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STANDING COMMITTEE "B": ADDITIONAL MEMBERS

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

PAPERS PRESENTED

(The Deputy Speaker)

"ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස්
(සංස්ථාගත කිරීෙම්)" පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස "බී"
ස්ථාවර කාරක සභාෙව් සභාපති වශෙයන් නිෙයෝජ්ය කථානායක
සහ කාරක සභාපති ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, 139 වැනි
ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කර
ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
තවද, එම පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස "බී" ස්ථාවර
කාරක සභාවට මතු පළ වන මන්තීන් අතිෙර්ක සාමාජිකයන්
වශෙයන් ගරු කථානායකතුමා විසින් නම් කර ඇති බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි. එම නම් ලැයිස්තුව සභාගත* කරමි.

(i)

2011 අංක 17 දරන පනතින් අවසන් වරට සංෙශෝධිත 1989 අංක 13
දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 ඇ වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 ෙපබරවාරි 27 දිනැති අංක
1747/1 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය;

(ii)

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු,
2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 5 වැනි
වගන්තිය යටෙත් මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා
විසින් පනවන ලදුව, 2012 අෙපේල් 04 දිනැති අංක 1752/17 දරන
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝගය;

(iii)

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44 (2) ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 2006
අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 5 වැනි
වගන්තිය යටෙත් මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින්
පනවන ලදුව, 2012 මැයි 09 දිනැති අංක 1757/4 දරන අතිවිෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝගය; සහ

(iv)

2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනෙත්
3 වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් වරාය හා ගුවන්
ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 මැයි 09 දිනැති අංක 1757/3
දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලබූ නිෙයෝගය.[අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු
දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

*සභාෙම්සය මත තබන ලද නම් ලැයිස්තුව:
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட நிரல் :
List tabled:

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

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

2011 වර්ෂය සඳහා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්යසාධන
වාර්තාව.-[විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු ජී.එල්. පීරිස් මහතා ෙවනුවට ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත්යතුමිය ෙවනුෙවන් 2009 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද්යා
පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම 2009 වර්ෂය සඳහා ජාතික කීඩා අරමුදෙල්
වාර්ෂික පාලන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව කීඩා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ෙමම වාර්තාව තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

ෙපත්සම්

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

ம

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

2011 වර්ෂය සඳහා පරිසර අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධනය සහ
ගිණුම්.- [පරිසර අමාත්ය ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා ෙවනුවට ගරු
ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා]

க்கள்

PETITIONS
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය - පැමිණ නැත.
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු
සබඳතා අමාත්යතුමා)

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2007 වර්ෂය සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள்
அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
තුන පිළිගන්වමි.
(1)

ෙපොල්ගස්ඕවිට, ෙහොරතුඩුව, තිලකගිරි, අංක 12 ඒ යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි එස්.ඩී. ගමෙග් මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(2)

මහනුවර, හන්තාන වත්ත, මධ්යම ෙකොටස යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි එම්.ෙක්.ආර්.ටියුඩර් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ

(3)

කිරිවත්තුඩුව, දියගම, අංක 67/2 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
එච්.ඒ. ජයරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්යකථානායකතුමනි, ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් 2010 වර්ෂය සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ෙද්ශීය ෛවද්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

2011 වර්ෂය සඳහා ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්ය ගරු ජනක බණ්ඩාර
ෙතන්නෙකෝන් මහතා]

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

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අක්කෙරයිපත්තුව 01,
ඩීන්ස් පාර, අංක 59 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ඒ. අලාවුදීන්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
තුන පිළිගන්වමි.
(1)

බණ්ඩාරෙවල, බදුලු පාර, ඌව දික්අරාව, අංක 15 යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. සමන්ත කරුණාෙසේන
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
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(2)

රිදීමාලියද්ද,
හෑෙපොළ
යන
ලිපිනෙයහි
පදිංචි
ෙහේවාගජමන්ලාෙග් සිරිමල් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

(3)

බණ්ඩාරෙවල, හීල්ඔය, පල්ෙල්ෙප්රුව, ෙහට්ටිෙහරළිගහවත්ත, ''සංඛ'' යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්.එම්.පී. බණ්ඩාර
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

624
(iv)

ගුරු නිවාසෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන
දිනය කවෙර්ද;

