ෙශහා/ ෙස$මංහ මහතා]

ෙ! පM=ෂණ කර/න වාය= බවට පවනවා. ඒ r/දා
ඔබ0ම/ලා ෙ! ස්ථාන මා9ව කරලා Yෙබ/ෙ/ Lෙස$ම
GlG තැනකට ෙනkෙව.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 කනක ෙහ$ර ම/I0මා කථා කර/න.

ග කනක ෙහFරB මහතා

ග ආ.එ. ප:ම උදයශා ත AණෙසFකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா@த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ග9 කථානායක0ම?, මට වැදග කාරණාව= Lය/න
Yෙබනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

ග9 ඇමY0ම?, පGvය සYෙC Qස්ත ම-ශන ඒකකෙC
"ස්නප-" ව-ගෙC 0ව=Pව= නැYෙවලා Yෙබනවා. එය
ඇතද, නැ+ද Lයා දැන ග/න අවශ. ඒ 0ව=Pව ෙකkහාටද
ෙගන vr/ Yෙබ/ෙ/, කද එය ෙහkරක! කෙළ$, ඒ 8බඳව
පM=ෂණය=,
ම-ශනය= කරනවාද Lයලා දැනග/න
කැමැY.

(The Hon. Speaker)

ග ආ.එ. රංdB ම:ම බ

එ= ම/IවරෙයP කථා කර/න.

(

ඩාර මහතා

மாமி ஆ.எ. ரIஜி" ம"ம படார)

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

ග ආ. එ. ප:ම උදයශා ත AණෙසFකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா@த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ග9 කථානායක0ම?, මට වැදග කාරණාව= Lය/න
Yෙබනවා. මා ෙ! කාරණය Lය/ෙ/ වග|ෙම/ e0ව. ෙ!
වන ට "ෙන ?ස්"r වා-තා ෙවනවා, "දැs කථා බහට ල=
~ Qස්ත ම-ශන ඒකකෙC ?ෙයජ ෙපk.ස්පY නාලක ද
Eවා තව ෙජෂ්ඨතම ෙපk.ස් ?ලධා[යP සමඟ කැලiය
රජ මහා හාරස්ථානෙC ෙබ 3ජා /කමකට සහභාv ණා"ය
Lයලා.

ඔබ0මා ඒ ස!බ/ධව .තව ක9~ ඉR[ප කර/න. අ
ඒ ස!බ/ධෙය/ පM=ෂණය= කර/න!. ඒ ගැන L 5ශ්නය=
නැහැ.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඊළඟට, ග9 මr/දාන/ද අfගමෙJ ම/I0මා. ක9~
repeat කර/න බැහැ.

ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා
ග කථානායක8මා

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Speaker)

I will not repeat, Sir.

(மாமி சபாநாயக அவக)
ඒ ගැන අ කථා කළා. Let us finish that matter.

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා
ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Kanaka Herath)

ග9 කථානායක0ම?, -

නැv Dෙ_ය.

ග කථානායක8මා

எ"#தா .
rose.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 කනක ෙහ$ර ම/I0ම?, ඔබ0මා කථා කර/න.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබ0මාට මා අවස්ථාව l/නා. ඔබ0මාට `?0 10=
l/නා. නැවත ෙ1ලාව ෙද/න බැහැ. ඔබ0මා ඉතාම
අසාධාරණ. ඔබ0මාට ඉඩ l/නා. ඔබ0මා ෙබ 3ජා ගැන
L1වා. ඒ ඔ=ෙකkම Lයලා ඉවර. ආෙය ඔබ0මාට ෙ1ලාව
ෙද/න මට බැහැ.

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා
ග ආ. එ. ප:ම උදයශා ත AණෙසFකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா@த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

නාලක Eවාට ආ¥-වාද ලබා ගැ{මට -

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබ0මා මා නැවැpවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 මr/දාන/ද අfගමෙJ ම/I0ම?, ෙමkක=ද
Lය/ෙ/?

එක වතාව= Lය ෙදය= ෙ/.

ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා
ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ග9 කථානායක0ම?, point of Order එක= Yෙබනවා.

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ග9 කථානායක0ම?, මා ෙ! කාරණය ෙපkqය භාර ග9
අමාත0මාෙJ අවධානයට ෙයkD කරනවා. ෙ! පැ`iEල
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LMෙම/ පG පළDවන දවෙස$ ෙපk.ස්පYවරයා ඒ 8බඳව මාධ
සාක«ඡාව= පැවැpවා. ෙ! පM=ෂණය පවව/න ක./, ෙ!
පැ`iEල කළ නාමE Lයන +ගලයාෙග/ CID එක
කටඋතරය ග/න ක./, ෙපk.ස්පYවරයා Lයනවා, "ෙ! හඬ
පටය ගැන සැක" Lයලා. පM=ෂණය පවව/න ක./
ෙපk.ස්පY0මා එෙහම Lය/ෙ/ ෙකkෙහkමද? පM=ෂණය
පවව/න ක./, කටඋතරය ග/න ක./, හඬ පටය අහ/න
ක./ ෙපk.ස්පY මාධයට Lයනවා, හඬ පටය ගැන සැක
Lයලා. එ/ම ෙෙරනවා ෙ/, ෙපk.ස්පY ෙකkෙහ$ද ඉ/ෙ/
Lයලා. එය පළDවන කාරණය.
ෙදවන කාරණය ෙමය. ඒ ස!බ/ධෙය/ ග9 ඇමY0මාෙJ
අවධානයට ෙයkD කරනවා. ඊෙC පැය 10= නාමE Lයන
+ගලයාෙග/ කටඋතර ගතා. ඔ මහ^වර 5ෙ+ශෙC පRං7
+ගලෙය=. ෙ! වනෙකkට ඔ ෙ+ශ රටකට ප/න/න
උසාහය= Yෙබනවා; හංග/න උසාහය= Yෙබනවා; ෙ+ශ
රටකට ට මං කර/න උසාහය= Yෙබනවා. ක9ණාකරලා
ඔට ෙපk.ස් ආර=ෂාව ෙද/න. ඊෙC ට ඔෙJ ෙපk.ස්
ආර=ෂාව ඉව කළා. ඔ ෙ+ශ රටකට ෙගන vෙයk ෙ!
නව ස!3-ණෙය/ අවස/ ෙවනවා. ඒ ?සා ඉතාම අවදාන!
තවය= Yෙබනවා. ඔ ෙ+ශ රටකට ෙගන ය/න ෙ!
වනෙකkට යf සැලG! සකස් කර Yෙබනවා. ග9 ඇමY0ම?,
ෙ! කාරණය ඔබ0මාෙJ අවධානයට ෙයkD කරනවා.

ග ආ.එ. රංdB ම:ම බ

ඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ரIஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඒ +ගලයා Lයනවා න! පැ`iEල LMම ස!බ/ධෙය/
ඔට ආර=ෂාව ඕනෑය Lයලා, එවැ? +ගලයPට ආර=ෂාව
ෙද/න අ ලෑස්Y.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)
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ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

රෙy ජනාපYවරයාට එෙරr Pම/Qණය= ගැන ෙ!
Lය/ෙ/.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබ0ම/ලාට වාෙJ මට ඒ ගැන හැම= Yෙබනවා. ඒ
ගැන මම කථා කර/න!.

ග කංචන %ෙෙසFකර මහතා

(மாமி கIசன விேஜேசகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)

නැv Dෙ_ය.
எ"#தா .
rose.

ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ග9 කථානායක0ම?, -

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)
ඔබ0මාට අවස්ථාව l/නා. ග9 කංචන ෙ¢ෙස$කර ම/I0මා
කථා කර/න.

ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබ0මාව අගමැY කර/න -

ෙබkෙහkම ස්0Y. ඒ කාරණය දැ/ ඉවර. [බාධා LMම=]

ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

ග කථානායක8මා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Speaker)

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
ග9 කථානායක0ම?, point of Order එක= Yෙබනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
නැහැ, මට ඕනෑකම= නැහැ. මට ඕනෑකම Yෙබ/ෙ/
ඔබ0මා වාs ෙවන එක.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Point of Order නැහැ.

ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ග9 කථානායක0ම?, ෙපks 5ශ්නය= Yෙබනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

දැ/ 5ශ්න නැහැ. ඔබ0මා පැහැR. කළා. ඔබ0මා සාධාරණ
ෙව/න. පා-.ෙ!/0ෙ1 වැඩ කටe0 රා;ය= Yෙබනවා. ෙ!
කාරණෙC
Yෙබන වැදගකම ?සා තම මා සෑම
ම/IවරයPටම කථා කර/න අවස්ථාව l/ෙ/. ෙ!, පැE
බැඳෙගන කථා කර/න අවස්ථාව= ෙනkෙව. එෙහම ෙදය= මට
කර/න බැහැ. එක වතාව= අවස්ථාව= l/නාම ෙදවන
වතාෙ1 බලාෙපkෙරk0 ෙව/න එපා. ඒක අසාධාරණ. ෙ!
පා-.ෙ!/0ෙ1 225ෙදෙන= ඉ/නවා. [බාධා LMම=] මට
බැ/නාට කම= නැහැ. ඔ1, Lය/න.

ග කංචන %ෙෙසFකර මහතා

(மாமி கIசன விேஜேசகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)

ග9 කථානායක0ම?, මා ෙ! කාරණය ග9 ඇමY0මාෙJ
අවධානයට ෙයkD කරනවා. ෙ! අවස්ථාෙ1 ?ෙයජ
ෙපk.ස්පYවරයPට 9+ධව බරපතළ ෙචදනාව= එEලෙවලා
Yෙබනවා. Ñට ෙපර ෙ! වාෙJම ෙචදනාව= එEල ණා, 
ලංකා මහ බැංPෙ1 අපYවරයාට 9+ධව. හැබැ එ0මාට
9+ධව ෙචදනාව= එEල ණ, ෙ! රෙy අකරණෙය/
අම තරෙ! එ0මාෙJ uව/ ගම/ බලපQයව තහන! කෙළ$
නැහැ. ඒ පM=ෂණය පට/ ග/න ක./  ලංකා මහ බැංPෙ1
අපYවරයා රj/ පැනලා vයා. දැ/ ෙ! ?ෙයජ
ෙපk.ස්පYවරයා ට රට ය/න උසාහය= ග/නවාය Lයලා
අපට ආරං7ය= Yෙබනවා. ඔබ0ම/ලා ෙශ$ෂෙය/ එ0මා
ෙවන ස්ථානයකට ස්ථාන මා9 LMම= කරනවාට වඩා
අකරණයට ක9~ වා-තා කරලා, අ තරෙ! එ0මාෙJ uව/
ගම/ බලපQයව තහන! කරලා එ0මා 8බඳව ය!L
පM=ෂණය= කර/නය Lයන ඉEqම ෙ! අවස්ථාෙ1_ කරනවා.
එෙහම නැන! අ-Äන මෙහ$/¨/ වෙJ -
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පා-.ෙ!/0ව

ග කථානායක8මා

ග කථානායක8මා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)
ෙහkඳ. අවස/ කර/න.

ග ආ.එ. රංdB ම:ම බ

(மாமி சபாநாயக அவக)

ඉY/ කථා කර/න අවස්ථාව l/නා ෙ/. බණ Lය/ෙ/
නැ0ව කථා කර/න.

ඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ரIஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඒ ස!බ/ධව අ
එපා.
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අවශ අයට දැ^! ෙදනවා, භය ෙව/න

ග තාරක බාල@Mය මහතා

ග තාරක බාල@Mය මහතා

(மாமி தாரக பால]ாிய)
(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ඔබ0මා අසාධාරණ Lයනවා ෙ/. ඒක අසාධාරණ නැහැ.

(மாமி தாரக பால]ாிய)

ග කථානායක8මා

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

(The Hon. Speaker)

නැv Dෙ_ය.

(மாமி சபாநாயக அவக)
ඔබ0මා කථා කරනවාද, නැ+ද? ඉY/ කථා කර/න.

எ"#தா .
rose.

ග තාරක බාල@Mය මහතා

ග කථානායක8මා

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி தாரக பால]ாிய)
''ම='' එක _ලා නැහැ, ග9 කථානායක0ම?.

(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ. තාරක බාලÀ[ය ම/I0මා කථා කර/න. එ0මාෙJ
කථාෙව/ පස්ෙස$ ෙ! කාරණය ගැන කථා LMම අවසාන
කරනවා.

ග තාරක බාල@Mය මහතා

(மாமி தாரக பால]ாிய)
(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ග9 කථානායක0ම?, රාජ ෙ¨ mයාව= 8බඳව අ
කථා කර/ෙ/. ෙ! 8බඳව කථා LMම අසාධාරණ Lයා
Lය/න එපා. ම/Iව9/ට කථා කර/න ෙවලාව= ෙද/න.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

''ම='' එක _ලා Yෙබ/ෙ/.

ග DDර ජයෙකu මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

නැv Dෙ_ය.
எ"#தா .
rose.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබ0මාට කථා කර/න අවස්ථාව l/නා ෙ/. ඉY/ කථා
කර/න.

ග තාරක බාල@Mය මහතා

(மாமி தாரக பால]ாிய)
(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ඒක තම. අසාධාරණ Lය/න එපා, ම/Iව9/ට කථා
කර/න ෙවලාව= ෙද/න.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙවලාව l/නා. එ= ෙකෙනPට පැE බැඳෙගන කථා කර/න
අවස්ථාව= නැහැ ෙ/. ඔබ0මා කථා කරනවාද, නැ+ද?

ග තාරක බාල@Mය මහතා

(மாமி தாரக பால]ாிய)
(The Hon. Tharaka Balasuriya)

This is reasoned.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ර ජයෙකks ම/I0මා කථා කර/න.

ග DDර ජයෙකu මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ග9 කථානායක0ම?, ග9 Rෙ/ෂ් uණව-ධන මැY0මා ෙ!
5ශ්නය ෙයkD කෙළ$ ග9 අගමැY0මාට. ග9 අගමැY0මා ෙ!
අවස්ථාෙ1 ෙ! ග9 සභාෙ1 ඉ/නවා. ෙවන 5ශ්නවල_ න!
හැමදාම උඩ පැනලා ග9 අගමැY0මා
r¬ සපයනවා,
ෙපk.ස්පY0මා වාෙJම. දැ/ ෙ! ෙවලාෙ1 ග9 අගමැY0මාට
ෙ! ගැන උතරය= ෙද/න ¬ව/.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ, ඉඳ ග/න. ඒක අවසාන.

ග කථානායක8මා

ග9 අගමැY0මා.

(The Hon. Speaker)

ග රE %UමDංහ මහතා

(மாமி சபாநாயக அவக)
ඔබ0මා කථා කරනවාද, නැ+ද?

ග තාරක බාල@Mය මහතා

(மாமி தாரக பால]ாிய)
(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ඒ ගැන තම මා Lය/ෙ/.

(மாமி ரணி7 விகிரமசி0க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ග9 කථානායක0ම?, ෙ! ගැන අෙ} {Yය හා සාමය
8බඳ ඇමY0මා L1වා, එ0මා ඒ ක9~ jක ඔ=ෙකම ලබා
ෙද/න! Lයලා. ග9 කථානායක0ම?, අෙන= කාරණය,
ස!5දායය= හැjයට භාගය= පවවනෙකkට යfම ක9~
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ෙහ8 කර/ෙ/ නැහැ. එ0මා ෙපkqයට vrEලා ඒ ස!3-ණ
ක9~ ෙසkයා ගතා. එ0මා මට L1ෙ1, ෙ! ඔ=ෙකම දැනට
Lය/න උවමනා නැහැ, සා= Yණාම, සා= අ^ව අ mයා
කර/න! Lයලා. එ0මා {Yය Lයලා Yෙබනවා. ෙම0ම/ලා
අෙ} ජනාපY0මා ගැන ද=වා Yෙබන උන/lව ගැන මම ස්0Y
කරනවා. එෙහ එ0මා ජනාපY අෙ}=ෂක හැjයට
ඉ/නෙකkට එ0මාෙJ ආර=ෂාව ඉව කරනෙකkට ෙමතැන
කද කථා කෙළ$? [බාධා LM!] කද ෙමතැන කථා කෙළ$? [බාධා
LM!] ෙ! කැ=Pම ඒ ෙවලාෙ1 Yණාද? [බාධා LM!] දැ/ මම
කථා කර/ෙ/ නැෙ ඇ Lයලා ඇවා. ෙ! 8බඳව භාග
කර/න Lයලා ලංකාවට ආ ගම/ මම ෙපk.ස්පY0මාට
L1වා. ඒ වාෙJම ජනාපY0මා Lයා Yෙබනවා. ඒ
භාගෙය/ පස්ෙස$ ගත e0 යවර Pම=ද Lයලා අපට වා-තා
කර/න! L1වා. [බාධා LM!] ෙගඨාභය රාජප=ෂ මැY0මාට
ª ත ත-ජනය= Yෙබනවා Lයලා එ0මා r0ෙවk, එ0මාට
ඇ Eලා අෙප/ ආර=ෂාව ඉEල/න ¬ව/. මම ද/නා
හැjයට ෙ! දවස්වල එතැන යන අ-දය අ^ව සමහර ෙවලාවට
අපට ඒ සඳහා ආර=ෂාව ලබා ෙද/න ¬ව/. [බාධා LM!] ඒ
ගැන Lම සැකය= Yයා ග/න එපා. ෙ!ෙක/ ?ක!
ෙ+ශපාලන වා ග/න හද/න එපා. ෙ! ස!බ/ධෙය/
ඇමY0මාට L1වා, ඕනෑම ක9ණ= Lය/න Lයලා. ෙ! 5ශ්නය
ආර!භ කෙළ$ ජනාපY0මා ගැන Lයලා; අ/Yමට අවස/
කෙළ$, ෙපk.ස්පY0මා ගැන Lයලා. ජනාපY0මා ඝාතනය
කර/න Àදානම= Yෙබනවා Lයලා Rෙ/ෂ් uණව-ධන මැY0මා
5ශ්නය= නැûවා. ඒ 5ශ්නය අවස/ ෙවලා Yෙබ/ෙ/
ෙපk.ස්පY0මාෙග/. [බාධා LM!] 5ශ්නය Yෙබ/ෙ/
ෙපk.ස්පY0මා එ=ක ෙව/න ඇY. [බාධා LM!]
ෙපk.ස්පY0මාෙJ අපාක! Yෙබනවා න! ඒවා ෙහ8 ෙව.
ෙපkqය භාග කරනෙකkට ෙපkqය ඇ0ෙළ/ම ෙ!වා එ,
අව= Yෙබනවාද, ෙහkඳද, නරකද ෙමkක=ද Lයලා. ඒ භාගය
කර ෙගන ය/න ඉඩ ෙද/න. ජනාපY0මා Lය හැjයට CID
එකට භාර _ලා,-[බාධා LMම=] ඔ1. ෙපk.ස් ෙකk`සෙම^
L1වා. දැ/ ෙ! හැම එ=ෙකනාම Lයා Yෙබනවා.
ෙපk.ස්පY0මා Lයා Yෙබනවා; ජනාපY0මා Lයා Yෙබනවා;
ෙපk.ස් ෙකk`සම Lයා Yෙබනවා; මම Lයා Yෙබනවා. දැ/
වා-තාව එනකE ඉ/න. [බාධා LM!]

ග යා %ෙ%Uම මහBය

(மாமி (தி>மதி) Xயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

නැv Dෙ_ය.
எ"#தா .
rose.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 රාජ අමාත0`ය, ෙ! ගැනමද කථා කර/ෙ/?

ග යා %ෙ%Uම මහBය

(மாமி (தி>மதி) Xயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ඔ1. කාරණා ෙදක= Lය/න Yෙබනවා, ග9
කථානායක0ම?. ෙ! කාරණය ඉතාම බරපතළ කාරණය= ග9
කථානායක0ම?. ෙ! රෙy රාජ නායකයා, ඒ වාෙJම
ෙගඨාභය රාජප=ෂ rට ආර=ෂක ෙEක!0මා ඝාතනය
LMම ස!බ/ධෙය/ ෙ! +යට අදාළ ?ෙයජ
ෙපk.ස්පYවරයා වහාම වැඩ තහනමට ල= කරලා අ අඩංuවට
ගත e0, ග9 කථානායක0ම?. සාමානෙය/ අපරාධයකට
ස!බ/ධ කාරණය= Yෙබනෙකkට ඉස්ෙසEලාම ඒක
කර/ෙ/. ඒ වාෙJම ෙ! ෙපk.ස්පY0මාෙJ කා-ය භාරය ගැන
ආෙ1 ඉ/න ම/Iව9 යට අපට සෑමකට ප ය
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ෙනkහැL, ග9 කථානායක0ම?. ඒ ?සා ක9ණාකරලා ෙ!
ෙපk.ස්පYවරයා ෙ! කාරණෙය/ ඉව කරලා, නව
ෙපk.ස්පYවරෙය= ප කරලා, පM=ෂණ කටe0 ආර!භ
කර/න Lයලා ඉEලනවා. [බාධා LM!]

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ, ෙබkෙහkම ස්0Y.

ග «. . චානක මහතා
(மாமி .R. சானக)

(The Hon. D. V. Chanaka)

නැv Dෙ_ය.
எ"#தா .
rose.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහkඳ. අවසාන අවස්ථාව, ග9 ¡.g. චානක ම/I0මා. ග9
ම/I0මා කථා කර/න. [බාධා LM!]

ග «. . චානක මහතා
(மாமி .R. சானக)

(The Hon. D. V. Chanaka)

ම= එක l/ෙ/ නැහැ.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ම/I0මා කථා කර/න. ම= එක _ලා Yෙබ/ෙ/.

ග «. . චානක මහතා
(மாமி .R. சானக)

(The Hon. D. V. Chanaka)

ග9 කථානායක0ම?, අවස්ථාව ලබා l/නාට ස්0Y. මට
අගමැY0මාෙග/ අහ/න Yෙබ/ෙ/ ඉතාම සරල 5ශ්නය=.
ඔබ0මා අ-Äන මෙහ$/¨/ මැY0මා 8බඳ වග|ම ගතා
වාෙJම-

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඒක ෙ! කාරණයට අදාළ එක= ෙනkෙව; that is not
relevant.

ග 8ෂාර ඉ§E අමරෙසFන මහතා

(மாமி ஷார இ@னி7 அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ග9 කථානායක0ම?, අද ෙ! ම0 වන කාරණය 8බඳව ය!
වැදගකම= Yෙබනවා තම. ඒ එ=කම අ ඒකාබ+ධ
ප=ෂෙC ග9 ම/I0ම/ලාට ස්0Yව/ත ෙවනවා, අෙ}
ජනාපY0මාෙJ ආර=ෂාව 8බඳව උන/l gම 8බඳව.
හැබැ ව-තමාන ජනාපY0මාම අවස්ථා ගණනාවක_ම 5කාශ
කරලා Yෙබනවා, එ0මා 2015 ජනවා[ 08වන දා
ජනාපYවරණෙය/ R^ෙ1 නැන!, බඹ ගණන= යට වළලලා
ඉවර Lයලා. එතෙකkට ජනාපY0මාට ඒ කාලෙC- [බාධා
LM!]

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග9 ම/I0මා, එම ක9ණ අදාළ නැහැ. ෙබkෙහkම
ස්0Y. [බාධා LM!]

439
[ග9 කථානායක0මා මහතා]

මම දැ/ අවස්ථාව ලබා l/නා ෙ/. ග9 රංK ද ෙසkසා
ම/I0මා එක වතාව= කථා කළා ෙ/ද? එක වතාව= අවස්ථාව
l/නා ෙ/. [බාධා LM!] එ= වතාව= අවස්ථාව l/නා. දැ/ අද
දවෙස$ වැඩ කටe0 ආර!භ කරන අවස්ථාව. දැ/ වාs ෙව/න.
[බාධා LM!] ග9 රංK ද ෙසkසා ම/I0මාට මම අවස්ථාව
ලබා l/නා. නැවත අවස්ථාව ලබා ෙද/න බැහැ. මම ඔය
ෙද/නාටම අවස්ථාව l/නා. ග9 මE gරවංශ ම/I0මාට,
ග9 වාGෙ+ව නානාය=කාර ම/I0මාට අවස්ථාව l/නා.
නාs පහ, පහ ලබා l/නා. අද Rනට ?ය`ත වැඩ කටe0
Yෙබනවා.

ග
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පා-.ෙ!/0ව

. රංdB ද ෙසuසා මහතා

(மாமி ாீ. ரIஜி" த ெசாBசா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙවන 5ශ්නය= අහ/න Yෙබනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අද ෙවන 5ශ්න අහ/න බැහැ. ක9ණාකර වාs ෙව/න.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායක8මා

Sir, I rise to a point of Order.

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග කථානායක8මා

Point of Order එක ෙමkක=ද?

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Hon. Member, what is the point of Order?
ග

. රංdB ද ෙසuසා මහතා

(மாமி ாீ. ரIஜி" த ெசாBசா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ෙබkෙහkම ස්0Y, ග9 කථානායක0ම?. මම ක./ කථා
කෙළ$ නැහැ, ග9 කථානායක0ම?. මම ක./ කථා කළා න!
ඔබ0මාෙග/ නැවත අවස්ථාව ඉEල/ෙ/ නැහැ. ග9
මr/දාන/ද අfගමෙJ ම/I0මාෙJ අදහස් දැ=gෙ!_
එ0මා L1වා, "ෙ! lgම ෙහ8දර1 කර නාමE Pමාර නැමැY
+ගලයාට ෙපk.ස් ආර=ෂාව ෙද/න" Lයලා. {Yය හා සාමය
8බඳ ඇමY0මා L1වා ඒ +ගලයා ආර=ෂාව ඉEfෙවk ලබා
ෙදනවා Lයලා. ආර=ෂාව ඉEfෙවk ලබා ෙදනවා ෙනkෙව,
ග9 කථානායක0ම?. ඊෙC ෙවනක! ඒ +ගලයාට ලබා _
Y~ ආර=ෂාව ඊෙC සවස ඉව කරලා Yෙබනවා. පM=ෂණය
හ[යට ෙකෙරනවා න! ඒ +ගලයා ෙපk.ස් ආර=ෂාව ඉEල/න
ඕනෑද? ආර=ෂාව ඉEල/න ක./ ආර=ෂාව ලබා _ හ[යට
පM=ෂණ කරන එක ආෙ1 e0කම ෙනkෙවද?

ග න;

බ

ඩාර ජයමහ මහතා

(மாமி நC படார ஜயமஹ)
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ග9 කථානායක0ම?, ඊෙC CID එක පැය 10කට ආස/න
කාලය= පM=ෂණ පවවා එම ?ලධා[/ /ම ෙපk.ස් ª}
රථයක නංවා නාමE Pමාරව ඔෙJ ?වසට ඇරfවා. ෙ!
Lය/ෙ/ ස!3-ණ ෙබk9ව=. අ අවශ ආර=ෂාව ලබා _
Yෙබනවා. ඊෙC CID එක ෙබkෙහkම ෙග£රවෙය/ ඒ +ගලයා
?වසට ඇරfවා. එම ?සා ඒ +ගලයාෙJ ආර=ෂාව
ස!බ/ධෙය/ Lම 5ශ්නය= නැහැ. අ පැ`i.ක9ව^
ආර=ෂා කරනවා;
Yක9ව^ ආර=ෂා කරනවා.
ඔබ0ම/ලාෙJ කාලෙC පැ`i.ක9ව/ ආර=ෂා ෙ
නැහැ; Yක9ව/ ආර=ෂා ෙ නැහැ. අ නාමE Pමාර
තර= ෙනkෙව, යfෙදනා ආර=ෂා කරනවා Lයන එක
වග|ෙම/ 5කාශ කරනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙ! වන ට පැයකට ආස/න කාලය= 5මාද g Yෙබනවා.
[බාධා LMම=] ග9 මE gරවංශ ම/I0මාට අවස්ථාව l/නා.
ෙබkෙහkම ස්0Y. ක9ණාකර වාs ෙව/න. [බාධා LM!]

(The Hon. Speaker)

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග9 කථානායක0ම?, ග9
ජයකලා මෙහ$ස්වර/
ම/I0`ය / කරන ලද LTTE එකට ප=ෂපාY, ෙබl!වාදය
5ව-ධනය වන බරපතළ 5කාශය ගැන {YපYවරයාෙග/
උපෙදස් ඉEලා j බව ඔබ0මා Ñට ෙපර වතාවක ෙ! ග9
සභාවට Lයා jයා. දැ/ සY ගණන= ෙගg vr/ Yෙබ/ෙ/.
{YපYවරයා ඔබ0මාට අදාළ උපෙදස් ලබා l/නාද, ලබා l/නා
න! ඒ උපෙදස් ෙමkනවාද, උපෙදස් ලබා ෙනkl/ෙ/ න! ඒවා
ලබා ගැ{මට බලාෙපkෙරk0 ව/ෙ/ කවදාද Lයා මා
ඔබ0මාෙග/ දැන ග/න කැමැY.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

{YපY0මා අවශ යවර ග/නවා Lයා මා දැ^ව කර
Yෙබනවා. එ0මා අවශ {Yමය යවර ග/නවා. [බාධා
LMම=]එ0මා දැනටම න පැවMමට
යවර අරෙගන
Yෙබනවා. [බාධා LM!]

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග9 කථානායක0ම?, ඒක ෙනkෙව 5ශ්නය.

ග න;

බ

ඩාර ජයමහ මහතා

(மாமி நC படார ஜயமஹ)
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙමය MY 5ශ්නය= ෙනkෙව.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබ0මා ෙ! ග9 සභාෙ1 කථානායක0මා හැjයට ඒ
අවස්ථාෙ1 ෙපkෙරk/l ණා, ෙමම/ ආම වවස්ථාව
උEලංඝනය g Yෙබනවාද නැ+ද Lයා {YපYවරයාෙග/ මසා
දැන ගැ{ෙම/ අන09ව එම ම/Iව[යට තවlරට ම/I
¼රෙC VÂ §මට ¬ව/ද, බැ[ද Lයන ක9ණ 8බඳ යවර
ග/නවා Lයා. ෙපkqය පM=ෂණය= කර, ෙබk9වට උසා යක
නව= පවරලා, තව 7රා කාලය= Yස්ෙස$ නව අහලා, න
file කැෙළ$ vr/, ඒ ෙ5ඩාව ගැන ෙනkෙව මම අහ/ෙ/. අ
ෙ! ග9 සභාෙ1 වවස්ථාව රL/න, ෙබl!වාදය 5ව-ධනය
ෙනkකර/න R9! l/නා.
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ග කථානායක8මා

ග කථානායක8මා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)
උසා ෙC රණය ලැෙබන ෙත= මට Lව= කර/න
බලය= නැහැ.

(மாமி சபாநாயக அவக)
දැ/ ඉවර.

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා
ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ ම/Iව[ය ෙ! R9ම කඩ කරලා Yෙබ/ෙ/. එතෙකkට
ඔබ0මා ෙමkකද කර/ෙ/? අ ඔ=ෙකkම ඒ R9ම කඩ
කෙළk-

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ග9 කථානායක0ම?, මම ඔබ0මාට Lය/න හැlෙ1
ෙමතැන රාජ ෙර< ම/Qණය= Yෙබන බව.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

මම කර/ෙ/ උසා ෙC රණය අ^ව mයා LMම.
{YපYවරයාෙJ mයාදාමය අ^ව මම mයා කරනවා. එ0මා
උසා ෙC න පවරලා Yෙබ/ෙ/. එතැ?/ එහාට කර/න
ෙදය= නැහැ. ක9ණාකර වාs ෙව/න.
දැ/ 5ධාන කටe0වලට යාෙ! අවස්ථාව. මම ෙ! අවස්ථාෙ1
පැහැR. LMම= කළ e0. ෙ! 5ශ්නෙC වැදගකම ෙ9!
අරෙගන තම මම අවස්ථාව ලබා l/ෙ/. එෙහම නැන!
ස්ථාවර ?ෙයග 27(2) යටෙ 5ශ්නය= ඇවා; 809 l/නා.
එතැ?/ ඉවර. මම අද ස්ථාවර ?ෙයගව./ ට vr/
ම/Iව9 ෙබkෙහ ෙදෙනPට කථා කර/න අවස්ථාව ලබා
l/නා. එෙහම අවස්ථාව ලබා l/ෙ/ ෙමr Yෙබන වැදගකම
?සා. එ= වරකට වඩා අවස්ථාව ඉEfවාම මම L1වා,
"අසාධාරණ ෙව/න එපා" Lයලා. ඒකට ග9 තාරක බාලÀ[ය
ම/I0මා ෙපkඩ= කලබල ණා. මම කථානායකවරයා
වශෙය/ ෙ! ක9ණ ආරං7 ~ හැjෙCම ෙපk.ස්පYවරයාට
කථා කළා; ෙපk.ස් ෙකk`සෙ! සභාපYට කථා කළා:
ඇමY0මාට කථා කළා. ඊෙC ෙපk.ස්පYවරයා මෙJ කා-යාලයට
කැඳවලා පැයකට වැs කාලය= ෙ! ගැන සාක«ඡා කළා. අපට
ෙ! ගැන වග|ම= Yෙබනවා. එම ?සා අවශ යවර ගතා.
ස්ථාවර ?ෙයග 27(2) යටෙ ග9 Rෙ/ෂ් uණව-ධන මැY0මා
එක වක 5ශ්නය= තම l/ෙ/. මම ඒක Lයව/න අවස්ථාව
l/නා. ඒකට තව අමතර ෙකkටස් එක0 කර එ0මා කථා කළා.
ඊට පGව පතර හයක කෑ. L1වා. ඊට පGව තම මම L1ෙ1
දැ/ අවසාන කර/න Lයලා. ඒකට කලබල ණා.
ආ ප=ෂෙC 5ධාන සං ධායකවරයP හැjයට rට
එ0මා ෙ! ස්ථාවර ?ෙයග දැන ග/න ඕනෑ. ඉතාම සාධාරණව
මම කටe0 කෙළ$. ඒ ?සා අසාධාරණ ෙචදනා නඟ/න එපා.
ඔබ0ම/ලාට වාෙJම මට e0කම= Yෙබනවා, ජනාපY0මා,
ෙගඨාභය රාජප=ෂ මහමයා - ඒ ඕනෑම ෙකනP- ආර=ෂා
කර/න. ඒ කාට ෙහ ª ත ත-ජනය= Yෙබනවා න! ඒ අය
ආර=ෂා LMම අෙ} e0කම=. ඒ ?සා මම ඊෙC
ෙපk.ස්පYවරයා කැෙඳ1ෙ1. ඒ අවශ යවර ග/නවා. ඒ ?සා
ක9ණාකර, ෙ! කාරණය අනවශ 5චාරය= ගැ{ම සඳහා
පා «7 කර/න එපා. මම කනගා ෙවනවා, ග9 Rෙ/ෂ්
uණව-ධන ම/I0මා වැ? ෙකනP ඒ යට කථා LMම ගැන.
[බාධා LMම=]

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ග9 කථානායක0ම?,-

ඒක ඔබ0මාට ඒ ෙවලාෙ1 Lය/න Yණා. නාs 6= කථා
කළා. ඒ ෙවලාෙ1 ඔබ0මා ෙවන කාරණා ම0 කළා. [බාධා
LM!]

ග වාaෙ:ව නානාය/කාර මහතා

(மாமி வாPேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අ Lය/න හැlෙ1-[බාධා LM!] එෙහම ෙණk ඔබ0මා
ඔතැන නැහැ; අ  ෙමතැන නැහැ.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඒකට කම= නැහැ. මම නැY ණාට කම= නැහැ.
Ñළඟට, 5ධාන වැඩ කටe0. අද Rන නාය පQෙC ෂය
අංක 1, uව/ 5වාහන පන ෙක !පත ෙදවැ?වර Lයgම. ෂය
අංක 2, uව/ ෙස$වා පනත යටෙ ?ෙයග අ^මත LMම.
නාය පQෙC අද Rන සලකා බැqමට ?ය`ත ෂය අංක 1
යටෙ සඳහ/ uව/ 5වාහන පන ෙක !පත සහ අංක 2
යටෙ සඳහ/ uව/ ෙස$වා පනත යටෙ ?ෙයග 8ෙව8/
2018 අෙගස්0 24 සහ 2018 අෙගස්0 23 යන Rනවල_
පා-.ෙ!/0වට ඉR[ප කරන ලlව, 2018 සැ}තැ!බ- 2 වැ?
Rන 5වාහනය සහ ස/?ෙ1දනය 8බඳ ආං;ක අ<=ෂණ
කාරක සභාෙ1_ සලකා බලා, ඒ ස!බ/ධෙය/ p එ| කාරක
සභාෙ1 වා-තාව 2018 සැ}තැ!බ- 18
එන!, අද Rන
පා-.ෙ!/0වට ඉR[ප කරන ලද බව, ෙමම ග9 සභාවට
දැ^! _මට කැමැෙත`.

Aව

"වාහන පනB ෙකCපත

வாதி ல

ஏ றி ெசல சடல

CARRIAGE BY AIR BILL

[අ.භා. 2.47]

ෙද වන වර eයෙ ෙයWගය eයවන ල=.

இர&டா' மதிபிகான கடைள வாசி கபட.
Order for Second Reading read.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා ("වාහන හා D%E
Aව ෙසFවා අමාතV8මා)

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா - ேபாவர"
ம%- சிவி7 விமானO ேசைவக அைமOச)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport
and Civil Aviation)

ග9 කථානායක0ම?, "uව/ 5වාහන පන ෙක !පත දැ/
ෙදවනවර Lය ය e0ය"  මා ෙයජනා කරනවා.
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 ?මE [පාල ද Eවා මහතා]

අද Rන නාය පQෙC සඳහ/ uව/ 5වාහන පන
ෙක !පත,  E uව/ ෙස$වා පනත යටෙ ෙගෙනන
?ෙයග ෙමම ග9 සභාවට මා ඉR[ප කර jනවා.

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Order, please!
ෙ! අවස්ථාෙ1 ග9 ?ෙයජ
zලාසනයට පැ`ෙණනවා ඇY.

කාරක

සභාපY0මා

අන8ව ග කථානායක8මා Oලාසනෙය ඉවB ෙය ,
ෙයWජV කාරක සභාප(8මා [ග ෙසEව අෛඩ/කලනාද
මහතා] `ලාසනාPඪ %ය.