(v)

ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය
කවෙර්ද;

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

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(The Hon. Shantha Bandara)

(அ) (i)

மாத்தைற மாவட்டத்தின்
லட் யன கல்வி
வலயத் க்கு உாித்தான லட் யன ேகாட்டக்
கல்விக் காாியாலயத்தினால் நிர்வகிக்கப்ப ம்,
மாைற/அத்தபத் கந்த கனிஷ்ட கல் ாியின்
ஆசிாியர் வி தியின் கூைரயின் மரந்த கள்
உக்கி, கத கள்,
யன்னல்கள் மற் ம் சுவர்
ெப மள ப தைடந்த நிைலைமக்கு உள்ளாகி
உள்ளெதன்பைத ம்;

(ii)

அத்தைகயெதா ப தைடந்த ஆசிாியர் வி தி
இ ப்ப
அப்பாடசாைல
மாணவர்களின்
அ வல்க க்கு ஆபத்தான என்பைத ம்

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොල්ගහෙවල, ෙකොල්ලුරා
කන්ද යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.එම්. ලීලාවතී මැණිෙක්
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහනුවර, අනගාරික
ධර්මපාල මාවත, අංක 88 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි වී.පී. පත්මසිරි
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

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

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

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i)

ஆபத்தான நிைலயில் காணப்ப ம் ேமற்ப
ஆசிாியர் வி திைய அகற்றிவிட் , தியேதார்
ஆசிாியர்
வி திைய
நிர்மாணிப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாறாயின், தற்ேபா
அதற்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ஒ க்கப்பட் ள்ள
யாெதன்பைத ம்;

(iv)

ගුරු නිවාස ඉදි කිරීම් : ෙවන් කළ මුදල

ஆசிாியர் வி தியின் நிர்மாணப்
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதிைய ம் ;

(v)

நிர்மாணப் பணிகைளப்
ர்த்தி ெசய்வதற்கு
உத்ேதசித் ள்ள திகதிைய ம்

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ஆசிாியர் வி தி நிர்மாணப் பணிகள் : நிதி
ஒ க்கீ

CONSTRUCTION OF TEACHER QUARTERS : MONEY
ALLOCATED
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2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(இ)

මාතර දිස්තික්කෙය්, මුලටියන අධ්යාපන
කලාපයට අයත්, මුලටියන ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන
කාර්යාලෙයන් පාලනය වන මාර/අතපත්තුකන්ද
කණිෂ්ඨ විද්යාලෙය් ගුරු නිවාසෙය් වහලෙය් ලී
දිරා ෙගොස්, ෙදොර ජෙනල් සහ බිත්ති දැඩි ෙසේ
අබලන් තත්ත්වයට පත් වී ඇති බවත්;

(ii)

එවැනි අබලන් ගුරු නිවාසයක් පැවතීම එම
පාසෙල් දරුවන්ෙග් කටයුතුවලට අවදානමක්
බවත්;

(i)

අවදානම් සහිත ඉහත ගුරු නිවාසය ඉවත් කර නව
ගුරු නිවසක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙම් වන විට පතිපාදන ෙවන්
ෙකොට තිෙබ්ද;

(iii)

ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

இன்ேறல், ஏன்?

(a)

Will he admit that (i) the timber of the roof of the teacher
quarters of the Mara/Atapattukanda
Kanishta Vidyalaya administered by the
Mulatiyana Divisional Education Office
coming under the purview of the
Mulatiyana Educational Zone in the Matara
District, has decayed and its doors,
windows and walls are in a state of severe
dilapidation; and
(ii) the existence of such dilapidated teacher
quarters poses a risk to the activities of the
students of the aforesaid school?

(b)

Will he inform this House(i) whether action will be taken to dismantle
the above mentioned hazardous teacher
quarters and construct new teacher
quarters;

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

பணிகள்

asked the Minister of Education:

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(i)

பணத்ெதாைக

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(අ)

நிதி

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

හානියක් සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් පිළිබඳව පළාත් අධ්යාපන
අධ්යක්ෂතුමා හරහා කඩිනම් කියා මාර්ගයකට ෙයොමු ෙවන්න
අමාත්යාංශයට බැරි ඇයි?

(ii)

if so, whether allocations have been made
for this purpose by now;

(iii)

the amount allocated;

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(iv)

the date of commencement of the
construction of the teacher quarters; and

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(v)

the proposed date for the completion of the
construction?