அத)பிற*,
மா&,மி*
சபாநாயக
அவ க
அ கிராசனதினி). அகலேவ, *" களி) பிரதி தவிசாள
அவ க
[மா&,மி* ெச வ' அைட கலநாத)]
தைலைம
வகிதா க.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, මා පළDෙව/ම uව/
5වාහන පන ෙක !පත 8බඳව z.ක ක9~ පැහැR.
LMම= කර/න කැමැY.
අද Rන ඉR[ප කර Yෙබන ෙමම පන ෙක !පත සමඟ
1999 ෙමk/යE ස!DYය 3-ණ වශෙය/ම ඇ0ළ කර
Yෙබනවා ග9 ම/I0ම/ලාෙJ දැන ගැ{ම සඳහා. වා-කව
.යන 4කට වැs මâ/ සංඛාව= සහ ෙටk/ `.යන 50කට
අක භාඩ 5වාහනය කර^ ලබන uව/ ගමනාගමනය
ෙලකෙC ආර=තම 5වාහන මාධ බවට ප ෙවලා Yණ,
අන09 හා
ධ lg! ඇY gෙ! හැLයාව= හා ස!භා තාව=
තවම පවYනවා.
uව/ මâ/ මරණයට පgම, මâ/ හට 0වාල lgම,
මâ/ uව/ ගමනා ගමනෙC_ 5මාදයට ල=gම හා ඔ/ෙJ
ගම/ මf, භාඩ 5මාදයට ල=gම, හා?යට පgම ෙහ
නැYgම l වෙහk එවැ? අවස්ථාවල_ සහන සැලමට
අදාළව uව/ සමාග! / දැ[ය e0 වග|! ප+ධYය= සඳහා
වන 5Yපාදන ලබා _මට 1999 ෙමk/යE ස!DYය ම/ ඉඩ
සලසා Yෙබනවා. Ñට ෙපර, uව/ සමාග!වල වග|!වලට
අදාළව ධ ජාත/තර ස!DY ඇY කරග^ ලැව, ඒ යEල
සංෙශධනය ෙකkට ෙමවැ? වග|! ප+ධY නgකරණයට ල=
LMම හා ඒකාබ+ධ LMම ෙමම ස!DYය ම/ ඉ කර
Yෙබනවා. ෙවන අeරL/ Lයනවා න!, සමස්ත ෙලකයටම
අදාළ වන ෙලස uව/ සමාග!වල වග|ම පාලනය කර^ ලබන
ත?
ශ්gය ස!DYය= වශෙය/ mයාමක ව^
iස
ෙමk/යE ස!DYය ?-මාණය කර Yෙබනවා. ෙ! ද=වා
ජාත/තර  E uව/ ෙස$වා සං ධානවලට අය සාමාKක
රාජය/ 192/, 131= ෙමම ස!DYෙයr 5Yපාදනවලට අදාළව
තම රාජය/r {Y ප+ධY 0ළ {Y පනව^ ලබ`/ ස!DYෙC
පා-ශ්වක9ව/ බවට ප ෙවලා Yෙබනවා. ෙකෙස$ ෙවත,
ෙමk/යE ස!DYය ම/ අෙ}=ත 5Yලාභ සාමාන uව/
මâ/ ෙවත අකර _මට න! සාමාKක රාජය/ෙග/ බතරය
අ5මාදව එය අපරා^මත කළ e0 ෙවනවා.
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එෙස$ න!,
ධ සංද-භය/ට අදාළ වග|! ප+ධYවල අ
පා මඟ හරවාල`/ ඒ කටe0 LMම අවශ වනවා. ඒ ?සා
තම  ලංකාව 1999 ෙමk/යE ස!DYය 8ෙගන ඒ සඳහා
p ජාත/තර ස!DYයට ඇ0ළ ෙවලා, අෙ}  E uව/
ෙස$වා අංශයට ජාත/තර වශෙය/ ලබාගත හැL පහGක! හා
{Yමය රාDව ලබා ගැ{ම සඳහා කටe0 කර Yෙබ/ෙ/.
5වාහනය කරන භාඩ ෙතkගවලට අදාළව කා-ය=ෂමතාව
ඉහළ නංවන හා අ යද! ද . ෙගk^කරණය භා ත
LMමට අවශ ෛනYක රාDව ස්ථා ත LMම ෙමම ස!DYය
ම/ l ෙකෙරනවා. ෙශ$ෂෙය/ම ෙමම පන ෙක !පතට
ෙමk/යE ස!DYෙC සඳහ/ ක9~ යEල 3-ණ වශෙය/ම
ඇ0ළ කර, ග9 ම/I0ම/ලාට දැන ගැ{ම සඳහා
ෙමk/යE ස!DYෙC ටපත=ද අDණා Yෙබනවා.
ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, ෙ! 08/ ලැෙබන
වා ෙමkනවාද Lයා ෙකෙන= අහ/න ¬ව/. uව/ යානා
අන0රL/ ය! ෙකෙන= `ය vයා න! Ñට ෙපර Y~ ස!DY
අ^ව ඒ මරණය ෙව^ෙව/ ලබාගත හැLව Yෙ, එ=ස
ජනපද ෙඩkල- 24,000ක Dදල= පමණ. නD ෙ! ස!DYයට
ඇ0ළ gම ?සා, ය! ආකාරයL/ uව/ අන0රL/ ෙකෙනP
`ය vයා න! ඒ මරණය ෙව^ෙව/ එ=ස ජනපද ෙඩkල160,000= ?තැY/ම ලැෙබනවා. නD, ඒ අන0ර l ෙවලා
Yෙබ/ෙ/ ෙනkසැලL.මකම ?සා න!, ඒ වග|ම 8බඳව
උසා යL/ ?යම කරන ඕනෑම ඉහළ Dදල= - unlimited
liability - ලබා ගැ{ෙ! අYවාකම Yෙබනවා. ඒ වාෙJම,
ගම/ මf 5මාදය= ?සා uව/ මvයPෙJ පැ`ම 5මාද ණා
න!, ඒ සඳහා එ=ස ජනපද ෙඩkල- 6,000= ලැෙබනවා.
තම/ෙJ බ බාrරාRය 5මාද ණා න! ඉස්සර හැLයාව
Yෙ එ=ස ජනපද ෙඩkල- 20= අය කර ග/න. නD
දැ/ 1,600= අය කර ග/න ¬ව/.
එපමණ= ෙනkෙව. න පැව[ය හැL අකරණ බලය
8බඳව ෙමම පන ෙක !පත ම/ ෙවනස= කර Yෙබනවා.
D./ Yn ස!DY අ^ව, න පැව[ය හැL අකරණ බලය
8බඳව ස්ථාන - principal place of business -ෙවනස් කර
Yෙබනවා. ය! රටක airline එෙ= z.ක කා-යාලය - airline
office - Yෙබන ස්ථානය ෙහ jකy Pණ ස්ථානය - place of
sale - ෙහ ඒ airline එෙ= ගමනා/තය - place of destination Pම= ව මvෙයPට තම/ෙJ රෙy_ම න පැවැ[ය හැL.
 ලාංLකෙය= න! ඔට ෙවන රටවලට vrEලා න පැවMෙ!
අවශතාව= නැහැ. ඒ 0වාලය 8බඳව, ඒ l ~ අන0ර
8බඳව ෙහ මරණය 8බඳව ව/R ලබා ගැ{මට අවශ
කටe0  ලංකාෙ1_ම කර ගැ{මට අවශ ඉඩ පහGක! ෙ!
ෙමk/යE ස!DYයට ඇ0¬ gම 08/ අ ලබා _ Yෙබනවා.
ෙ! ?සා දැ/ අෙ} uව/ ෙස$වාව ඉතා ¬E ෙ1යැ මා
rතනවා. දැ/ uව/ ගම/වල ෙයෙදන  ලාංLකය/ෙJ
සංඛාව ඉතාම වැs. ඒ ?සා අපට ෙම/ ශාල වා
5මාණය= ලබා ග/න ¬ව/. ෙමය අතවශ {Yය= බවට
ප ෙවලා Yෙබනවාය Lයා මා 5කාශ කර/න කැමැY.
ඒ සමඟම අද ඉR[ප කරන Civil Aviation Safety
Management Regulations ගැන Lව e0. අමාතවරයා
වශෙය/ මම 2018 අෙ5$E 05 RනැY ෙමම ගැසy පQෙC  E
uව/ ෙස$වා ?9ප තතා කළමනාකරණ ?ෙයග දාලා
Yෙබනවා. ය! uව/ ෙස$වාව= mයාමක LMෙ!_ ෙහ 
ලංකාව 0ළ ෙහ ඉ/ ටතට යන uව/ ගම/ 8බඳව, ඒ
mයාමක කරන uව/ ෙස$වා 8බඳව {YMY සDදාය= අ
ෙමම ?ෙයග ම/ ඉR[ප කර Yෙබනවා.
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?ර09ව එම එ/K/ සහ uව/ යානා ? ෙලස නඩ0
LMම, ප[පාලනය LMම, ඒ වාෙJම එr ෙස$වය කරන
ෙස$වක/ෙJ
කා-ය=ෂමතාව,
තා=ෂiක
දැ^ම,
ෙශ$ෂෙය/ම uව/ ?යDව/ - pilotsලා - 8බඳව Yෙබන
?ෙයග, ඔ/ෙJ ෙස£ඛ 8බඳව, ඔ/ෙJ දෘශ ප+ධYය
8බඳව යනාR ක9~ ජාත/තර මyට`/ තබා ගැ{ෙ!
වැදගකම සහ ඒ අ^ව ආර=ත uව/ ෙස$වාව= පවවා ෙගන
යාම සඳහා අවශ {Y MY ස!පාදනය LMම තම අ ෙ! 08/
බලාෙපkෙරk0 ෙව/ෙ/. ෙ! සඳහා පා-.ෙ!/0ෙ1 අ^මYය
ලැණා/ පGව  E uව/ ෙස$වා අකා[ය - Civil Aviation
Authority - / ෙ! සඳහා අවශ ෙවන ක9~ කාරණා
8බඳව අවශ කටe0 LMමට බැÂ jනවා. එම කටe0 l
LMමට අ යවර ග/නා බව මා 5කාශ කර/න කැමැY.
ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, ෙශ$ෂෙය/ම uව/
ෙස$වාව වඩා Gර=ත LMම සඳහා, uව/ ෙස$වාව වඩා
5ච.ත LMම සඳහා, uව/ ෙස$වාෙ1 ආර=ෂාව සඳහා අ
uව/ යානා පමණ= ෙනkෙව, uව/ යානා ෙගkඩ බැස්සgමට
ඇY uව/ ෙතk ෙපkළවල 5`Yය ?යම මyටමට ෙගන ඒම
ඉතාම අවශ ෙවනවා. අ9l 21= Yස්ෙස$ අ uව/ යානා ෙගkඩ
බැස්සgෙ! කටe0 l කළ, බඩාරනායක ජාත/තර uව/
ෙතk ෙපkෙළ$ uව/ පථය අනාර=ත බව ICAO සං ධානය
ම/ අප ෙවත ෙප/වා _ෙම/ පGව අපට එය නැවත
ජාත/තර මyටමට 5Yසංස්කරණය LMෙ! අවස්ථාව ලැණා.
එම කා-ය භාරය අප / ඉ කළ බව මම 5කාශ කර/නට
කැමැY.

ග ෙශහා

ෙසFමDංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி0க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

ග9 ඇමY0ම?, ය! කාරණය= ගැන දැන ගැ{මට ¬ව/
ද?

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ඔ1, Lය/න.

ග ෙශහා

ෙසFමDංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி0க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

ග9 ඇමY0ම?, ඔබ0මා අද uව/ 5වාහන පන
ෙක !පත හරහා ඉR[ප කර/න බලාෙපkෙරk0 ෙව/ෙ/
?දහස් uව/ අවකාශය ගැනද, එෙහම නැන! uව/ යානා
ස!බ/ධ 5`Yය ගැනද? ෙමkකද, ඔබ0මාෙJ පැහැR. LMෙ! _
?දහස් uව/ අවකාශය ගැන කථා කළා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

නැහැ, නැහැ. ?දහස් uව/ අවකාශය ගැන ෙනkෙව. ඒ
Lය/ෙ/, open skies policy ගැන ෙනkෙව කථා කර/ෙ/.

ග ෙශහා

ෙසFමDංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி0க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

ඒ ගැන කථා කෙළ$ නැ+ද?

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

නැහැ. ඒක ෙ!කට අY ෙව/ෙ/ නැහැ. ෙමතැන_ කථා
කර/ෙ/ uව/ යානාවල ගම/ ග/නා මâ/ෙJ ආර=ෂාව, බ
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Dy වල ආර=ෂාව යනාRය ස!බ/ධව. uව/ ගමනක_
මvෙයPට ය! අන0ර= ණා න!, එr_ ක./ Y~
ස!DYවලට වැsය ෙමk/යE ස!DYෙය/ තම uව/
මvයාට වැs වා ලැෙබ/ෙ/. එම ස!DYය තම අ අස/
කරලා Yෙබ/ෙ/. ඒ ස!DYය අ^ව තම ෙ! පන ෙක !පත
අ සකස් කරලා Yෙබ/ෙ/.
ෙශ$ෂෙය/ම  E uව/ ෙස$වා අකා[ය වඩා ශ=Yම
කර/න අපට ¬ව/ ණා.  E uව/ ෙස$වා අකා[ය තම
ෙ! රෙy ඊට අදාළ යf {Y MY, ෙරuලා mයාමක කරන
සහ ඒවා ? ෙලස mයාමක ෙවනවාද Lයලා බලන
මධස්ථානය ව/ෙ/. අ 9 යE `.යන 825= පමණ යද!
කරලා ක නායක ඉතා ෙහkඳ ෙගkඩනැEල= ඉRකර, ඒ සඳහා
අවශ නgන තා=ෂණ උපකරණ යEල ස කළා. ~ jය
ගංගාරාමයට ශාල Pq Dදල= ෙගව එක නතර කරෙගන
ෙහkඳ -

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your point of Order?
ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, ග9 ඇමY0මාෙග/
ෙමම කාරණය 8බඳව මා දැන ග/න කැමැY.
ග9 ඇමY0ම?, පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ ජාත/තර
මyටෙ!  E uව/ ෙතk ෙපkළ= බවට ප[ව-තනය කරලා
ඉ/Rයා^  E uව/ ෙස$වා අකා[යට භාර ෙද/න
තD/නා/ෙස$ලා කටe0 කරෙගන යනවාය Lයලා ෙ! වන ට
වා-තා ෙවලා Yෙබනවා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ග9 ම/I0ම?, ඔබ0මා Lය DE කාරණා jක හ[.
ෙදව^ව Lය jක වැරR. ඒක ඔබ0මා අY/ දම එක=.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග9 ඇමY0ම?, ෙදව^ව Lය කාරණය වැVR Lය/න
බැහැ. ෙමkකද, මම ඉතා වග|ෙම/ Lයනවා ෙ! වන ට ෙ+ශ -

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

මම uව/ ෙස$වා ඇමY යට කටe0 කර/ෙ/.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග9 ඇමY0ම?, ෙ! වන ට ෙ+ශ කටe0 අමාතාංශය
ඉ/Rයා^  E uව/ ෙස$වා අකා[ය සමඟ එකඟතාව= ඇY
කරෙගන, z.ක v Gම= පවා අස/ කරලා Yෙබනවා.
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පා-.ෙ!/0ව

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)

(மாமி விம7 Rரவ0ச)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

අz.ක ෙබk9ව=. අz.ක ෙබk9ව=.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ. මම වග|මL/ Lය/ෙ/.

ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ෙහkඳ. ග9 ඇමY0මා කථාව කරෙගන ය/න.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
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මම අහ/ෙ/ ඔබ0මා ඔය තන0[/ ඉEලා අස් ෙවනවාද
Lයලා. එෙහම ෙණk ඔබ0මා ඉEලා අස් ෙවනවාද Lයලා
මම අහ/ෙ/.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

උපකEපනය කර/න එපා. එෙහම ෙදය= ෙව/ෙ/ නැහැ.

ග ආ. එ. ප:ම උදයශා ත AණෙසFකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா@த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

එෙහම ෙණk?

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ග9 ම/I0ම?, මම ඇමY0මා වශෙය/ Lයන ෙ+ ඔබ0මා
8ග/න එපායැ.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your point of Order?

ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, ෙම0ම/ලාට ඕනෑ
නැY v? අ¬ව/න. ඒක වැVR. [බාධා LM!] ෙම0ම/ලාට
ඕනෑ නැY v? අ¬ව/න. [බාධා LM!] පලා. uව/
ෙතk ෙපkළ Re~ LMම සඳහා අවශ යවර ග/නවා. නD
ඉ/Rයාවට ෙහ ෙවන ෙකෙනPට ෙහ ෙද/න Lම අදහස=
නැත.

ග ආ. එ. ප:ම උදයශා ත AණෙසFකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா@த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ග %මE රවංශ මහතා

l/ෙනk?

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
ඔබ0මා ඇමY0මා වශෙය/ Lයනවා, "ඒක ෙබk9ව="
Lයලා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ෙබk9ව=.

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

l/ෙනk ඔබ0මා ඒ ෙවලාවට බලා ග/න. එෙහම ෙද/ෙ/
නැහැ, එෙහම ෙද/ෙ/ නැහැ.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)

ඔබ0මා එතෙකkට 3Kත වාෙJ Lය, "අ!මට  _ලා
ෙ/", Lයලා.

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබ0ම/ලාෙJ ෙ! Yෙබන ආෙ1 ආe කාලය ෙගg
යාමට 5ථම අනාගතෙC Lය! Rනක පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ
ඉ/Rයා^  E uව/ ෙස$වා අකා[යට l/ෙනk, ඔබ0මා
එතෙකkට ඔය තන0[/ ඉEලා අස් ෙවනවාද Lයා මම
ඔබ0මාෙග/ අහනවා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

තD/නා/ෙස$ කට Y~ ප8යට කථා කර/න එපා. වැදග
යට කථා කර/න ඉෙගන ග/න.

ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ෙමය ෙ+ශපාලන වශෙය/ ය! ය! වා ලබා ගැ{මට
ඔබ0මා කරන උපකEපනය=ෙ/.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ෙමkක=ද, ඔබ0මාෙJ point of Order එක?
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ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)

ඉඩකඩ නැY ?සා අ
කටe0 කරනවා.

දැ/ එය Re~ LMම සඳහා අවශ වැඩ

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, හැම Yස්ෙස$ම points of Order raise කර/න
එපා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

?ක! ෙකkP දාලා මාධයට කථා කරනවා.

ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of
Order?
ග %මE රවංශ මහතා

(மாமி விம7 Rரவ0ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, මට වැදග යට කථා
කර/න Lයන එක, අමාතාංශයක ¥ලාචාර යට හැ[«ච
ෙකෙනP මට එෙහම L1වා න! මම ඒක බාර ග/න ලෑස්Y.
නD,- [බාධා LMම=]

ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Minister, you
continue with your speech.

බඩාරනායක ජාත/තර uව/ ෙතk ෙපkෙE ෙදවැ? මâ
ප-ය/තය -second terminal- සෑ_ම සඳහා අ ට JICA
ආයතනෙය/ ණය Dදල= ලැණා. හැබැ, ජකා
ආයතනෙය/ ණය Dදල ලැෙබන ට ඒ ණය ෙකk/ෙ+ අ^ව
ජප/ ෙකk/Qාක9ව/ පමණ= ඒ සඳහා ෙතරා ග/න අපට
l ණා. ඒ අවස්ථාෙ1_ අ ෙකk/Qාක9ව/ ෙතරා ග/නට
vයාම, ජප/ ෙකk/Qාක9ව/ෙJ ෙකk/Qා Dදල
ඉංKෙ/9 ඇස්තෙ!/0වලට වඩා යයට 47= වැs. ඒ ?සා
අපට ඒක ෙද/න ලැෙ නැහැ. ඒක අපට ෙද/න
¬ව/කම= නැහැ Lයලා මම L1වා. ඒ ?සා අ දැ/ නැවත
ඒක ෙට/ඩ- කර/න කටe0 කරෙගන යනවා.
එම ?සා එr 5මාදය= ඇYෙවලා Yෙබනවා. එෙස$ 5මාදය=
ඇY ණ, දැනට පැ`ෙණන මâ ධා[තාව Rෙන/ Rන වැs වන
?සා තාවකා.ක 8යම= වශෙය/ අපට ෙපරස uව/
ප-ය/තයක - prefabricated terminal - අවශතාව ම0 g
Yෙබනවා. එවැ? terminals ෙලකෙC uව/ ෙතk පළවE
ගණනාවක Yෙබනවා. එම uව/ ෙතk පළව./ ඒ 8බඳ
අදැ|! ලබාෙගන, ෙට/ඩ- පjපාjය අ^ව එම කා-යය
5දානය LMමට අ කටe0 කර Yෙබනවා. දැ/ එය කැනy
මඩලයට ඉR[ප කර Yෙබ/ෙ/. එම ප-ය/තය මාස 9=
0ළ_ ෙගkඩ නැංgම සඳහා ඒ කටe0 තව GමානයL/ ෙදකL/
පමණ ආර!භ කර/න අපට ¬ව/ ෙව. ෙශ$ෂෙය/ම
සංචාරකය/ෙJ පැ`ම වැsgම සමඟ අපට ඒ අවශතාව
ඉතාම ඉහ8/ දැෙනනවා. අ ඒ සඳහා අවශ කටe0 කරනවා.

ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)

ග9 අමාත0ම?, ඔබ0මාට තව
Yෙබනවා.

නාs ෙදකක කාලය=

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, පලා. uව/
ෙතk ෙපkළ Lම ෙ+ශ රටකට -ඉ/Rයාවට - ලබා _මට Ll
අදහස= ෙ! රජයට නැත. නD ෙජ/ අමර0ංග ඇමY0මාෙJ
Tourism Development Fund එෙක^, අෙ} Yෙබන Dදf
ෙයkදලා අ දැ/ පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ වැsRe~ LMමට
කටe0 කරනවා. පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ තර= ෙනkෙව.
rûර=ෙගkඩ, මඩකලව දැනටම අ Re~ කරලා අවසාන.
ඒ වාෙJම ෙකkJගල, Rගන, ®Pණාමලය Lයන ෙ! domestic
airports යEලම අ වැsRe~ කළ e0. ෙමkකද, අභ/තර
uව/ ගම/ සඳහා ඒවා ? 5`Yයට අ ෙගන ආ e0. ෙ!
uව/ ෙතk ෙපkළ හද/ෙ/ කාටව ෙද/න ෙනkෙව, අ ට
Yයා ග/න. අභ/තර uව/ ගම/ ෙස$වාව වැsRe~ කර/න
තම අ ෙ! uව/ ෙතk ෙපkළ හද/ෙ/. ෙමkකද, ඒෙ=
වැV+ද= නැහැෙ/. ෙශ$ෂෙය/ම රමලාන uව/ ෙතk ෙපkළ
ප[#ය 0ළ ශාල ෙකkටස= uව/ හDදාව / අ කරෙගන
Y~ ?සා
රමලාන uව/ ෙතk ප8/ ස!3-ණ ඵල
5ෙයජන ග/න අ ට බැ[ ණා. අ දැ/ uව/ හDදාව එ=ක
ෙ! ස!බ/ධෙය/ සාක«ඡා කරලා, අපට Yෙබන අරDදEව./
9 යE `.යන 750= ඒ අයට ෙගවලා, ඒ අයෙJ Yෙබන
ෙගkඩනැ. එක පැතකට ෙග?යලා, එතැ?/ අ=කර 25ක
ඉඩ! 5මාණය= Dදවාෙගන එr වඩා ඉඩකඩ සrත uව/
ෙතk ෙපkළ= ඇY LMම සඳහා අ අවශ කටe0 කරනවා.
ෙශ$ෂෙය/ම ෙප£+ග.ක ෙජy යානා ලංකාවට පැ`iයාම ඒ
ෙප£+ග.ක ෙජy යානා නතර LMමට තැන= අවශ. ඒ සඳහා
ශාල ඉEfම= ඇY g Yෙබනවා. ඒක ශාල ආදාය! මා-ගය=.
ඒකට අෙ} බඩාරනායක ජාත/තර uව/ ෙතk ෙපkෙE

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ෙහkඳ, ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?.
ෙශ$ෂෙය/ම බඩාරනායක ජාත/තර uව/ ෙතk පළ
ෙලකෙC ඉහළම තවෙC uව/ ෙතk පළ= බවට ප LMම
සඳහා අවශ ෙ-ඩා- සහ අෙනP තා=ෂiක පහGක! යEල
අ දැ/ ලබා _ Yෙබනවා. එම ?සා අෙ} uව/ ෙතk ෙපkළ
ඉතාම ආර=ත. බඩාරනායක ජාත/තර uව/ ෙතk පළ
ඒ මyටමට ෙගන ඒමට ¬ව/ gම අපට ආඩ!බරය=.
ෙ! රජය යටෙ අ බඩාරනායක ජාත/තර uව/
ෙතk පෙළ/ ශාල ආදායම= ලබාෙගන එම ආදායම මහා
භාඩාගාරයට ලබා_ Yෙබනවා. Ñට ක./ duty-free
shopsව./ අපට ලැෙ යයට 23. නD, මම
පාරදෘෂභාවයL/ e0ව ඒ කටe0 කළ ?සා යයට 43ක
5මාණය= ලබාෙගන මහා භාඩාගාරයට DදE
ශාල
5මාණය= ලබා_මට ¬ව/ ණා. uව/ =ෙෂ$Qය 0ළ ෙම/න
ෙ! Lයන වැsRe~ LM! LMමට අෙ} uව/ ෙස$වා අකා[ය
කටe0 කර Yෙබන බව 5කාශ කර`/, අද ඉR[ප කර Yෙබන
පන ෙක !පත සහ ?ෙයග ස!මත කර ගැ{ම සඳහා ෙමම
ග9 සභාෙ1 අ^මැYය ලබාෙදන ෙලස ඉEලා j`/, මෙJ
කථාව අවස/ කරනවා.

"ශ්නය සභා¬`ඛ කරන ල=.

வினா எதிய'பெபற.
Question proposed.

451

පා-.ෙ!/0ව

ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

452

ඒ 5Yඵල අ r ව/න යනවාය Lයන කාරණය 8බඳව දැනට
අමාතාංශ මyට`/ ය! මැRහ gම= ෙවලා Yෙබන බව අ
ද/නවා.

Ñළඟට, ග9 මE රනායක මහතා.

ග මE රBනායක මහතා

(மாமி பிம7 ர"நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, මට ෙකkපමණ කාලය=
ෙව/ කර Yෙබනවාද?

ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Twenty one minutes.
[අ.භා. 3.09]

ග මE රBනායක මහතා

(மாமி பிம7 ர"நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, uව/ ෙස$වයට
ස!බ/ධ ?ෙයගය= සහ පන ෙක !පත= අ^මැYය සඳහා
අද Rන පා-.ෙ!/0වට ඉR[ප කර Yෙබනවා. ඒ වාෙJම, ග9
?මE [පාල ද Eවා අමාත0මාෙJ අමාතාංශයට අය
ෙනkවන, ෙවන අමාතාංශයකට අදාළ ආයතනය= r gම
ස!බ/ධෙය^ අද සාක«ඡා ෙවනවා. ෙමr_ මෙJ අවධානය
5ධාන වශෙය/ම ෙයkD කර/ෙ/ uව/ ෙස$වා ස!බ/ධව.
z.ක වශෙය/ ගෙතk, අද Rන ඉR[ප කර Yෙබන, uව/
මâ/ෙJ සහ ගම/ බවල ආර=ෂාව වැsRe~ LMම
ෙව^ෙව/ 5`Y සකස් LMම 8බඳ කාරණා ගැන ෙරධතාව=
Yෙබනවාය Lයා මම rත/ෙ/ නැහැ. ෙමkකද, ඒවා ප[පාලන
සහ සාමාන තා=ෂiක ක9~.
ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, අද පා-.ෙ!/0ව පට/
ග/නෙකkට මම ග9 අ´ාමාතවරයාෙJ අවධානයට ෙයkD
කර/න හැÐ කාරණය= ගැන Lයලා මෙJ කථාව ආර!භ
කර/න මම r0වා. ග9 ඇමY0ම?, ඔබ0මා ද/නවා,  ලංකා
ප[පාලන ෙස$වා භාගය - SLAS - 8බඳව ෙ! වන ට රෙy
ය! ආ/ෙදලනය= ඇY g Yෙබන බව. එම භාගය පවවලා
වැsම ලP~ ලබාග අයl!ක9ව/ෙග/ 59ෙදනP
ෙතරාෙගන Yෙබනවාය Lයා තම අප දැ^ව කර Yෙබ/ෙ/.
එම අයl!ක9ව/ට අදාළ කරන ෙප£+ග.ක . ෙගk^ පවා ෙ!
වන ට රාජ ප[පාලන අමාතාංශයට ෙග/වා Yෙබනවා. එෙස$
Yය_, ෙමම භාගය 0ළ ය! ආකාරයක වංචාව= ණාය
Lය`/ භාග 5Yඵල අ r gමට ආව කටe0 කරනවාය
Lයන බරපතළ ගැටfව ෙශ$ෂෙය/ම ෙමම භාගෙය/ සම p
අය අතර දැ/ ඇY g Yෙබනවා; ඒ 8බඳව ශාල සාක«ඡාව=,
සැකය= ෙගkඩනැෙඟ`/ Yෙබනවා.
භාග වංචා සාමානෙය/ l ෙවනවා. Ñට අ9l
Lrපයකට ක./ ෙ! ප[පාලන ෙස$වා භාගෙC ය! වංචාව=
l ~ බව අ ද/නවා. ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, ඒ
වංචාව l ~ ගම/ම - භාගය පවව ආස/න කාලෙCම- ඒ
8බඳව ෙ1චන ෙගkඩනැûණා. Ñට ක./ අවස්ථාෙ1 න!
5Yඵල ලP~ කරලා, ඒ 5Yඵල ?P කරලා, ඒ අයෙJ
ෙප£+ග.ක . ෙගk^ පවා ෙග/වා ගතාට පස්ෙස$ භාගය
අවලංu ණා ෙනkෙව. නD ෙ! අවස්ථාෙ1 ෙවලා Yෙබ/ෙ/
ෙමkක=ද? භාගය .යලා, ඒ 5ශ්න පQ බලලා, ලP~ _ලා, ඒ
ලP~ව./ 59ෙදෙන= ෙතරාෙගන, ඒ 59ෙදනාට අදාළ
ෙප£+ග.ක . ෙගk^ අමාතාංශයට ෙග/වා ගතාට පස්ෙස$

ෙ! 8බඳව වග Lව e0ව Yෙබන රාජ ප[පාලන
ඇමYවරයා, ඒ වාෙJම භාග ෙදපා-තෙ!/0ව භාර අධාපන
ඇමYවරයා ෙ! ගැන රටට වහාම පැහැR. LMම අවශ.
ෙමkකද, ෙ! භාගය අවලංu LMමට යනවාය Lයන ෙහ$0ව
ගතාට පස්ෙස$, පැහැR.වම ආවට ෙ+ශපාලන සහ ෙවන
ක9~ මත ෙචදනා රා;ය= එEල ෙවනවා. එම ?සා ෙමවැ?
භාගය= අවලංu කරනවා න!, එr Yෙබන බරපතළ 5ශ්නය=
ආව ඉR[ප කළ e0. එෙහම න!
භාග
ෙදපා-තෙ!/0ව පැහැR.වම ඒ වග |ම, තම/ෙJ වැV+ද
භාරෙගන වැVR කළ +ගලය/ ෙහ8දර1 කර/න ඕනෑ. ෙ!
භාගය අවලංu කෙළk, ඒ ?සා ෙමවර සම ~ [සකට
ඊළඟ අවස්ථාව නැY ෙව/න ¬ව/ය Lයන කාරණය අපට
ෙපෙන/න Yෙබනවා. ෙදවර= ෙමම භාගය .ය අයට
ෙකkෙහkම නැවත භාගයට ඉR[ප ෙව/න බැ[ තවය=
Yෙබනවා. ඒ ?සා ආෙ1 jන 5ධාන ඇමYවරෙය=
වශෙය/ අෙ} ග9 ඇමY0මා ෙ! 8බඳව ආෙ1 අවධානය
ෙයkD කරා Lයා මම rතනවා. ෙමkකද, ෙ! අය ඉR[ෙC_
අමාතාංශවල 5ධාන ප[පාලකය/ බවට ප ෙව/න jන
අය.
uව/ ෙස$වා පනත යටෙ p ?ෙයග ස!බ/ධ වාදයට මම
නැවත එක0 ෙව/න!, ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?
අෙ} ක නායක uව/ ෙතk ෙපkෙළr ඉඩ පහGක! මRය Lයන
කාරණය ග9 ඇමY0මා 8ගතා; එ0මා එය 5කාශ කළා.
මෙJ දැ{ෙ! හැjයට එය සකස් කර Yෙබ/ෙ/ අ9+දකට
මâ/ ල=ෂ 65ක වාෙJ 5මාණය= හG9ව/න. නD ?
කාලෙC_ ඒවාෙC අදාළ ¬E LM! කර නැහැ. මâ/ ල=ෂ
90=, 95= වැ? 5මාණය= වා-කව ක නායක uව/
ෙතk පළ හරහා එනවා. තා=ෂiක පහGක! වැs gම,
අ/ත-ජාYක ෙවෙළඳාම, සංචාරක කටe0 වැsRe~ LMම වැ?
කාරණා ?සා ෙලකය රා uව/ ගම/ lවන 5මාණය වැs
ෙවලා Yෙබනවා. ඒ ?සා දැනට ශාල ගැටfව= ඇY ෙවලා
Yෙබනවා, ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?. ෙ! ඉඩකඩ
ෙනkමැY gම ?සා uව/ මâ/ට සැලLය e0 ½ඩාවකට Dණ
ෙද/න l ෙවලා Yෙබනවා. එක 5ශ්නය= තම, ඔ/ට ඉ/න
තැ/, වාs ෙව/න තැ/ නැY එක. හැම ෙ+ටම ඔ/ට සැලLය
e0 කාලය= ෙප.ෙ! ඉ/න ෙවලා Yෙබනවා. ෙලකෙC
Yෙබන හැම uව/ ෙතk ෙපkළක_ම මâ/ට ෙප.ෙ! ඉ/න
ෙවන බව අ ද/නවා. එය l ව/ෙ/ ලංකාෙ1 තර=
ෙනkෙව. නD ලංකාෙ1 එෙහම ඉ/න ෙවලා Yෙබන කාලය
වැs g Yෙබනවා. මම සරල උදාහරණය= Lය/න!. සාමාන
ජනතාව අ9+දකට හ අට වතාව= uව/ගත ෙව/ෙ/ නැහැ.
අ9+දකට එක වතාව=, ෙදක= නැන! අ9l Lrපයකට
වතාව= තම `?ස්G එෙහම කර/ෙ/. අෙ} රෙy එෙහම.
ෙලකය ගත එෙහම. ඒ ?සා ෙබෙහ අයට ෙ! uව/
ගම/ 99l නැහැ.
ග9 ඇමY0ම?, ක නායක uව/ ෙතk ෙපkෙළ$ Yෙබන
සරල 5ශ්නය= ගැන vය සැෙ- මම ඔබ0මාට L1වා. ඒක
තම, Wi-Fi කලාප 8බඳ 5ශ්නය. එය සඳනවාය Lයා
ඔබ0මා එදා ෙපkෙරk/l ණා. එය සවාද Lයා මම ද/ෙ/
නැහැ.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

එය සඳලා Yෙබ/ෙ/, ග9 ම/I0ම?.
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ග මE රBනායක මහතා

(மாமி பிம7 ர"நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

සඳලා න! ෙහkඳ. හැබැ, මම rතනවා ඒක ඔබ0මාෙJ
Rස්®=කෙC ඉ/න l. සංෙ+ශ, sKටE යjතල පහGක! හා
ෙ+ශ VLයා අමාත0මාෙJ Wi-Fi වාෙJ ෙනkෙවනවා ඇY
Lයා. ඒ වාෙJ Wi-Fi න! වැඩ= නැහැ.
ඊළඟ කාරණය ෙ!ක, ග9 ඇමY0ම?.
ධ කා-ය බල
තවය/ ?සා, සමහර අවශතා ?සා ෙබkෙහ uව/
ගම/වල_ uව/ යානයට ඇ0¬ වන ෙදkර ව ෙවනස් කරනවාය
Lයා ඔබ0මා ද/නවා. uව/ යානයට ඇ0¬ වන ෙදkර ව
සමහර අවශතා මත ෙවනස් කරනවා. ඒක ෙවනස් කළාට
පස්ෙස$, public hearing system එක= හරහා මâ/ට දැ^!
ෙදනවා ඒක ෙවනස් කළාය Lයා. නD ක නායක uව/
ෙතk පෙළ$ Yෙබන public hearing system එක මâ/ට ෙහkඳටම
ඇෙහ/ෙ/ නැහැ. ෙකk තර! පහGක! Yණ, එෙහම
ෙවනස් ණාම ය!L [ස= අපහGතාවට ප ෙවනවා. ෙමය
සාමාන ජනතාව Dණ ෙදන 5ධාන ගැටfව= යට අප
දLනවා. ඒ public hearing system එක D¬ ආයතනයටම හ[යන
යට ෙනkෙව Yෙබ/ෙ/. ඒ වාෙJම ලංකාවට එනෙකkට
අපට වැsෙය/ම දැෙනන කාරණය= Yෙබනවා. ආගමන හා
ගමන ෙදපා-තෙ!/0ව හරහා මâ/ ඇ0ළ කරග?+_
සමහර ආගමන හා ගමන ?ලධා[/ ඉතාම lෂ්කර -ෙවෙහසකර
- කා-ය භාරය= ඉ කරන ආකාරය අපට ෙපෙනනවා. ඔ/ට
එක Rගටම මâ/ෙJ gසා බල`/ ෙ! කටe0 කර/න ෙවලා
Yෙබනවා. අපට ෙපෙන
නවා, counters ශාල 5මාණය= Yෙබනවා Lයා. නD
ඒවාෙC ෙස$වයට අවශ කරන ?ලධා[/ නැහැ. මම ද/නවා,
ෙ!ක ඔබ0මාෙJ අමාතාංශයට අය කටeත= ෙනkවන බව
ඔබ0මා Lය Lයා. නD ඔබ0මාට තම uව/ ෙතk ෙපkළ
භාරව Yෙබ/ෙ/.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ඇත වශෙය/ම ඒ ගැටfව _-ඝ කාලය= Yස්ෙස$ Yණා.
ෙමkකද, අවශ 5මාණයට ආගමන හා ගමන ?ලධා[/ නැහැ.
නD ෙලකෙC අ?P airport වල Yෙබන ම 8බඳව මම
ෙසkයා බැfවා. අද Rන කැනy මඩලය මට අ^මැYය l/නා,
e-Gate මයට. ඒ Lය/ෙ/ ය! මvෙය= ලංකාෙව/ ටෙවලා
vයා න! එයාෙJ passport එකට අදාළ ස්තර Yෙබනවා. eGate ස කළාට පස්ෙස$ passport එක ෙ! ය/Qය මත තැවාම
?ක!ම ෙදkර ව ඇෙරනවා. ඒ ?සා ඒ කටeතට ආගමන හා
ගමන ?ලධා[/ අවශ ව/ෙ/ නැහැ. ඒ වාෙJම අෙ} රටට
එන ෙ+;කය/ ඉ/නවා ෙ/. ඒ පැ`i අයෙJ records
Yෙබනවා ෙ/. ඒ ?සා රj/ ටවනෙකkට ඒ අයට අවශ
නැහැ. ෙ! ?සා අපට තදබදය යයට 65L/ පමණ නැY කර
ග/න ¬ව/. තව මාස පහ= ගත ෙව/න ඉස්සර ෙවලා අ ඒ
ය/Q ස කර, නgන තා=ෂණය අ^ව ඒ වැඩ කටeත කර/න
ෙයRලා Yෙබනවා.

ග මE රBනායක මහතා

(மாமி பிம7 ர"நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ග9 ඇමY0ම?, ඔබ0මා ද/නවා, ෙ! 8බඳව ආගමන හා
ගමන ?ලධා[/ෙJ පැෙත/ ගතාම වසර ගණනාව=
Yස්ෙස$ ඔ/ තම/ෙJ l=ගැන . රජයට ඉR[ප කළා Lයන
කාරණය. ඔබ0මාට එය ඍÄව අදාළ නැහැ. නD ජනතාවට
අදාළ. uව/ ෙතk ෙපkළට එන `?G/ ද/ෙ/ නැහැ, ෙමkන
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?ලධා[යා ෙමkන ඇමYටද අය ව/ෙ/ Lයා. අපට ෙපෙනන
ෙ+ තම ආගමන හා ගමන ?ලධා[/ ඉR[ප කර Yෙබ/ෙ/
සාධාරණ ෙයජනා Lයන එක. ඔ/ ඉR[ප කරන සාධාරණ
ෙයජනා රා;ය= Yෙබනවා. නD ඒවාට ඇ!ක/ ෙද/ෙ/
නැහැ. ඒ ?සා ඔ/ Ñට මාස Lrපයකට ක./ එ= Rන= වැඩ
ව-ජනය කළා. ඔ/ වැඩ ව-ජනය කළ ඒ පැය Lrපය ඇ0ෙළ$
uව/
ෙතk ෙපkෙළ$
මâ/ෙJ
ගමනාගමන
කටe0
ස!3-ණෙය/ම
අ-දයකට ල= ණා. ඒ ?සා uව/
ෙතk ෙපkළ සමස්තය= ෙලස සලකා අවශ මැRහg! කර/න
Lයන ඉEqම අ කරනවා. ආගමන හා ගමන ?ලධා[/
ෙව^වට තා=ෂණය පා «7 කළා Lයා මම න! rත/ෙ/ නැහැ
ඉ/ ස!3-ණ සම= ලැෙබ Lයා. ඒ ?සා ඒ කාරණය
8බඳව ෙ! අවස්ථාෙ1_ අවධාරණය කර/න කැමැY.
මම ඔබ0මාෙග/ දැන ග/න කැමැY, /ස uව/
ෙතk පල හා uව/ ෙස$වා ( ලංකා) සමාගෙ! ම0 p මහා
ප[මාණ Ðෂණ වංචා 8බඳව. මෙJ දැ{ෙ! හැjයට අද RනෙC_
පා-.ෙ!/0 ම/Iවරෙය= ඒ ගැන 5ශ්නය= අහලා Yණා.
නD ආව උතර l/ෙ/ නැහැ. ඒ, වැ.අDණ වා-තාව
ගැන. වැ.අDණ මහතා DEෙවලා වා-තාව= සකස් කළා. [බාධා
LMම=] මම ද/නවා. මෙJ දැ{ෙ! හැjයට ඒ වා-තාවට රජෙC
DදE ල=ෂ 40කට වැsය ෙග1වා, පM=ෂණ ෙකk`jයට ල=ෂ
40ට වඩා ෙග1වා. 2015 අ9+ද අවසාන ෙවනෙකkට ඒ වා-තාව
?P කළා. හැබැ, වා-තාවට අදාළ ?-ෙ+ශව./ ෙමkනවාද
mයාමක ෙවලා Yෙබ/ෙ/ Lයන එක අ දැන ග/න
කැමැY. අ ද/නා තර`/ න!, ආව Lව= mයාමක
කෙළ$ නැහැ. SriLankan Airlines එක පා-.ෙ!/0ෙ1 COPE
එකට ෙග/ව අවස්ථාෙ1_ ඇY තර! ෙප/^! කර Yෙබනවා,
ඒ ආයතනය ෙගkඩග/න බැ[ තරමට ඳ වැjලා Yෙබන බව.
ච[ත රවෙ මහතා Lය/ෙ/ ර?E මංහ මහතාෙJ
ෙබkෙහkම ළඟ rතවෙත=. ර?E
මංහ මහතයා
ආව= හැlෙවk රවෙලාෙග/ ඒ ආව රවා
ග/නවා. ඒ ඥාYෙයPට /ස uව/ ෙතk පල හා uව/ ෙස$වා (
ලංකා) සමාගෙ! 5ධාන ධායක තන0ර ලබා l/නා. මෙJ
දැ{ෙ! හැjයට ල=ෂ 66කට ආස/න වැ ප= ඔ ලබා ගතා.
හැබැ, ල=ෂ 66කට අදාළ ෙස$වය= ලබා l/නාද Lයන 5ශ්නය
ඇෙවk, 80ර /lව. ෙමkකද, හැම ෙවලාෙ1ම Lයන
ෙදය= තම සමහර +ගලය/ ශාල Dදල= ෙනk_ අපට ග/න
බැහැ Lයන කාරණය. මාසයකට ල=ෂ 66ක වැ ප= _ලා ගත
+ගලයා ෙමkනවාද uව/ සමාගමට කෙළ$ Lයා ඇෙවk,
Lය/න උතරය= නැහැ. ග9 ඇමY0ම?, uව/ ෙස$වය සහ
uව/ ෙතk ෙපkෙළ$ Yෙබන ගැටf 5මාණය= තම මම ඒ ම0
කෙළ$.
ග9 ඇමY0ම?, මම ඔබ0මාෙග/ දැන ග/න කැමැY,
ෙශ$ෂෙය/ම ල/ක/ uව/ ෙස$වය සහ uව/ ෙතk ෙපkළ
ස!බ/ධෙය/ පGvය කාලය 0ළ ඇY g Yෙබන වංචා Ðෂණ
8බඳව අමාතාංශය පැෙත/ -FCID අරවා ෙ!වා ගැන
ෙනkෙව.- ෙගන Yෙබන යවර ගැන.
ඒ සමඟම ග9
ඇමY0ම?, මට පැහැR. p ආකාරයට ෙදවැ? ෙරuලායට
අ^ව, ඔබ0මා ය!L ආකාරයක ෙවනස්කම= කරනවා,
ෙප£+ග.ක uව/ ෙස$වා සමාග! සඳහා බලපQ ලබා_ම
ස!බ/ධව. මම rත/ෙ/ helicoptersවලට, private jetsවලට
land කර/න තර= ෙනkව commercial
යට operate
කර/න බලපQ ලබා_මට බලය= Yෙබනවා. ඒක ෙවනස්
කර/න යනවා.
ෙ!ෙක/ බලය Yණාට ඒ බලය mයාමක කර+_,
ෙශ$ෂෙය/ම ෙප£+ග.ක uව/ ෙස$වා සමාග!වලට බලපQ
ලබා _ෙ!_, ඒ ස!බ/ධව ඔබ0මා සකස් කරන ?-ණායක
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 මE රනායක මහතා]

ස!මත LMමට ෙපර පා-.ෙ!/0වට ෙහ අම ගණෙ/ ආං;ක
අ<=ෂණ කාරක සභාවට ෙහ ඉR[ප කරන ෙලස අ
ඔබ0මාෙග/ ඉEලා j/න කැමැY. ෙ! බලපQ ලබා ෙදන
එකට අෙ} 9+ධවය= නැහැ. නD, බලපQ ලබා _ෙ!_ ඒ
බලපQ ලබා ග/නා සමහර ආයතන සහ ලබා ග/න ඉ/න
සමහර ආයතන ෙදස බැfවාම අපට ෙපෙනනවා, uව/ ෙස$වය=
පවවාෙගන යාමට වඩා ෙවන අරD~ ඔ/ට Yෙබන බව.
සමහර උන/l සහගත පා-ශ්වය/ 8බඳව අපට අවෙබධය=
Yෙබනවා. එම ?සා දැනට ෙ! ක9~ 5මාණය ම0 කර`/ මම
ඊළඟ කාරණාවට ය/න!. ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?,
ව-තමාන ජනාපY ෛමIපාල [ෙස$න මහතා සහභාâ p uව/
ගමනක_ ඇYp lgම= ස!බ/ධෙය/ පGව එ0මා කර ශාල
ෙගරනාව= 8බඳව දැ/ ෙලකය රාම සාක«ඡා ෙවන බව
ඔබ0මා ද/නවා. ෛමIපාල [ෙස$න ජනාපY0මා SriLankan
Airlines uව/ යානයL/ ලංකාවට එ+_, එ0මාට 5`Yෙය/
බාල කÄ ලබා l/නා Lයා එ0මා Vස්gමක_ Lයනවා. ඒ කÄ
5ශ්නය ?සා Ru කාqනව කÄ ලබා l/න ඒ සමාග!ක9වා ඉව
කර ෙවන ෙකෙන= ගතා Lයා මම ළඟ_ දැ=කා. ග9
?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, ජනාපYට තර= ෙනkව
ඕනෑම මvෙයPට හ[යාකාරව ඒ ෙස$වා ලබා ෙද/න uව/ ෙස$වා
සමාගමට වග|ම= Yෙබන බව අ 8ග/නවා.
ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, සාමාන වැදග
ම^ස්සෙය= ණ තම/ට ෙමkනවා ෙහ කෑමක අව= ණා
Lයා ඒ ගැන රට වෙy කෑ ගහ`/ ය/න ඕනෑ Lයා අ
rත/ෙ/ නැහැ. ජනාපYවරයා කාට බැ/න මට ෙප£+ග.ක
5ශ්නය= නැහැ. ෙ! ගැන බැfෙවk ඔබ0මාට ෙපෙ/ , ෙ!
8බඳව ෙලකෙC යfම අ/ත-ජාYක මාධවල පළ ෙවලා
Yෙබන අදහස් ෙමkනවාද Lයා. ඇෙම[කාෙ1 5ධානම ධාරාෙ1
ජනමාධවල ට දP~ ෙකk[යාෙ1 ජනමාධ ද=වා,
ඉ/Rයාෙ1 NDTV වැ? නා.කා ද=වා ෙ! හැම එකL/ම
ෙප/වා Yෙබනවා, ල/ක/ uව/ ෙස$වය අෙ} රෙy
ජනාපYට _ලා Yෙබ/ෙ/ ජරා කÄ Lයා. ජනාපYවරයා
ලංකාවට ඇ Eලා uව/ ෙස$වාෙ1 සභාපYවරයා ෙහ
ඇමYවරයා කැඳවා ෙ! 8බඳ 5ශ්නය ඉR[ප කර, නය
පM=ෂණය= කර අදාළ +ගලය/ට දÖව! l/නා න! අපට
5ශ්නය= නැහැ. එෙහම ෙනkකර, එ0මා දැ/ ෙ!ක රටට
Lයනවා; ෙලකයට Lයනවා. දැ/ ෙමkක=ද ෙවලා Yෙබ/ෙ/?
ග9 ?ෙයජ කාරක සභාපY0ම?, දැ/ අ/ත-ජාYක වශෙය/
ල/ක/ uව/ සමාගමට එEල ෙවලා Yෙබන ද9~ කැළල
ෙඩkල- .යනය= යද! කර හදාග/න ¬ව/ Lයා මම න!
rත/ෙ/ නැහැ. අ ඒක ෙ! ගැන අහ/ෙ/. සාමානෙය/
වැදග ම^ස්සෙය= තම/ට කෑමක 5ශ්නය= ණා Lයා ඒක
තැ/ තැ/වල Lය Lයා ඇ Rනවා ද? අ?ක ෙ! යට
Lය/ෙ/ කද? ෙමෙහම Lය/ෙ/, ෙ! රෙy ජනාපY.
5ාෙයvක වශෙය/ ගතාම එ0මා යටෙ තම ෙ! හැම
එක=ම Yෙබ/ෙ/. ෙ! එ0මාෙJ uව/ ෙස$වය. ඒෙ= වැV+ද=
Yෙබනවා න!, ඒෙ= අවසාන වග|ම එ0මාට Yෙබනවා. ඒ ?සා
ෙ! වාෙJ බාල ව-ගෙC 5කාශ LMම ස!බ/ධෙය/ ෙ! රෙy
රවැය/ යට අ ඇතටම කනගා ෙවනවා. ෙමkකද, ෙ!
l ~ damage එක ඉතාම ශාල. ඔබ0ම/ලා ඒ video clips
5මාණය එක0 කර බල/න.
මම දැ=කා, South Korean Airlines එෙක/ ඉR[ප කර
Yෙබන එක video එක=. දP~ ෙකk[යාෙ1 ඔය ෙCම කÄ
5ශ්නය= ඇY ණා. ඒ රෙy uව/ සමාගෙ! rට සභාපYෙJ
Rයiය දP~ ෙකk[යා^ uව/ සමාගෙ! උපසභාපY?ය
වශෙය/ කටe0 කළා. එ0`ය uව/ ගමන= ය+_ එ0`යට
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ෙ! වාෙJ කÄ 5ශ්නය= තම ඇY ෙ. එ0`යට කÄ
පැකy එක= _ලා Yෙබනවා. අෙ} රෙy ජනාපY0මාට
ෙකkෙහkම l/නා ද Lයා මම ද/ෙ/ නැහැ. සාමානෙය/
serve කරන ය තම dish එකක දාලා කÄ ලබා ෙදන එක.
කÄ පැකy එක l/නා Lයා දP~ ෙකk[යා^ uව/ සමාගෙ!
උපසභාපY?ය ෙමkක=ද කර/ෙ/? ඒක  කර, ඒක l/^
ෙස$ කාවට බැණලා
ශාල ජංජාලය= කරනවා. ඔබ0මා
බල/න, දP~ ෙකk[යාෙ1 සහ අ/ත-ජාYක 5වෘYවල ෙ!
ගැන ය/ෙ/ ෙකkෙහkමද Lයා. ෛමIපාල [ෙස$න
මහමයාෙJ photo එක, දP~ ෙකk[යාෙ1 ෙ! වැෙ කර
උපසභාපY?යෙJ photo එක එකට පළ ෙවලා Yෙබනවා. ෙ!
mයාව.ය හරහා ජනාපYවරයා අෙ} රටට ජාත/තර
|-Yය= අප කර_ලා Yෙබනවා, අෙ} uව/ සමාගමට
අප කර_ලා Yෙබනවා. මම r0වා ෙ!ක ෙ! ෙවලාෙ1 ම0
කර/න ඕනෑ Lයා. ෙමkකද, තම/ යටෙ Yෙබන ෙ!
ආයතනයට ෙමෙහම කළාම ෙමkනවාද ෙව/ෙ/ Lයා රට
පාලනය කරන ෙකනාට අමතක ෙවලා Yෙබනවා. මම rතනවා,
ඒවා ඉතාම l-වල තවය= බව. රටක නායකෙය=
වශෙය/ ෙමය ඉතාම l-වල තවය= Lයන එක 5කාශ
කර`/ මෙJ z.ක අදහස් දැ=gම අවස/ කරනවා. ස්0Y.
[

பி.ப. 3.27]

ග එ¡.එ.එ. හfස් මහතා (රාජV වVවසාය හා
මහ<වර නගර සංවධන ෙයWජV අමාතV8මා)

(மாமி எO.எ.எ. ஹாீ< - அரச ெதாழி7 ;ய%சி
ம%- க நகர அபிவி>"தி பிரதி அைமOச)
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Public
Enterprise and Kandy City Development)

பிமிலாஹி ர மானி ரஹீ!

ெகௗரவ களி பிரதி தவிசாள அவகேள,
வாதி ல ஏ றி" ெச#ல# ச$டல ப றிய
இைறய விவாததி# கல)* ெகா+, ேப-வைதயி$,
மகி/"சியைடகிேற. இ0 இ)த நா$2# றி3பாக,
விமான நிைலய5க6 சிற)த 7ைறயி# ஒ5ப,த3ப,வ*
மிக9 அவசியமான ஒ: ேதைவயா.
ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා

(மாமி )களி பிரதி" தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Shehan Semasinghe to the Chair?
ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

Sir, I propose that the Hon. Sheha Semasinghe do
now take the Chair.
"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா வி கப ஏ. ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

අන8ව ග ෙයWජV කාරක සභාප(8මා Oලාසනෙය
ඉවB ෙය , ග ෙශහා ෙසFමDංහ මහතා OලාසනාPඪ %ය.
அத)பிற*, *" களி) பிரதி தவிசாள அவ க அ கிராசன
தினி). அகலேவ, மா&,மி* ெசஹா) ேசமசி4க அவ க
தைலைம வகிதா க.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the
Chair.
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ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග9 ?ෙයජ අමාත0මා, කථා කර/න.

ග එ¡.එ.එ. හfස් මහතා

(மாமி எO.எ.எ. ஹாீ<)
(The Hon. H.M.M. Harees)

அ*ேநர இ0 ெவளிநா$, விமான நிைலய5களி#
மிக" சிற)த பல ஏ பா,க6 ேம ெகா6ள3ப$2:கிறன.
றி3பாக, அ5 ெவளிநா$டவக6 ம 0 உ6நா$டவ
க<ைடய 2வர9, 2யக#9" ெசய பா,க6 ந=னமய3
ப,த3ப$,6ள அேதேநர, Electronic Passport ஊடாக
2வர9
நடவ2ைகக6
ேம ெகா6ள3ப,கிறன.
இ3ெபா* உைரயா றிய ெகளரவ அைம"ச அவக6
இல5ைகயி? இ@ 5 மாத5க<6 அBவாறான
ெதா: நிைலைம நம* நா$2? ஏ ப,ெம0 றி3
பி$டா. அBவா0 ெசCகிறெபா*, எம* நா$2
விமான நிைலய5களி@ைடய ேசைவ ேம? விEதாிக3
ப,ெமப* எ5க<ைடய நபிைகயா.
இ0 கிழ மாகாணதி# அபாைற, ம$டகள3H,
தி:ேகாணமைல ஆகிய இட5களி?6ள உ6J விமான
நிைலய5க6
ந=னமய3ப,த3ப$,
வ:கிறன.
அ+ைமயி#Kட ெகளரவ அைம"ச நிம# சிறிபால த சி#வா
அவக6 ம$டகள3Hகான விமான நிைலயைத திற)*
ைவதா. ஆனா#, உ6< விமான ேசைவக6 *ாித கதியி#
இடெப0வதி# சில இைடL0க6 இ:)* ெகா+2:
கிறன. அதாவ* இ0 எ5க<ைடய நா$2 உ6J
விமான
ேசைவக6
ம)த
கதியி#
ெசய ப$,
ெகா+2:3பைத எ5களா# அவதானிக 72கிற*.
ஆனா#, இ)த 3 பிரேதச5க< - 0லாதல5கைள
ெகா+டைவயா. ம$டகள3ைப எ,*ெகா+டா#,
பாசிடா - 0லா *ைறயி# மிக3 பிரசிதமானெதா:
பிரேதசமா. அேதேபா0, அபாைறயி# அ0கைப3
பிரேதச7 தி:ேகாணமைலயி# நிலாெவளி3 பிரேதச7
- 0லா *ைறயி# பிரசிதமானைவகளா. இ:)த
ேபாதி? இ0 அபாைற விமான நிைலயதிM:)*
ெபா*வி# பிரேதசதி " ெச#வத  கி$டத$ட 100
கிேலா மீ ற பயணிக ேவ+2யி:கிற*. இ)த
நிைலைமயி# ெபா*விM?6ள ெபாிய கள3பி# நீாி#
ெச#கிற விமான5கைள தைரயிறகி றித பயணைத
இலவாக 72Q. ெகௗரவ சிவி# விமான" ேசைவக6
அைம"ச அவக6 அ5 - 0லா*ைறைய ஊவி3
பத கான infrastructure - உ$க$டைம3பிைன அபிவி:தி
ெசC*, அ0கைபயி# உ6J விமான5கைள தைரயிற
வதல அ)த ெதாழி 0ைறைய இலாபகரமானதாக
ேம ெகா6ள 72Q. இ0 நா பிரதிநிதி*வ3
ப,*கிற க#7ைன3 பிரேதச commercial hub ஆக பாாிய வதக ைமயகமாக இ:)* ெகா+2:கிற*.
அ56ள lagoon இ? நீாி# ெச#கிற விமான5கைள
தைரயிறகி, றித விமான3 ேபாவர* உ$க$டைம3H
வசதிகைள ஏ ப,தி, றித பிரேதசைதQ அபிவி:தி
ெசCய 72Q. இ0 அபாைற விமான நிைலய
Hனரைமக3ப$2:கிற*. ஆனா#, இ@ அ5
உ6J விமான" ேசைவக6 ஆரபிக3படவி#ைல.
ெகௗரவ அைம"ச அவக6 இதைன கவனதி ெகா+,
நடவ2ைக எ,க ேவ+, எ0 இ)த உயாிய சைபயி#
ேக$, ெகா6கிேற.
இ)த சைபயி# இ@ெமா: 7கிய விடயைதQ
றி3பிட வி:Hகிேற. எ5க<ைடய R ல5கா 7EM
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கா5கிரE க$சியி Eதாபக தைலவ ெகௗரவ எ.எ".எ.
அSரஃ3 அவக6 மரணி* இமாத 16 ஆ திகதிQட
அதாவ* ேந 0 7தின*ட 18 வ:ட5க6
Wதியாகிறன. அவ இ)த நா$2# Qத மிக
ெகாXரமாக இ:)த ஒ: காலக$டதி#, R ல5கா 7EM
கா5கிரE எற அரசிய# க$சிைய உ:வாகி, 7EM
இைளஞகைள ஜனநாயக3 பாைத6 ெகா+, வ)தா.
ஆகேவ,
அவ
இ)த
நா$2#
ஐகியைதQ
சமாதானைதQ ஏ ப,*வத காக3 ெப: பா,ப$ட
ஒ: தைலவராக விள5கிறா. அ*ம$,ம#லாம#, 1989 1994 ஆ ஆ+, வைர பாரா<மறதி# ெப:பாலான
விவாத5களி# ப5ெகா+, இ)த நா$2 ேதசிய
நல@காக3 ெப: ப5கா றினா; 1994 ஆ ஆ+, இ)த
நா$2# Hதியேதா ஆ$சி மலவத  காரணமாக
இ:)தா. அதாவ* kingmaker ஆக" ெசய ப$ட அவ
7னா6
ஜனாதிபதி
ச)திாிகா
ப+டாரநாயக
அவக<ைடய ஆ$சி மலவத  உ0*ைணயாக
இ:)தா. ெகௗரவ எ.எ".எ. அSரஃ3 அவக6 2000 ஆ
ஆ+, ெச3ெரப மாத 16 ஆ திகதி மரணி வைர
அைம"சராக" ெசய ப$, நா$2 ேதசிய பா*கா3H
ேதசிய நல@ ம 0 நா$2# சமாதானைத
ெகா+,வ:வத  பா,ப$டா. அேதேநர ெகௗரவ
அைம"ச நிம# சிறிபால த சி#வா அவக<ைடய ெந:5கிய
ந+பனாக இ:)தா. இ)த உயாிய பாரா<மறதி# அவ
ஆ றிய ேசைவ எ#ேலா: ெதாிQ. ெப: தைலவ
அSரஃ3 அவக6 மரணி* இ0 18 வ:ட5களாகிறன.
இ)த
நிைலயி#
இ)த"
சைப
அவைர
ெகௗரவ3ப,*வத  கடைம3ப$2:கிற*. ெகௗரவ
எ.எ".எ. அSரஃ3 அவக6, 2000ஆ ஆ+, Hதிய
அரசியலைம3ைப ெகா+, வ:வத காக இ)த3
பாரா<மறதி# இடெப ற விவாததி# கல)* ெகா+,
ெதாட"சியாக 3 மணிதியால5க6 ேபசி" சாதைன
பைடதி:கிறா. அ3ப23ப$ட ஒ:வ:ைடய portrait உ:வ3 படதிைன இ)த3 பாரா<மற க$2டதி#
திைரநீக ெசCவத " சபாநாயக அவக6 7வர
ேவ+,ெம0 ெகளரவ எ.எ".எ. அSரஃ3 அவக6
பிரதிநிதி*வ3ப,திய க#7ைன ெதாதியி பாரா<
மற உ03பின எற அ23பைடயி# நா இ)த
சைபயிேல ேகாாிைக வி,க வி:Hகிேற. இ)த3
பாரா<மற க$2டதி# அவ:ைடய portrait ஐ K2ய
விைரயி# திைரநீக ெசCவைத அவ: ெகா,கிற
ெகௗரவமாக, மாியாைதயாக நா5க6 பாக 72Q.
ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you have only two more
minutes.
ග එ¡.එ.එ. හfස් මහතා

(மாமி எO.எ.எ. ஹாீ<)
(The Hon. H.M.M. Harees)

Okay.

இ3ெபா* இ)த நா$2# மிக3 ெபாியளவி#
விவாததி  உ$ப$2:கிற விடயமாக மாகாண சைப
ேதா்த#க6 (தி:த") ச$ட காண3ப,கிற*. அ+ைம
யி#, மாகாண சைபேதா்த# ெதாதிகளி எ#ைல நிணய
ெதாடபான வி அறிைகைய இ)த" சைபயி?6ள
ஒ$,ெமாத உ03பினக< ேதா
க2தாக6.
பாரா<மற இ)த அறிைகைய 7ைமயாக நிராகாித
நிைலயி#, அ,* என நடக3 ேபாகிறெத0
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நா$2?6ள மக6 இ0 ேக$கிறன. இ0 பிரதம
அவக6 தைலைமயிலான , இ*ெதாடபி# இர+,
மாத5க<6 அறிைக சம3பிக ேவ+,ெம0
ேக$க3ப$,6ள*. பிரதம: இதி# பாாிய ெபா03H
இ:கிற*. ஆகேவ, பைழய ேதா்த# 7ைறைமைய மீ+,
ெகா+, வ:வத கான நடவ2ைகயிைன ேம ெகா6ள
ேவ+,ெம0
இ)த"
சைபயிடாக
ேக$,
ெகா6கிேற. இர+, மாத5க<6 அைம"சரைவ3
பதிரைத"
சம3பி*,
இ)த3
பாரா<மற
நிைறேவ றிய மாகாண சைப ேதா்த#க6 (தி:த") ச$டைத
நிராகாி*, பைழய ேதா்த# 7ைறைம3 ேபாக3
ேபாகிேறாெமற வைகயிலான அரசா5கதி உதிேயாக
Wவ அறிவி3ைப ெகௗரவ பிரதம அவக6 வி,க
ேவ+,. மாகாண சைப ேதா்த#க6 நடமா? அ3ப2
ெயறா#, எ)த 7ைறயி# நட? எ0 ப$2ெதா$2
களி?6ள மக6 எ#லா பாரா<மற உ03பினகைள3
பா* ேக$கிறாக6.
ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Please wind up now.

ෙමr ෙශ$ෂ වැදග වන කාරණය තම, ජාත/තර  E
uව/ ෙස$වා සං ධාන 5ඥ}Yය යටෙ Y~ ඇණ! 18ට
එක= වැs ෙවලා අද ඒක 19= බවට ප ෙවලා Y\ම. ඒක ?සා
තම අද ෙ! ?ෙයග ම/, රාජ ?9ප තතා වැඩසටහන State Safety Programme- Lයන එක ෙ! පා-.ෙ!/0වට
ඉR[ප කර/න බලාෙපkෙරk0 ව/ෙ/. ඒ ඇණ! 18ට වඩා
එක= වැs ෙවලා, අද ?9ප තතා වැඩසටහන -Safety
Management System- ෙශ$ෂෙය/ම ඉR[ප ෙවලා Yෙබනවා.
ඇණ! 1, ඇණ! 8, ඇණ! 13 වැ? ඇණ! 0ළ_ ෙ!
8බඳව කථා කරලා Yෙබනවා. නD, ඒක එකලස් කරලා,
ෙශ$ෂෙය/ම ඇණ! 19 ම/ ලබා ෙදන බලතල ම/
අධ=ෂ ජනරාEවරයාට තවlරට වැs බලතල ඇYව,
වපස[ය= ඇYව වැඩ කරෙගන ය/න, එෙහම නැන! {Y
පනව/න, {Y mයාමක කර/න හැLයාව= Yෙබනවා.
අද ෙ! වැඩසටහන ඉR[ප LMම සමඟ රාජ ?9ප තතා
5YපYය= ඉR[ප කර/න, අවදාන! කළමනාකරණය, ඒ
වාෙJම ?9ප තතාව 8බඳ රාජ සහYකgම, 5ව-ධනයgම
යනා_ කටe0 හතර= mයාමක කර/න Yෙබනවා. 5YපY
සකස් LMම යටෙ බැfවාම ෙ! ෙස$වා සැලG!ක9වා,
ෙස$වාදායකයා - airline එක- ඒ ?9ප තතා කළමනාකරණය
කරන මය= හ/වා Rය e0; uව/ සමාගම ම/ හ/වා
Rය e0. ඒ වාෙJම ඒෙ= දත Vස් LMෙ! වග |ම  E
uව/ ෙස$වා අකා[යට පැවM Yෙබනවා.
ඊළඟට අ අවදාන! කළමනාකරණය Rහා බැfවාම, බලපQ
?P LMම, සහYක ?P LMම, බලය පැවම සහ අ^මත
LMම යන ෙ! යEල= පGvය ඇD~! 18 0ළ_ Yණා.

ග එ¡.එ.එ. හfස් මහතා

(மாமி எO.எ.எ. ஹாீ<)
(The Hon. H.M.M. Harees)

Sir, give me one more minute.

எனேவ, ெபா03H6ள ெகௗரவ பிரதம அவக6 பைழய
ேதா்த# 7ைறைமைய மீ+, ெகா+, வ:வத ாிய
நடவ2ைககைள எ,கேவ+,ெம0 நா இ)த"
சைபயி# ேக$,ெகா6ள வி:Hகிேற. நறி.
ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබkෙහkම ස්0Y.
Ñළඟට, ග9 කනක ෙහ$ර ම/I0මා. ඔබ0මාට
එෙකkළහක කාලය= Yෙබනවා.
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ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, අද, 2010 අංක 14 දරන  E
uව/ ෙස$වා පනත යටෙ ?ෙයග සහ ෙදවන වර Lයැgම සඳහා
uව/ 5වාහන පන ෙක !පත ඉR[ප කර Yෙබන අවස්ථාෙ1
වචන ස්වEපය= කථා LMමට ලැ\ම ගැන ස0ටට ප ෙවනවා.
ෙමය ඉතාම වැදග පන ෙක !පත= සහ ?ෙයග හැjයට
මා දL/ෙ/. අෙ} ග9 අමාත0මා ෙ! අවස්ථාෙ1 ෙ! ග9
සභාෙ1 ඉ/නවා. එ0මා ෙ! පන ෙක !පත ඉR[ප LMම
ගැන අ
ස0ටට ප ෙවනවා. ෙමkකද, හැම දාම අ
පා-.ෙ!/0ෙ1 ෙම0මා එ=ක වාද වාද කර ග/නවා;
9+ධව කථා කර/ෙ/. නD, අද ෙ! ඉR[ප කර Yෙබන
පන ෙක !පත සහ ?ෙයග ෙව^ෙව/ අෙ} ස0ට 5කාශ
කර/න ඕනෑ. ඒ වාෙJම, අ ඒ සඳහා සහෙයගය ලබා ෙදන
බව 5කාශ කරනවා.

ෙ!ෙ= මෙ1දයP Yණා. ඉස්ෙසEලා කථා කළ
ම/I0ෙමP ඇවා, ෙ!ෙ= මෙ1දය= ෙවනස් කරනවාද
Lයලා. ඇත වශෙය/ම ෙ!ෙ= මෙ1දය= Yණා. ෙ!
යEල ඒක රා; කරලා ෙශ$ෂෙය/ම ?9ප තතාවට - safety
සඳහා- ෙ! mයාව.ය සකස් කරලා Yෙබනවා Lයන එක තම
මට හැෙඟ/ෙ/.
ඊළඟ කාරණය තම, රජෙC සහYක gම. ෙ! 8බඳව කථා
කළාම ෙසR LMම, ඒ වාෙJම රාජ ?9ප තතාව, කා-ය
සාධනය, සමාෙලචනය හා ඇගැ)ම වැ? ෙ+වE ඉෂ්ට කර/න
lවනවා. ඒ වාෙJම 5ව-ධනය LMම ඉතාම වැදග වනවා.
ෙශ$ෂෙය/ම ෙමr Yෙබන +</
8බඳව අභ/තර
ස/?ෙ1දන මය= සහ බාrර ස/?ෙ1දන මය= සකස් කර
ගත e0.
ෙ!ෙ= ඉතාම වැදග කාරණය තම, ෙ! රෙy ය! L
+ය=, එෙහම නැන! ෙ! රට ඇ0ෙළ$ accident එක= l
ෙණk ඒ දත යEල Vස් කරලා, ඒ යfම දත ෙවන
රාජය/ට ලබා ෙද/න හැLයාව= ලැ\ම. ඒක තම වැදග
ව/ෙ/. උදාහරණය= හැjයට අෙ} රටට, අෙ} රෙy Yෙබන
රාජ uව/ සමාගමකට එෙහම නැන! ෙප£+ග.ක uව/
සමාගමකට ෙ1වා ෙවන රටL/ uව/ යානය= `ල_
ගැ{ෙ!_ ෙනkෙයP ගැටf ඇYවනවා. එr_ නඩ0ව ආ_
ෙනkෙයP ගැටf 8බඳව ෙහkයා බල/න ඕනෑ. ෙමවැ?
ආකාරෙC දත ඒක රා; කරලා යfෙදනා අතර ෙබදා හැMම
08/ ෙවන රාජයකට -ෙවන රටකට- ඒ 8බඳව දැ^ම
ලබා ග/න හැLයාව Yෙබනවා. ෙ!ක රාජ ආර=ෂාවට Lම
බාධාව= ෙනkවන ආකාරෙය/ කෙළk ඒක ඉතාම වැදගය
Lයන එක තම ෙ! අවස්ථාෙ1_ මට Lය/න Yෙබ/ෙ/.
ඊළඟට, ෙදෙව? කාරණය ෙමය. 1999 ෙමk/යE
ස!DYය 08/ MC99 Lයන ස!DYය ඉR[ප කරලා Yණා.
ඒ ස!DYය ම/ ෙශ$ෂෙය/ම uව/ මvයාට Yෙබන ගැටf
රා;ය= සෙඳනවා Lයන එක ෙ! අවස්ථාෙ1_ මම Lය/න
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ඕනෑ. සමහර අවස්ථාවල_ ෙප£+ග.කව අ  ෙ! වාෙJ
අකරතැබවලට Dණ _ලා Yෙබනවා. 1929 ෙවෙස
ස!DYයට, ඒ වාෙJම 1953 ෙහ$J ස!DYයට පGව තම, ෙ!
MC99 ස!මත කර ග/න ය/ෙ/. ෙමය ස!මත කර ග/න
ආයාෙව/ ඉY[ ෙවලා Yෙබ/ෙ/ තව රටවE ෙදක= පමණ.
ඒ රටවE ෙදක අතර  ලංකාව Yෙබනවාය Lයන එක අ ට
කනගා වට කාරණය=. ඒ ෙකෙස$ ෙවත අද ඒ කාරණය ඉෂ්ට
වනවා. ෙ! 08/ ෙ! හා ස!බ/ධ මරණයක_ Lම {Yමය
mයාමා-ගය= ග/ෙ/ නැYව ඇෙම[කා^ ෙඩkල- 160,000=
පමණ ලබා ග/න හැLයාව= ලැෙබනවා.
ඊළඟ කාරණය ෙමය. සමහර ෙවලාවට ෙ! රෙට/ uව/
jකy පත අරෙගන ෙවන රටකට යාසර කළාට පස්ෙස$ -uව/
යානයL/ vයාට පස්ෙස$- අ ට ෙ! අකරතැබවලට Dණ
ෙද/න lවනවා. සමහර ෙවලාවට අෙ} flight එක delay
ෙව/න ¬ව/. එෙහම නැන! අෙ} බ බාrරාRය නැY
ව/න ¬ව/. ඒ කාරණාවල_ ඇතටම අ {Y මා-ගයට ය+R
ඒ රටට vrEලා තම ඉස්සර ඒ කටe0 කර/න Yෙ. නD,
අද වනෙකkට ඒ uව/ jකy පත `ල_ ග/න රට, ඒ වාෙJම
යාසර කරන රට, uව/ සමාගම register කරලා Yෙබන රට
ඇ0¬ රටවE පහ= ඇ0ළත_ ෙමය mයාමක කර/න හැLයාව
Yෙබනවා.
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ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

ඒ 8බඳව උතරය= ෙද/න ග9 ඇමY0මාට ¬ව/ න!
ෙහkඳ.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, මE gරවංශ ම/I0මාෙJ
කාලෙය/ නාs 5= ග/න Lයා එ0මා L1වා.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග9 ම/I0ම?, මE gරවංශ ම/I0මාට අද Rන
ෙවලාව= ෙව/ කරලා නැහැ.

ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

තව නාs ෙදකL/ මෙJ කථාව අවස/ කර/න!.
ඇමY0මාෙග/ දැන ග/න ක9~ Lrපය= Yෙබනවා. ඊට
පස්ෙස$ මෙJ කථාව අවස/ කර/න!.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබ0මාට අමතර නාs ෙදක= ෙද/න!.

(The Hon. Presiding Member)

ග9 ම/I0ම?, ඔබ0මාට තව
Yෙබනවා.

නාs ෙදකක කාලය=

ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

ෙමය ඉතාම වැදග කාරණය=. ඒ 8බඳව අෙ} ස0ට
5කාශ කරන අතර ග9 අමාත0මාෙග/ 5ශ්නය= අහ/න
කැමැY. ගම/ මf භාර ගැ{මට සාමානෙය/ පැය 6ක ෙහ
පැය 8ක කාලය= මයා 5මාද ෙණk ඒ සඳහා ය!L
ෙගgම= කරනවා. එr_ ෙකkපමණ Dදල= ෙගවනවාද Lයන එක
ගැන Lම තැනක සඳහ/ කරලා නැහැ. ඒ 8බඳව ඔබ0මාට
පGව ෙහ උතර ෙද/න ¬ව/ න! මා ස0ටට ප ෙවනවා.
ඊළඟ කාරණය ෙමය. අෙ} මතල uව/ ෙතk ෙපkළ
Lම 8බඳව, එෙහම නැන! ඉ/Rයා^ සමාගම= සමඟ
ස!බ/ධතාව= ඇY කර ගැ{ම 8බඳව සහ යයට 50කට වඩා
වැs 5මාණය= ඉ/Rයා^ සමාගමට ලබා _ම 8බඳව පGvය
කාලෙC අ ඔබ0මා එ=ක ත-ක කළා, වාද කළා. ඒ 8බඳව
දැ/ පවYන තවය ෙමkක=ද Lයා ඔබ0මාෙග/ අහ/න
කැමැY.
ග9 ඇමY0ම?, ඔබ0මා ක./ 5කාශ කළා, Airports
Authority of India සමඟ v Gම= අස/ කෙළ$ නැහැ Lයලා.
ෙමය අස/ කර Yෙබ/ෙ/ Ministry of Foreign Affairs
සමඟ. ඒ Lය/ෙ/, Airports Authority of India සහ අෙ}
Ministry of Foreign Affairs තම v Gම අස/ කර
Yෙබ/ෙ/. අද "ෙ.`ර-" ව පෙ සඳහ/ ෙවනවා,
සංව-ධනය සඳහා පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ -

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග9 ම/I0ම?, ඔබ0මාෙJ කථාව දැ/ අවස/ කර/න.

නාs 2= ෙහ නාs 3= ෙද/න.
ඊළඟ කාරණය තම, මE රනායක ම/I0මා Lය
''කÄ'' +ය. මා rතන හැjයට ජනාපY0මා ෙහkඳ
ෙ«තනාවL/ තම ඒ ෙ+ශනය කර/න ඇෙ. නD ඒ
08/ අද ෙ! ආව Pණ/න බලාෙගන ඉ/න අෙ}
ල/ක/ uව/ සමාගමට Yෙබන |-Yය නැYෙවලා
Yෙබනවා. අද ඒ uව/ සමාගම අප|-Yයට ල=ෙවලා
Yෙබනවා. ෙශ$ෂෙය/ම ජාත/තර මාධ ම/ අද ෙලකෙC
හැම තැනම ෙ! 8බඳව 5චාරය ෙවලා Yෙබනවා. ඒ ?සා ෙ!
අවස්ථාෙ1_ අ ඒ 8බඳව කනගා ව 5කාශ කරනවා.
ග9 ඇමY0ම?, අෙ} ජනාපY0මා වාෙJම, ඔබ0මා ෙ!
ආව ?ෙයජනය කරන අමාතවරයP ණ ඔබ0ම/ලා
 ලංකා ?දහස් ප=ෂය ?ෙයජනය කර/ෙ/. එදා
ජාත/තර uව/ ෙතk ෙපkළ G+දාෙග/ ගත නායකයා තම
ඔබ0මා ?ෙයජනය කරන  ලංකා ?දහස් ප=ෂෙC නායකයා
p බඩාරනායක මැY0මා. ඒ ?සා අ
ෙශ$ෂෙය/ම
ඔබ0මාෙග/ ෙ! අවස්ථාෙ1_ න-නා ඉEලා j/ෙ/,
මතල uව/ ෙතk ෙපkළ ෙ1වා, පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ
ෙ1වා, ෙවන රටකට -ඉ/Rයාවටද Lයන එකව, ðනයටද Lයන
එකව ෙනkෙව- Pණ/ෙ/ නැ0ව සංව-ධනය LMමට
කටe0 කර/න Lයලා. ග9 අමාත0ම?, ඔබ0මාට ¬ව/
න! මා අහ 5ශ්න ෙදකට උතරය= ෙද/න. ෙශ$ෂෙය/
පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ 8බඳව උතරය= ෙද/න.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ඔබ0මා නඟ 5ශ්න ෙදෙක/ 5මාද gම 8බඳ කාල මාව
ඒ ඒ රටවE / රණය කළ e0 අතර,  ලංකාවට අදාළ
5මාද කාල මාව ඉR[ෙC_ අ සාක«ජා කරලා ?යම කරනවා.
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 ?මE [පාල ද Eවා මහතා]

ෙදවන 5ශ්නයට 80ර ෙමය. පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ
ඉ/Rයාවට ෙහ ෙවන Lම රටකට _මට -

ග කනක ෙහFරB මහතා

සාක«ඡාවP පැවැpවා. ෙ! කටe0 Air Force එකට භාර
l/නාය Lයන එක පතරවලට news එක= ෙනkෙවෙ/. ෙ!
කටe0 ඉ/Rයාවට l/නාය L1ෙවk තම ඒක පතරවලට
news එක= ෙව/ෙ/. ඒ ?සා ෙ!වා plant කරන news.

ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

(The Hon. Kanaka Herath)

සංව-ධනය LMමට?

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ ඉ/Rයාවට ෙහ ෙවන Lම
රටකට සංව-ධනය LMමට _මටව Lම අදහස= නැහැ. ඒ
8බඳව කැනy සංෙ+ශය= ඉR[ප කළා. මම, ෙජ/ -

ග9 ඇමY0ම?, ඇතටම ඒ ෙතkර09 ෙබk9 ෙව/න
¬ව/. ඔබ0ම/ලා ඉ/Rයාෙව/ ඒ ෙC ඉEqම=ව
කරලා නැ+ද? ඉ/Rයාෙ1 uව/ යානා සහ uව/ සමාග!වලට
පමණ= යානා ෙගkඩ බා/න ¬ව/ ආකාරයට කටe0 කරනවා
Lයලා තම ඒ news එක websites වල vෙC. ඒ කථාව 8බඳව
පැහැR. කර ගැ{ම= තම ඔබ0මාෙග/ බලාෙපkෙරk0
ෙ. ඔබ0ම/ලා ඒ ෙC ඉEqම=ව ඉ/Rයාෙව/ කරලා
නැ+ද?

ග කනක ෙහFරB මහතා

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(The Hon. Kanaka Herath)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

(மாமி கனக ேஹர")

"ෙ.`ර-" පQෙC Yෙබනවා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

"ෙ.`ර-" පQය Lයන එක ඇතද? එය අසත පළ කරන
පQය= ෙ/.

ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

එෙහම න! න දා/න ¬ව/ෙ/?