(c ) If not, why ?
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(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම තත්ත්වය -අබලි
ෙගොඩනැඟිලි පාසල් භූමිෙයන් ඉවත් කර ෙනොතිබීම- ෙබොෙහෝ
පළාත්වල දකින්නට ලැෙබනවා. ඒක දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාවට
තර්ජනයක්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (අධ්යාපන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
பிரதி அைமச்சர்)

த ெசாய்சா - கல்வி

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.

(i)

අතපත්තුකන්ද කණිෂ්ඨ විද්යාලය දකුණු පළාත්
සභාව යටෙත් පාලනය වන පාසලකි. එහි
අවදානම් සහිත ගුරු නිවාසය කඩා ඉවත් කිරීමට
කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, ඒ ෙවනුවට නව
ගුරු නිවාසයක් ඉදි කිරීමට කටයුතු කර ෙනොමැති
බවත් දකුණු පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දන්වා එවා
ඇත.

(ii)

පතිපාදන ෙවන් කර ෙනොමැති බව දන්වා එවා
ඇත.

(iii)

මුදල් ෙවන් කර නැති බව දන්වා එවා ඇත.

(iv)

ගුරු නිවාසයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කර ෙනොමැති
බව දකුණු පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ වාර්තා කර
ඇත.

(v)

නව ඉදිකිරීමක් සඳහා ෙයෝජනා කර ෙනොමැති
බැවින් පිළිතුරු අදාළ ෙනොවන බව දකුණු පළාත්
අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් ලිපිෙයන් සඳහන් කර ඇත.

(ඇ) පාසල අවට පදිංචිව සිටින ගුරුවරුන් ෙමම පාසෙල් ෙසේවය
කරනු ලබන අතර ගුරු නිවාසයක අවශ්යතාවක් පිළිබඳව
ඉල්ලීමක් කර ෙනොමැති බව දකුණු පළාත් අධ්යාපන
අධ්යක්ෂ විසින් දන්වා ඇත.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාෙග් වැස්ස කාලවලදී.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙකොයි කාලෙය්ත්. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සියලු
පළාත් සභා දැනුවත් කරලා ඉතා ඉක්මනින් ඒ අබලි ෙගොඩනැඟිලි
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ෙලස දන්වනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. සියලු අබලි ෙගොඩනැඟිලි කඩිනමින් ඉවත් කරන්නද,
නැත්නම් ගුරු නිවාස විතරක් ඉවත් කරන්නද ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා කටයුතු කරන්ෙන්? මම නම් හිතන හැටියට විය යුතුව
තිෙබන්ෙන් සියලු අබලි ෙගොඩනැඟිලි ඉවත් කිරීමයි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගුරු නිවාස විතරක් ෙනොෙවයි, සියලුම අබලි ෙගොඩනැඟිලි
ඉවත් කරවනවා. දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාවට තර්ජනය වන සියලුම
අබලි ෙගොඩනැඟිලි ඉවත් කිරීමට ඉතා ඉක්මනින් නිෙයෝග
කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙකොච්චර කාලයක් ඇතුළත ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්න
අමාත්යාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාතර දිස්තික්කෙය්
මුලටියන ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන මාර/
අතපත්තුකන්ද කනිෂ්ඨ විද්යාලෙය් ගුරු නිවාසය දැඩිව අබලන් වී
තිෙබන බවත්, ඒක අනාරක්ෂිතයි කියන කාරණයත් ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පිළිගැනීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ෙම් ගුරු නිවාසය කඩා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව වසර
එකහමාරක් තිස්ෙසේ පකාශ කරනවා. නමුත් තවමත් ඒක සිද්ධ
ෙවලා නැහැ. ෙම් ගුරු නිවාසය කඩා වැටුෙණොත්, ෙබොෙහොම
දුෂ්කර පෙද්ශයක පිහිටි ඒ පාසෙල් පුංචි දරුවන්ට බරපතළ

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

පළාත් සභාෙවනුයි ඒ කටයුතු ෙකෙරන්ෙන්. ෙහටම මම
නිෙයෝග කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි.
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තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවා ගිවිසුම් : ලාභය/
පාඩුව

(iv)