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

න දා/න Yණා criminal defamation එක= න!.
Criminal defamation එක= නැහැෙ/. පතරවල Yෙබන ඒවාට
න දදා ඉ/න vෙයk අ තD/නා/ෙස$ලා යfෙදනාටම න
දදා ඉ/නවා `ස ෙවන කර/න ෙදය= නැහැ.
අගමැY0මා, මම, ෙජ/ අමර0ංග මැY0මා ඒකාබ+ධ
කැනy සංෙ+ශය= ඉR[ප කළා, පලා. uව/ ෙතk ෙපkළ
අෙ} uව/ හDදාව ම/ Re~ කර/න ඕනෑ Lයලා. ඒ සඳහා
අවශ DදEව./ 9 යE `.යන 750= මම Civil Aviation
Authority Fund එෙක/ l/නා, ඉY[ 9 යE `.යන 1,000
ෙජ/ අමර0ංග මැY0මා Tourism Development Fund එෙක/
ෙද/න එකඟ ණා. uව/ හDදාව ම/ තම ඒ යf Re~
LMෙ! වැඩ කටe0 කර/ෙ/. ෙවන Lම ෙ+¥ය රාජයක
ෙහ ෙවන ෙ+¥ය සමාගමක ස!බ/ධතාව= ඒකට නැහැ
Lයන එක ෂය භාර අමාතවරයා වශෙය/ මම 5කාශ කර/න
කැමැY. [බාධා LMම=]
දැනට ඒ uව/ ෙතk ෙපkෙළ$ runway එක ෙබkෙහkම අබල/
ෙවලා Yෙබ/ෙ/. ඒ runway එෙ= Rග Ñට- 650 Yෙබ/ෙ/.
ඒක අ _-ඝ කර/නට ඕනෑ 320 යානය= ෙගkඩ බස්සව/න
¬ව/ යට. අ ඒ කටeත කරනවා, ඒ ෙගkඩනැ.
හදනවා. අ Batticaloa uව/ ෙතk ෙපkළ Re~ කළා වාෙJම
ෙ!ක Re~ කරනවා. Batticaloa uව/ ෙතk ෙපkළ Re~
LMෙ! ඒ ෙකk/Qා එක අ භාර l/ෙ/ Air Force එකට.
ෙ!ක අ භාර l/ෙ/ Air Force එකට. ඊෙC මම Air Force
එක ඇ0¬ යf stakeholdersලා ෙග/වලා ඒ 8බඳව ෙශ$ෂ

464

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
එෙහම Lම ඉEqම= කරලා නැහැ. එෙහම ඉEqමකට ඉඩ
_ලා නැහැ. අ දැ/ ඒ වැෙ පට/ අරෙගන ඉවර.
ග9 ම/I0ම?, පතරවල Yෙබන ඒ news ඔ=ෙකkම
ඇත Lයන පදනෙ! ඉඳෙගන කථා කර/න එපා. මම ෂය
භාර අමාතවරයා. ඒක මම පැහැR.ව ක9~ L1ෙ1. දැ/ අ
ෙ! කටe0 Air Force එකට භාර_ලා Yෙබනවා, Air Force
එක සමඟ තම අ ෙ! කටeත කර/ෙ/, Air Force
එකට අ සE. ෙගව/ෙ/. ෙශ$ෂෙය/ම ෙ! කටe0 Air
Force එකට භාර l/ෙ/ ජාYක ආර=ෂාව 8බඳ හැම= මට
Yෙබන ?සා; ෙ! ආවට Yෙබන ?සා.

ග කනක ෙහFරB මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

ආවට න! නැහැ, ඔබ0මාට Yෙබනවා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

"The Times of India" එෙ= ෙහ ෙමkකක ෙහ Yණ,
රෙy ඉ/න, ෙලකෙC ඉ/න පතරකාරෙය, මාධකාරෙය
ෙ!වා අළව/න බලනවා `ස ?ව/න බල/ෙ/ නැහැෙ/.
ඉY/ ඒවාට අෙව/නට එපා.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ñළඟට ග9 0ෂාර ඉ?E අමරෙස$න ම/I0මා, ඔබ0මාට
`?0 10= Yෙබනවා.
[අ.භා.3.54]

ග 8ෂාර ඉ§E අමරෙසFන මහතා

(மாமி ஷார இ@னி7 அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, රටට |-Yය= ඇY ෙවන
කාරණය= 8බඳව වචනය= කථා කර/නට ලැ\ම 8බඳව මා
ස0 ෙවනවා. ෙලකෙය/ දකලාෙවලා ඉ/න රට= ව,
අෙ} ල/ක/ uව/ ෙස$වයට ෙ! ?ෙයග හරහා ය! |-Yය=
ඇY ෙවනවා න! ඒක ඉතාම වැදග ෙදය=. ෙශ$ෂෙය/
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5මාදg!, ගම/ මfවල ආර=ෂාව ඇ0¬ ඒ කාරණා 8බඳව
ලැෙබන පහGක! සහ ව/R Lයන කාරණා ඉතාම වැදග
ෙවනවා. ෙලකෙC තා=ෂණය Re~ ෙව/න Re~ ෙව/න,
ජාත/තර ෙවෙළඳාම Re~ ෙව/න Re~ ෙව/න, සංචාරක
වාපාර Re~ ෙව/න Re~ ෙව/න, - ෙශ$ෂෙය/ අ වාෙJ
ං7 රටකට සංචාරක ආක-ෂණය වැs වැsෙය/ ලබා ගත හැL
රටකට- ඒ ෙ+¥ය සංචාරකය/, uව/ ම/ ෙව^ෙව/ ෙ!
වාෙJ {Y MY ෙගනැEලා ය! පහGක! ලබා ෙද/නට ¬ව/
න! ඉතාම ෙහkඳ. ඉYහාසෙC ඉඳලා ල/ක/ uව/ ෙස$වය
ගැන ෙබkෙහkම ඉහළ රාෙ¢9ව= Yණා, එr ෙස$වය
ෙබkෙහkම කා9iක Lයලා.
හැබැ ඒ මyටම අපට Rv/ Rගටම පවවා ෙගන ය/නට
¬ව/ න!, ඒ සඳහා අවශ වන ක9~ කාරණා ෙගkඩ
නඟ/නට ¬ව/ න!, එය ඉතාමම ෙහkඳ. පGvය කාල
ප[«ෙ දය 0ළ බඩාරනායක uව/ ෙතk ෙපkළ
ශාල
වශෙය/ සංව-ධනය LMෙ! අවශතාව= Yණා. ශාල
වශෙය/ මâ uව/ යානා එම ජාත/තර uව/ෙතk ෙපkළට
පැ`ෙණ`/ Yය_, එම uව/ෙතk ෙපkළ සංව-ධනය කරනවා
ෙව^වට, ෙශ$ෂෙය/ අෙ} uව/ ෙස$වය 0ළ Yෙබන අ9l
දහය පහෙළkව පැන අබල/ p uව/ යානා සඳහා අf uව/
යානා `ල _ ගැ{ම ෙව^වට, බඩාරනායක uව/ ෙතk ෙපkෙළ$
Y~ එම ධාවන පථය/ ඇ0¬ අෙනP අවෙශ$ෂ පහGක!
Re~ කරනවා ෙව^වට කෙළ$ ෙමkක=ද? ෙවන uව/
ෙතk ෙපkළවE ඇY කර`/ ?ක! ඉ/න අ., Gl අ. බවට
ප LMම. ඒ සඳහා ශාල යදම= දර`/ අෙ} ධනය නාශ
කර ගතා. ඒ තර= ෙනkෙව, අ ණයකාරය/ බවට ප
ණා. හද/නට ඕනෑ ඒවා, වැs Re~ කර/නට ඕනෑ ඒවා
කර/ෙ/ නැYව ෙවන අවශ නැY ෙ+වE ඇY කර/නට
යාෙම/ අෙ} uව/ ෙස$වයට ශාල වශෙය/ පා l කර
ගතා. බඩාරනායක uව/ ෙතk ෙපkළට අවශ පසක!
ෙ! ෙවනෙකkට _ලා Yණා න!, එම අවශ ¬E LM!
යEල l කර Yණා න!, අෙ} uව/ ෙස$වය Ñට වඩා
ජාත/තරයට අරෙගන ය/න ¬ව/ හැLයාව= අපට Yණා.
පරණ uව/ යානා ෙව^වට අf uව/ යානා ගතා න!, uව/
යානාවල ශාල වශෙය/ පැවැY එම ඉ/ධන දහනය/ අවම
කර ග/නට අපට හැLයාව Yණා. Gl අ. ඇY කර/න ක./
jන අ.යාව ෙරා ගත e0ව Yණා. jන අ.යාව ෙරා
ග/ෙ/ නැYව Gl අ./ ෙව^ෙව/ අෙ} රෙy ශාල Dදල=
අ නැY නාස්Y කළා. ඒ 8බඳව අ ෙ! අවස්ථාෙ1 _ rප
කර/නට ඕනෑ.
Dලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, මතල uව/ ෙතk ෙපkළ
Pණනවා; ෙමය ඉ/Rයාවට Pණනවා, බl ෙදනවා, Lයලා
ෙලkP ගාලෙගyjය= පGvය කාලප[«ෙ දය රාම ෙ! රට
0ළ ඇY ණා. ෙමය ඇY කළ කඩායෙ! නායක0මා, අෙ}
rට ජනාපY මr/ද රාජප=ෂ මැY0මා පGvය අවස්ථාවක
ඉ/Rයාවට vයා. vr/ නෙ-/¨ ෙමR0මා ඇ0¬ ය! ය! අය
හD g කථා කළා. එ= අවස්ථාවක r/l වපෙ
මාධෙ1Rෙය= එ0මාෙග/ 5ශ්න අහනවා; ස!Dඛ පM=ෂණය=
කරනවා. [බාධා LM!] ක9ණාකර මට කථා කර/න ඉඩ
ෙද/නෙකk. [බාධා LM!] මම බැfෙ1 "ලංකා_ප" පතරය.

ග DDර ජයෙකu මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)
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එපා. පා-.ෙ!/0වට එනෙකkට පතෙ- ෙගෙන/න {Yය=
නැහැ. පතරය= අEලාෙගන. එක දවස= පතරය=
අEලාෙගන R^වා ණාට පා-.ෙ!/0වට එනෙකkට පතෙෙගෙන/න Lයලා {Yය= නැහැ. "ලංකා_ප" පතරය ග/න.
මr/ද රාජප=ෂ මහමයාෙග/ අහනවා, [බාධා LM!]

ග කථානායක8මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Order, please! ග9 ම/I0මාෙJ කථාවට බාධා කර/න
එපා.

ග 8ෂාර ඉ§E අමරෙසFන මහතා

(மாமி ஷார இ@னி7 அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

එම මාධෙ1Rයා මr/ද රාජප=ෂ මහමයාෙග/ අහනවා,
"මතල
uව/
ෙතk ෙපkළ
ෙප£+ගqකරණය
LMම
ස!බ/ධෙය/ ඔබ0මාෙJ අදහස ෙමkක=ද?" Lයලා. මr/ද
රාජප=ෂ මහමයා ඒ 8බඳව ෙක./ උතරය= ෙද/ෙ/
නැහැ. එ0මා Lයනවා," මතල uව/ ෙතk ෙපkළ
ෙප£+ගqකරණය LMම ස!බ/ධෙය/ ෙනkෙව, ෛමIපාල
[ෙස$න ජනාපY0මාෙJ ෙප£+ගqකරණ වැඩ 8ෙවළට
තම මම කැමY නැෙ" Lයලා. මතල ගැන Lම
වචනය= එ0මා කථා කෙළ$ නැහැ. එ0මා එතැ?/ .ස්සා
යනවා.
මම ඒක Lය/ෙ/. ලංකාවට එක කථාව=;
හ!බ/ෙතkටට එක කථාව=; තD/නා/ෙස$ලාට එක කථාව=;
ඉ/Rයාවට vයාම තව කථාව=. ෙ! හතර r[ කථා, ෙදs
කථා ගැන ෙශ$ෂෙය/ම අ කනගා ෙව/නට ඕනෑ. ඒෙක/
මතල කථාව දැ/ ඉවර.
අෙ} 5වාහන ඇමY0මා ග9 සභාෙ1 jන ෙවලාවක
මම ෙ! ගැන Lය/ෙ/. zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ඊෙC
අ. 0/ ෙදෙන= l![යක හැ½ මැM jනවා අ දැ=කා. l![ය
අන09ව./ අෙ} වන ස0/ ශාල වශෙය/ ඝාතනය ෙවනවා.
ඒ එ=කම දැ/ බස් ව-ජනය= ගැන කථා කරනවා. [බාධා
LM!] ක9ණාකර මෙJ කථාවට බාධා කර/ෙ/ නැYව ඉ/න
ෙක ග9 ම/I0මා. දැ/ බස් ව-ජනය= ගැන කථා කරනවා.
නැවත ලබන 24 වැ?දා බස් ව-ජනය= ඇY කර අෙ} රෙy
ක!ක9ව/, #`කය/, ;ෂය/ ඇ0¬ සමස්ත ජනතාවට
ශාල වශෙය/ ½ඩනය= ඇY කර/න දැ/ කථා කරනවා.
¡සE `ල වැs ෙවනවා තම. ඊට සාෙ}=ෂව ක./ කලට
ෙමෙහම බස් ගාස්0 වැs ෙණk ¡සE `ල අ ෙවනෙකkට
ආපG බස් ගාස්0 අ LMෙ! 5වණතාව= නැ+ද?
දැ/ ¡සE qටරයක `ල 9 යලL/ වැs වනෙකkට
ආ}පයක `ල 9 යE පහL/ වැs වනවා. එතෙකkට ෙප¸E
qටරයක `ල 9 යE පහL/ වැs වනෙකkට plain tea එකක
`ල 9 යE පහL/ වැs වනවා. එතෙකkට, ෙතE `ල අ
වනෙකkට ඒ ÀQයට අ^ව අෙන= ඒවාෙC `ල අ කර_ෙ!
mයාව.ය= අපට අ^ගමනය කර/න බැ[ද Lයන කාරණය
ගැන මම ෙ! අවස්ථාෙ1_ ෙශ$ෂෙය/ අහ/න ඕනෑ. ෙමkකද,
ෙ! බස් ව-ජන ?සා ඇතටම හා?යට ප ව/ෙ/; ½ඩාවට
ප ව/ෙ/ අෙ} රෙy අrංසක මහජනතාව; එRෙනදා වැඩට යන
#`කය/, ක!ක9ව/ ඇ0¬ යfෙදනා.

පතෙ- ෙගෙන/න. [බාධා LM!]

ග 8ෂාර ඉ§E අමරෙසFන මහතා

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

(The Hon. Presiding Member)

(மாமி ஷார இ@னி7 அமரேசன)
පතෙ- ෙගෙන/න ෙදය= නැහැ. මම බැfෙ1 "ලංකා_ප"
පතෙ-. තම/ෙJ පතර Àතරය හැම දාම ෙමතැන දා/න

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
ග9 ම/I0ම?, ඔබ0මාට තව `?0 ෙදකක කාලය=
Yෙබනවා.
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පා-.ෙ!/0ව

ග 8ෂාර ඉ§E අමරෙසFන මහතා

(மாமி ஷார இ@னி7 அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ෙහkඳ. අද ශාල උ+ෙඝෂණය= ඇYෙවලා Yෙබනවා,
අෙ} ෛමIපාල [ෙස$න ජනාපY0මාව ඝාතනය කර/න
අෙ} රෙy ය! ෙපk.ස් ?ලධා[^ ස!බ/ධ ෙවලා මහා ඝාතන
Pම/Qණය= Yෙබනවාය Lයලා. ෙපks ඉයL/ Lයැණා,
ඒකට ආෙ1 සහෙයගය= Yෙබනවාය Lයලා.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, මාතෘකාව= නැ0ව ඉ/නෙකkට
ඒකාබ+ධ ප=ෂයට ක./ කලට මාතෘකා හ!බ ෙවනවා.
මාතෘකා Lයන ඒවා පැළ කරනවා; වගා කරනවා. එෙහම වගා
කරලා මාතෘකාව= අරෙගන යනවා. මම ඔබ0මාට Lය/න
කැමැY, ෛමIපාල [ෙස$න ජනාපY0මා එ0මාෙJ කj/ම
Lයා Yෙබනවා, 2015 ජනවා[ 08 වනදා එ0මා ජය´හණය කෙළ$
නැන!, එ0මා දැ/ මැ[ලා ෙපkෙළkෙ1 බඹ ගණන= යට තම
එ0මාෙJ `?ය Yෙබ/ෙ/ Lයලා. එ0මාෙJ `?ය තර=
ෙනkෙව, එ0මාෙJ පෙE අයෙJ `{ jක ෙ! මහ ෙපkළෙ1
බඹ ගණන= යට Yෙබ/ෙ/ Lයලා තම එ0මා Lය/ෙ/.
එතෙකkට අෙ} රෙy ජනාපY0මා එ0මාට Y~ මරණ
ත-ජන, එ0මාට Y~ ª ත අවදානම 8බඳව අ?ය`/ ෙනkLයා Lය`/- Lයා Yෙබනවා. එ0මා ජනාපYවරයා
ණාට පGව Lයා Yෙබනවා, එ0මාෙJ ª තය 8බඳව Y~
අවදානම ගැන.
ෛමIපාල [ෙස$න ජනාපY0මා සහ
එ0මාෙJ පෙE යfෙදනා බඹ ගණන= මහ ෙපkෙළkව යට
වැළෙල/න Y~ එෙක/ අ තම එ0මාව ගලවා ගෙ
Lයන එක එ0මා Lයා Yෙබනවා. ඒ ?සා මම ෙශ$ෂෙය/ම ෙ!
අවස්ථාෙ1_ Lයනවා, ෛමIපාල [ෙස$න ජනාපY0මාව -අ
හද ජනාපY0මාව, අ ෙගkඩ නඟ ජනාපY0මාව- එෙහම
ඝාතනය LMෙ! කටeතකට උද1 කර/න අපට Lම
අවශතාව= නැY බව.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

කථාව අවස/ කර/න, ග9 ම/I0මා.

ග 8ෂාර ඉ§E අමරෙසFන මහතා

(மாமி ஷார இ@னி7 அமரேசன)
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අවස්ථාෙ1_ ග9 අමාත0මා ෙ! සභාෙ1 නැහැ. නD
ඇමY0මා ෙ! සභාෙ1 jයා න! මම කැමැY, zලාසනාºඪ
ග9 ම/I0ම?. මෙJ අවධානය ෙයkD ව/ෙ/ එ0මාෙJ
ෂයය වන  E uව/ ෙස$වා ස!බ/ධෙය/ ෙනkණ,
සාමානෙය/ ෙමෙත= කE  ලංකාෙ1  E uව/ ෙස$වා
අමාතාංශය යටෙ තම ජාYක uව/ ෙස$වාව Yෙ.
ඉYහාසෙC පැවැY හැම ආව= යටෙම  E uව/ ෙස$වා
අමාතවරයා යටෙ තම ජාYක uව/ ෙස$වය Yෙ. හැබ,
Pණ/න ඕනෑ ෙ+වE ඔ=ෙකම ෙබෙල= කෙට දමනවා
වාෙJ ෙ! යහපාලන ආව පළD වතාවට රාජ වවසාය
අමාතාංශය Lයලා එක= හදලා, ෙ! රෙy ෙප£+ගqකරණය
කර/න ඕනෑ යf ආයතන jක එක අමාතාංශය= යටතට
දම ?සා තම  ලංක/ uව/ සමාගම එම අමාතාංශය
යටතට වැ ෙ. zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ඒ ?සා අෙ}
රෙy ජාYක uව/ ෙස$වාව 8බඳව කවදාව අපට ෙ!
පා-.ෙ!/0ෙ1 කථා කර/න අවස්ථාව= නැහැ. ෙ! රෙy
ජාYක uව/ ෙස$වාව දව/ දවස පා ලබ`/ Yෙබ+_, 9 යE
`.යන ගණන= වංචා කර`/, ෙකj ගණන= DදE ෙකk`ස්
ගස`/ ෙ! ආව ෙ! රෙy ජාYක uව/ ෙස$වාව ෙබkVEෙE
කනතට ෙගන ය`/ jන ෙවලාවක ෙ! පා-.ෙ!/0ෙ1 ඒ
8බඳව කථා කර/න අපට අවස්ථාව= නැහැ. ෙමkකද, ෙ!
ෂයය ස!බ/ධෙය/ ෙ! පා-.ෙ!/0ෙ1 කවදාව කථා
කර/ෙ/ නැY ?සා.
 E uව/ ෙස$වා අමාතාංශය යටෙ තම uව/
ෙතk ෙපkළ ෙදක Yෙබ/ෙ/. හැබැ ෙ! uව/ ෙතk ෙපkළ
ෙදකට uව/ යානා එ/න එපායැ. එෙස$ uව/ යානා එ/න,
අපට uව/ යානය= Yෙබ/න එපායැ. ඒ ?සා අෙ} uව/
ෙස$වාවට වන නාශය 8බඳව මා ඔබ0මාෙJ අවධානය ෙයkD
කරවනවා, zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?. ?මE [පාල ද
Eවා ඇමY0මා  ලංකා ?දහස් ප=ෂෙC අමාතවරෙය= ?සා
එ0මාෙJ අමාතාංශයට ස!බ/ධ ෙනkණ, එ0මාෙJ
අමාතාංශයට ස!බ/ධ ෙව/න Y~, ඒ වාෙJම ෙ! රෙy
ජාYක වැදගකම= Yෙබන ෙ! ෂයය 8බඳව කැනy
මඩලෙC _ කථා කරලා ඒ 8බඳව අවධානය ෙයkD කරව
Lයලා rතාෙගන තම මම එ0මාෙJ අවධානයට ෙ! කාරණය
ෙයkD කර/ෙ/.

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

හැබැ, ෛමIපාල [ෙස$න ජනාපY0මා අ?ය`/ Lයන
ආකාරයට එ0මා පැරlණා න! 2015 ජනවා[ 08 වැ?දාට පGවදා
එ0මාව ඝාතනය කර/න rට සැබෑ ඝාතක/ කද Lයන එක
ෙසkය/න Lයලා ෙ! අවස්ථාෙ1 _ ඉEලා j`/ මෙJ වචන
ස්වEපය අවස/ කරනවා. ෙබkෙහkම ස්0Y.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබkෙහkම ස්0Y. Ñළඟට, ග9 මr/දාන/ද අfගමෙJ
ම/I0මා. ඔබ0මාට `?0 13ක කාලය= Yෙබනවා.
[අ.භා.4.03]

ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, TNA එෙ= ම/I0මා කථා
කර/ෙ/ නැY ?සා එ0මාෙJ ෙවලාෙව/ නාs 5= ග/න
Lයා L1වා.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, uව/ 5වාහන පන
ෙක !පත පා-.ෙ!/0වට ඉR[ප කර Yෙබන ෙ!

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, අෙ} රෙy 5ධානම uව/
ෙස$වා ආයතනය ල/ක/ uව/ සමාගම. අෙ} රෙy ජාYක
uව/ ෙස$වය එම සමාගෙ! uව/ ෙස$වය. D./ම ෙ! uව/
සමාගම ලාභ ලබන ආයතනය= බවට ප g Yණ, අවසාන
කාලය වන ට පා ලබන තවයකට ප ණා.
zලාසනා9ඪ ග9 ම/I0ම?, 2015 ජනවා[ 8වන දා බලයට
ප ~ ෙ! ආව Rv/ Rගටම අපට එEල කළ ෙචදනා
අතර Y~ එ= ෙචදනාව= තම, ෙ! ල/ක/ uව/
සමාගෙ! l~ පාව. අපට Lය ෙදය තම, ල/ක/
uව/ සමාගෙ! මහා ප[මාණෙය/ ෙහkරක! l~ ?සා ෙ!
uව/ සමාගම .යන ගණන= පා ලැවාය Lයන එක.
zලාසනා9ඪ ග9 ම/I0ම?, ෙලකෙC Yෙබන අෙන= uව/
ෙස$වා 8බඳව මම ඔබ0මාට Lය/න ඕනෑ. ෙලකෙC uව/
සමාග! අතර Qatar Airways ගත, Emirates එක ගත,
Singapore Airlines ගත -ෙලකෙC ෙවන 5බලම uව/
ෙස$වා ණ- ලාභ ලබ/ෙ/ ෙබkෙහkම G¬ 5මාණය=. එම
ෙස$වාවලට වැsර ලාභ ලබ/න බැහැ. එයට ෙහ$0ව ෙ!ක. ෙ!
ෙස$වාෙ1_ වැsම යදම= ය/ෙ/ ෙතE සඳහා. අෙනP
යද! vයාම ෙ! uව/ ෙස$වාවල ලාභ Yෙබ/ෙ/ ෙබkෙහkම
G¬ 5මාණය=. ෙ!වා මහජනයාට පහGක! සලසන ෙස$වා ?සා
මහ ෙලkPවට ලාභ ලබ/න අමා9. අෙ} පාලන කාලය 0ළ
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ෙලක ෙවෙළඳ ෙපkෙළ$ ෙතE `ල Rv/ Rගටම ඉහළ vය ?සා
ල/ක/ uව/ සමාගම ය! පාව= ලබ`/ Yණා. ෙ! පාව
ලැවාට පස්ෙස$, ල/ක/ uව/ සමාගම ලාභ ලබන
ආයතනය= බවට ප කර/න, කා-ය=ෂම ආයතනය= බවට
ප කර/න ඕනෑය Lයා 2015 ව-ෂෙC බලයට ප ~ ෙ!
ආව එම සමාගමට අf සභාපYවරෙය=, අf අධ=ෂක
මඩලය= ප කළා. එෙහම කරලා, ෙ!ක ලාභ ලබන
සමාගම=, කා-ය=ෂම සමාගම= බවට ප කර/න වැඩ
8ෙවළ= හැlවා. Dලාසනා9ඪ ග9 ම/I0ම?, ෙ! යහපාලන
ආව Lය ෙදය අහලා, "ල/ක/ uව/ සමාගම ෙ! රෙy
ලාභ ලබන ආයතනය=, අෙනP uව/ සමාග!වලට
තරගකා[වය= ඇYකරන uව/ සමාගම= බවට ප කර/න
ව-තමාන පාලන අකා[යට හැLෙව" Lයා අ r0වා. හැබැ,
අ9l ෙදකහමාර= ගතවන ට ආව ඇ0ෙළ/ම ආ
ෙරධතාව ?සා, අධ=ෂ මඩලයට ඉEලා අස්ෙව/න
කටe0 කළ ?සා, ෙ! සමාගෙ! අධ=ෂ මඩලය පGvය දා
ඉEලා අස් ණා. දැ/ අfෙත/ අධ=ෂ මඩලය= ප කර
Yෙබනවා. ඒ අධ=ෂ මඩලය 8බඳව මම කථා කර/ෙ/
නැහැ. ෙ! අධ=ෂ මඩලය Rහා බැfවාම, ක./ j අය,
දැ/ jන අය ෙදෙගkEල/ම එක වාෙග Lයා අපට
ෙපෙනනවා.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ල/ක/ uව/ සමාගෙ!
ධායක ?ලධා[යා හැjයට කටe0 කෙළ$ Gෙ-/ රවෙ
Lයා +ගලෙය=. ෙ! Gෙ-/ රවෙ Lයන +ගලයා
ව-තමාන අ´ාමාතවරයාෙJ උපෙ+ශක හැjයට කටe0 කරන
ච[ත රවෙ මහමයාෙJ සෙහදරයා. එ0මා තම Gෙ-/
රවෙ Lය/ෙ/. එ0මා ල/ක/ uව/ සමාගෙ! pilot
ෙකෙනP හැjයට rjෙC. එ0මාට Yෙබන ඒ අ දැ|! එ=ක
ෙ! uව/ ෙස$වාව ෙහkx/ කර ෙගන ය/න ¬ව/ ෙව Lයා
තම ෙ! තන0රට ඔ ප කෙළ$. හැබැ එ0මා ධායක
?ලධා[යා හැjයට ප ණාම සභාපYවරයා ෙහ අධ=ෂවරයා
ෙහ එෙස$ නැන! ෂයය භාර අමාතවරයා ෙහ L
ෙකෙන= ගණ/ ග/ෙ/ නැYව ඔට ඕනෑ යට ල/ක/
uව/ සමාගෙ! කළමනාකරණය හG9වාෙගන යන ආකාරය අ
l වා. ෙ! ගැන Rv/ Rගටම අ කථා කළා. ල/ක/ uව/
සමාගෙ! lවන ෙහkරක!, සමාගම ලබන පා 8බඳව කථා
කර/න වෘය ස`Y j/ ට ජනාපYවරයා හD ණා;
ඇමYවරයා හD ණා; අදාළ යfෙදනා හD ණා. නD ෙ!
uව/ ෙස$වාෙ1 ධායක ?ලධා[යාට අවශ ප[R, නැන!
අර.යගහ ම/Rරයට අවශ ප[R ෙ! uව/ ෙස$වාව පාලනය
කෙළ$.
මr/ද රාජප=ෂ ජනාපY0මාෙJ පාලන සමෙC
ල/ක/ uව/ සමාගම ය! ය! පා ලබ`/ Yණා. පා
ලබන ෙ! uව/ ෙස$වාව ලාභ ලබන තවයට ප LMම සඳහා
ල/ක/ uව/ ෙස$වා අධ=ෂ මඩලය / කැනy
මඩලයට zල වා-තාව= ඉR[ප කර Yණා. ඔ/ Lයා
Yෙ ෙමය. එදා අපට Y~ fleet එෙ= uව/ යානා 22 කට
ආස/න 5මාණය= Yණා. ෙ! uව/ යානා 22ම අ9l 15කට
20කට වඩා පරණ. අ9l පහෙළkව= ස්ස= පරණ ෙ! uව/
යනා ඉව කර, අf uව/ යානා අරෙගන ෙ! ආයතනය ලාභ
ලබන තවයකට ප කර/න ¬ව/ ආකාරෙC zල
වා-තාව= ඔ/ ඉR[ප කළා. zලාසනාºඪ ග9 ම/Iතම?,
ෙ! ෙවනෙකkට Yෙබන uව/ යානා යEලම වසර ගණන=
පරණ; කා-ය=ෂම නැහැ; ඒවාට යන ෙතE 5මාණය වැs; lර
ගම/ ය/න බැහැ. අ කටා- uව/ ෙස$වය, නැන! එ`ෙ-yස්
uව/ ෙස$වය වැ? uව/ සමාග! සමඟ තරගකාMව කටe0 කළ
e0 ?සා නව uව/ යානා ගැ{ෙ! අවශතාව= Yණා. ෙ!
එකඟතාව මත තම, පරණ fleet එක අ/ කර අfෙත/ uව/
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යානා ෙගන ඒම කැනy මඩලෙය/ අ^මත කර ෙ! වැඩ
8ෙවළ ඉR[යට ෙගන vෙC.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ඒ වැඩ 8ෙවළ අ^ව
පළDවැ? uව/ යානා ආවා; ෙදවැ? uව/ යානා ආවා. A 350
සහ 900 Lයන අවසාන uව/ යානා - Airbus - එ/න Yෙ
2015 අ9+ෙ+. 2015_ ෙ! uව/ යානා ලංකාවට එනවා
එ=කම යහ පාලන ආව බලයට ප ණා. යහ පාලන
ආව බලයට ප ණාට පGව ඒ අය ෙ! uව/ යානා `ල_
ගැ{ම අවලංu කර/න කටe0 කළා. zලාසනාºඪ ග9
ම/I0ම?, සාමානෙය/ ෙලකෙC රටවE ෙදක= අතර
ජාත/තර v Gම= අස/ කරන ෙකkට රෙy {Yය=
Yෙබනවා. පළDෙව/ම ල/ක/ uව/ සමාගම එය තම/ෙJ
අධ=ෂ මඩලයට ඉR[ප කර/න ඕනෑ; අධ=ෂ මඩලය
අ^මත කළාට පGව ඒක ෂයය භාර ඇමY0මාට ය/න ඕනෑ;
ඊට පGව ෂයය භාර ඇමY0මා කැනy ප®කාව= ඉR[ප
කර/න ඕනෑ; කැනy මඩලය එය අ^මත කර/න ඕනෑ.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ඒ වාෙJම ෙ! සඳහා
{YපYවරයාෙග/ උපෙදස් ග/න ඕනෑ. ෙ! uව/ යානා ෙගන
ඒම අවලංu LMම සඳහා ල/ක/ uව/ සමාගම ඒ Lම
මෙ1දය= අ^ගමනය කෙළ$ නැහැ. zලාසනාºඪ ග9
ම/I0ම?, එවකට ෙ! ෂයය භාරව j ග9 ක\- හා!
ඇමY0මා 2017.02.08 Rන කැනy මඩලයට ඉR[ප කරන
ලද කැනy ප®කාව මම සභාගත* කරනවා.
"ෙ! uව/ යානා ෙග/gම අවලංu LMම ගැන මම ද/ෙ/
නැහැ, ෙ! 8බඳව Ll සාක«ඡාව= කර නැහැ, ඒ ?සා ෙ!
8බඳව අමාතාංශය දැ^ව කර/ෙ/ නැYව, අමාතාංශෙC
?ෙයKතයPෙග/ සැl!ල ක` වL/ හැෙර/න Lම
කටeත= කර/න එපා" Lයා එ0මා එr පැහැR.ව සඳහ/
කරනවා. Dලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ග9 ඇමY0මා /
Rv/ Rගටම කැනy ප®කා 0න= ඉR[ප කර Yෙබනවා.
කැනy ප®කා 0න= ඉR[ප කරලා එ0මා Lයනවා,
"ල/ක/ uව/ සමාගම කැනy මඩලෙC අ^මැYයL/
ෙතkරව, අධ=ෂ මඩලෙC අ^මැYයL/ ෙතkරව,
{YපYවරයාෙJ උපෙදස් අහ/ෙ/ නැYව කරන ෙ! කටe0
වහාම නවව/න" Lයා. එ=ස ජාYක ප=ෂෙC rට මහ
ෙEක! සහ ෙ! ෂයය භාරව j ක\- හා! ඇමY0මා තම
ෙ! කැනy ප®කා ඉR[ප කර Yෙබ/ෙ/. "ෙ!ක ඉතාම
භයානක තවය=, ෙ! 8බඳව නැවත තා බල/න" Lයා
එ0මා Lයනවා. හැබැ, ෙ! Lව= ල/ක/ uව/ සමාගම
අහ/ෙ/ නැහැ. zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ෙ!වා අහ/ෙ/
නැYව ෙ! uව/ යානා ෙගන ඒම අවලංu කර/න කටe0
කරනවා. අ ල/ක/ uව/ සමාගම පා-.ෙ!/0ෙ1 COPE
එකට කැෙඳ1වා. කැඳවලා ෙ! 8බඳව ඇවා. " ඔ1, අ
{YපYවරයාෙග/ ෙ! 8බඳව ඇෙ1 නැහැ" Lයා ල/ක/
uව/ සමාගෙ! සභාපY අK ඩයස් මහමයා 8ගතා.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, අවසානෙC ෙමkක=ද ෙවලා
Yෙබ/ෙ/? ෙ!වා අවලංu LMෙ! ව/Rය වශෙය/ අද වන ට
9 යE .යන 18= ෙ! ආව ෙගවා Yෙබනවා. ඒ වාෙJම
තව 9 යE .යන 50= ඉEලා Yෙබනවා. ඒ ගැන arbitration
එකට vr/ Yෙබනවා. ආව ග^ ලබන රණය ?සා, ෙ!
යEල එක0 ෙණk 9 යE .යන 68= ආවට
ෙගව/න +ධ ෙවනවා. ෙ! /lව ගෙ කද? zලාසනාºඪ
ග9 ම/I0ම?, අ ඔ පා-.ෙ!/0ෙ1 COPE එකට කැඳවලා
ඇවා, " ෂයය භාර ඇමYවරයාෙග/ අහ/ෙ/ නැYව,

—————————
* qස්තකාලෙ_ තබා ඇත.
*

னிைலயதி ைவ கபள.

* Placed in the Library.
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 මr/දාන/ද අfගමෙJ මහතා]

කැනy මඩලයට ඉR[ප කර/ෙ/ නැYව, අධ=ෂ
මඩලෙය/ අහ/ෙ/ නැYව ෙ! /lව ගෙ කද?" Lයා.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ඒ අවස්ථාෙ1 අපට email
පi ඩය= ඉR[ප කළා. ඒ email පi ඩය දැ/ මා ළඟ
Yෙබනවා. ච[ත රවෙ මහමයා එ0මාෙJ "ලැ=ෙබ["
ෙෆ/ එෙක/ ෙ! email පi ඩය තම/ෙJ සෙහදරයා වන
Gෙ-/ රවෙ මහතයාට එවනවා. එ0මාෙJ පi ඩෙය/
එ0මා Lය/ෙ/, “PM has given me instructions.” Lයා.
ඒ Lය/ෙ/, ෙ! v Gම අවලංu කර/න අගමැYවරයා උපෙදස්
l/නාය Lයා. බල/න zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, රෙy
අගමැYවරයාෙJ උපෙදස් ප[R ඔෙJ උපෙ+ශකයා වන ච[ත
රවෙ / ඔෙJ "ලැ=ෙබ[" ජංගම lරකථනෙය/
එවන email පi ඩය ?සා ගත /lව. ඒ /lව ?සා රටට
අr` ~ Dදල ෙදවැ? වා[කය එ=ක 9 යE .යන 68කට
වැs. zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, කද ෙ!වාට උතර
ෙද/ෙ/? ෙ! DදE අගමැY0මා ෙගද[/ ෙගනැEලාද? පස්වැ?
ප මෙග/ ෙගනැEලාද? නැහැ. ෙ!වා රෙy ජනතාවෙJ සE..
9ව/ ජයව-ධන රාජ ඇමY0ම?, ඔබ0මාෙJ ඥාYයා. ෙ!
සE. ෙගව/ෙ/ කද? ෙ!වා මහ ජනතාවෙJ සE..
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, 9ව/ ජයව-ධන මහමයාට
න! 5ශ්නය= නැහැ, අ ගණෙ/ ෙ+ෙපkළ ෙහ Yෙබනවා,
Pණලා ෙගව/න. ෙදම1 ෙය හ!බ කළ ඒවා. ෙ!වාට වග
Lය/ෙ/ කද? ග9 9ව/ ජයව-ධන රාජ ඇමY0ම?,
ච[ත රවෙ මහමයා තම/ෙJ "ලැ=ෙබ[" ෙෆ/
එෙක/ යවන පi ඩය අ^ව තම ෙ! uව/ යානා `ල_ ගැ{ම
අවලංu කර/ෙ/. එම email පi ඩය මම සභාගත* කරනවා.
ෙ! 9 යE .යන 68 Yණා න! අෙ1â මා-ග |ය=
හද/න Yණාද? අපට uව/ ෙතk ෙපkළවE හද/න Yණා.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග9 ම/I0ම?, ඔබ0මාට ෙව/ කළ කාලෙය/ තව
`?0 ෙදක= ඉY[ව Yෙබනවා. ඊට අමතරව ඔබ0මාට තව
`?0 ෙදකක කාලය= ලබා ෙද/න ¬ව/.

ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

D./ අෙ} ග9 ප=ෂ නායක0මා L1වා, එ0ම/ලාෙJ
කකය/ 0/ ෙදනාම එ/ෙ/ නැහැ, ග9 චාEස් ?-මලනාද/
ම/I0මාෙJ ෙවලාව ගතාට කම= නැහැය Lයා. [බාධා
LMම=] හ[, හ[. ඔබ0මා කථා කර/න. මම
ප=ෂ
නායක0මාෙග/ ඇවාම L1වා කකය/ ෙදෙදනා කථා
කර/ෙ/ Lයා. ග9 චාEස් ?-මලනාද/ ම/I0ම?, ඔබ0මා
කථා කරනවා න! මට 5ශ්නය= නැහැ. මම ඔබ0මාෙග/
ඇෙ1 නැහැ. එ0මා L1ව ?සා මම ඒ කාරණය L1ෙ1.
යාපනෙC ෙමkන uව/ ෙතk ෙපkළවEද? ෙ! ?ක! වැඩකට
නැY ෙ+වE ගැන කථා කරනවා.

Grand Hyatt Hotel Project එෙ= contract එක= rට DදE
ඇමYවරයා / අවලංu කරන ලද බව 9ව/ ජයව-ධන
රාජ ඇමY0මා ද/නවා. අ/Yමට ෙමkකද ෙ? ඒ
ෙගkEල/ arbitration එකට vයා. ඇෙම[කා^ ෙඩkල- `.යන
5= ව/R වශෙය/ ආවට ෙගව/න l ණා. ෙ!වා කාෙJ
සE.ද? Grand Hyatt Hotel Project එෙ= contract එක=
අවලංu කර/න vrEලා -ෙ! අස/ කර v G! අවලංu
කර/න vrEලා- ඇෙම[කා^ ෙඩkල- `.යන ගණන=
ෙගව/න ෙවලා. ඒ තර= ෙනkෙව, ල/ක/ uව/
සමාගෙ! ධායක ?ලධා[යා / පාLස්තානයට අෙ} uව/
යානා 0න= lease කර ෙදන ලද බව ඔබ0ම/ලා ද/නවා. uව/
යානා lease කරනෙකkට අධ=ෂ මඩලය අ^මැYය l/ෙ/,
uව/ යානා 0න= lease කරනවා න! පමණ= පාLස්තානයට
ෙ!ක ෙද/න ¬ව/ Lයා. හැබැ, එ= uව/ යානය
l/ෙ/. ල/ක/ uව/ සමාගෙ! ආ-.. ද Eවා, ෙ¢.එ!.එස්.
ýෙට, ආ-.එස්. ජයව-ධන, එ«.ෙ=. බාලපටබැx Lයන
අධ=ෂව9 හතර ෙදෙනP අස/ කර .eම= ෙදනවා. ඒ
.eම මා ළඟ Yෙබනවා. ධායක ?ලධා[යා අෙප/ අහ/ෙ/
නැYව ෙ! /lව ග/ෙ/. ධායක ?ලධා[යාට කාෙJ හයද
Yෙ? Gෙ-/ රවෙට බලය ඇ Eලා Yෙබ/ෙ/
කාෙග/ද? අධ=ෂ මඩලෙC හතර ෙදනාෙJ න! ඇ0ළ
. ය මා ෙ! අවස්ථාෙ1_ සභාගත* කරනවා.
අධ=ෂ මඩලෙC සාමාKකය/ හතර ෙදෙනP
සභාපYවරයාට Lයනවා, "ෙ! ගැන පM=ෂණය= පවව/න."
Lයා.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ෙ! /l ග/ෙ/ කද?
ධායක ?ලධා[යා ෙගදර යැ1වා. දැ/ මාස හයක පsය= ඔට
ෙගව/න හදනවා. ෙ! රටට මහා නාශය= කර Gෙ-/
රවෙ මහතයාට ෙ+ශ රටවලට ය/න jකy ෙව^ෙව/
9 යE ල=ෂ එකය ගණනක package එක= ෙගව/න
ල/ක/ uව/ සමාගම /l කරනවා. ෙකkහාටද, ෙ!
ය/ෙ/? ග9 ඇමY0මා, මම ඔබ0මාට Lයාෙගන ආෙ1
ෙ!ක. ඒ තර= ෙනkෙව.
ල/ක/ uව/ ෙස$වා සමාගෙ! පා ගැන L1වා. 2014 අ
ආව බාර ෙදනෙකkට ල/ක/ uව/ සමාගෙ! පාව
9 යE .යනය. zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, 2017 පාව
9 යE .යන 14. තD/නා/ෙස$ලාෙJ ආව කාලෙC
ල/ක/ uව/ සමාගෙ! පාව 9 යE .යන 14. ෙ!
වනෙකkට පාව 9 යE .යන 4. ෙ! ආකාරයට දව/ දවස
ල/ක/ uව/ සමාගම පා ලබන තවයට ප වනවා,
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?. කැනy අවසරය= නැYව,
{YපYවරයාෙJ උපෙදස් නැYව, අධ=ෂ මඩලෙC
අ^මැYය= නැYව ෙමවැ? ෙ+වE ගත ෙ! ?ලධා[/ට
9+ධව ආව ෙමkනවාද කර/ෙ/ Lයා අ
දැ/
අහ/ෙ/.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, මම Lයාෙගන ආෙ1 ෙ!ක.
ල/ක/ uව/ සමාගෙ! උපෙ+ශකව9 ග රණ ?සා

ඔබ0මා දැ/ කථාව අවස/ කර/න, ග9 ම/I0මා.

—————————
* qස්තකාලෙ_ තබා ඇත.

—————————
* qස්තකාලෙ_ තබා ඇත.

*

*

னிைலயதி ைவ கபள.

* Placed in the Library.

னிைலயதி ைவ கபள.

* Placed in the Library.
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ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

අන8ව ග ෙශහා ෙසFමDංහ මහතා Oලාසනෙය
ෙය , ග කනක ෙහFරB මහතා `ලාසනාPඪ %ය.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

அத)பிற*, மா&,மி* ெசஹா ேசமசி க அவ க
அ கிராசனதினி). அகலேவ, மா&,மி* கனக ேஹர அவ க
தைலைம வகிதா க.

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, මම ෙ! කාරණය Lයා
මෙJ කථාව අවස/ කර/න!. ආව ෙ! අයට 9+ධව
කටe0 කර/ෙ/ ෙකkෙහkමද? අ COPE එෙ= /l l/නා. ඒ
යEල mයාමක කර/ෙ/ නැහැ. ෙ! යf ෙ+ කර ල/ක/
uව/ සමාගම
Pණ/න හදනවා. ෙහkඳ ආයතනයකට
Pණනවා Lයා අ rතD. හැබැ, අගමැY0මා r0 මතයට ග
රණ ?සා රෙy ජනතාවට 9 යE .යන 68= ෙගව/න l
ෙවලා Yෙබනවා, zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?. ෙ!වාට
තD/නා/ෙස$ලාට ඉR[ෙC_ වග Lය/න ෙ1 . ඒ ?සා ෙ!
වාෙJ මහා අපරාධ l වන එක නවව/න.
?මE [පාල ද Eවා ඇමY0මා, මම ඔබ0මාට Lයාෙගන
ආෙ1 ෙ!ක. ඔබ0මා  E uව/ ෙස$වා ඇමY0මා. uව/
යානා බස්ස/න uව/ ෙතk ෙපkළ= Yෙබ/න ඕනෑ. හැබැ,
ෙමෙහම vෙයk අ ට uව/ යානා බස්ස/න uව/
ෙතk ෙපkළ= නැY ෙ1 . ඒ ?සා ග9 ඇමY0ම?, ල/ක/
uව/ සමාගෙ! l ෙවලා Yෙබන ෙ! ගැටfව 8බඳව
ඔබ0මාෙJ අවධානය කැනy මඩලෙC_ ෙයkD කර/න
Lයන ඉEqම කර`/ මම ?හඬ වනවා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ජනාපY ග9 ෛමIපාල [ෙස$න මැY0මා ල/ක/
uව/ ෙස$වය ඒ කාලෙC කර වැVR වාෙJම ෙ! කාලෙC කර
වැVR ඔ=ෙකkම ෙහkය/න ෙකk`ෂ/ සභා ප කර Yෙබනවා.
එr_ ඔය 5ශ්න යEලටම 809 ලැෙ .

ග මt දාන ද අBගමෙ* මහතා

(மாமி மஹி@தான@த அG"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ග9 ඇමY0මා, ෙකk`ෂ/ සභා ෙගkඩ= ප ණා. බැ!කර
ෙකk`සම ප ණා. හැබැ, ෙලkP ෙහk9 jක තවම එ8ෙC.
ඒ ?සා ෙ! ෙකk`සම වැඩ= නැහැ. ඒ කාලෙC කර වැVR
ෙහ1වාට වැඩ= නැහැ. ෙ! වන09 ඒ 8බඳව ෙහkය/න තවම
එ= ෙකk`සම=ව පට/ අරෙගන නැහැ, ග9 ඇමY0මා. ඒ
?සා බැ!කර ග^ෙද^ව වාෙJ
නැYව ෙ! 8බඳව
සාධාරණව පM=ෂණය= පවව/න Lයා එ0මාට Lය/න.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ñළඟට, ග9 අෙශක ©ය/ත ම/I0මා. ඔබ0මාට `?0
නවයක කාලය= Yෙබනවා. ඊට ෙපර ක9/ ෙහ ග9
ම/Iවරෙය= ග9 කනක ෙහ$ර ම/I0මාෙJ නම zලාසනය
සඳහා ෙයජනා කරන ෙලස මා ඉEලා jනවා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, ෙ! අවස්ථාෙ1_ "ග9 කනක
ෙහ$ර ම/I0මා zලාසනය ගත e0ය" මා ෙයජනා කරනවා.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா வி கப ஏ. ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

ඉවB

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair,
and THE HON. KANAKA HERATH took the Chair.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග9 අෙශක ©ය/ත ම/I0මා කථා කර/න.
[අ.භා.4.19]

ග අෙශWක ය ත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய@த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?,  E uව/ ෙස$වා
ඇමY0මා ෙ! ග9 සභාෙ1 jය_,
ධ මැY-ඇමYව9ෙන්J
කථා අතර0ර ෙශ$ත p ෙ! කාරණය 8බඳව කථා කර/න
මට අවස්ථාව ලබා _ම ස!බ/ධෙය/ මා පළDෙව/ම
ඔබ0මාට ස්0Yව/ත වනවා.
ෙශ$ෂෙය/ම ෙ! වසෙෙලකෙC දැs අවදානමකට පාQ ~  ලංකාෙ1 uව/ ෙස$වා
සමාග! තව jක= සංව-ධනය LMමට ෙ! රජය කටe0 කළ
e0 Lයන ස්ථාවරෙC මම jනවා.
ෙශ$ෂෙය/ මම ?ෙයජනය කරන තලම Rස්®=කෙC
Yෙබන uව/ ෙතk පළ domestic uව/ ෙතk පළ=. අ
ව-තමාන ඇමY0මා සමඟ එම 5ෙ+ශෙC සංචාරයක ෙයl~
අවස්ථාෙ1_ uව/ යානා ෙගkඩ බැස්ස ය හැL, එම 5ෙ+ශයට
සංචාරකය/ ෙගන යා හැL, ආක-ෂය uව/ ෙතk පළ= බවට
ප කළ හැL ස්ථානය= බවට එම uව/ ෙතk පළ අපට හනා
ගැ{මට ¬ව/කම ලැණා. zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?,
අවාසනාවට තලම Rස්®=කෙය/ ජනාපYවරෙය= ප
ෙ නැහැ. එම ?සා අ ං7 කාලෙC ට අහ, uව/
යානාව= බැස්සgමට ෙනkහැL මyටෙ!, ෙනkRe~ තවෙC
uව/ ෙතk පළ= තම තවම එr Yෙබ/ෙ/. ෙ! ෙව+_
කE jය 5ෙ+ශය සංචාරක ක-මා/තය ෙව^ෙව/ න! ෙවලා
Yෙබනවා; ෙයජනා ෙවලා Yෙබනවා. සංචාරක ක-මා/තෙය/
අෙ} රෙy ආ-කයට ශාල දායකවය= ලැෙබනවා. එම ?සා
ඔබ0ම/ලා මැRහ g ෙ! රජය ෙගන යන වැඩසටහ/වල_
සමස්ත රටම ආවරණය වන ප[R uව/ ෙතk පළ සංව-ධනය
කරන ෙලස, අfY/ uව/ ෙතk පළ ස්ථා ත කරන ෙලස,
රට 0ළ අභ/තර uව/ ෙස$වා ඇY LMම 08/
සංචාරකය/ෙග/ අෙ} ආ-කයට යම= උපාදනයට කර
ගැ{ෙ! වැඩ 8ෙවළ= Rය කරන ෙලස මම ඔබ0මාට
ෙයජනා කරනවා.
ල/ක/ uව/ සමාගම නාශ g Yෙබ/ෙ/ ෙ! අ9l
0න ඇ0ළත Lයන එක තම අද අෙ} ඒකාබ+ධ ප=ෂෙC
සෙහදර ම/Iව9 Lය/න උසාහ කෙළ$. ෙ! 5කාශ අහන අය
අෙ} රෙy jනවා. උග, +ම ජනතාව jනවා. එම ?සා
r¬වට පාQ ෙව/න එපා. අ ෙ! ආව 2015 ජනවා[
මාසෙC ලබා ග?+_ Pණ/නව, ආර=ෂා කර/නව,
රL/නව ල/ක/ uව/ සමාගම= Yෙ නැහැ. මම න!
වශෙය/ Lය/න බලාෙපkෙරk0 ව/ෙ/ නැහැ. නD
හෙ}ටම À} කරලා, නාශ කරලා, ගහ/න Yෙබන යf
ගැr. ගහලා අපට ඒ uව/ ෙස$වා සමාග! ගැන කථා
කර/නව rඩැස= Yයලා Yෙ නැහැ. ෙ! අ9l 0න 0ළ

475

476

පා-.ෙ!/0ව

[ග9 අෙශක ©ය/ත මහතා]

ය! L වැV+ද= l ෙවලා Yෙබනවා න! ඒ 8බඳ ෙසkයා
බලනවාට, ඒ 8බඳ පM=ෂණ පවවනවාට, ඒ ස!බ/ධ
වැVRක9ව/ {YෙC Vහැනට හG කර ග/නවාට අෙ}
9+ධවය= නැහැ.
යහ පාලන රජය r gමට ජනතාව ෙපළ ගැG~ Dඛ
පරමා-ථය තම ෙහk9 අEලන එක, වංච?කය/ට Ðෂකය/ට
9+ධව mයා කරන එක. එදා එෙස$ ෙපළ ගැG~ ජනතාවෙJ
5ධාන මාතෘකාව= තම ල/ක/ uව/ සමාගෙ!, `r/
ලංකා uව/ සමාගෙ! l ~ දැවැ/ත වංචා, ගසාකෑ!,
ෙහkරක! ෙසkය/න Lයන එක. අද ෙව+_ අYග9 ජනාපY0මා
මැRහ ෙවලා ජනාපY පM=ෂණ ෙකk`ෂ/ සභාව= ප කර
Yෙබනවා. අෙ} ප=ෂෙC ග9 ම/I0මා L1වා වාෙJ පGvය
දවසක බැ!කර ෙකk`ෂ/ සභාෙ1 වා-තා එ8යට ඇ 
Yණා. එම වා-තාවලට ජනතාව අතර ලැ~ 5+ය වාෙJම
ල/ක/ uව/ සමාගම ස!බ/ධ ජනාපY ෙකk`ෂ/ සභා
වා-තාව සා= කැඳවන යට ෙප£+ග.ක මාධ හරහා
දව/ දවස පළ ෙවනවා න! ෙහkඳ. ඒ 0ළ l ~ මහා
ප[මාණ වංචා, Ðෂණ 8බඳව මාධෙය/ 5+ධ කර/න
Àදානම= නැහැ. ෙ! නාය පQය ෙකkෙහ/ mයාමක ෙවනවාද
ද/ෙ/ නැහැ. ව-තමානෙC ර?E මංහ මැY0මා ගැන කථා
කළා. හැබැ, එදා ෙ! uව/ ෙස$වා සමාග!වලට සභාපYව9 ප
කර හැj, ජනාපYව9/ෙJ ඥා/ ඒ 0ළට ෙගන vය හැj,
ඒ අය ෙ! uව/ සමාගෙ! Y~ catering කරන ආයතනය
අරෙගන ෙ+ශපාල{කරණය කර හැj ප=ෂෙC සමහර මැY
ඇමYව9/ට අමතක ෙවලා Yෙබනවා. ඒ අය කළ, ෙ! අය
කළ වැV+ද වැV+ද ෙලස 8ගැ{මට අපට ¬ව/කම=
Yෙබනවා න!, ඒක තම ඉR[ෙC_ -ග9 ඇමY0මා ෙ!
අවස්ථාෙ1 ෙ! ග9 සභා ග-භෙC jනවා.- ෙමම ආයතන Vක
ගැ{මට අපට පා-.ෙ!/0ව යට ගත හැL mයාමා-ගය
Lයන එක සඳහ/ කර/න ඕනෑ.
මට න! ෙ! 5ශ්නෙය/ ?ෙදkස් ෙව/න, ?දහස් ෙව/න
¬ව/ ග9 මr/දාන/ද අfගමෙJ ම/I0ම?. - ඒ
ම/I0මා අහෙගන නැYව ඇY.- ෙමkකද, මම එදා rjෙC
එ=ස ජාYක ප=ෂය යට. එදා uව/ ෙස$වා සමාගම
mයාමක කෙළ ඔෙ ප=ෂෙC නායකව9 මැRහ ෙවලා.
නD,  ලංකා ?දහස් ප=ෂෙC ඇමYවරෙය= වන ?මE
[පාල ද Eවා ඇමY0මා තම අද ෙ! කටeත කර/ෙ/.
ඒ ?සා මම rත/ෙ/ ඔබට එ0මා එ=ක සහෙයගෙය/
කටe0 කරලා, එදා ~ වැරR, අද එ=ස ජාYක ප=ෂෙය/
වැරR l ෙවනවා න! ඒවා 8බඳව පM=ෂණ පවව/න
¬ව/. ෙ! uව/ෙස$වා සමාග!වල lවන හා{/, වංචා, Ðෂණ
සහ අකටe0ක! 8බඳ ෙසkයා බල/න කටe0 LM! 8බඳව,
එ=ස ජාYක පා=කෙය= යට මට ඉතාම ආඩ!බරෙය/
කථා කර/න ¬ව/. Ll යක අපට 5ශ්නය= නැහැ. නD,
පා-.ෙ!/0 වර5සාදවලට Dවා ෙවලා, ග9 අ´ාමාත ර?E
මංහ මැY0මාෙJ නම අEලා ෙගන, +ෙ1ශ සහගත යට
ෙ! පා-.ෙ!/0ෙ1 කථා කර/ෙ/ එ=ස ජාYක ප=ෂෙC,
නැන! එ=ස ජාYක ප=ෂෙC නායකවය ෙ1චනය කරන
ආකාරයට. මම ඒ 8බඳව කථා ෙනkකළ, එ=ස ජාYක
ප=ෂෙC ම/Iවරෙය= යට මම එය දැs ෙස$ ෙහළා දLනවා.
 ලංකා ?දහස් ප=ෂය, එ=ස ජාYක ප=ෂය එක0
ෙවලා ෙ! ආව කර/ෙ/. මr/දාන/ද අfගමෙJ
ම/I0ම?, ෙ! ස!DYවා_ ආව 0ළ  ලංකා ?දහස්
ප=ෂය, එ=ස ජාYක ප=ෂය ඇමYක! කර+R ඔබ දැsෙස$
ෙදෂද-ශනයට, ෙ1චනයට ල= කරන ෙ! අමාතාංශෙC,

ඔබ එ=ක එකට තරග කර ග9 ඇමYවරෙය= ඇමYකම
උGලනවා. ඒ ?සා ෙ! 8බඳ +ෙ1ශ සහගතව rත/න එපා;
ෛවMව rත/න එපා. එදා වැV+ද= l ෙවලා Yෙබනවා න!
ඒවා, අද වැV+ද= l ෙවනවා න! ඒක ?වැරR කරගත e0
වනවා. අෙ} රෙy අභ/තර uව/ ෙතk ෙපkළවE 0ළ
පහGක! හදලා, ඒ හරහා සංචාරකය/ට ඉතාම පහGෙව/
එෙහට ෙමෙහට ය/න ¬ව/ අවස්ථාව හදා _ලා, රට 0ළ
ආක-ෂ{ය සංචාරක ක-මා/තය= ස්ථා ත කළ e0 වනවා. ඒ
අ^ව ඒ කා-ය භා-ය මැන / ඉ
කර/නට ෙමම
අමාතාංශයට ශ=Yය Rය e0 වනවා. ෙමkකද, ෙ!, ඒ සඳහා
අපට හැLයාව Yෙබන වකවා^ව=; එවැ? ? දභාවය=
ෙපෙනන මෙ1දය= ස්ථා ත ෙවලා Yෙබන ෙමkෙහkත=; එදා
සහ අද lෙවන වංච?ක Ðෂණ මෙ1දය/ 8බඳ ?තර ?තර
ජනාපY ෙකk`ෂ/ සභා සහ මාධ හරහා දැවැ/ත ආකාරෙය/
ජනතාව දැ^ව LM! සහ ජනතාවට අවශ ෙතkර09 ෙසkයා
ග/න ¬ව/ ආකාරයක අ Vxලා jන ෙමkෙහk. අප යf
ෙදනාටම ෙමවැ? eගය= ආෙC කවදාව එ/ෙ/ නැහැ Lයලා
මම rතනවා. ඒ ?සා උදා ~ ෙ! eගය 0ළ තම/ෙJ අපා
වැරR මකා ග/න උසාහ කරනවා `ස, නැY 5ශ්න ඇY කරලා
එෙහම නැන! අෙ} ග9 අ´ාමාත ර?E මංහ
මැY0මා ෙගන යන ෙමම ?වැරR mයාදාමය මඩ 5හාරව./ යට
කරලා එය පැතකට දම/න උසාහ කර/න එපා. ග9
අගමැY0මාට Lෙස$ පE පාලනය=, පEවාදය= නැහැ.
තාලා, අයලා, මE.ලා, ඥා/ ෙමතැ?/ එහාට ෙ! රෙy
නායකවයට ෙගෙන/න වමනාව=ව, කැමැත=ව,
ආශාව=ව එෙහම නැන! එවැ? මෙ1දය=ව නැහැ
Lයන එක ෙ! සභාවට මම Lය/න කැමැY. ඒ ?සා පE
පාලනය ෙකkතැනද Yෙ, ෙ! රෙy Yෙබන 5ධාන
ආයතනවල බලය කද ඉEලා ෙගන vෙC, අදට බලය නැYව
ඒ බලය ග/න පGvය කාලවකවා^ෙ1_ l ණ ඒ අපරාධ l
කර`/ තව ඉR[යට ෙගන ය/ෙ/ කද Lයන එක අ දැන
ග/නට ඕනෑ.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, මම කථාව අවස/ කර/න!.
මම Lය/නට බලාෙපkෙරk0 ව/ෙ/ මහෙලkPවට ඒකාබ+ධ
ප=ෂෙ1 අය කෑ ගැවාට, ඒ uව/ සමාග! සහ ෙමම  E
uව/ ෙස$වයට අY ආයතන අ Pණනවා යැ L1වාට, 2015
ජනවා[ මාසෙC 08 ෙව?දා අ ෙ! රෙy බලය ග?+R
Pණ/න Ll ෙ+ෙපkළ= ෙ! රෙy ඉY[ කරලා Yෙ
නැහැ; ඒකාබ+ධ ප=ෂෙC කඩායම vෙC හෙ}ටම ෙලkyට
කරලා Lයන එක මත= කර`/ ඔබ0මා මට කථා LMමට
අවස්ථාව ලබා_ම 8බඳ ස්0Yව/ත ෙව`/ මම ?හඬ වනවා.
ෙබkෙහkම ස්0Y.

ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබkෙහkම ස්0Y ග9 ම/I0මා. Next, the Hon. S.
Shritharan. You have 11 minutes.

ග එස්. ®තර

මහතා

(மாமி சி. சிறீதர)

(The Hon. S. Shritharan)

No, Sir, I have been given 15 minutes.
ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

No, you have been given only 11 minutes.
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பாதிக3ப$ட மக< வர$சி நிவாரண வழ5க3
படாத* ஒ: பாாிய ைறபாடா. இதனா#, அ)த மக6
த5க<ைடய அறாட சீவியதி ேக அ#ல ப,கிறாக6.

பி.ப. 4.29]

ග එස්. ®තර
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මහතා

(மாமி சி. சிறீதர)

(The Hon. S. Shritharan)

ெகௗரவ தைலைமதா5 உ03பின அவகேள,
இைறய தின வாதி ல ஏ றி" ெச#ல# ச$டல
சப)தமான விவாத நைடெப0கிற இ)த ேவைளயி#,
இ0 நா$2ேல ஏ ப$2:கிற ஓ அனத ப றிய
விடயைதQ இ)த இடதிேல றி3பி,வத  அ@மதி
மா0 த5கைள தயவாக ேக$,ெகா6கிேற. மிக
7கியமாக இ3ெபா* இ)த நா$2ேல வர$சி
தா+டவமா2 ெகா+2:கிற*. மக6 23பத 
த+ணீ இ#லாம# அ5கலாC* ெகா+2:கிறாக6.
அவக6 நீ:காக பல ைம#க6 அைல)* திாிகிற dழ#
காண3ப,கிற*. ப#ேவ0ப$ட இட5களிேல மக<ைடய
2நீ ேதைவக6 Wதி ெசCய3படாம? அவக<
வர$சி நிவாரண5க6 கிைடகாம? இ:கிறன.
இதனா#, அவக6 பாாிய ெபா:ளாதார ெந:க2கைளQ
த5க<ைடய அறாட வா/வாதர3 பிர"சிைனகைள
தீ3பதி# பாாிய சவா#கைளQ ச)தி* வ:கிறாக6.
நா பிரதிநிதி*வ3ப,*கிற யா/3பாண ேதா்த#
மாவ$டதி?6ள கிளிெநா"சி மாவ$டதி@ைடய ப#ேவ0
இட5களிேல 2நீ3 பிர"சிைனயான*, பாாியளவி# அ)த
மகைள வா$2 வைத* ெகா+2:கிற*. கிளிெநா"சி
மாவ$டதி# இ:கிற உ6J நீநிைலக6 ெப:
மளவிேல வ றிவி$டன. றி3பாக, அகராய ள
த+ணீேர இ#லாம# வர+, ேபாயி:கிற*. இரைணம,
ளதி# இ:கிற 2நீ கா#நைடக< ம$,
திற)*வி,கிற அளவிேலதா இ:கிற*. அதாவ*,
த+ணீ 7ைமயாக வ றிய நிைலயிேல காண3ப,கிற*.
க#ம, ளதிேல இ:கிற த+ணீ, அ5ேக இ:கிற
மக<3 பயபடK2ய நிைலயி# இ#லாம# ளதி
அ23பதியி# இ:கிற*. வேனாி ள, காியாைல
நாகப,வா ள, சின ப#லவராய க$, ள,
ஆைனவி)தா ள ேபாற ள5களி# த+ணீ
வ றிய நிைல காண3ப,வதா#, அ)த மக6 2நீ:காக
அைலகிற dழ# அதிகமாக காண3ப,கிற*. இதைன
நா5க6 ெசா#?வத கான ச)த3ப5க< இ)த மறி#
இ#லாத ஒ: dழM#தா, இைறய தின இ)த இடதிேல
இ)த விடயைத" ெசா#லேவ+2ய d/நிைல ஏ ப$ட*.
அ+ைமயிேல நா கிளிெநா"சி மாவ$டதி@ைடய
க+டாவைள3 பிரேதச ெசயலக3 பிாி9$ப$ட,
க#ம,நக கிராம அ?வல பிாிவி?6ள ர5க 2யி:3H
எற கிராம*" ெசறெபா*, அ5ேக இ:கிற
மக<ைடய வா/ைக கா$,வாசிகளி வா/ைகேபா#
இ:3பைத க+ேட. அவக< 23பத  நீ
இ#ைல; ளி3பத  நீ இ#ைல; மிசார வசதி இ#ைல.
அவக6 நாளா)த த5க<ைடய வா/ைககாக3
ேபாரா,கிற ஒ: dழைல அவதானிகK2யதாக
இ:)த*. பல தடைவக6 இத கான 7ய சிக6
ேம ெகா6ள3ப$2:கிறன. பிற)தி:கிற இ)த வ:ட
சிதிைர மாததிM:)* வர$சியி@ைடய ெகாXரைத அ)த
மக6 அ@பவி*Kட, அவக< இ*வைர வர$சி
நிவாரண வழ5க3படவி#ைல. இ* ெதாடபாக மாவ$ட
அரசா5க அதிபரா# அனத 7காைம*வ அைம"-
அறிவிக3ப$2:கிற*; க2த5க6 அ@3ப3ப$2:
கிறன. அ3ப2யி:)*, இ)த மாவ$டைத" ேசா்)த

நா அ+ைமயிேல பாரதிHர, மைலயாளHர,
விநாயகHர, கி:SணHர ேபாற இட5களிேல வா/கிற
மகேளா, ேப-கிறேபா*, அ56ள மக6 எ#ேலா:
ைடய கிண0களி? த+ணீ வ றியி:கிற* எற
விடய ெதாிய வ)த*. அ*ட, அ)த மக6 2த+ணீ
இ#லாம# இ:கிற நிைலயிேல, அவகளி:கிற
காணிகளி அய காணிகளிேல ளாC கிண0கைள
அைமகிறாக6. அBவா0 ளாC கிண0கைள
அைமகிறேபா*,
அ5கி:கிற
கிண0களி
ேலயி:கிற த+ணீ: கீழிற5கிவி,கிற*. இதனா#,
அ)த மக6 இ@மி@ பாாியளவிேல 2நீ3
பிர"சிைனைய எதிெகா6கிறாக6. அ5ேக ேபாகிற
இட5களிெல#லா 2நீ:காக அைலகிற மகைள
தா அவதானிக 72கிற*. மிக 7கியமாக கிளிெநா"சி
மாவ$டதி@ைடய Wநகாி3 பிரேதச ெசயலாள பிாி9
நீ+டகாலமாக அதிவர+ட பிரேதசமாக காண3ப,
கிற*. இ5 Wநகாி ம 0 7ழ5காவி# பிரேதச5க<
$ப$ட ப#ேவ0ப$ட இட5களி? ம 0 வைல3பா,,
ப6ளிடா ேபாற இட5களி? மக6 நீ+ட
நா$களாக 2த+ணீ:காக அைல)* திாி)*,
ெசா#ெலாணா *ப5கைள அ@பவி3பைத அவதானிக
72கிற*. ஆனா#, அரசா5க இ@ அ)த மக<
வர$சி நிவாரண5கைள வழ5வ* ெதாடபி# ஓ
உ0திெமாழிைய Kறவி#ைல.
ேம?, அ56ள இரைணம, ள எகிற ெபாிய
ளதி# கி$டத$ட 240 ,ப5கைள" ேசா்)தவக6
நனீ மீபி2 ெதாழிM# ஈ,ப$, வ)தாக6. ஆனா#,
இ0 அ)த ளதிேல த+ணீ இ#ைல. இதனா# அ5
மீக6 இற)*, மீ இன3ெப:க7 இடெப0வதி#ைல.
இ)த நிைலயி# இரைணம, ளதி# நனீ மீபி2ைய
நபியி:)த சா)தHர பதியிேல வா/கிற ெப:பாலான
நனீ மீபி2 ,ப5க6 ெபா:ளாதார ாீதியாக3
பாதிக3ப$2:கிறாக6. ஆனா#, இ@ அ)த
மக< வர$சி நிவாரண வழ5க3படவி#ைல. -மா
நா வ:ட5க6 அ5 ெதாட)* மைழயி#ைல; 2013
ஆ ஆ+2M:)* இய ைக ெபாCதி:கிற*. அதாவ*
கிளிெநா"சி மாவ$டதி# 2013 ஆ ஆ+, ெபCத
மைழ3 பி பா, 2014 - 2017 ஆ ஆ+, வைரQ6ள
நா ஆ+,களி# இய ைகயி தா+டவதினா# மைழ
கிைடகாத காரணதினா#, அ56ள ப#ேவ0ப$ட
இட5களி? மக6 2நீாி#லாம# அைலகிற
நிைலைமைய3 பாக 72கிற*.
ேந ைறய தின 7#ைலதீ9 மாவ$டதி@ைடய
அரசா5க அதிப அவக6 பதிாிைகயாளகைள" ச)தித
ேபா*, அ5 8,000 இ  ேம ப$ட ,ப5க6
வர$சியா# பாதிக3ப$2:கிறன என றி3பி$2:
கிறா. கிளிெநா"சி மாவ$டதிேல 33,185 ,ப5கைள"
ேசா்)த 109,794 ேபா் வர$சியினா# க,ைமயாக3
பாதிக3ப$2:கிறாக6. இBவா0 பாதிக3ப$ட
வக< நிவாரண வழ5வத காக 80 மி#Mய
fபாC ேம# நிதி ேவ+,ெமற க2த5க6
சப)த3ப$ட அைம"-க< அ@3ப3ப$,Kட,
இ0வைர அ)த மக< எ)தவித நிவாரண உதவிக<
கிைடகவி#ைல; இ)த வர$சியிM:)* மீ6வத கான
வாC3Hக6 கிைடகவி#ைல.
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இயக"சியிேலயி:கிற ஒ: ந#ல த+ணீ
கிண ைற இ3ெபா* இராgவ ைவதி:கிற*.
அதிேல அ)த ஊைர" சா)தவகேளா அ#ல*
த+ணீ:காக அைலகிற ேவ0 மகேளா 2த+ணீ
ெபற 72யா*. ஆனா#, அதிேலயி:)* இராgவ த@
ைடய ேதைவகாக ஒ: நாைள ஓாில$ச h ற:
ேம ப$ட த+ணீைர ெவளியிேல எ,*" ெச#கிற*.
இராgவ 2த+ணீ கிண0கைள தவச ைவதி:3
பதனா#, அ)த மக6 த5க<ாிய 2த+ணீ
கிண0கைள3 பாவிக 72யாத நிைலயிேல, அ5 மக6
2த+ணீ: அைலகிற நிைலைம காண3ப,வதாக3
ப"சிைல3ப6ளி3 பிரேதச சைப தவிசாள ெகௗரவ -ேர
அவக6 ெவளி3பைடயாகேவ றி3பி$2:கிறா.
அேதேபா#, Wநகாி3 பிரேதச சைப$ப$ட பிரேதசதி#
அரசHர எகிற ஒ: சிறிய கிராம இ:கிற*. அ5ேக
32 ,ப5க6 வா/கிறன. அவக<ைடய காணிகைள
ம 0 ெதன)ேதா$ட5கைள இராgவ இ3ெபா*
தவச ைவதி:கிற*. அ)த மக<ைடய க+க<
7னாேலேய அவக<ைடய ெசா)த காணிகளிM:கிற
ெதன பி6ைளகளி?6ள ேத5காCகைள இராgவ
பறிகிற*. அ)த ெதன)ேதா$டைதQ ம 0
அ5ேகயி:கிற ள, ந#ல த+ணீ கிண0
ேபாறவ ைறQ இராgவ தவச ைவதி:3பதனா#
ம 0 இதைகய இராgவ3 பிரசன5களா# அ)த
கிராமதிேல வா/கிற மக6 23பத  த+ணீ
இ#லாம# அைலகிற, அறாட சீவியதி Kட
அ#ல ப,கிற dழ# ஏ ப$2:கிற*. இதைன3 பல
தடைவக6 நா5க6 றி3பி$,6ள நிைலயி#, இ)த
நா$2ேல ந#Mணக, ேதசிய ஒ 0ைம ப றி3 ேபச3ப$,
ெகா+2:கிற dழM#, 7ைமயான இராgவ
ேதைவக<கான இராgவ ஆகிரமி3Hக< மதியி#,
அ)த மக6 அ5 2த+ணீ இ#லாம? த5க<ைடய
உண9காக9 நாளா)த அ#ல ப,கிற, வாழ
72யாம# கSட3ப,கிற நிைலைமைய நா5க6
பாாியளவிேல காண72கிற*.
ெதபதியிேல இய ைக அழி9 வ:கிறெபா*,
அ5 உடன2யாக அைம"சக6 ெச#கிறாக6; ஜனாதிபதி
ெச#கிறா; பிரதம ெச#கிறா. அ)த மக< நிவாரண
வழ5க3ப,கிற*. ஆனா#, கட)த நா ஆ+,க6 எம*
பிரேதசதி# ெதாட"சியாக மைழயி#ைல. அத 3 பி பா,
அ56ள மக6 கட)த நா மாத5களாக க,
வர$சி மதியி# வா/கிறாக6. அ5 23பத 
Kட த+ணீ இ#ைல. கிளிெநா"சி மாவ$ட அரசா5க
அதிப அனத 7காைம*வ அைம"சிட கட)த 7ஆ
மாதேம 200 த+ணீ தா5கிகைள ேக$2:கிறா.
அBவா0 200 த+ணீ தா5கிக6 ேவ+,ெம0
ேக$டேபா*, 50 த+ணீ தா5கிக6 ம$,ேம
வழ5க3ப$2:கிறன.
அ3ப2யாயி,
ெப:மள9
பிரேதசைத ெகா+ட இ)த மாவ$டதிேல இ:கிற
2த+ணீ3 பிர"சிைனைய எBவா0 தீக 72Q?
அேதேபால, அ5ேக இ:கிற மக< உடன2 வர$சி
நிவாரணமாக 80 மி#Mய fபாC ேமலான நிதி
ேவ+,ெம0 றி3பி$, க2த அ@3பிQKட,
இ0வைர அவக<கான வர$சி நிவாரண ம 0 dry
rations
வழ5வத கான
எ)த
நடவ2ைகக<
ேம ெகா6ள3படவி#ைல. அ)த மாவ$டதிேல இ:கிற
33,000 இ  ேம ப$ட ,ப5களின* 109,000 இ 
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ேம ப$ட மக6 வர$சியினா# பாதிக3ப$ட நிைலயி#
இ0 ெத:9 வ:கிற dழ? த6ள3ப$2:
கிறாக6. றி3பாக, அ)த இட5களிேல இ:கிற
ஒBெவா: கிராம* மக<ைடய நிைலைமையQ உாிய
அைம"- கவனதிேல எ,க ேவ+,ெம0 நா இ)த
உயாிய சைபயிடாக ேக$,ெகா6ள வி:Hகிேற.
வர$சிெயப* ெவ0மேன ஒ: ேப- ெபா:ளாக
இ:கலா. ஆனா#, அதனா# பாதிக3ப$, அறாட
2நீ:காக அைலகிற, த5க<ைடய நாளா)த"
சீவியதி காக கSட3ப,கிற மக<ைடய நிைலைம மிக
ேமாசமான*. அேதேநர இதனா# ேதா 0 ேநாCக6
ஏ ப,கிற வாC3Hக6 அதிகாிதி:கிறன.
அ+ைமயிேல
பிரப)தனா0,
Hைன
நீராவி,
க+ணகிநக ஆகிய கிராம5க<" ெச0 அ)த மகைள
நா ச)திதெபா*, ஏ கனேவ 2நீ:காக அைல)திராத
அ)த மக6, இ3ெபா* 23பத  த+ணீ இ#லாம#,
ளி3பத  த+ணீ இ#லாம# நாளா)த மிக
K2யளவான ெந:க2ைய" ச)தி3பைத அவதானிேத.
க+ணகிநக கிராமதிேல உ6ள த+ணீ அகைட)த
நிைலயி# காண3ப,கிற*. அ)த நீாி# உவதைம,
சவதைம காண3ப,வதா# மக6 த5க<ைடய
அறாட 2நீ ேதைவகாக கSட3ப,கிறாக6;
அ)த நீைர 2க 72யாத ஒ: dழ?6
த6ள3ப,கிறாக6. ஆகேவ, பாாியளவான இ)த
த+ணீ3 பிர"சிைன தீ9 காgவத  அனத
7காைம*வ அைம"- உடன2யாக நடவ2ைக எ,க
ேவ+,. ெவ0மேன ைகவிட3ப$ட ஒ: பிரேதசமாக
அ#ல* ேக$பா இ#லாத ஓ இடமாக அ)த இட
மாறியி:3பைத ேவதைனேயா, நா இ)த இடதிேல பதி9
ெசCய வி:Hகிேற. இ0 இ)த நா$2ேல மிக 7கிய
பிர"சிைனயாக இ:கிற வர$சியி காரணமாக
விவசாயிக6, நனீ மீபி23பாளகெள0 பல:
பாதிக3ப$2:கிறாக6; கா#நைடக< பாதிக3
ப$2:கிறன. இ)த3 பாதி3Hக< அரசா5க
உடன2 நிவாரண வழ5கேவ+, எபைதQ நா
இ)த இடதிேல றி3பி,கிேற.
இ)த நா$2ேல இ:கிற தமி/ அரசிய# ைகதிக6
அ@ராதHர சிைற"சாைலயிேல 4 நா$களாக உ+ணாவிரத3
ேபாரா$டைத
ேம ெகா+2:கிறாக6.
நா
இைறய ஒ: பதிாிைகயிேல ெகௗரவ அைம"ச சபிக
ரணவக அவக6 றி3பி$2:)த ஒ: ெசCதிைய3
ப2ேத. அதாவ* 12,000 வி,தைல3 HMகைள
Hனவா/வளி* வி,வித அரசா5க, 60 தமி/ அரசிய#
ைகதிக< நிப)தைனய ற 7ைறயி# ெபா*மனி3H
வழ5கி
ஏ
அவகைள
வி,விகKடாெதற
சி)தைனயி#
அவ
ேபசியி:கிறா.
அவ:
ஏ ப$2:கிற
சி)தைனேபால,
ஜனாதிபதி
பிரதம: ஏ சி)தைன வரவி#ைல? இ)த நா$2ேல
நீ5க6 வி,தைல3 HMகெள0 12,000 ேபைர3
Hனவா/வளி* வி,விதி: கிறீக6. ஒறி#
த5க<3 Hனவா/வளி* த5கைள வி,தைல
ெசCQ5க6 அ#ல* ெபா*மனி3பி அ23பைடயி#
த5கைள வி,தைல ெசCQ5கெள0 அ)த அரசிய#
ைகதிக6 ேக$கிறாக6.  ற ெசCதவக6 யாேரா இ:க,
 றம றவகளாக இ: இவக6 ஒBெவா:
வழகாக9 ெகா+, ெச#ல3ப$, வ:ட கணகிேல
சிைறயிேல அைடக3ப$2:கிறாக6. இ)த அரசிய#
ைகதிக<ைடய வி,தைலைய அரசா5க *ாித3ப,த
ேவ+,. இவகைள" சிைறயிலைட3ப* நியாயம ற
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ெசயலாகேவ நீ+, ெகா+2:கிற*. அ0ப*
ேம ப$ட இ)த தமி/ அரசிய# ைகதிக<ைடய விடயமான*
அரசா5கதி@ைடய க+க< ெதாியாத ஒ: விடயம#ல.
ஆனா#, இவகைள ெதாட)* வைதக ேவ+,ெம0
அரசா5க ேவ+,ெமேற ெசய ப,வதாக எம
ேதா0கிற*. இ)த நா$2ேல இBவா0 அ)த அரசிய#
ைகதிக6 சிைறயிM:)*ெகா+, ெதாட)* ேபாரா$ட
நட*கிற dழைல உ:வாகிவி$,, ந#Mணக
ேப-வதி? ேதசிய ஒ:ைம3பா, ப றி ேப-வதி?
எ)தவிதமான பய@ ஏ பட3 ேபாவதி#ைல. ஆகேவ, இ)த
தமி/ அரசிய# ைகதிக<ைடய வி,தைலைய அரசா5க
*ாித3ப,த ேவ+,. இவக6 ெதாட)* இBவா0
உ+ணாவிரத
இ:3ப*,
அரசா5க
ெபாC
வா0திகைள
வழ5வ*,
அவக6
உ+ணாவிரத5கைள நி0*வ*மாக இ#லாம# அ)த
அரசிய# ைகதிக<ைடய வி,தைலயி# அவசரமான*
தீகமான*மான ஒ: 72ைவ அரசா5க உடன2யாக
எ,கேவ+,. அ* நீதியானதாக, நியாயமானதாக இ:க
ேவ+,; பாதிக3ப$டவக<ைடய ,ப5க6 நிமதி
ெபற ேவ+,. ஆகேவ, இ)த அரசா5க அரசிய#
ைகதிக6மீதான இ)த3 பிர"சிைன ஓ உடன2 தீைவ
காண ேவ+,ெமபைத இ)த இடதிேல நா
வMQ0*கிேற.
இ)த நா$2ேல ெதாட)* பிர"சிைனக6 ஏ ப$,
ெகா+,தா இ:கிறன; பிர"சிைனக6 தீ)தபா2#ைல.
இ)த நிைலயி# Qதைத 72தவக6 ெவ றி
ெகா+டா$ட5கைள
நடா*கிறாக6;
நிைன9"
சின5கைள அைம* ைவதி:கிறாக6. அதைன
ைவ*ெகா+, அவக6 =ர ேப-கிறாகேள தவிர,
இ)த நா$2ேல தீரேவ+2ய பிர"சிைனைய தீ3பத கான
எ)த நடவ2ைககளி? இ@ சாியான 7ேன
றைத காணவி#ைல. ேபாகேவ+2ய iர இ@
அதிகமாகேவ இ:கிற*. அ)த iரைத அளவிட
72யாம# இ:கிற*. இ)த நிைலயி# அரசிய# ைகதி
க<ைடய
ேபாரா$ட,
வM)*
காணாம#
ஆக3ப$டவக<ைடய உறவினகளி ேபாரா$ட, காணி
க< ேபாகேவ+2ய மக<ைடய ேபாரா$டெம0
இ)த நா$2ேல இ@மி@ ேபாரா$ட5க6 அதிகாி*
ெகா+ேட ெச#கிறன. ஆகேவ, இதிெலா: மா ற
ேவ+,. இ)த மா றைத ஏ ப,*வத  அரசா5க
7த க$டமாக ந#Mணகைத ெவளி3ப,த ேவ+,.
ெவ0மேன வாைதகளா# ம$, ந#Mணக ேப-வ*
அ#ல* ேதசிய ஒ:ைம3பா, ப றி3 ேப-வதிேல எ)த
நியாய5க< இ)த நா$2ேல ஏ பட3 ேபாவதி#ைல.
ெகளரவ தைலைமதா5 உ03பின அவகேள, இ)த
நா$களிேல உ+ணாவிரத இ:கிற அ)த அரசி# ைகதி
க<ைடய மனேவதைனகைளQ, அவக<ைடய ,ப
தினக6 ப,கிற ேவதைனகைளQ க:திேல ெகா+,
அ)த அரசிய# ைகதிகளி வி,தைலைய ெபா*மனி3பி
அ23பைடயிேலா அ#ல* Hனவா/வி அ23பைடயிேலா
உடன2யாக ேம ெகா6வத  அரசா5க 7ைனய
ேவ+,ெம0 அ)த ,பதினக6 சாபாக9
அரசிய# ேபாரா$ட நட*கிற அ)த தமி/ அரசிய#
ைகதிக6 சாபாக9 நா விநயமாக ேக$கிேற.
இ#ைலெயறா#, இ)த அரசா5க மா றா)தாC
மன3பாைமQட தமிழகைள நடாதி, அவகைள ஏேதா
ஓ இன ாீதியான ேராததி 6 ைவதி:கிற* எற
நிைலையதா அ* உண*கிற*. அ)த உண9க6
ெதாட)* தமிழகளிட வளராம# இ:க ேவ+,
மானா#,
இனேராத5க6
வள)*
ெச#ல

Kடாெதறா#, இன ாீதியான ேவ0பா,க6 இ:க
Kடாெதறா#, இ)த அரசிய# ைகதிகைள வி,தைல
ெசCவதி#
அரசா5க
உடன2யாக"
ெசய பட
ேவ+,ெம0 வMQ0தி எ@ைடய உைரைய நிைற9
ெசCகிேற.
ග OලාසනාPඪ ම c8මා

(மாமி தைலைமதா0 உ-.பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබkෙහkම ස්0Y. Ñළඟට, ග9 ච`/ද ෙ¢[ ම/I0මා.
ඊට 5ථම ග9 (ෛවද) 0තා ෙ¢මා/න ම/I0`යෙJ
නම zලාසනය සඳහා ෙයජනා කර/න.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා
(மாமி

நிம7 சிறிபால த சி7வா)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, "ග9 (ෛවද) 0තා
ෙ¢මා/න ම/I0`ය දැ/ zලාසනය ගත e0ය"  මා
ෙයජනා කරනවා.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா வி கப ஏ. ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

අන8ව ග කනක ෙහFරB මහතා Oලාසනෙය
ඉවB
ෙය , ග (ෛවදV) 8Dතා %ෙමා න මහBය OලාසනාPඪ
%ය.

அத)பிற*,
மா&,மி*
கனக
ேஹர
அவ க
அ கிராசனதினி). அகலேவ, மா&,மி* (ைவதிய கலாநிதி)
(திமதி) 6தா விேஜமா)ன அவ க தைலைம வகிதா க.
Whereupon THE HON. KANAKA HERATH left the Chair, and THE
HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took the Chair.

[අ.භා. 4.43]

ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, අද Rන
වාදය සඳහා
ඉR[ප කර Yෙබන, ජාත/තර uව/ 5වාහනය සඳහා වන
ඇතැ! MY එ= LMම සඳහා වන ස!DYය බලාමක LMම
iස p ෙමම පන ෙක !පත ස!බ/ධෙය/ ඔබ0`ය
zලාසනෙC ඉ/න ෙවලාෙ1 කථා LMමට ලැ\ම 8බඳව මා
ස0 ෙවනවා. ඒ වාෙJම අෙ} Rස්®=කෙC ශාල වැඩ
ෙකkටස= කරන, ව-තමාන යහපාලන ආව 0ළ ඉ/න අෙ}
ග9 ?මE [පාල ද Eවා ඇමY0මාෙJ අමාතාංශය 8බඳව
වචන ස්වEපය= කථා කර/න ලැ\ම ගැන මා ස0 ෙවනවා.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, ෙමම අමාතාංශය ශාල
අෙයගයකට ල= ~ අමාතාංශය=. අද වන ට කÄ ඇටෙC
ඉඳ/ හද/න ෙවලා Yෙබන අමාතාංශය=. මම ද/නවා, ශාල
වැඩ ෙකkටස= කළ අෙ} ග9 ඇමY0මාට ඒ අෙයගය
ෙලෙහ, පහG අෙයගය= බව.
අද ෙ! uව/ ෙස$වෙC ෙදන ආහාර පාන පවා ප[ෙභජනයට
^GlG තවයට ප ෙ ඇ Lයන කාරණය අපට
5ශ්නය=. රෙy නායකයා ෙ! 8බඳව ද/වන09 L
ෙකෙන= ඒ ගැන දැ^! l/ෙ/ නැහැ. ඒ අදාළ කටe0 කරන
?ලධා[/ 8බඳව වග Lව e0 /l රණ ගත e0. ෙමkකද,
ග9 ඇමY0ම?, ඔබ0මා සහ අ අද ෙගනයන ෙ! වැඩ 8ෙවළ
අපටම ෙ1චනය කර/න +ධ ෙවලා Yෙබ/ෙ/, අෙ} Yෙබන
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 ච`/ද ෙ¢[ මහතා]

සමහර l-වලතාව/ ?සා. අ ෙ!වා ගැන කථා කරD, ෙ!වාට
ස! ෙසkයD. ඒ ස! 08/ රට= හැjයට අෙ} රෙy |-Y
නාමය ආර=ෂා කර ග/න ¬ව/ වැඩ 8ෙවළ= අ
?-මාණය කර/න ඕනෑ.
මා ස0 ෙවනවා, ෙ! යහපාලන ආව 0ළ ෙහkඳ, නරක
යEල කථා කර/න ¬ව/ වට ටාව= ෙගkඩ නඟා Y\ම
8බඳව. එදා එෙහම Yෙ නැහැ. ග9 ඇමY0ම?,
තD/නා/ෙස$ එදා පැවැY ආව 0ළ rjයා. නD, එදා
/l, රණ ග/න ට ඔබ0මාටව "ඒක වැරR", "ඒක
කර/න එපා" Lයන කාරණය Lය/න ¬ව/ තවය=
Yෙ නැහැ. ඔබ0මාම ඒකට සා= දරා ; උදාහරණ සපයා .
මා ෙ! ෙවලාෙ1 ඒකට අවස්ථාව= ග/ෙ/ නැහැ. නD, එව/
eගයක එව/ අ`r[ අදැ|! එ=ක ඒවා ?වැරR කර`/ යන
ගමනක අද අ ඉ/නවා. uව/ ෙස$වය Lය/ෙ/, ජාත/තර
වශෙය/ රටවE 0ළ සංව-ධනය ම?න `^! දඩ=. ග9
ඇමY0ම?, ෙ! uව/ ෙස$වය වැෙට/න, අඩපණ ෙව/න, කඩා
වyට/න කටe0 කරනවා Lයන කාරණය 8බඳව අපට
ඇEල Ru කරන උද යට ෙප/වා ෙද/න ඕනෑ ඔබ0මා
ෙමkනවාද කෙළ$ Lයන එක. Y~ ස!පත Vක ග/න,
සංව-ධනය කර/න බැ[ව රටට ෙලකයට සංව-ධනය
ෙප/ව/න කටe0 LMම 0ළ, තම/ෙJ ආව, නායකවය
ආර=ෂා කර/න, ඒ වාෙJම ඒ ෙ+ශපාලන වැඩ 8ෙවළ ඉR[යට
ෙගන ය/න කටe0 LMම 0ළ එදා ෙ! රෙy සමස්ත ජනතාව
අසරණ කළා. ඒෙ= 5Y පාක තම අද අ ෙ! x/ෙ/. ෙ!
uව/ ෙස$වය 0ළ Y~ ඒ අ පා ෙගkඩ නඟ`/ යනවාට එහා
vය වැඩ 8ෙවළ= අද වන ට ?-මාණය කර Yෙබනවා.
අ අද දLනවා, මතල uව/ ෙතk ෙපkළ ස!බ/ධෙය/
Yෙබන වැඩ 8ෙවළ. ග9 ඇමY0මා රාජය/ Lrපය=
එ=කම කථා කරලා, ඉ/Rයාව එ=ක එය ස!බ/ධ කරලා
රටට ඵලදා) වැඩ 8ෙවළ= ඇY කර Yෙබනවා. රෙy
අනාගතයට ෙමය ෙයkදවා ග/ෙ/ ෙකෙස$ද Lයන කාරණය ගැන
අවධානය ෙයkD කර Yෙබනවා. එය ග9 ඇමY0මා ගත ෙහkඳ
5ෙ1ශය=. ග9 ඇමY0ම?, ඔබ0මා හැමදාම Lයනවා, ක9
ෙමkනවා L1ව ෙ! uව/ ෙතk ෙපkළ කාටව /න=කර
අYයට ෙද/න කටe0 කර/ෙ/ නැහැ Lයන එක. ඒක
ඔබ0මාෙJ අමානව 5කාශය= Lයන එක අ ෙ! ෙවලාෙ1
මත= කරනවා. ඔෙ ෙ+ශපාලන ඉYහාසය 0ළ ඔබ0මා එවැ?
කටe0වලට ෙපලෙ නැහැ. නD, මා ක.^ සඳහ/ කළා
වාෙJ ඔබ0මාට බාධා Yණා. අද ඔබ0මාට බාධා Yෙබනවා
න! ඒවා යEල ෙහ8 කර`/ රටට සහ රෙy ජනතාවට වග Lව
e0 ඇමYවරයP හැjයට ෙ! කටe0 ඉR[යට ෙගන ය/නය
Lයා අ ඉEqම= කරනවා.
පGvය කාලය 0ළ ඉR[ප කළ අය වැය වා-තා 0ළ,
ඔබ0මා ?ෙයජනය කරන Rස්®=කය ඇ0¬ ඌව පළාතට
අභ/තර uව/ ෙතk ෙපkළක Yෙබන අවශතාව ගැන
අ/ත-ගත ණා.
හැබැ, ෙ! කටeත +ධ ෙව/ෙ/ ම/දගාÑව. ෙමය ඉ
ෙවද, නැ+ද Lයන කාරණය අපට පැහැR. නැහැ, ග9
ඇමY0ම?. ඔබ0මා ?ෙයජනය කරන Rස්®=කයට, රටට
ඵලදා ආෙයජනය= වන අභ/තර uව/ ෙතk ෙපkළක
අවශතාව Yෙබනවා. ෙශ$ෂෙය/ම ෙමම අමාතාංශය භාර
අමාතවරයා හැjයට ඔබ0මාෙJ Rස්®=කෙC ජනතාව
ෙව^ෙව^, රට ෙව^ෙව^ එම අභ/තර uව/
ෙතk ෙපkෙළ$ කටe0 ඉතා ඉ=ම?/ ?ම කර ෙද Lයා අ

බලාෙපkෙරk0 වනවා. අෙ} 5ෙ+ශෙC ජනතාවෙJ, රෙy
ජනතාවෙJ ඒ බලාෙපkෙරk0ව සඵල කර/න ඔබ0මාට
ශ=Yය හා ෛධ-ය ලැෙවා Lයා මා 5ා-ථනා කරනවා.
ග9 ඇමY0ම?, Rස්®= ස!බ/<කරණ ක` ෙ1 සම
සභාපYව9 යට ඔබ0මා මා කටe0 කරනවා. එr_ ෙ!
වාපෘY ගැන සාක«ඡා කර+_ සමහර ෙවලාවට ක9~ නැහැ;
ෙ! කටe0 +ධ ෙවනවාද නැ+ද Lය/න කර~ නැහැ. හැබැ,
අ පGvය කාලෙC දැ=කා ෙ! කටeත සඳහා අෙ} 5ෙ+ශෙC
N` භාග පM=ෂා කළ බව හා ?M=ෂණය කළ බව. ඒ පM=ෂණ
හා ?M=ෂණය LM! අ^ව ෙමය යථා-ථය= බවට ප[ව-තනය
ෙව/ෙ/ කවදාද Lයලා අ දL/නට ආස. ෙමkකද, අ ඒ
පළාත ?ෙයජනය කරන ම/Iව9 ෙම/ම, රවැය/ ?සා.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා
(மாமி

நிம7 சிறிபால த சி7வா)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ග9 ම/I0ම?, බඩාරෙවල uව/ ෙතk ෙපkළ 8බඳව
කැනy සංෙ+ශය ඉR[ප කරලා ඒකට අවසර ග/න
අවස්ථාෙ1 භාඩාගාරෙය/ මට ?ෙයග කළා, ෙ! 8බඳව
ශකතා අධයනය= කර/න Lයලා. දැනට  E uව/ ෙස$වා
අකා[ය ම/ ඒ ශකතා අධයනය කරෙගන යනවා. ඒ
ශකතා අධයනෙය/ ඒ කටe0 යහප යැ හැûෙණk අපට
ඒ uව/ ෙතk ෙපkළ හද/න ¬ව/.

ග ච ද %ෙDM මහතා

(மாமி சமி@த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ස්0Y, ග9 ඇමY0ම?.
ෙශ$ෂෙය/ම අය වැය
ෙEඛනයකට ෙමවැ? ෙයජනාව= ඉR[ප කර/නට ඇෙ
අවශතාව, 5Dඛතාව සහ රටට ඵලදා) Lයන කාරණය
එ=ක. ග9 ඇමY0ම?, එය කකර 5ෙ+ශය=. ඒ වාෙJම
Ñlෙම/ [«ච 5ෙ+ශය=. ඒ ?සා ඒ කටe0වල_ වැs
[වැය= වැය ෙව/න ¬ව/, ග9 ඇමY0ම?. නD, ඒ
[වැය ගැන බල/නට එපා. ෙමkකද, ෙශ$ෂෙය/ම ^වරඑ8ය,
බlEල හා ඇEල Lයන 5ෙ+ශවලට ෙදස් - ෙදස් සංචාරකය/
වැs 5මාණය= එන ?සා. අෙ} රටට එන ඒ
ෙදස්
සංචාරකය/ට එ= Rනක_ අෙ} රෙy සංචාරය කර/න ¬ව/
වැඩ 8ෙවළක අවශතාව තම මම rතන හැjයට ෙ!
අභ/තර uව/ ෙතk ෙපkළ Lයන කාරණෙය/ ම0 ෙ.
එෙහම නැ0ව ඔබ0මාට ෙහ මට ෙකkළඹට එ/න ෙහ
ඔබ0මාට ෙහ මට ෙ+ශ රටවලට ය/න පහGව සපයාග/න
ෙනkෙව. ඒ ?සා ෙ! සඳහා වන [වැය 8බඳව කEපනා
කර/ෙ/ නැ0ව රෙy අනාගතය ෙව^ෙව/, රෙy සංව-ධනය
කළ e0 5ෙ+ශ හනාෙගන ඒවාට z.කවය Rය e0 Lයන
ෙයජනාව මා ෙ! ෙවලාෙ1 කරනවා. ග9 ඇමY0ම?, ඒ ?සා
රට ෙව^ෙව/ අෙ} 5ෙ+ශයට ඒ අවස්ථාව ලබා ග/න Lයන
කාරණය මා මත= කරනවා.
ග9 ඇමY0ම?, ඔබ0මා අf වැඩ 8ෙවළකට ය/න
අවශ කරන MY මාලාව දැ/ හදලා Yෙබනවා. ඒ MY මාලාව 0ළ
uව/ මvයා හා uව?/ 5වාහනය කරන භාඩ Gර=තව
5වාහනය කරනවා වාෙJම, ඒවාට Yෙබන වග|ම සහ ඒ පා-ශ්ව
ආර=ෂා LMම සඳහා ශ=Yම වැඩ 8ෙවළ= ෙගන Y\ම
ගැන මෙJ 5ශංසාව ෙ! ෙවලාෙ1 ද කරනවා.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, ෙ! රෙy රාජ ෙ+පළ, මහ
ජනතාවෙJ ෙ+පළ අයථා යට පා «7 කර`/ හා ඒවා ෙ!
රෙy ජනතාවට අr` කර/නට උසාහ දර කඩායෙ!
ෙබkෙහ ෙදෙනP අද අපට ඇEල R= කරනවා. ඒ ගැන අෙ}
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ම/Iව9 ෙබkෙහ ෙදෙන= අද කථා කළා. මට ඒ 5ශ්නය
Yෙබනවා. ෙශ$ෂෙය/ම පGvය කාලෙC ෙ! uව/ ෙතk ෙපkළ
ෙව^ෙව/ ආෙයජනය කර, එය mයාමක කරන වැඩ 8ෙවළ
හදනෙකkට සමහර කඩාය! ක¬ ෙකks දාලා ෙ! රෙy
ජනතාවෙJ හදවතට කාව+ද/න ගත, මව/න ගත ෙබkෙහ
ෙ+වE ස්ස= බව අද අපට ෙපෙනනවා. අ දැ=කා rට
ජනාපY0මා 5Dඛ එ0මාෙJ කඩායම ඊෙC-ෙපෙ-දා
ඉ/Rයාවට vrEලා එ0ම/ලා / කරන යf ෙ+වE
ෙහkඳ, ඒවා යහප Lයන කාරණය සමාජයට ෙප/ව/න
උසාහ ග බව. එවැ? r¬ සපය/න එපා Lයලා අ
ඔ/ෙග/ ඉEලා jනවා. ඔ/ පGvය දවස්වල බැfවා ශාල
බලෙ1ගය= ෙගනැEලා ආව ෙපරළ/න. දැ/ අ දLනවා,
ජාත/තරෙය/ උද අරෙගන, ජාත/තර වශෙය/ Pම/Qණ
කරලා, ෙ! ආව ෙපරළ/න උසාහ දරන බව.
අ අද දැ=කා, අෙ} uව/ ෙස$වය යහප මඟක ෙගන
ය/න ¬ව/ වැඩ 8ෙවළක අවශතාව හා ඒ අවශ වැඩ
8ෙවළ ?-මාණය ෙවලා Yෙබන බව. ඒ වාෙJම ග9
ඇමY0ම?, අෙ} ක නායක uව/ ෙතk පෙළ$ ධාවන පථය
¬E LMම හරහා ශාල uව/ යානාවලට සහ uව/ යානා
Vසකට එ/න ¬ව/ අවකාශය සඳහා අවශ වැඩ 8ෙවළ
ඔබ0මා ?-මාණය කළා. ඒ වාෙJම, මතල uව/
ෙතk ෙපkළ ඉතා ඉ=ම?/ ෙ! රෙy ඵලදා වාපෘYය= බවට
ප කර, අනාගත පරරට එr ඵල ෙයජනය ලබා ග/න ¬ව/
වැඩ 8ෙවළ= ?-මාණය කර/න ඔබ0මාට ශ=Yය හා
ෛධ-ය ලැෙවා Lයා 5ා-ථනා කර`/, මට කථා කර/න ෙ!
අවස්ථාව ලබා _ම ගැන zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`යට
ස්0Yව/ත ෙව`/ මා ?හඬ වනවා.

ග OලාසනාPඪ ම c8ය
(மாமி தைலைமதா0

உ-.பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ග9 ම/I0ම?. Ñළඟට, ග9 අ9/Rක 5නා/l ම/I0මා.
ග9 ම/I0ම?, ඔබ0මාට නාs 11ක කාලය= Yෙබනවා.
[අ.භා.4.53]

ග අ ක "නා  මහතා

(மாமி அ>@திக பனா@)
(The Hon. Arundika Fernando)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, 5වාහන හා  E uව/
ෙස$වා ග9 අමාත0මා ෙදවැ?වර Lයgම සඳහා ඉR[ප කර
uව/ 5වාහන පන ෙක !පත වාෙJම අද Rන ඉR-ප කල
?ෙයග ඉතා වjනවාය Lයන කාරණය මා D./ම Lය/නට
ඕනෑ. ෙමය, ජාත/තර uව/ 5වාහනය යාවකාqන LMම
සඳහා p පන ෙක !පත=. ප=ෂය හැjයට -ඒකාබ+ධ
ප=ෂය හැjයට- ඒ ස!බ/ධෙය/ අෙ} Lම 5ශ්නය= නැහැ.
ග9 අමාත0ම?, මට තD/නා/ෙස$ෙග/ අහ/න 5ශ්න
Lrපය= Yෙබනවා. එක= තම, ෙශ$ෂෙය/ම ෙ! රෙy ෙ!
=ෙෂ$Qය හා ස!බ/ධ Flight Information Region
එක
ඉ/Rයාවට ෙදනවාය Lයන කාරණය. ෙ! =ෙෂ$QෙC jන අය
0ළ ඒ ස!බ/ධව 5ශ්නය= ම0 ෙවලා Yෙබනවා. ග9
අමාත0ම?, එෙහම තවය= Yෙබනවාද Lයලා
තD/නා/ෙස$ෙJ 809 කථාෙ1_ දැන ග/න මා කැමැY.
uව/ ෙතk ෙපkළ ආර=ෂක ෙස$වය ගැන මට දැන ග/න
අවශ.
uව/
ෙතk ෙපkළ
ආර=ෂක
ෙස$වය
ෙප£+ග.කකරණය කරනවාද Lයන කාරණයට, ක නායක
uව/ ෙතk ෙපkළ ¬E කර/න බලාෙපkෙරk0 ෙවනවා න!
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ඒ සඳහා ඉඩ ෙසkයා ග/ෙ/ ෙකkෙහkමද Lයන කාරණයට
මම ඔබ0මාෙග/ පැහැR. 80ර= අෙ}=ෂා කරනවා.
ග9 අමාත0ම?, ඊළඟට මම තD/නා/ෙස$ෙJ අවධානයට
ෙයkD කර/ෙ/ ෙවන 5ධාන කාරණාවකට. ඒ තම, ෙ!
රෙy r වන uව/ ?යDව/ 8බඳ කාරණාව. අතෙC න!
සE.කාර -ධනව- පEවල අය ට රටවලට vrEලා private
pilot licence එක, commercial pilot licence එක, එෙහම
නැන! ATPL එක අරෙගන pilotsලා ණා. ඒ කාලෙC එෙහම
තම pilotsලා r ෙ. හැබැ, පGvය කාලෙC
ෙශ$ෂෙය/ම අෙ} රෙy සාමාන පEවල ෙදම1 ය/ පවා
තම/ෙJ ආදරය ද9ව/ෙJ ඉEqම අ^ව -ෙ! =ෙෂ$Qය
08/ ඉහළට ය/න ¬ව/ Lයන කාරණය rෙ තබා ෙගනසමහර ෙ1ලාවට ෙගවE ෙදkරවE උකස් තබා ෙහ තම/ ඉ09
කරග `ල Dදල= ෙයkදවා ෙහ ඒ ද9ව/ ෙ! =ෙෂ$Qයට
ෙයkD කළා. සමහර අය ට රටවලට vrEලා ෙදම1 ය/ෙJ ඒ
DදEව./ ඉෙගන ෙගන ආවා. සමහර අය ෙමෙහ$ Yෙබන
ආයතනව./ ඉෙගන ගතා. ග9 ඇමY0ම?, එෙහම ඉෙගන
ගත අයට, ඒ වාෙJ licences ගත අයට, uව/ ?යDව/
හැjයට ~ ~ අයට, 5ාෙයvක ~ව ලැn අයට ඊළඟට
Yෙබන අෙයගය තම රස්සාව= ෙසkයා ග/නා එක. ග9
අමාත0ම?, මම rතන යට අද වන ට uව/ ?යDව/ට
රස්සාව= ෙසkයා ග/නවාය Lයන එක ඉතාම අමා9 කා-යය=
ෙවලා Yෙබනවා. ෙමkකද, අද වන ට  ල/ක/ uව/ ෙස$වය
තර ෙ! රෙy ජාYක uව/ ෙස$වය යට Yෙබ/ෙ/. එයට
සාමානෙය/ අ9+දකට 10 ෙදෙනP තර වාෙJ තම බඳවා
ග/ෙ/. ග9 අමාත0ම?, ෙ! ෙ1ලාෙ1_ මම ඔබ0මාෙJ
අවධානයට ෙයkD කරනවා, අද  ල/ක/ uව/ ෙස$වය එr
ර=ෂාවලට ෙ+;කය/ බඳවා ග/නවාය Lයන කාරණය. අෙ}
රෙy අදැ|! Yෙබන, අෙ} රෙy ෙ! ස!බ/ධෙය/ පළ9+ද
Yෙබන uව/ ?යDව/ jය_, එෙහම නැන! අf ත9ණ- අය කැෙඩy ?ලධා[/ හැjයට බඳවා ෙගන ~
කරලා ඒ අය uව/ ?යDව/ හැjයට බඳවා ගැ{මට අවස්ථාව
Yය_ ඒ අයට අවස්ථාව ෙද/ෙ/ නැ0ව අද ෙ! ආව
ෙ+;කය/ uව/ ?යDව/ හැjයට  ල/ක/ uව/ ෙස$වයට
බඳවා ෙගන කටe0 LMම ගැන මට lම rෙතනවා.
ඊළඟට, ෙ! =ෙෂ$Qයට ආෙයජකය/ ෙසkය/න ඕනෑ. ග9
අමාත0ම?, ඒ කටe0 වෘත කර/න.  ල/ක/ uව/
ෙස$වයට ෙ! ඒකාකා[ය පවවා ෙගන ය/න ෙද/න එපා.
මා අ9l 20කට වැs කාලය=  ල/ක/ uව/ ෙස$වෙC වැඩ
කර ෙකෙන=. නD ෙ! ඒකාකා[ය / ෙවන uව/
ෙස$වාවලට තරගකා[වය= 08/ ෙ! රෙy ෙ! =ෙෂ$Qයට
එ/න ඉඩ ෙද/ෙ/ නැහැ. එෙහම එ/ෙ/ නැY ණාම,
තරගකා[වය= ඇY ෙව/ෙ/ නැහැ. අම ගණෙ/ budget
airlinesවලට ෙහ එ/න ඉඩ ෙද/න. අ ද/නවා, Y~
budget airline එක -`r/ ලංකා uව/ සමාගම- පවා වසා දැz
බව. අෙ} රට 0ළ uව/ ෙස$වා අfY/ ඇY ෙව/ෙ/ නැYන!,
අf අයට එ/න ෙද/ෙ/ නැYන! අ ගණෙ/ ෙ! අයට
ර=ෂාව= ෙද/න අවස්ථාව= ඇY ෙව/ෙ/ නැහැ. ඒ ?සා
 E uව/ ෙස$වා අමාතාංශය හා  E uව/ ෙස$වා අකා[ය
ෙ! ස!බ/ධෙය/ වැඩ කටe0 කර/න ඕනෑ. ඒ අයට -අf
uව/ ෙස$වාවලට- එ/න ෙද/න. අම ගණෙ/ budget
airlinesවලට ෙහ ඇ Eලා ෙ! තරගකා[වය ඇY කර/න
ඉඩ ෙද/න. ෙ! ඒකාකාරය පවවා ෙගන ය/න ෙද/න එපා.
එෙහම ෙණk තම අfY/ එන අයට ර=ෂා ෙද/න ෙහ
¬ව/ ව/ෙ/. ෙ!ක අද අෙඳනාව= ෙවලා Yෙබනවා.
ග9 ඇමY0ම?, මම rතන යට අද වන ට ෙ! රෙy
uව/ ?යDව/ හැjයට ~ ~ අය ෙද0/දහස= පමණ
ඉ/නවා, ර=ෂාව= නැ0ව.
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 අ9/Rක 5නා/l මහතා]

සමහර අය ෙදම1 ය/ෙJ DදE ල=ෂ ගණ/ යද! කරලා
අද ෙගවEවලට ෙවලා ඉ/නවා. සමහර අයට VLයා නැහැ.
සමහර අය Pඩා VLයාව= කරනවා. ෙමkනවා හ[ VLයාව=
කරනවා. ෙ! යf ෙදනා ස!බ/ධ කර ගැ{ම සඳහා වැඩ
8ෙවළ= Yෙබ/න ඕනෑ.
ග9 අමාත0ම?, අ අ9l Yහක e+ධය= කර ජාYය=.
අ ද/නවා, ෙ! රෙy uව/ හDදාව e+ධය කර/න දැවැ/ත
ශ=Yය= l/ බව. අෙ} uව/ හDදාව 0ළ uව/ ?යDව/
ඉ/නවා. uව/ පැයවලට අ සාමානෙය/ Lයනවා, flying
hours Lයලා. eද සමෙC uව/ පැය 2,500=, 3,000=, 4,000=
වැඩ කර අය ඉ/නවා. ඒ අය අද  ල/ක/ uව/ ෙස$වයට
බඳවා ග/නෙකkට ස!3-ණෙය/ ද=ව/ෙ/ Pඩ!මාෙJ
සැලL.. අද ඒ uව/ ?යDව/ට සාමාන කැෙඩy ?ලධා[/
යට තම එ/න ෙවලා Yෙබ/ෙ/. සාමානෙය/ uව/ පැය
100=, 200= පමණ Yෙබන කැෙඩy ?ලධා[/ එ=ක තම ඒ
අයව බඳවා ග/ෙ/. ඉ/Rයාව ගෙතk, සාමානෙය/
ඉ/Rයාෙ1 uව/ හDදා ?ලධා[ෙය=  E uව/ ෙස$වාවට
එක0 ෙවනෙකkට, නැන! ඉ/Rයාෙ1 Yෙබන ජාYක uව/
ෙස$වාවට එක0 ෙවනෙකkට ඒ අයට uව/ පැය 400=, 500=
Yෙබනවා න!, ඒ අය captain ෙකෙන= ෙවනවා. හැබැ, uව/
පැය 0/හාරදහස= Yෙබන අෙ} uව/ හDදා ?ලධා[ෙය= 
ල/ක/ uව/ ෙස$වාවට ඇ Eලා captain ෙකෙන= ෙව/න
න!, අම ගණෙ/ තව අ9l හය=, හත= බලාෙගන ඉ/න
ඕනෑ, සාමාන කැෙඩy ?ලධා[/ එ=ක ඒ ෙC ගමන=
ය/න. මම rතන යට ෙශ$ෂෙය/ uව/ ?යDව/ බඳවා
ගැ{ෙ! _ ජාYක uව/ ෙස$වෙC Yෙබන ඒකාකාරය ඉතාම
ෙදජනක තවය=. uව/ හDදාෙ1 uව/ ?යDව/ට
ද=ව/නා p ෙ! අ සැලLEල 8බඳව ඔබ0මාෙJ අවධානය
ෙයkD කරලා, අ ගණෙ/ ෙ! Act එක ෙවනස් කරලා හ[ ඒ
ස!බ/ධෙය/ ය! යවර= ග/න ඕනෑ.
ග9 අමාත0ම?, අපට ආරං7ය= ලැලා Yෙබනවා, ෙහට
අ?+දා ඉඳලා uව/ ෙතk ෙපk8/ ඇ0ළට එන යf
ම/ෙග/ ෙඩkල- 5= අය කර/න යනවා Lයලා ටා Lයන
ආයතනයකට. ෙමkනවාටද, ෙ! ෙඩkල- පහ= ග/න ය/ෙ/?
ෙ! රටට පැ`ෙණන අයෙJ රහස් ෙතkර09 දැන ගැ{ම සඳහා
අෙ} + අංශ ආගමන හා ගමන ෙදපා-තෙ!/0ව එ=ක
ස!බ/ධ ෙවලා ෙව/න ¬ව/ ෙමය කර/ෙ/. ෙඩkල- පහ=
අය කර/න යනවා Lයලා අපට දැන ග/නට Yෙබනවා. අ
ද/නවා, ෙ!ක යට ෙලkP ගැrEල= Yෙබන බව. ෙ! ෙයජනාව
D./ම ආෙ1 rට DදE ඇමY ර ක9ණානායක මැY0මා එම
¼රෙC වැඩ කටe0 කර කාලෙC. ෙ! රටට ඇ0¬ ෙවන
`?G/ෙග/ ෙඩkල- පහ= අරෙගන ඒ අයෙJම ෙතkර09 අෙ}
රට දැන ග/න හදනවා න!, මම rත/ෙ/ ඒක r¬ව=.
`?G/ ෙ! කාරණය දැන ගෙතk ශාල 5ශ්නය= ඇY ෙව.
ෙ! ආයතනයට අදාළව අපට ඒ ස!බ/ධෙය/ එම ආයතනවල
අයෙග/ම ෙතkර09 ඇ Eලා Yෙබනවා. සාමානෙය/ එම
ෙතkර09 ලබා ගැ{ෙ! කටe0වලට වැය ව/ෙ/ ඉතාම G¬
Dදල=. නD ෙඩkල- පහ ගණෙ/ ග/න ලැහැස්Y ෙවනවා
Lයන කාරණාව අපට දැන ග/න Yෙබනවා.
Rv/ Rගටම  ල/ක/ uව/ ෙස$වය ගැන කථා කළා. ග9
ඇමY0ම?,  ල/ක/ uව/ ෙස$වය ඔබ0මාට ස!බ/ධ නැY
ණ ඒ 8බඳව එක කාරණය= Lය/න ඕනෑ. අද  ල/ක/
uව/ ෙස$වය ගැන ෙම0ම/ලා කථා ණා. අෙ} කාලෙC 
ල/ක/ uව/ ෙස$වෙC වැVR Yණා. ඒක ඇත. අෙ} කාලෙC
5ශ්නය= Yණා. දැවැ/ත ඉ/ධන `ල= එ=ක තම 

ල/ක/ uව/ ෙස$වාව පවවාෙගන vෙC. ඟ= අය Lයනවා,
 ල/ක/ uව/ ෙස$වය එ`ෙ-yස් ආයතනයට Y~ කාලෙC
ලාභ ලැවා Lයලා. ග9 ඇමY0ම?, එෙහම එක= නැහැ.
එ`ෙ-yස් ආයතනය අෙ} Y~ වක! Pණා තම ලාභ
ෙප/^ෙ1. තා=ෂiක වශෙය/ ය! ය! Re~ තවය/
ඇY කළා. නD එ`ෙ-yස් ආයතනය අෙ} Re~ව වැs කර
ග/න l/ෙ/ නැහැ. uව/ ගම/ සඳහා සමහර රටවE සමඟ
අපට Y~ rights ඒ අය අරෙගන පා «7 කළා. ග9
ඇමY0ම?, ෙ!  ල/ක/ uව/ ෙස$වය ගැන මr/දාන/ද
අfගමෙJ මැY0මා ම0 කළා, cancellation එක= ගැන.
Cancellation fee එෙක/ ෙ! ගහලා Yෙබ/ෙ/. uව/ යානා
ඇණම cancel කරනෙකkට අය කරන cancellation fee එෙක/
ෙ! ගහලා Yෙබ/ෙ/. ෙ!ක ජාYක අපරාධය=. ෙ!ක ඕනෑම
ෙකෙනPට ෙෙරනවා. Cancellation fee එක ගැන ෙ!
=ෙෂ$QෙC jන යf ෙදනා ද/නවා.
ඊළඟට, ඊෙC ෙපෙ-දා ජනාපY0මා කÄ ගැන කතා කළා. 
ල/ක/ uව/ ෙස$වය ලබාl/ කÄ ගැන. ග9 ඇමY0ම?, ෙ!
ගැන ෙසkයලා බල/න. තD/නා/ෙස$ලා කැනy මඩලයට
සාzrකව වග Lයන ?සා, ෙ! =ෙෂ$Qයට ස!බ/ධ ?සා.
ෙ! කÄ order එක ෙද/ෙ/ බාව./. ෙ! රෙy ෙම«චර කÄ
Yෙබන ෙකkට ෙ!වා ලබාග/ෙ/ බාව./. කද ෙ!
බාව./ කÄ ෙද/ෙ/? Gෙ-/ රවත මහමයා තම
ඒක jපස්ෙස ඉ/ෙ/. එක අතකට ජනාපY0මා ෙ!
කාරණය ම0 කර/න ඕනෑ තැන ඔතැන ෙනkෙව.
ජනාපY0මා මාධ ඉR[ෙC ෙ! කාරණය ම0 LMම ?සා
ජාත/තර වශෙය/ uව/ ෙස$වයට ෙලkP කැළල=,
අප|-Yය= ඇY ණා. ඒක ගැන අ කනගා ෙවනවා. හැබැ,
ජනාපY0මා Pමන ෙහ තැනක_ ෙ! කාරණය ම0 LMම
ෙහkඳ. ෙ! කාරණය මාධයට ෙද/ෙ/ නැYව එම ?ලධා[/
ෙග/වා ෙ! ගැන
මGවා න! Ñට වඩා GlG Lයලා මම
rතනවා.
ග9 අමාත0ම?, මම සංචාරක ෂය භාර ?ෙයජ
අමාතවරයා වශෙය/ කටe0 කළ කාලෙC අ
ෙශ$ෂෙය/
බලාෙපkෙරk0 ~ ෙදය= තම අභ/තර uව/
ෙතk ෙපkළවE වැs Re~ LMම සහ අf uව/
ෙතk ෙපkළවE ආර!භ LMම. Ñට ෙපර කථා කළ බlEල
Rස්®=කෙC අෙ} ග9 ම/I0මා L1වා වාෙJ ඒ හැම තැනම
සංචාරක වාපාරය Re~ කර/න න! අභ/තර uව/
ෙතk ෙපkළවE ඇY ෙව/නට ඕනෑ, අභ/තර uව/
ෙතk ෙපkළවE Re~ ෙව/නට ඕනෑ. ඒ වාෙJම ආර=ෂාව
ස!බ/ධෙය^ සැලL.ම ෙව/නට ඕනෑ ග9 ඇමY0ම?.
ඔබ0මා මඩකළව uව/ ෙතk ෙපkළ ස!බ/ධෙය/ අද
ඉතාමම ෙහkඳ යවර= ෙගන Yෙබනවා. මම rතන යට
දැ/ එr  E uව/ ෙස$වා කටe0 පවවාෙගන යනවා.
ක නායක uව/ ෙතk ෙපk8/ ෙගkඩ බrන සංචාරකයPට
®Pණාමලටය, මඩකළවට ය/න අද සාමානෙය/ පැය
හය=, හත= ගත වනවා. ලංක/ uව/ ෙස$වෙC sea planes
Yණා.

ග OලාසනාPඪ ම c8ය
(மாமி தைலைமதா0

உ-.பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ග9 ම/I0මා, ඔබ0මාෙJ කාලය අවස/.

ග අ ක "නා  මහතා

(மாமி அ>@திக பனா@)
(The Hon. Arundika Fernando)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, මට එක නාsය= ෙද/න.

489

2018 සැ}තැ!බ- 18

`?ස්G sea plane එෙ= යනෙකkට ඒ `?ස්G/ෙJ බෑJ jක
වෑ/ එෙ= එ/න තව දවස් එකහමාර= තර යනවා. එම ?සා අද
අභ/තර uව/ ෙතk ෙපkළවE Re~ LMම ඉතාම වjනවා
Lයලා මම rතනවා.
මා Ñට ෙපර
ම0 කළ කාරණා
ස!බ/ධෙය^
ග9
අමාත0මාෙග/
80ර=
බලාෙපkෙරk0 ෙව`/ මාෙJ වචන ස්වEපය අවස/ කරනවා.

ග OලාසනාPඪ ම c8ය
(மாமி தைலைமதா0

உ-.பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

Ñළඟට, ග9 (මහාචා-ය) ආ මාරංහ ම/I0මා, ඔබ0මාට
නාs 19ක කාලය= Yෙබනවා.
[අ.භා.5.05]

ග (මහාචාය) ආ¯ මාරDංහ මහතා

කරනෙකkට, "O/Level fail" Lයා 5කාශ කර Yණා. එ0මා ව0
අකා[වරෙය= හැjයට ෙහ ව0වල වැඩ කළාය Lයා තම
අ  අහලා Yෙ. ?ශා/ත මංහ ෙ! සමාගෙ! සභාපY
හැjයට ප කෙළ$ කද? ?ශා/ත මංහ Lය/ෙ/ මr/ද
රාජප=ෂ මහමයාෙJ [/දෑෙJ අයාද, මE.ද? මම ඒක
ද/ෙන නැහැ. [බාධා LMම=] සෙහදරෙය=. එ0`යෙJ
සෙහදරයා තම ල/ක/ uව/ ෙස$වෙC සභාපYවරයා
හැjයට ප ෙ.

ග අ ක "නා  මහතා

(மாமி அ>@திக பனா@)
(The Hon. Arundika Fernando)

ග9 ම/I0ම?, ඒ ?සාද ගාම/yකාරෙය= ඊළඟට සභාපY
යට ප කෙළ$?

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆP மாரசி0க)

ග (මහාචාය) ආ¯ මාරDංහ මහතා

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, අද Rන සාක«ඡාවට භාජන
වන uව/ 5වාහන පන ෙක !පත සහ uව/ ෙස$වා පනත
යටෙ ?ෙයග ස!බ/ධෙය/ කථා LMමට ලැ\ම ගැන මම
ස/ෙතෂ වනවා. ෙලකෙC වා-කව .යන 4කට වැs ම/
සංඛාව= සහ ෙටk/ `.යන 50කට අක භාඩ 5මාණය=
5වාහනය කරන uව/ ගමනාගමනය ස!බ/ධෙය/ තම ෙ!
uව/ 5වාහන පන ෙක !පත ඉR[ප කරලා Yෙබ/ෙ/. ෙ!
ද=වා ජාත/තර  E uව/ෙස$වා සං ධානයට අය සාමාKක
රාජය/ 192/ 131=ම ස!DYගතව, එම ස!DYෙC
5Yපාදනය/ට අදාළව තම තම/ෙJ රාජය/ r {Y ප+ධY
0ළ පවවාෙගන යනවා. අ  ඒ රාDව 0ළ jන  E uව/
ෙස$වා ?යාමනය/ කරන රාජය= හැjයට අද ෙ! පන
ෙක !පත ඉR[ප කර/ෙ/.
ෙමම
පන ෙක !පත ස!බ/ධෙය/ කථා කරනවා
වාෙJම, ඒ හා සමාන වැදගකම= දරන අෙ} uව/ ෙස$වය
ගැන කථා කර/න මම බලාෙපkෙරk0 ෙවනවා. ෙමkකද, ෙ!
uව/ ෙස$වය ස!බ/ධෙය/
ධ කාරණා අද ෙ! සාක«ඡාවට
භාජන ණා. ඒ හරහා සත කෘY ~ අවස්ථා Yණා. එම
සතය මත= කර ෙද`/ කථා කර/නට මා බලාෙපkෙරk0
ෙවනවා.
රජෙC DදE 8බඳ කාරක සභාව හැjයට අ දැනට
ල/ක/ uව/ ෙස$වය restructure කර/ෙ/ ෙකkෙහkමද
Lයලා අ^ කාරක සභාව= යටෙ අධයනය කර`/ ඉ/නවා.
ඒ ස!බ/ධෙය/ අ ඉR[ෙC_ ගත e0 mයාමා-ග 8බඳව
සාක«ඡා කර/නට බලාෙපkෙරk0 ෙවනවා.
ල/ක/ uව/ uව/ ෙස$වයට lg Yෙබන ෙ! පාව
ෙ ෙකkෙහkමද Lයා ෙ! පා-.ෙ!/0ෙ1_
ධ අවස්ථාවල
අ කථා කර Yෙබනවා. මට ක./ කථා කළ ඒකාබ+ධ
ප=ෂෙC සමහර ම/Iව9 L1ෙ1, ''මෑත කාලෙC තම යfම
පා l ෙ'' Lයා. ෙ!ක තම ජනතාව ෙනkමඟ යවන
මෙ1දය ෙවලා Yෙබ/ෙ/.
2015 වසරට ක./ ල/ක/ uව/ ෙස$වෙC සභාපYවරයා
ෙලස rjෙC කද? යfෙදනාටම දැ/ ඒක අමතක ෙවලා
Yෙබනවා. ?ශා/ත මංහ තම 2015ට ක./ ල/ක/
uව/ ෙස$වෙC සභාපYවරයා ෙලස rjෙC. ෙ! ?ශා/ත
මංහ Lය/ෙ/ කද? ඒක දැ/ යfෙදනාටම අමතක
ෙවලා Yෙබනවා. ?ශා/ත මංහෙJ GlGක! ෙමkනවාද? අ
ද/නා තර`/ එ0මා O/Level fail. එ0මාෙග/ 5ශ්න
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(மாமி (ேபராசிாிய) ஆP மாரசி0க)
නැහැ. මම Lය/ෙ/ ෙ! l ~ හා?ය ගැන අමතක
කර/න බැහැය Lයන කාරණය. ඒ ?සා තම ඒ ගැන ෙසkයා
බැqමට ජනාපY ෙකk`ෂ/ සභාව= ප කෙළ$. ඒ තර=
ෙනkෙව, අ රජෙC DදE 8බඳ කාරක සභාෙ1_ දැ/ ෙ!
ගැන ෙහkයනවා; ඒ කාලෙC l ~ වැVR යEල=ම අ
ෙහkයනවා. ඒ l ~ වැVR වහ/න බැහැ; ?ශා/ත මංහ
කළ ෙ+වf වහ/න බැහැ.
?ශා/ත මංහ මහමයා, නැන! මr/ද රාජප=ෂ
මහමයාෙJ මස්නා ල/ක/ uව/ ෙස$වයට ෙමkකද කෙළ$?
ඔ තම/ෙJ r0මතයට uව/ යානා පාලනය කළ ය අ
දැ=කා. ඒ ගැන
ධ කථා Yෙබනවා. අපට දවස= ණ ඒ
ගැන කථා කර/න ¬ව/. මැෙEයාවට vය flight එක= ඔට
ඕනෑ ෙවලාවට "ට=" ගාලා අ?= පැතට හරවලා ෙගනාවා;
ඒක මැෙEයාෙ1 ඉඳලා ංග}39වට ෙගනාවා. "ඒක අD~ගම
ඇමY0මාට අවශ ?සා ෙගනාවා" Lයා එ0මා ඒ ස!බ/ධෙය/
එදා අසතය= 5කාශ කර Yණා. ඒක ෙනkෙව ෙ/, ඇත
කථාව. එෙහම එක= නැහැ. ?ශා/ත මංහෙJ rතවYයට
අවශ ෙවලාවට uව/ යානා ෙවනස් කළා.
ෙ! uව/ ෙස$වයට කරන ලද හා?ය බල/න ඕනෑ න!,
ෙම/න ෙ! කාරණය ෙකෙරr අවධානය ෙයkD කර/න Lයා
මම ග9 ම/I0ම/ලාෙග/ ඉEලා jනවා. ෙ! uව/ ෙස$වය
0ළ Yෙබනවා, ?ලධා[/ සමඟ එක0ෙවලා හද Collective
Agreement එක=. uව/ යානා කා-ය මඩලය; uව/
?යDව/ ෙනkවන කා-ය මඩලය, -ඒ Lය/ෙ/ uව/ ෙස$වක
ෙස$ කාව/- සඳහා වන Collective Agreement එක අස/
කර/න හදනෙකkට, ?ශා/ත
මංහ මහමයා ඒක
?-මාණය කෙළ$ තමාෙJ rතවYයට අවශ යට. ඒක
ෙකkෙහkම ?-මාණය කළාද Lයනවා න!, "වහාම ෙ!
Collective Agreement එක අස/ කර/න, නැන! මම
uව/ ෙස$ කාෙව එ=ක ඇ  strike කරනවා" Lයා
අවසානෙC එවකට j 5ධාන ?ලධා[/ට ඔ බලපෑ! කළා. ඒ
යට තම ?ශා/ත මංහ Lයන rට සභාපYවරයා එදා
වැඩ කෙළ$.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, uව/ ෙස$වක ෙස$ කාව/
සඳහා වන block hour එකකට ලබාෙදන ඇෙම[කා^ ෙඩkල5මාණය ෙ! Collective Agreement එෙ= Yෙබනවා. uව/
යානාෙ1 ?යDවාට වඩා, uව/ යානාෙ1 cabin manager,
නැන! purserට block hour එකකට ෙගවන ෙඩkල- 5මාණය
වැs. ෙකkෙහkමද ෙ!ක ෙ? ස!3-ණ uව/ යානාව
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 (මහාචා-ය) ආ මාරංහ මහතා]

ස!බ/ධෙය/ jන 5ධාන ?ලධා[යා -uව/ ?යDවාට- වඩා
uව/ ෙස$වක ෙස$ කාව/ට පැයකට ෙගවන Dදල වැs. ෙ!
Collective Agreement එක අස/ කෙළ$ ඇ? ?ශා/ත
මංහ මහමයාට අවශ ණා, තම/ෙJ rතවYය
ස/ෙතෂ කර/න.

ග `d ර°මා

මහතා

(மாமி ;ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)
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මට ක./ කථා කළ අෙ} rට ?ෙයජ ඇමY0මා ෙ!
කÄ 5ශ්නය ගැන L1වා. ග9 ඇමY0ම?, අ ෙමෙහම rතD.
ජනාපY0මාට ඒ කÄ ක/න ලැෙබ/ෙ/, එ0මා flight එෙ=
යන ගම/ සාමාන අය කන කෑම කන ?සා ෙ/. හැබැ,
මr/ද රාජප=ෂ මහමයා යන කාලෙC G [ කෑම l/ෙ/.
එ0මාට තර= special catering service එක= Yණා. එ0මාට
තර= G ෙශ$ෂ uව/ යානය= Yණා. එ0මාට තර, ඒ
uව/ යානය Yෙ. ඒ uව/ යානය 0ළ Y~ G ෙශ$ෂ කෑම
ව-ග ගැන ඒ uව/ ෙස$වෙC අයම Lයනවා. ඒ catering service
එක කෙළ$ ෙකkෙහkමද Lයන එක uව/ ෙස$වෙC අයම
Lය/ෙ/.

Girlfriend.
ග අ ක "නා  මහතා
ග (මහාචාය) ආ¯ මාරDංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆP மாரசி0க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

අෙ} DK- රමා/ ම/I0මා Lයනවා "girlfriend" Lයා.
මම න! ඒක ද/ෙ/ නැහැ, rතවYය.
?ශා/ත
මංහ මහමයාෙJ කාලෙC Collective
Agreement අස/ කරනෙකkට එවකට Collective Agreement
අස/ කළ, දැනට [ස් කළමනාකරණ අංශෙC 5ධා?යා HHR-, -

ග අ ක "නා  මහතා

(மாமி அ>@திக பனா@)
(The Hon. Arundika Fernando)

තවම ඉ/නවා ෙ/.

ග (මහාචාය) ආ¯ මාරDංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆP மாரசி0க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ඔ1, තවම ඉ/නවා. ඒක තම අපට Yෙබන 5ශ්නය.
දැ/ව අ ඒ අය අ/ කර/න ඕනෑ.

ග අ ක "නා  මහතා

(மாமி அ>@திக பனா@)
(The Hon. Arundika Fernando)

5_} කැPලාවල.

ග (මහාචාය) ආ¯ මාරDංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆP மாரசி0க)

(மாமி அ>@திக பனா@)
(The Hon. Arundika Fernando)

කÄ ලබා_ම හ[යට කර/න බැ[ න! ඒවා ෙනk_ ඉ/න
ඕනෑ. Business class එෙ= vය, economy class එෙ= vය
හැමෙදනාටම ෙද/ෙ/ ෙ! කÄ. ෙ! කÄ l/න අය ගැන
ෙහkය/න ෙක.

ග (මහාචාය) ආ¯ මාරDංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆP மாரசி0க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

මr/ද රාජප=ෂ මහමයාට ල/ක/ uව/ සමාගෙ!
Yෙබන ඒ වාෙJ කÄ Yයා එෙහම කෑම= කාලාව 9+ද=
Yෙ නැහැ. ෙමkකද, එ0මාට G [ කෑම l/ෙ/. ඒක ?සා
තම එ0මා G [ කෑමවලට අමතරව G [ uව/ යානයP
order කෙළ$. ඒ G [ uව/ යානෙC හැj අ දැ=කා ෙ/. ඒක
එ0මාට ?දාෙගන ය/න, නා/න, යfම ෙ+වE කර/න
අවශ සැප පහGක! සrත uව/ යානය=. ඒ uව/ යානය
ලැහැස්Y කර Yෙ, uව/ගත ෙව/න දවස් ෙදකකට ක./
එr seats jක ගලවලා අfෙත/ ඒක set up කරන යට.
එවැ? වැඩසටහ/ හරහා තම ෙ! uව/ ෙස$වය කාබා?යා
කර Yෙ.

ග අ ක "නා  මහතා

(மாமி அ>@திக பனா@)
(The Hon. Arundika Fernando)

ඔබ0මා මට වඩා ෙහkඳට මr/ද රාජප=ෂ මහමයා ගැන
ද/නවා. මr/ද රාජප=ෂ rට ජනාපY0මා සාමාන යට
ඉ/න ෙකෙන=.

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ඔබ0මා ඔෙJ නම ද/නවා. ඔ 5_} කැPලාවල.
පා-.ෙ!/0ෙ1 ක` වට ෙග/වලා එ0මාෙග/ 5ශ්න කරන
ෙවලාෙ1 එ0මාට උතර නැY ණා. ඇ ෙ!ක අස/ කෙළ$
Lයන එකට ෙහ$0ව Lය/න එ0මාට බැ[ ණා. "බලපෑ! ?සා"
Lයා එ0මා Lයනවා. බලපෑ! ?සා අස/ කළ, uව/
?යDව/ට වඩා uව/ ෙස$වක-ෙස$ කාව/ෙJ පsය වැsෙව/න
Collective Agreement එක අස/ කර/ෙ/ ෙකkෙහkමද?
ෙශ$ෂෙය/ ල/ක/ uව/ සමාගෙ! සභාපY0මාෙග/ සහ
අධ=ෂ මඩලෙය/ මා ඉEලා jනවා, රාජප=ෂ eගෙC ට
?ශා/ත මංහ මහමයාට ඕනෑ යට වැඩ කළ අය
දැ/ව අ/ කර/න Lයා. ෙ! අය අ/ කර/න ෙහ$0
කාරණා ඕනෑ තර! Yෙබනවා. 2015 ජනාපYවරණය සහ මහ
මැYවරණය ෙවලාෙ1 ල/ක/ uව/ සමාගෙ! ෙස$වය කළ
අයට එ= එ= 5ෙ+ශ භාර _ලා Y~ හැj අ දැ=කා. ඒවා
දැනටම එ8ෙවලා Yෙබනවා. ෙ!
[ස් කළමනාකරණ
මහව9 ඡ/ද වාපාරෙC_ ෙකkෙළk/නාව, රනර 5ෙ+ශවල
වැඩ කළා. ල/ක/ uව/ සමාගම ස!3-ණෙය/ බලය අe0
ෙලස පා «7 කළා. ල/ක/ uව/ ෙස$වෙC කළමනාකාර level
එෙ= 400කට අක [ස= ඉ/නවා.

ග (මහාචාය) ආ¯ මාරDංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆP மாரசி0க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ඒ r/දාම තම එ0මා එය අරෙගන vෙC. ජපානෙC ට
එනෙකkට uව/ යානය= ෙග/වාෙගන තම එ0මා ආප
ආෙ1. අෙ} ව-තමාන ජනාපY0මාව, අගමැY0මාව Lම
ෙවලාවක uව/ යානය= තම/ටම Lයලා ෙව/ කරෙගන
ය/ෙ/ නැහැ. ඇතටම "එ`ෙ-yස්" ආයතනය එ=ක Y~
v Gම අවලංu කර/න ෙහ$0ව ෙ ඕක ෙ/. එ0මාට
ය/න ඕනෑ ණා. l/ෙ/ නැහැ. ජනාපYවරයාට සහ අදාළ
කඩායමට seats 5මාණය l/නා. එතැ?/ එහාට එ0මාෙJ
ප[වාර ෙස$නාවටම l/ෙ/ නැහැ Lයා v Gම අවලංu කළා.
ෙ!ක තම ල/ක/ uව/ සමාගම ප[හා?යට පෙව/න
ෙහ$0ව. අ Lය/ෙ/ ල/ක/ uව/ ෙස$වය ආර=ෂා කළ
e0 Lයා. ඒෙ= කථා ෙදක= නැහැ. It is our national pride.
So, we must protect it. There is no argument about it. අ
ඉ/ෙන ල/ක/ uව/ සමාගම ආර=ෂා කළ e0 Lයන
පැහැR. ස්ථාවරෙC. ෙහ$0ව ෙමkක=ද? ල/ක/ uව/
ෙස$වය හරහා තම සංචාරකෙය වැsෙය/ම එ/න කැමY. ඒ
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uව/ ෙස$වය හරහා, ඒ රෙy uව/ යානයක එ/න තම
සංචාරක ආක-ෂණය Yෙබ/ෙ/.

ග අ ක "නා  මහතා

(மாமி அ>@திக பனா@)
(The Hon. Arundika Fernando)

ග9 ම/I0ම?, eෙරපයට යන uව/ ගම/ නැවැpෙC ඒ
?සාද?

ග (මහාචාය) ආ¯ මාරDංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆP மாரசி0க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ඒෙ= 5ශ්න Yෙබනවා. අ  පැහැR.ව ඒ ගැන කථා
කරනවා. "නරාස්" ආයතනෙC mයාමා-ග ස!බ/ධෙය/
ශ්ෙEෂණය= කළ e0; ඒ ගැන වාද- වාද කළ e0.
5ාෙ+¥ය uව/ ෙස$වාව= යට අ Lම ෙවලාවක එය අ^මත
කර/ෙ/ නැහැ. ඒක පවවාගත e0.
අපට Yෙබන ල/ක/ uව/ ෙස$වය ජාත/තර uව/
ෙස$වය=. ? කළමනාකා[වෙය/ ඉR[ වැඩසටහන= හරහා
ෙ!ක 5Yවහගත LMම 0ළ අපට හැLයාව= ලැෙබනවා ෙ!
uව/ ෙස$වය Rගටම පවවාෙගන ය/න. ෙ!වා ෙ අෙ} රෙy
තර= ෙනkෙව. 2010_ JAL -Japan Airlines එක- වැ ණා.
ඇෙම[කා^ ෙඩkල- .යන 7ක පාව= +ධ ණා. එම uව/
ෙස$වෙC ඉතාම ද=ෂ කළමනාකා[වය හරහා ෙ! .යන 7ක
පාව එ0ම/ලා ජය ගතා. එම කළමනාකා[වයට ප ෙව«ච
අ9l 80= වයසැY එවකට එම uව/ ෙස$වෙC සභාපYවරයා
G ෙශ$ කළමනාකා[ව වහය= ආර!භ කළා. ඒකට L1ෙ1,
Amoeba Management Lයා. Amoeba ෙකෙන= තම/ෙJ
කඩායම manage කරනවා වාෙJ, එ0මා නායකවය හදලා ඒ
ඒ හැම ෙකkටස=ම බාර _ලා නායකවය හරහා ෙකkෙහkමද
profitable ෙව/ෙ/ Lයන scenario එක= හරහා තම Japan
Airlines එක නැවත අ9l 3= ඇ0ළත ලාභ ලබන තවයට
ප කෙළ$. ෙ!ෙ= Yෙබ/ෙ/, rocket science ෙනkෙව. uව/
ෙස$වෙC ප[පාලනය තම ෙ! Yෙබ/ෙ/. Rocket science
ෙනkෙව ෙ! Yෙබ/ෙ/. අපට ය! ය! කා-යය/ jක= කළ
e0 ෙවනවා. එක= තම, ල/ක/ uව/ ෙස$වයට සමහ9 _ලා
Yෙබන loansව./ 5ධාන බැංP ෙදක= වන ලංකා බැංPව හා
මහජන බැංPව ලබා ග/නා ෙපkq 5මාණය අY ශාල gම. ඒ
වාෙJම, Ceylon Petroleum Corporation එක තම/ ලබා ෙදන
uව/ යානා ඉ/ධන සඳහා වන `ල නැවත `ල ÀQය හරහා
සංෙශධනය කළ e0 Lයා අ ශ්වාස කරනවා. ඒ `ල ÀQය
සංෙශධනය ණාම ල/ක/ uව/ ෙස$වයට තම/ට අවශ
වන DදE 5මාණය ගණනය කර ගත හැL ෙවනවා. ඒ තර=
ෙනkෙව, අපට ෙ! r§ෙම/ ලැ\ Yෙබන වාය අ
5ෙයජනයට ගත e0. අ ඉ/ෙ/ airline hub එකක. ඒ ?සා
ල/ක/ uව/ ෙස$වය හ[යට ?-මාණය¥qව ඉR[යට අරෙගන
vෙයk ෙ! airline hub එක හරහා අපට හැLයාව= ලැෙබනවා,
අපට Yෙබන අවස්ථා වැs කරග/න. උදාහරණයකට ðනය
වාෙJ රටක නගර රා;යකට අෙ} uව/ ෙස$වය වා}ත කර/න
¬ව/ න! ෙහkඳ. ෙමkකද, අද ðන සංචාරකෙය ශාල
සංඛාව= ලංකාවට ඇ_ එනවා. ෙ! හරහා අෙ} uව/ ෙස$වාව
¬E කර/න අපට හැLයාව ලැෙබනවා.
රජෙC DදE 8බඳ කාරක සභාෙ1_ සාක«ඡාවලට භාජනය
ෙවනෙකkට අ දැක ෙදය= තම, අෙ} ෙ+¥ය uව/
?යDව/ට සහ ෙ+¥ය uව/ ?යDව/ට සලක/ෙ/ ම
ෙදකකට බව. ෙ!ක ?වැVR ය e0 Lයා අ ශ්වාස කරනවා.
ෙ+¥ය uව/ ?යDෙව යfම ෙදනා අදාළ රජෙC බl -tax එකDදE යEලම ෙගවනවා. නD, ෙ+¥ය uව/ ?යDෙව ඒ බl
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ෙගව/ෙ/ නැහැ, ඔ/ බ+ෙද/ ?දහස්. ඒ ?සා ෙ!
ස!බ/ධෙය/ ෙ+¥ය uව/ ?යDව/ෙJ කලLMම=
Yෙබනවා. ඒ ?සා ෙ! ගැන අවධානය ෙයkD කර ෙ+¥ය uව/
?යDව/ෙග^ ඒ බl අය කරන මෙ1දය හදා ගෙ
නැන!, ෙ+¥ය uව/ ?යDෙව අෙ} රට දාලා යන තවයට
ප ෙවනවා. ඒ ?සා ෙ! ගැන අ දැs අවධානය ෙයkD කළ e0
ෙවනවා. එෙහම ෙණk, ෙ+¥ය uව/ ?යDෙව ෙ! රට දාලා
යන එක අපට නවවා ග/න ¬ව/. ෙමkකද, ෙ! ෙ+¥ය uව/
?යDෙව තම අෙ} ල/ක/ uව/ ෙස$වය ඉතාම |-Yම
යට ඉR[යට අරෙගන ය/ෙ/. ඒ වාෙJම තම, ල/ක/
uව/ සමාගමට අ^බ+ධව SriLankan Aviation College එක=
Yෙබනවා.
ෙ!ක uව/ ෙස$වය ස!බ/ධ
ධ ~ පාඨමාලා කරන
තැන=. අ ෙ! ~ පාඨමාලා කරන තැන ගැන අධයනය=
කළා. එතෙකkට අ දැ=කා, ෙලකෙC Yෙබන අනාගත
අවශතාව/ සමඟ යනෙකkට ෙ! SriLankan Aviation College
එකට ඉR[ෙC_ ශ්ව දාලය= ද=වා 5ව-ධනය ෙව/න
හැLයාව Yෙබන බව. ෙ! අංශෙය/ අනාගතෙC 2025 වන ට
250,000ක පමණ VLයා අවස්ථා උපාදනය ෙවනවා. uව/
යානා ඉංKෙ/9 පාඨමාලා වැs LMම 0ළ, uව/ යානා කා-ය
මඩලය ?-මාණ¥qව ඒ පාඨමාලාවලට ෙයkD LMම 08/
2025 වන ට අපට හැLයාව= ලැෙබනවා, ආයාෙ1 තර=
උපාදනය වන VLයා අවස්ථා 250,000කට පමණ අෙ} ත9ණ
ත9iය/ ෙයkD කර/න. ඒ ?සා අ අනාගතය ගැන rතලා
knowledge economy එක= හැjයට ඉR[යට යනෙකkට ඉතාම
වැදග තව තැන= තම, ෙ! uව/ ?යD සහ uව/
ඉංKෙ/9ව9/ ~ LMෙ! පාසල. ඒ පාසලට අ අවස්ථාව
ලබා Rය e0, පාඨමාලා වැsRe~ කර වැs වැsෙය/ අෙ}
ද9ව/ට අධාපනය ලබා ෙද/න. ලංකාෙ1 තර= ෙනkව
ෙලකෙC uව/ යානා සමාග! සමඟ ඇY වන ඉEfම සමඟ ඒ
ෙගkEල/ට අවශ කරන ඒ ?! වළf ¬E කර ෙද/න අ
අවස්ථාව ලබා Rය e0.
එම පාසල හරහා අ ට හැLයාව= ලැෙබනවා, ල/ක/
uව/ ෙස$වයට අදාළ අ?P ආයතන කා-ය=ෂම කර uව/
ෙස$වයට අදාළ ආදායම වැs කර ග/න. ඒ තර= ෙනkව ඒ
08/ අෙ} |-Yය වැsවනවා. ෙමkකද, ඒ ආයතනය
ආයාෙ1ම Yෙබන uව/ යානා සමාගම= සමඟ බ+ධ ~
5ධාන ෙපෙළ$ ආයතනය=. ආයාෙ1 අෙ} රට ආස/නෙC
රටවල ෙමෙහම පාසල= නැහැ. එම ?සා ෙ! ම/ SriLankan
Aviation College එක ශ්ව දාල මyටමට Re~ කර/න අ ට
හැLයාව ලැෙබනවා. දැනට SriLankan Aviation College එක
ම ෙජ/ ෙකkතලාවල ආර=ෂක ශ්ව දාලය සමඟ
අ9l 4ක පාඨමාලාව= කරනවා. ෙ! පාඨමාලාවට අමතරව
SriLankan Aviation College එක හරහා ෙවනම උපා
පාඨමාලා ආර!භ LMම 08/ Aeronautical Engineering
පැෙ එෙහම නැන!, uව/ යානා ඉංKෙ/9 දාව
පැෙ පාඨමාලා තව තව වැs කර අ ට එම =ෙෂ$Qය ¬E
කර ග/න හැLයාව ලැෙබනවා. [බාධා LMම=] ෙ! අවස්ථාෙ1_
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය මෙJ ෙවලාව අවස/ බවට සංඥා
කරනවා. අද වාදයට ග/නා uව/ 5වාහන පන ෙක !පත
සහ uව/ ෙස$වා පනත යටෙ ?ෙයග ?ෙයග ම/
ල/ක/ uව/ ෙස$වය ?-මාණ¥qව නැවත 5Yවහගත කළ
හැL වන බව අ
ශ්වාස කරනවා. ඒ හරහා අ ට වjනා අෙ}ම
uව/ ෙස$වය වන ල/ක/ uව/ ෙස$වය Vක ග/න අ
කටe0 කර/න ඕනෑ. ඒ තර= ෙනkෙව. ෙ! uව/ ෙස$වය
regional uව/ ෙස$වය= යට rත/ෙ/ නැYව ජාත/තර
uව/ ෙස$වය= -international airline එක=- හැjයට තා
සංචාරක ක-මා/තයට අවශ uව/ යානා jක වැsRe~ කර
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 (මහාචා-ය) ආ මාරංහ මහතා]

ෙගන ෙමr Yෙබන අ පා jක හදා ෙගන ?-මාණ¥qව ෙ!
uව/ ෙස$වය අ ෙගkඩ නැය e0.
ෙ! අවස්ථාෙ1_ ෙශ$ෂෙය/ම මම ෙ! ක9ණ Lය/න ඕනෑ.
ෙ! uව/ ෙස$වෙC කළමනාකරණ =ෙෂ$QෙC -managerial level
එෙ=- jන 380කට අදාළ [ස අත[/ ෙ! සමාගමට ෙ¨r
ෙවලා සමාගම නාශ කරන කඩායෙ! 30=, 40= jනවා.
ෙ! කඩායම ෙ! සමාගෙම/ ඉව කර සමාගම ? තැනකට
ගෙතk අ ට ඉ=මනටම නැවත ල/ක/ uව/ ෙස$වය යථා
ප[R ෙගන ය/න ¬ව/ය Lයා අ
ශ්වාස කරනවා. ෙබkෙහkම
ස්0Y.

ග OලාසනාPඪ ම c8ය
(மாமி தைலைமதா0

உ-.பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

Thank you. Next, Hon. I. Charles Nirmalanathan. You
have eleven minutes.
[

பி.ப. 5.25]

ග ඉ. චාEස් මලනාද

මහතා

(மாமி இ. சா
நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ தைலைமதா5 உ03பின அவகேள, நறி.
ெகௗரவ ேபாவர* ம 0 சிவி# விமான" ேசைவக6
அைம"சாினா# வாதி ல ஏ றி" ெச#ல# ச$டல
இ5
7ைவக3ப$,6ள*.
பலாM
விமான
நிைலயமான* சவேதச விமான நிைலயமாக மாற
ேவ+,ெமற என* க:ைத ெகளரவ அைம"ச:
இ)த அரசா5கதி  இ)த ச)த3பதி# வMQ0தி
Kற வி:Hகிேற. பலாM விமான நிைலயமான* ஒ:
சவேதச விமான நிைலயமாக மாற ேவ+,ெம0
வடகிM:கிற மக6 மிக9 வி:Hகிறாக6. பலாM
விமான நிைலய ஒ: சவேதச விமான நிைலயமாக
மாறினா#, வடகிM:கிற மக6 மாதிரம#ல, வட
மாகாணைத அ+மி*6ள மாவ$ட5களி# இ:கிற
மக<
நைமயைடவ;
அவக<ைடய
ேபாவர*க6
இலவாக3ப,;
எ5க<ைடய
பிரேதச அபிவி:தியி# ேமைமயைட)த பிரேதசமாக
மா0வத  வாC3பாக அைமQ. பலாM விமான
நிைலயைத3
Hனரைம3ப*
ெதாடபாக
கட)த
கால5களி#
பலவிதமான
பதிாிைக"
ெசCதிக6
ெவளிவ)தா?Kட,
சப)த3ப$டவக6
ஓ
ஆகWவமான தீமானைத எ,ததாக இ0வைர நா
அறியவி#ைல.
ெகௗரவ அைம"ச அவகேள, பலாM விமான
நிைலயைத இ)தியாைவ" ேச)த ஒ:  ஆC9
ெசCதி:3பதாக நா ஒ: பதிாிைக ல அறி)ேத.
த5க<ைடய நா$2 நிதியா# அதைன3 Hனரைம3H"
ெசCவதி# அவக6 மிக9 ஆவமாக இ:கிறாக6.
ஆகேவ, இ)த பலாM விமான நிைலய சவேதச விமான
நிைலயமாக மா0வத  நீ5க6 நடவ2ைக எ,க
ேவ+,. ஏ கனேவ இ)திய அரசா5கதினா# அத ாிய
ஆேலாசைனக6
வழ5க3ப$2:கிறன.
ஆனா#,
த ெபா* சவேதச3 பயணிக6 ேபாவர*
க$,3பா$, அதிகார சைப இ)திய அரசா5க அைத"
ெசCவைத த,3பதாக பரவலாக" ெசCதி ெவளியாகிQ6ள*.
அதைன ேநர2யாக த,காவி$டா? அதைன"
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சப)த3ப$டவக6
வி:பவி#ைல
எ0
நா
அறி)தி:கிேற. ஆகேவ, ெகௗரவ அைம"ச அவகேள,
நா த5களிட பலாM விமான நிைலய ெதாடபான ஒ:
பதிைல எதிபாகிேற. ஏெனறா#, பலாM விமான
நிைலய ஒ: சவேதச விமான நிைலயமாக மா0கிற
ப$சதி#
வடகி#
மிக3
பாாிய
மா றைத
ெகா+,வரK2ய ஒ: d/நிைல இ:கிற*. ஆனா#,
ெத கி#
மாதிர
விமான
நிைலய5கைளQ
*ைற7க5கைளQ
அைம3ப*
மக6
மதியி#
ஒ:விதமான அபிவி:தியாக ெதாிகிற*. இ)த நிைலயி#
எ5க<ைடய அய# நாடாகிய - தமிழக<ைடய தாC
நாடாகிய இ)தியா 7வ)* அைத அபிவி:தி ெசCவதாக"
ெசா#கிறேபா* ஏ அத  அ@மதி வழ5வத 
காலதாமத5க6 ஏ ப$, ெகா+2:கிறனெவபைத
ெகௗரவ அைம"ச அவக6 ெதளி9ப,த ேவ+,ெம0
ேக$, ெகா6கிேற.
ெகௗரவ அைம"ச அவகேள, இ)த விமான நிைலயைத
அரசா5க நிதியி# Hனரைம3H" ெசCய3ேபாவதாக9 ஒ:
கைத Kற3ப,கிற*. அரசா5க நிதியி# அதைன3
Hனரைம3H" ெசCவெதறா# பாாிய ெதாைக ேவ+,.
ள5க6, =திக6, ைவதியசாைலக6 என ஏ கனேவ
வடகி#
பலவிதமான
அபிவி:தி3
பணிக6
ேம ெகா6ள3பட
ேவ+2யி:கிறன.
ஆனா#,
அவ 0 நிதி ெசலவிட72யாத ஒ: d/நிைல
அரசா5கதி  இ:கிற*. இ)த நிைலயி# பலாM
விமான நிைலயைத அரசா5க Hனரைம3H" ெசCவதாக
Kறி ெகா+, காலைத கடதா*, இ)தியா
அரசா5க*ட ஆகWவமான ேப"-வாைத நடதி
அதைன3 Hனரைம3H" ெசCய ேவ+, எ0 சிவி#
விமான ேசைவக6 அைம"சைரQ இ)த அரசா5கைதQ
எ5க<ைடய மக6 சாபாக9 வட மாகாண சைப
சாபாக9 அ5கி:கிற ஏைனய அைன* தர3பின
சாபாக9 ேக$, ெகா6கிேற.
ெகௗரவ
அைம"ச
அவகேள,
த5க<ைடய
அைம"-கீ/ இய5கிற இல5ைக3 ேபாவர*"
சைப ெதாடபான ஒ: விடயைதQ இ"ச)த3பதி#
றி3பிட வி:Hகிேற. அதாவ*, 2011 ஆ ஆ+,
2சப 7த# 2015 ஆ ஆ+, வைர வட மாகாண
இல5ைக ேபாவர*" சைப ஊழியக<ைடய EPF
பண இ@ அவக< கிைடகவி#ைல. அ*
ெதாடபாக நா கட)த வர9 ெசல9தி$ட விவாததி#
கல)* ெகா+, Kறியேபா*, மிக விைரவி# அ)த
ெகா,3பன9க6 வழ5க3ப,ெம0 பிரதி அைம"ச
அவக6 உ0தியளிதி:)தா. ெகௗரவ அைம"ச
அவகேள, வட மாகாண இல5ைக3 ேபாவர*"
சைபமீ* நீ5க6 நமதி3H ைவதி:கிறீக6.
அ+ைமயி#
உ5க<ட
உைரயா2யேபா*Kட,
அ5கி:கிற ஊழியக6 திறைமயான 7ைறயி#
பணிHாிகிறாகெள0 Kறினீக6. உ+ைமயி# நா
ெப:ைமயைட)ேத. இ)த நிைலயி# இ)த EPF நிதியி#
கி$டத$ட 322 மி#Mய fபாC இல5ைக3
ேபாவர*"
சைபயா#
எ5க<ைடய
வட
மாகாணதி  வழ5க3பட ேவ+2யி:கிற*. த ெபா*
ம ைறய மாகாண5க< அ)த3 பணைத வழ5க
ஆரபிதி:கிறீக6. ஆனா#, அ* இ@ வட
மாகாணதி 
கிைடகவி#ைல.
இல5ைக3
ேபாவர* சைப ஊழியக6 மிக ேவைதைனேயா,
எனிட வ)* ஒ: விடயைத Kறினாக6. அதாவ*,
ம ைறய மாகாண5க<3 ப23ப2யாக அ)த3 பண
வழ5க3ப$, ெகா+2:3பதாக9,
ஏ கனேவ இ)த
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பண ெதாடபாக கட)த வர9 ெசல9 தி$ட
விவாததி#
ெதாிவிக3ப$டேபா*
றித
சில
மாத5க<6 அைத வழ5வதாக பிரதி அைம"ச
அவக6 றி3பி$2:)தைம ப றிQ இ0வைர
த5க<ைடய மாகாணதி  அ)த 322 மி#Mய fபாC
கிைடகவி#ைலெய0 Kறினாக6. இதனா# அவக6
மிக9 கவைலயைட)த நிைலயி# இ:கிறாக6. ஆகேவ,
இல5ைக3 ேபாவர*" சைபயி வட மாகாண
ஊழியக<" ேசர ேவ+2ய 322.8 மி#Mய fபாைய
மிக விைரவி# அவக< வழ5வத  ெகௗரவ
அைம"ச அவக6 நடவ2ைக எ,க ேவ+, எ0
ேக$,ெகா6ள வி:Hகிேற.
EPF

ெகௗரவ அைம"ச அவகேள, அ56ள இல5ைக
ேபாவர*" சைப" ெசா)தமான பEக6 மிக9
பதைட)த நிைலயிேலேய காண3ப,கிறன. றி3பாக,
மாவ$ட5க< இைடயி# ேசைவயி# ஈ,ப,கிற பEக6
ஓரள9 ஓடK2ய நிைலயி# இ:)தா?, மாவ$டதி?6ள
கிராம5க<கிைடயி# ேசைவயி# ஈ,ப,கிற பEக6
ப#ேவ0 விதமான ைறபா,க6 நிைற)த பEகளாகேவ
காண3ப,கிறன. இல5ைக3 ேபாவர*" சைப மிக
விைரவி# பEக6 கிைடகவி:3பதாக9, அ3ேபா* அைவ
சகல 23ேபாக< பகி)தளிக3ப,ெம0 நீ5க6
ஏ கனேவ ஓ உைரயிேபா* Kறியி:)தீக6. வட
மாகாணதி# 7 பE 23ேபாக6 இ:கிறன. அ5
ஒBெவா: கிராம7 பல ைம#க< அ3பா#தா
இ:கிறன.
அ)த
கிராம5களி#
இ:கிற
ெப:பாலான பாடசாைல மாணவக6 இல5ைக3
ேபாவர*" சைப பEகளிடாகதா பாடசாைல"
ெச#கிறாக6.
றி3பாக,
7#ைலதீவிM:)*
ெகாH ேசைவயிh,ப,த3ப,கிற இல5ைக3
ேபாவர*" சைப" ெசா)தமான பEக6 ஓடK2ய
நிைலயி# இ:)தா?, அ5 7#ைலதீ9 நகரதிM:)*
கிராம5க<" ேசைவயிh,ப,த3ப,கிற பEக6
மிக9 பதைட)த நிைலயி# காண3ப,கிறன. அ)த
பEகளி# பாடசாைல மாணவக< பயணிகிறாக6.
சிலேவைளகளி# அைவ இைட ந,வி# பதாகி வி,கிறன.
எனேவ, அ56ள இல5ைக3 ேபாவர*" சைப
தரமான பEக6 வழ5க3பட ேவ+,.
அ,*, பலாM விமான நிைலயைத ஒ: சவேதச
விமான
நிைலயமாக
மா0வத 
த5க<ைடய
காலதிேலேய
ஆகWவமான
7ய சிகைள
எ,கேவ+,ெம0 நா உ5கைள மீ+, ேக$,
ெகா6கிேற. அேதேநரதி#, அத Hனரைம3H
ேதைவயான நிதிைய இ)திய அரசா5க வழ5வைத
நா5க6 வி:Hகிேறா எற க:ைதQ மீ+, நா
ெசா#ல வி:Hகிேற.
ெகௗரவ அைம"ச அவகேள, நீ5க6 இ)த
அரசா5கதி# மிக 7கியமான ஓ அைம"சராக
இ:கிறீக6. இ)த நிைலயி# எ5க<ைடய மகைள
உளவிய# ாீதியாக3 பாதி3H உ6ளா வைகயி#
அ+ைமயி# நட)த ஒ: சபவ ப றி உ5களிட நா Kற
வி:Hகிேற. கட)த 9 ஆ திகதி, ஞாயி 0கிழைம
வ9னியா மாவ$டதி# கனகராய ள ெபாME பிாி9
உ$ப$ட கனகராய ளதி# உ6ள hotel உாிைமயாள
ஒ:வ ம 0 தனி நபெரா:வ: இைடயி# ஒ: காணி3
பிண ஏ ப$2:கிற*. ஏெனனி# அ)த காணியி#
வாடைக
இ:)தவக6
அ5கி:)*
ெச#ல
ம0தைமயா. இ)த நிைலயி# கனகராய ள

ெபாME நிைலய3 ெபா03பதிகாாி அ)த காணிைய
வாடைக வழ5கியி:)த ெச#வமா எற நப:
அவ:ைடய மைனவி ம 0 பி6ைளக< தன*
கர5களா# அ2தி:கிறா. ெபாME அதிகாாி ஒ:வ
இ3ப2யாக நட)* ெகா6வ* மிக9 ேமாசமான,
ஏ 0ெகா6ள 72யாத ஒ: ெசயலா. ச$ட*
ஒ5 ெபா03பான அைம"சைர இ0 நா
ேநர2யாக"
ச)தி*
இ"சபவ
ெதாடபாக
விள5க3ப,தியி:கிேற. அவ ெதாைலேபசியிடாக
வட மாகாண3 பிரதி3 ெபாME மா அதிபாிட இBவிடய
ப றி வினவினா. நா இ* ெதாடபாக அவ:
க2த7
அ@3பியி:)ேத.
ெவளிநா$2#
தா
இ:)தப2யா#
தன
அ)த
க2த
கிைடகவி#ைலெய0 அவ Kறியி:)தா. நா இ)த
விடயைத ஏ இ5 K0கிேற எறா#, இ3ப2யான
பல
சபவ5க6
ெதாட)*
நைடெப 0
ெகா+2:கிறன. இைத ஏ 0ெகா6ள 72யா*. ஒ:
ெபாME
அதிகாாி
ச$ட
ாீதியான
நடவ2ைகயிடாகதா
றித
விடயைத
அgகியி:க ேவ+,.
ග OලාසනාPඪ ම c8ය
(மாமி தைலைமதா0

உ-.பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is over.
ග ඉ. චාEස් මලනාද

මහතා

(மாமி இ. சா< நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

මට තව නාsය= ලබා ෙද/න.

அைதவி,*, சிவி# உைடயி# வ)* அ)த நப:
அவர* மைனவி ம 0 14 வய* மக< அவ
அ2தி:கிறா. உ+ைமயி# இ* ஏ 0ெகா6ள 72யாத
ஒ: விடயமா. ெதாட"சியாக இ3ப2யான சபவ5க6
நைடெப 0
ெகா+2:கிறன.
இBவாறான
சபவ5கைள ஏ 0ெகா6ள 72யா*. இத  நடவ2ைக
எ,3பதாக அவ Kறியி:கிறா. நடவ2ைக எ,க
தவ0 ப$சதி#,
ேவ0 விதமான பிர"சிைனக6
வ:வத  வாC3Hக6 இ:கிறன.
அேதேநரதி#, இ)த நா$2# 2017 ஆ ஆ+,
ெச3ெரப மாத 17 ஆ, 23 ஆ, 24 ஆ திகதிகளி# SLAS
Class
II
இ ாிய பாீ$ைச நைடெப ற*. அ)த SLAS
பாீ$ைச நைடெப 0 ஒ: வ:டமாகிQ இ@
ெப0ேப0க6
ெவளிவராமM:3பதா#
பலவிதமான
ச)ேதக5க6 எகிறன. அதாவ* இ)த3 பாீ$ைசயி#
றித ஒ: சகதின K,தலான H6ளிகைள3
ெப 0வி$டாகேளா எற ச)ேதகதி அ23பைடயி#,
அ)த3 பாீ$ைச3 ெப0ேப றி# ஏேத@ மா ற5கைள"
ெசCவத காக, சப)த3ப$டவக6 அ)த3 ெப0ேப0க6
ெவளியிட3ப,வைத தாமதிகிறாகேளா அ#ல* அ)த3
பாீ$ைசைய இர*" ெசCவத  7ய சிகிறாகேளா என3
பலவிதமான ச)ேதக5க6 எகிறன. ஆகேவ, இ3ப2யான
ச)ேதக5க6 எவைத தவி*, இத ாிய தீைவ மிக
விைரவி# வழ5க ேவ+,ெம0 ெகௗரவ அைம"ச
அவகளிட ேக$,, வாC3H நறி Kறி, எ@ைடய
உைரைய 72கிேற.
ග OලාසනාPඪ ම c8ය
(மாமி தைலைமதா0

உ-.பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

Ñළඟට ග9 ෙ¢පාල ෙහyjආර«7 ම/I0මා. ඔබ0මාට
නාs 9ක කාලය= Yෙබනවා.
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ග %ෙපාල ෙහ±ආර¡5 මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ&ஆரOசி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, අද Rන ෙශ$ෂෙය/ම 
ලංකාෙ1 uව/ ෙස$වයට ඉතාම වැදග වන පන
ෙක !පත= ග9 අමාත ?මE [පාල ද Eවා මැY0මා /
ෙ! සභාවට ඉR[ප කළ අවස්ථාෙ1_ ඒ සඳහා වචන Lrපය=
ඉR[ප LMමට අවස්ථාව ලබා_ම ස!බ/ධෙය/ ඔබ0`යට
මෙJ ස්0Yය ද කරනවා.
 ලංකාෙ1 uව/ ෙස$වය ආර!භ කරලා, 1911_ පමණ
කාලෙC_ තම පළDෙව/ම  ලංකාවට uව/ යානය=
ෙගනැ  Yෙබ/ෙ/. 5ංශෙC ?ෂ්පාRත අශ්වබල 25L/ e
"අසා?" නමැY uව/ යානය නැව= ම/ ෙ! රටට 5වාහනය
කරලා, ෙකkළඹ වරායට ෙගkඩබැස්pවා. ඒ අ^ව
1911 සැ}තැ!බ- මාසෙC 12වන දා තම පළDවන uව/
යානය ෙගනාෙ1. ඊට අමතරව 1911 ෙදසැ!බ- මාසෙC ජ-මා^
ජාYක uව/ ?යDවP ~ ා/ස් ඔස්ට- මහතා ඔස්යාෙ1
?ෂ්පාRත ''එ«'' Lයන uව/ යානය  ලංකාවට Vෙගන ,
ඔස්ට- / ෙකkළඹ _ ය uව/ යානය uව/ ගත LMමට ග
උසාහය ව-ථ ණා. uව/ යානය කඩා වැ§ෙම/ ඔස්ට0වාල ලබා Yෙබනවා.
ඉ/ අන09ව 1912 ෙදසැ!බ- මාසෙC 07වන දා 5ංශ ජාYක
uව/ ?යDව/ ෙදෙදනP වන ව-`/= සහ ෙපk}ෙ- ෙකkළඹ
0රඟ තරග jෙC_ ආර!භ කළ සා-ථක uව/ ගමන 
ලංකාෙ1 පළDවන uව/ ගමන ෙලස ඉYහාසගත ෙවනවා.
1934_ රජය / රමලාෙ/ අ=කර 224ක ෙපkE ඉඩම=
පවරාෙගන uව/ ෙතk ෙපkළ= ඉR කරලා, 1935_ එය වෘත කර
Yෙබනවා.
එවකට 5වාහන සහ වැඩ ඇමYවරයා වශෙය/ j ම
ෙජ/ ෙකkතලාවල මැY0මා 1930 ගණ/වල ලංකාෙ1  E
uව/ ෙස$වය 5ව-ධනය LMමට කටe0 කර`/ එ0මා 5ධාන
වැඩ ෙකkටස= ඉෂ්ට කරලා Yෙබනවා. ඒ වාෙJම 1940
ගණ/වල ෙදවන ෙලක e+ධය එ=ක  ලංකාෙ1 uව/
ගම/ ඉතාම වැදග ණා. එදා ක නායක, ව?යාව,
තලම, ®Pණාමලය සහ පලා. යන 5ෙ+ශවල uව/
ෙතk ෙපkළවE Lrපය= ආර!භ කළා.
1947 ට 1978 ද=වා කාලය 0ළ එයා- ෙල/ uව/
ෙස$වය ආර!භ කරලා, 1979_ එයා- ලංකා uව/ ෙස$වය ආර!භ
කරලා, 1998_ ල/ක/ එයා- ල/ස් න`/ ආර!භ කරලා ඒ
08/  ලංකාෙ1 uව/ ෙස$වය ඉතාම ශ=Yම කරලා,
ජාත/තර මyටමට ෙගන එ/නට ¬ව/කම= ලැණා.
එ`ෙ-yස් uව/ සමාගම එදා ඇෙම[කා^ ෙඩkල- `.යන 70=
වjනා ෙකkටස් යයට 40= `ල _ ෙගන ආෙයජන සහ
කළමනාකරණ රණ සඳහා ස!3-ණ පාලනය එ`ෙ-yස් ෙවත
ලබා _ Yෙබනවා. 2008 මා-0 31වන දා එ`ෙ-yස් සහ  ලංකා
රජය අතර පැවY v Gම අවස/ ණා. ඉ/ පස්ෙස$ එ`ෙ-yස්
ස0ව Yn ෙකkටස් ඇෙම[කා^ ෙඩkල- `.යන 53කට 2010_ 
ලංකා රජයට Pණා Yෙබනවා.
zලාසනාºඪ ග9 ම/I0ම?, 2006 ඔ=ෙතබ- 24වන දා
`r/ ලංකා න`/ තව uව/ ෙස$වය= ආර!භ කරලා, ඉ/
පGව `r/ ලංකා uව/ ෙස$වය ල/ක/ uව/ ෙස$වය
යටතට ෙගන කටe0 කළා. ඒ වන ට .යන 17ක අලාභය=
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Yණා. 2017 ජනවා[ 13වන දා එය අෙහ කර Yෙබනවා. ෙ!
වනෙකkට `.යන 28,829ක අලාභය= Yෙබනවා. ෙ! ඉYහාසය
ගැන කථා කරනෙකkට අපට පැහැR.ව ෙපෙනනවා,  ලංකා
ඉYහාසය 0ළ ෙශ$ෂෙය/ම ලංකාවට ආෙ1iක ~, ඒ
වාෙJම සා!5දාක ~ uව/ ෙස$වය=, අනනතාව= අපට
Y~ බව.
ෙ! ස!බ/ධෙය/ කටe0 කරන ෙකkට ජාත/තර
මyට`/ uව/ ෙස$වා සමාග! එ=ක කටe0 කර/න අපට +ධ
ෙවලා Yෙබනවා. අද වාදයට ග/නා uව/ 5වාහන පන
ෙක !පත 08/ අෙ} ග9 අමාත0මා ෙගන එ/ෙ/
කැනඩාෙ1 ෙමk/යE නගරෙC පැව0~ 1999 වසෙ- අස/
කරන ලද ස!DYයට අ^ව MC99 ෙලස හැx/ෙවන ස!DYය.
ෙ! වනෙකkට රටවE Vස= ෙමම ස!DYය අ^ගමනය කරලා
Yෙබනවා. uව/ භාඩ 5වාහනය LMම වඩා ෙ1ගවව හා
කා-ය=ෂමව l LMමට අවශ
බලය ෙ! ස!DYෙය/
සැලෙසනවා. ෙ! ෙස$වා ස!බ/ධෙය/ ජාත/තරය සමඟ
කටe0 කරන රට= හැjයට අපට ෙ! ස!DYෙය/ ෙලkP
වාය= ලැෙබනවා.
MC99 ම/ සැලෙසන 5ධානතම වාය= මම සඳහ/
කර/න!. uව/ මâ/ මරණයට ප ෙවලා, 0වාල ඇY ෙවලා,
ඒ වාෙJම භාඩ 5වාහනෙC_ නැY gම 08/ වන අලාභය/
8බඳව ෙකj කාලය= 0ළ ඉතාම ඉ=ම?/ අකරණ
mයාමා-ග අරෙගන ඒ 08/ 5වාහක/ට එෙහම නැන!
uව/ මâ/ට Yෙබන ස!බ/ධතාව ශ=Yම කරලා ඒ 08/
අෙනන ශ්වාසය ඇY කරලා, තම/ට අලාභය= වනවා න!
ෙ! ස!DYය ම/ කටe0 LMෙ! හැLයාව= අපට Yෙබනවා.
මâ/ 5වාහනෙC_ ගමනාර!භක ස්ථානෙC ට ගමනා/තය
8බඳව සඳහ/ වන ඉතා පැහැR. වැඩ 8ෙවළ= අ^ගමනය
LMෙ! හැLයාව ෙ! අf තා=ෂiක මය අ^ව ලැෙබනවා.
ඒ තර= ෙනkෙව. අද ෙබkෙහ ට uව/ ගම/ යනෙකkට
ෙනkෙය= අතවරවලට Dණ ෙද/න lවන බව අ ද/නවා.
එr_ භාඩ නැYවන අවස්ථා Yෙබනවා.
සමහර භාඩ නාශ වන අවස්ථා Yෙබනවා. ඒ ?සා ෙ!
වැඩ 8ෙවළ 08/ ඉතාම ආර=තව, ර=ෂණය= ඇYව
එවැ? කටe0 LMෙ! කටe0 වඩා බලග/වන බව සඳහ/
කර/න ඕනෑ. ජාත/තරය එ=ක බලන ෙකkට පG vය කාල
ප[«ෙ දය 0ළ අෙ} uව/ ෙස$වය 08/ ඉතාම ෙහkඳ ෙස$වාව=
+ධ ණා. ල/ක/ uව/ සමාගෙ! uව/ යානයL/
ගමන= යන ෙකkට ෙබkෙහkම ස0j/, ෙබkෙහkම ෙසෙනහ/,
ෙබkෙහkම ෙල/ග0ක`/ කටe0 කර/න අපට ¬ව/කම
ලැණා. නD ග9 අමාත0ම?, ඒවාෙC ය! අ පාක!
Yෙබනවා. ව-තමාන රජය බලයට ප ණාට පG ඔබ0මා uව/
ෙතk ෙපkළ ප-ය/ත G ශාල කරලා, uව/ යානා බැස්සgම සහ
නැංgම සඳහා අවශ පහGක! ඇY කළා. නD අෙ} uව/
ෙතk ෙපkළවල තවය 8බඳව අ කනගා ෙව/න ඕනෑ.
අ ෙලකෙC ෙවන රටවලට vයාම, ෙශ$ෂෙය/ ðනය,
9යාව, අෙ} ආ÷ත රටවE වන දP~ ෙකk[යාව, ඉ/Rයාව,
ංග}39ව වැ? රටවEවලට vයාම ඒ uව/ ෙස$වාවල ශාල
Re~ව= Yෙබන බව දLනවා. ංග}39ෙ1 uව/ 5වාහනෙC
ශාල Re~ව= Yෙබනවා. ඒ සමහර uව/ ෙතk ෙපkළවලට
vයාම අපට ඒ Yෙබන තවය rතා ග/නව බැහැ. ඒ ?සා
අෙ} uව/ ෙතk ෙපkළවE ගැන අ කනගා ෙවනවා. ෙ!
ස!බ/ධෙය/ ඔබ0මාට ශාල වග|ම= Yෙබනවා. ෙ! අ9l
ෙදක 0න ඇ0ළත ෙ!වා ඔ=ෙකkම කර/න ¬ව/කම=
නැහැ. ෙ! uව/ ෙතk ෙපkළවලට අවශ පහGක! ඇY LMම
සඳහා ඔබ0මාට ශාල වගLම= Yෙබනවා. ඕනෑම uව/
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ෙතk ෙපkළක වැL8යකට vයාම ඒ uව/ ෙතk ෙපkෙළ$
තවය 8බඳව අපට ෙපෙනනවා. ෙවන රටකට vrEලා ඒ
uව/ ෙතk ෙපkෙළ$ ස{පාර=ෂක පහGක! =Y xන අපට
ලංකාවට ආවාම අෙ} uව/ ෙතk ෙපkළක Yෙබන තවය
ඉතාම කනගා දායක. ඒ ?සා Ñට වඩා ම, මා^dල,
[l සහ නgන අංෙගපාංගව./ සම/ ත ඒ පහGක! අපට
ලබා ෙද/න.
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zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, ෙමම පන ෙක !පත සහ
අද Rන ඉR[ප කර Yෙබන ?ෙයග 08/ ෙලකෙC අෙනP
රටවල uව/ සමාග! එ=ක ළබැxයාෙව/ කටe0 කර`/, ඒ
08/ ෙ! රෙy uව/ ෙස$වය ම කර/න ¬ව/ ශ=Yය=
ලැෙවා Lයා 5ා-ථනා කර`/, ඔබ0`යට ස්0Yව/ත ෙව`/
මෙJ කථාව අවස/ කරනවා.
[අ.භා. 5.51]

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, එ= එ= ප-ය/ත terminals- 8බඳව කථා කරන ෙකkට, පG vය දවස්වල
ෙකk[යාවට vයාම අ දැ=කා ෙලකෙC Yෙබන ශාලතම-

ග OලාසනාPඪ ම c8ය
(மாமி தைலைமதா0

உ-.பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ග9 ම/I0ම?, ඔබ0මාට ෙව/ කළ කාලය අවසාන.

ග %ෙපාල ෙහ±ආර¡5 මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ&ஆரOசி)

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා ("වාහන හා D%E
Aව ෙසFවා අමාතV8මා)

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா - ேபாவர"
ம%- சிவி7 விமானO ேசைவக அைமOச)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport
and Civil Aviation)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, අද Rන ෙ! වාදෙC_
අගනා අදහස් ඉR[ප කළ ආ ප=ෂෙC හා ප=ෂෙC යf
මැY ඇමY0ම/ලාට මෙJ ස්0Yය පළDෙව/ම 5කාශ කර/න
කැමැY. මම ෙබkෙහ 5ශ්නවලට ඒ අවස්ථාෙ1_ම උතර ලබා
l/නා.

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, මට තව නාsය= ෙදක=
ෙදන ෙලස ඔබ0`යෙග/ ඉEලා jනවා. ඒ කාලය ඇYෙව
Lයලා මම rතනවා.
Terminals ?-මාණය LMම, ඉR LMම ස!බ/ධෙය/ අ
සැලL.ම ෙව/න ඕනෑ. සංව-ධනය ෙව`/ පවYන රට=
වන අ පG vය කාලෙC `r/ එයා- uව/ සමාගම ඇY කරලා,
ඒ 08/ l ~ පාව ?සා ඉතාම ද9~ ෙදවාචකය=
ඇY ණා. ල/ක/ uව/ සමාගම පා ලබන තවෙC
Yය_ Lම ඉව= බව= නැYව r0මෙ, r0ව=කාර යට
තම/ෙJ න!ව./
සඳහ/ කර`/ තව සමාග! ඇY
LMෙම/ ඊට වඩා පා ලබන තවයට ප ණා. 2017_
පමණ= අෙ} ල/ක/ uව/ ෙස$වයට 9 යE `.යන
28,929ක අලාභය= lgම බරපතළ 5ශ්නය=. ඒ ?සා අපට
+ධ ෙවනවා, ක9 ෙමkන යට කථා කළ ෙ! ෙස$වාව Gl
අ.යP බවට ප ෙව/න ඉඩ හ[/ෙ/ නැYව ඒ N`ය 08/,
ඒ uව/ ෙස$වාව 08/ ය! L ආදායම= ලබා ග/න කටe0
කර/න. ඒ තර= ෙනkෙව, ලංකාව ෙලකෙCම සංචාරක
මධස්ථානය= වන ට අ තව තව uව/ ෙස$වා ආර!භ
කර/න ඕනෑ.
අවසාන වශෙය/ ග9 අමාත0මාෙග/ ඉEqම= කරනවා,
 ලංකාෙ1 ක නායක uව/ ෙතk ෙපkළ uව/ යානා වමා9
වන මධස්ථානය= හැjයට ප කර/න කටe0 කර/නය
Lයලා. ඒ 08/ අපට ශාල ආදායම= ලබා ග/න ¬ව/
Lයලා අ ද/නවා. ඒ කාලෙC ඕස්ෙ.යාවට uව/ යානා vය
ආකාරය අ ද/නවා. සමහර රටවලට ලංකාෙ1 ඉඳලා එකම
ගම/ වාරයL/ ය/න ¬ව/කම Yණා. ඒ ?සා ඔබ0මාෙJ
කාල ප[«ෙ දය 0ළ uව/ යානා වමා9 වන මධස්ථානය=
හැjයට ක නායක uව/ ෙතk ෙපkළ ප කර/න
¬ව/කම= Yෙබනවා න! එය ඉතාම වjනවා. මම ද/ෙ/
නැහැ, ලංකාව ස0ව uව/ යානා |ය= Yෙබනවාද Lයලා මම
ද/ෙ/ නැහැ. ඒවා/ |ය= ආදාය! ලැෙබනවාද Lයලා මම
ද/ෙ/ නැහැ. අපට තවම Yෙබ/ෙ/ බ+දට ගත ඒවා. ඒ
?සා අපට Lයලා හ[යට ආදායම= ලබ/න ¬ව/ එක uව/
යානය= ෙහ අප ලබා ගත e0 ෙවනවා. අප ස0ව Yෙබ/ෙ/
uව/ යානා 25= 26= වාෙJ ං7 5මාණය=. ජාත/තර uව/
සමාග! එ=ක ගතාම ඒක ඉතා G¬ 5මාණය=. ඒක අපට
ෙලkP 5ශ්නය=. අ ජය ගත e0 අෙයගය=.

අ9ග!ෙ සහ කEDෙ Yෙබන ජලාශ මත uව/ යානා
ෙගkඩ බැස්සgම 8බඳව කEපනා කර/න Lයලා ?ෙයජ
ඇමY හMස් මැY0මා ඉEqම= කළා. ඇත වශෙය/ම ඒ
8බඳව  ලංකා uව/ ෙස$වා අකා[ය / ෙසkයා බලලා,
තා=ෂiක වශෙය/ එය LMමට හැLයාව= Yෙබනවා න! අ
එයට අවස්ථාව= සලසා ෙදන බව 5කාශ කර/න කැමැY.
ඒ වාෙJම, තලම uව/ ෙතk ෙපkළ 8බඳව ඉR[ප
කරන ලද ෙයජනාව ස!බ/ධෙය/ මට Lය/න Yෙබ/ෙ/
ෙ!ක. අ ෙ! 8බඳව ශකතා අධයනය= - feasibility
study - කළා. Holcim Cement Factory එෙ= 7`?ය=
airport එෙ= ඉඳලා LෙලÑටරයක l[/ Yෙබන ?සා එය
සංව-ධනය LMමට අපහG වන ෙC තා=ෂiක ගැටfව=
ම0ෙවලා Yණා. ඒ වාෙJම, Sri Lanka Air Force එෙ=
defence radar එක එr ස කරලා Yෙබන ?සා එය ඉව
LMෙ!_ ඇY වන ගැටf
8බඳව කEපනා කර බලා -ඒ
තා=ෂiක ෙහ$0 මත- ඒ ස්ථානෙC uව/ ෙතk ෙපkළ=
ඉRLMෙ! අදහස අපට අහැර දා/න ණා.
අෙ} ග9 අ9/Rක 5නා/l ම/I0මා Flight Information
Region එක අ ෙප£+ග.කකරණය කර/න යනවා Lයා
මතය= 5කාශ කළා. නD ඒවා ෙප£+ගqකරණය LMෙ! Lම
අදහස= අපට නැහැ.
ඊළඟට, ක නායක uව/ ෙතk ෙපkෙE ෙදවැ? runway එක
හද/ෙ/ ෙකk පැෙත/ද Lයන කාරණය 8බඳ
ධ මත
Yෙබනවා. ජනතාවට අවම හා?ය= l වන ආකාරෙය/ second
runway එක හද/න බල/න ඕනෑ. අ [ස= ඉව කරලා
ෙ! runway එක හද/ෙ/ ෙකkෙහkමද, ෙකk පැෙත/ද
හද/ෙ/ Lයන කාරණය 8බඳව අ අධයනය= කරෙගන
යනවා. හැබැ, එය හදන පැත 8බඳව /l LMෙ!_ ඒ
ස!බ/ධෙය/ Yෙබන ?-ණායක සලකා බලලා තම අපට
/lව= ග/න ෙව/ෙ/. ඒ ?සා ෙකk ස්ථානෙC එය
හදනවාද Lයන එක 8බඳව තවම අවසාන රණය= අ
අරෙගන නැහැ.
ඒ වාෙJම, ෙ! රටට පැ`ෙණන uව/ මâ/ෙග/ තව
ෙඩkල- පහක Dදල= අය කර/නට යන බව, අෙ} v? ?වන
ෙස$වාව හා ආර=ෂක ෙස$වාව ෙප£+ග.ක අංශයට ෙද/න යන
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පා-.ෙ!/0ව

[ග9 ?මE [පාල ද Eවා මහතා]

බව අ9/Rක 5නා/l ම/I0මා L1වා. නD එවැ? Lම
අදහස= නැහැ. ෙමෙලස අය කර^ ලබන ෙඩkල- පෙහ$ Dදල
භාඩාගාරය / දැMමට එකඟ ෙවලා Yෙබනවා. ඒ ?සා
uව/ මâ/ට ඒ ස!බ/ධෙය/ Lම අමතර වැය බර= දැMමට
l ෙව/ෙ/ නැහැ.
එෙම/ම, උ0ර පළාත ?ෙයජනය කරන ම/I0මා පලා.
airport එක 8බඳව කථා කළා. අ වැඩ= කර/න vයාම ඒ
හැම අවස්ථාවක_ම ෙවන රටවE Rහා බලන බව මා
ෙශ$ෂෙය/ම ෙ! අවස්ථාෙ1_ Lය/න ඕනෑ. ඇ අ එෙහම
බල/ෙ/? අ කථානායක0මා එ=ක ඉ/Rයා^ සංචාරයක
?රත ණා. අ ඉ/Rයා^ සංචාරයට vය අවස්ථාෙ1 ඉ/Rයාෙ1
ෙ=රළ 5ා/තෙC ශාල ජල ගැEම= ඇY ණා. ඒ ජල ගැEම
?සා ª ත හා ෙ+පළ ඟ= නාශ ණා. ඒ අවස්ථාෙ1 රටවE
ගණනාව= ඉ/Rයාවට ආධාර ෙද/න ඉR[ප ණා. නD,
"අපට ඔයෙගkEල/ෙJ ආධාර ඕනෑ නැහැ. අපට ෙ!වා manage
කර ග/න ¬ව/. අපට ඒ කටe0 කර/න ¬ව/" Lයලා
ඉ/Rයාව L1වා. අ/න එෙහම ඉ/Rයාව කටe0 කෙළ$.
එම ?සා අ
හැම ෙ+කටම
ෙ+ශ රටව./ DදE
ෙසkයාෙගන කටe0 කළ e0 නැහැ. ෙමkන රට=ව අපට
ෙනk`ෙE ෙ!වා කරලා ෙද/ෙ/ නැහැ. ණය ආධාර වශෙය/
තම ෙද/ෙ/. අ ඒවා ආප ෙගව/න ඕනෑ. Palali Airport
එක ස!බ/ධව =ෂණ +ෙය/ e0ව කEපනා කරලා තම
අ
රණ ෙගන Yෙබ/ෙ/. එම ?සා
මම, ග9
අගමැY0මා, ග9 ෙජ/ අමර0ංග ඇමY0මා ඒකාබ+ධ
කැනy ස/ෙ+ශය= ඉR[ප කර  ලංකා uව/ හDදාව ම/
ෙමr අfවැsයා කටe0 යEල ඉ කර ෙමම uව/ ෙතk පළ
A320 uව/ යානා ෙගkඩ බැස්ස ය හැL තවයට ෙගන ඒමට
DදE ෙසkයා ෙගන Yෙබනවා.  E uව/ ෙස$වා අකා[ෙය/
9 යE `.යන 750P, සංචාරක අරDදෙල/ 9 යE `.යන
1,000P ලබා_ලා, ඒ 08/ ෙ! වැඩ කටe0 LMමට සැලG!
කර Yෙබනවා. එම කටe0 කළාට පGව අපට පළDෙව/ම රට
ඇ0ළත uව/ ෙස$වාව/ mයාමක LMම, ඉ/ පGව රj/ ට
යන uව/ ෙස$වාව/ mයාමක LMම යන ෙ! හැම ෙදය=ම
පට/ ග/න ¬ව/ ෙව. හැබැ, ෙබද/න ඉස්ෙසEලා ෙහk+ද
හදා ග/න ඕනෑ. එම ?සා ෙ! uව/ ෙතk පළ 5`Yෙය/ e0ව
සකස් LMෙ! කා-ය අප / කරනවා. ජාYක සංrxයාව සඳහා,
උ0ර දPණ යා LMෙ! mයාව.ය සඳහා අ ෙමවැ?
සංව-ධන කටe0 කර/න ඕනෑ Lයා මම කEපනා කරනවා. ඒවා
ෙකk/ කර/න ෙහkඳ නැහැ. අ Mattala Airport එක Re~
කරනවා වාෙJම Palali Airport එක Re~ කර/න ඕනෑ;
v[ය Re~ කර/න ඕනෑ; ®Pණාමලය Re~ කර/න
ඕනෑ. ඒක තම අෙ} රජෙC 5YපYය. ඒ ?සා අ එම කටe0
කරනවා. අපට ඒ තැ/ව./ ජාත/තර uව/ ගම/ ආර!භ
කර/න ¬ව/ ෙව Lයා මම rතනවා. එෙහම නැYව අ ෙ!
uව/ ෙතk ෙපkළ Re~ කර/ෙ/ කාට හ[ Pණ/න ෙහ,
කාට හ[ ෙද/න ෙහ, ෙ+;කය/ ෙග/gමට ෙහ ෙනkෙව.
ෙ+¥ය වශෙය/ ෙමම uව/ ෙතk ෙපkළ Re~ කර අෙ} රට 0ළ
uව/ ෙස$වා පහGක! වැs Re~ LMම අ බලාෙපkෙරk0
ව/ෙ/. ඒ 08/ සංචාරක වාපාරය වැs Re~ LMම ඇ0¬
ක9~ රා;ය= 8බඳව අ ඉතා අවධානෙය/ කටe0 කරනවා.
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ඒ වාෙJම ලංකා ගමනාගමන මඩලය ලාභ ලබන
ආයතනය= බවට ප LMමට මට හැLයාව ලැ\ Yෙබනවා.
ලංගා ගමනාගමන මඩලෙC ෙස$වකය/ට 9 යE 10,000=
ෙබනස් වශෙය/ ෙගවනවා. ෙමෙත= කE ලබා ෙනkl/ පs
වැs LM! ෙදක= ලබන මාසෙC ට ලංකා ගමනාගමන
මඩලෙC ෙස$වකය/ට ලබා ෙදනවා. අ ෙ! රජයට එක0 g
අෙ} අමාතාංශ 08/ කඩා වැ ~ ආයතන තව lරට කඩා
වyට/ෙ/ නැYව Re~ කර ඉහළ තවයකට ෙගන ඒමට
අපට ¬ව/ ණා. ඒ ගැන අ ඉතාම ස/ෙතෂ ෙවනවා.
මම Ñට වඩා _-ඝ වශෙය/ කථා කර/ෙ/ නැහැ.
ෙශ$ෂෙය/  E uව/ ෙස$වා අකා[ෙC සභාපY ආන/ද
මල[ මැY0මා ෙමයට නායකවය ලබා l/නා. ලංකාෙ1
එවැ? 5gණය/ ෙසkයා ග/න අමා9. එම =ෙෂ$QෙC
ෙ+¥කෙය= ෙගනාෙවk අපට ෙඩkල- 10,000=, 15,000=
ෙගව/න ෙවනවා. ෙ! යf {Y-MY, ෙරuලා mයාමක
LMම සඳහා 5gණ, එම =ෙෂ$Qය 0ළ ගැ9 අධයනය= කර
අදැ|! Yෙබන කඩායම= r LMෙ! අෙයගය අපට
Yෙබනවා. අ එම අෙයගයට Dණ _මට කටe0 කරනවා.
ඒකට jක කාලය= ගත ෙව. නD ඒක අ?වා-යෙය/ම අප
/ කළ e0. ඒ බව 5කාශ කර`/ ෙමම වාදයට සහභාv
p යfෙදනාට මෙJ ස්0Yය ද කර`/ මෙJ කථාව අවස/
කරනවා. ෙබkෙහkම ස්0Y.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.
පනB ෙකCපත ඊට අ<³ලව ෙද වන වර eයවන ල=.

வினா வி கப, ஏ. ெகாளபட.
அத)ப8, சட9ல' இர&டா' :ைறயாக மதிபிடபட.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

ම8 පළවන ෙයWජනාව සභා සමත %ය.:
''පනB ෙකCපත Yණ පා;ෙ 8 කාරක සභාවකට
පැවMය y8ය.'"- [ග මE DMපාල ද DEවා මහතා]

தீ மானி கபட.
"சட9ல' :" பாரா<ம)ற
*"= *> சாடபமாக"
[மா&,மி* நிம சிறிபால த சி வா]

-

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon.Nimal Siripala De Silva.]

කාරක සභාෙවt= සලකා බලන ල=.
[ග OලාසනාPඪ ම c8ය OලාසනාPඪ %ය.]

*"வி ஆராயபட.
[மா&,மி* தைலைமதா4*'
உ.பின அவ க தைலைம
வகிதா க.]
Considered in Committee.
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

1Dට 9ෙත/ වග ( පනB ෙකCපෙතt ෙකuටස/ හැයට
( ය y8 ය ෙයWග කරන ල=.

1ஆ'
வாசகதிB# 9ஆ' வாசக' வைர சட9லதி)
ப*தியாக இ கேவ&ெமன கடைளயிடபட.

Clauses 1 to 9 ordered to stand part of the Bill.

උප ෙEඛනය පනB ෙකCපෙතt ෙකuටස/ හැයට ( ය
y8ය ෙයWග කරන ල=.

அடவைண சட9லதி) ப*தியாக இ க ேவ&ெமன
கடைளயிடபட.
Schedule, ordered to stand part of the Bill.

ෙමතැන_ ෂයට ප[බාrර 5ශ්නයP ඇවා. අ EPF
ෙගවලා නැහැ Lයලා L1වා. අ
EPF ඔ=ෙකkම ෙගවලා
Yෙබ/ෙ/. නD ෙස$වක/ට සමහර DදE ෙගgමට Yෙබනවා.
අ දැනට ශාල DදE 5මාණය= ෙගවා Yෙබනවා. ඉY[ DදE
jක අ ඉතා ඉ=ම?/ ෙගවනවා.

Y%කාව, පනB ෙකCපෙතt ෙකuටස/ හැයට ( ය y8ය
ෙයWග කරන ල=.

:)Eைர, சட9லதி) ப*தியாக இ க ேவ&ெமன
கடைளயிடபட.
Preamble, ordered to stand part of the Bill.
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"ඥ( වග (ය සහ නාමය පනB ෙකCපෙතt ෙකuටස/
හැයට ( ය y8ය ෙයWග කරන ල=.
පනB ෙකCපත, සංෙශWධන රtතව වාතා කරන ල=.
சடமா* வாசக:' தைல,' சட9லதி) ப*தியாக இ க
ேவ&ெமன கடைளயிடபட.
சட9ல' திதமி)றி அறி ைக ெசFயபட.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendment.

"2010 අංක 14 දරන  E uව/ ෙස$වා පනෙ 11(1)(ආ), 17(2) සහ
31 (ඈ), (ඉ), (ඊ), (උ) සහ (ඌ) වග/Y සමඟ Lය ය e0 එ| පනෙ
117(2)(එ) වග/Yය යටෙ  E uව/ ෙස$වා ?9ප තතා
කළමනාකරණ ?ෙයග ස!බ/ධෙය/ 5වාහන හා  E uව/ ෙස$වා
අමාතවරයා / සාදන ලlව, 2018 අෙ5$E 05 RනැY අංක 2065/38
දරන අY ෙශ$ෂ ගැසy පQෙC පළ කර^ ලැබ, 2018.08.23 Rන
ඉR[ප කරන ලද ?ෙයග අ^මත කළ e0 ය."

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா வி கப ஏ. ெகாளபட.

ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

Question put, and agreed to.

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?," පන ෙක !පත
0/වන වර Lය ය e0ය" මා ෙයජනා කරනවා.

දැ/

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.
පනB ෙකCපත ඊට අ<³ලව 8 වන වර eයවා සමත
කරන ල=.

வினா வி கப, ஏ. ெகாளபட.
அத)ப8, சட9ல' 9)றா':ைறயாக
நிைறேவறபட.

மதிபிடப

Question put, and agreed to.
Bill, accordingly read the Third time, and passed.

කEතැ¶ම

ஒதிைவ

ADJOURNMENT
ග ගය ත කණා(ලක මහතා

(மாமி கய@த க>ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, "පා-.ෙ!/0ව දැ/ කE
තැය e0ය" මා ෙයජනා කරනවා.

 E uව/ ෙස$වා පනත: ?ෙයග

யிய வா ெசல  சட:
ஒவிதிக

CIVIL AVIATION ACT: REGULATIONS
ග මE DMපාල ද DEවා මහතා

(மாமி நிம7 சிறிபால த சி7வா)
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

zලාසනාºඪ ග9 ම/I0`ය?, පහත සඳහ/ ෙයජනාව මා
ඉR[ප කරනවා.

"ශ්නය %මසන ල , සභා සමත %ය.

வினா வி கப ஏ. ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

පා;ෙ 8ව ඊට අ<³ලව අ. භා. 6.03 ට, 2018 සැතැබ
19 වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙත/ කE ෙ_ය.
அத)ப8 பி. ப. 6.03 மணி * பாரா<ம)ற', 2018 ெசெர'ப

19, ,த)கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒதிைவ கபட.
Parliament adjourned accordingly at 6.03 p.m. until 1.00 p.m. on
Wednesday, 19th September, 2018.

සැ.y.
ෙමම වා-තාෙ1 අවසාන D¨ණය සඳහා ස්ව|ය ?වැරR කළ e0 තැ/ ද=ව^ [ ම/I/ `/ ටපත= ෙගන ?වැරR කළ e0
ආකාරය එr පැහැR.ව ලP~ ෙකkට, ටපත ලැ\ ෙදසYය= ෙනkඉ=මවා හැ සා සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස$ එ ය e0ය.

றி
றி
உபின இதி பதிபி ெசயவி பிைழ தி!த"கைள! தம% பிரதியி' ெதளிவாக( றி!% அதைன பிைழ
தி!தபடாத பிரதி கிைட!த இ வார"க, ஹசா பதிபாசிாிய( அ-த' ேவ/.
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