தபால் திைணக்களத்தின் ேசைவ
உடன்ப க்ைககள் : இலாப நட்டம்

SERVICE AGREEMENTS OF DEPARTMENT OF POSTS :
PROFIT/LOSS

1691/’11

3. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

තැපැල් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)
(i) තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික
ෙසේවා ආයතන සමග එකඟ වී ඇති ෙසේවා ගිවිසුම්
කවෙර්ද;
(ii) එම ගිවිසුම් ඇති කර ගත් ආයතන කවෙර්ද;
(iii) එම ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) එක් එක් ආයතනයට අදාළව ඇති කර ගත් ෙසේවා
ගිවිසුම් ආරම්භ වූ දින සහ අවසාන වන දින
කවෙර්ද;
(v) එම ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම සඳහා අනුමතිය ලබා
දුන් අය කවුරුන්ද;
(vi) එම ගිවිසුම් යටෙත් තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
ලැෙබන ලාභය ෙහෝ පාඩුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

தபால் திைணக்களம் அரசாங்க மற் ம் தனியார்
நி வனங்க டன் ேமற்ெகாண் ள்ள ேசைவ
உடன்ப க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப உடன்ப க்ைககைள ேமற்ேகாண் ள்ள
நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப உடன்ப க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்
கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iv)

ஒவ்ெவா
நி வனத்திற்கும் ஏற்பைடயதாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேசைவ உடன்ப க்ைககள்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி மற் ம்
ற்ற திகதி
யாெதன்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப உடன்ப க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்
கான
அங்கீகாரத்ைத
வழங்கியவர்கள்
யாெரன்பைத ம்;

(vi)

ேமற்ப
உடன்ப க்ைககளின் கீழ் தபால்
திைணக்களத் க்கு கிைடக்கப் ெப ம் இலாபம்
அல்ல நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Postal Services:
(a) Will he inform this House(i) of service agreements made by the
Department of Posts with the Government
and private sector institutions;
(ii) the institutions with whom such agreements
were made;
(iii) of the reasons for making the aforesaid
agreements;
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(b)

of the dates of commencement and
termination of the service agreements made
in relation to each institution;
(v) of the persons in authority who granted
permission for the aforesaid agreements;
and
(vi) of the loss or profit made by the
Department of Posts under the aforesaid
agreements ?
If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
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පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, ෙසේවා ගිවිසුම් අවසන් ෙනොවන
දිනයක් පිළිබඳව සඳහනක් නැති ගිවිසුමක් තිෙබනවාද කියා.
ආරම්භක දිනය තිෙබනවා. අවසාන දිනය නැති ගිවිසුම් කිහිපයක්
තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දැන් ඒෙකන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ආරම්භ කරන ලද දිනය ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. විදුලි බිල්පත්
එකතු කරනවා ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අවසන් කරපු දිනය.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

තවම නැහැ. දැනටත් කියාත්මක ෙවනවා.

2012 ජුනි 19

631

632

(අ)

ආරක්ෂක හමුදාවල ෙසේවය කරන රණවිරුවන්
හට ඔවුන්ෙග් තුන්වැනි දරුවා ඉපදුන විට රුපියල්
ලක්ෂයක දීමනාවක් ලබා දීමට 2011 අයවැෙයන්
කළ ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන කමෙව්දය
කවෙර්ද;
(ii) එම දීමනාව ලබා ෙදනු ලබන ආරක්ෂක හමුදා
නිලයන් කවෙර්ද;
(iii) එය ලබා දීෙම්දී සකිය ෙසේවය සැලකිල්ලට ගනු
ලබන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එෙහම අවසන් කළ දින ෙමොකුත් නැහැ ෙන්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔක්ෙකොම කියාත්මකයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(i)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 2753ක මූල්යාධාරයක් එක්ක
තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මහජන
ෙසේවයක් විධියට ෙගන යන්ෙන්.

பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்தசாசன
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ඒ අනුව ෙම් මූල්යාධාරයත් එක්ක වර්ෂයක් පාසා රුපියල්
මිලියන 2,753ක් ෙගවමින් තමයි ෙම් කටයුතු සිද්ධ ෙවමින්
තිෙබන්ෙන්. ෙමම ආයතනත් එක්ක ඇති වුණු ගිවිසුම් සමහර
ඒවායින් විශාල පාඩුවක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධව
විශාමික මහාධිකරණ විනිසුරු නිහාල් සිල්වා මහත්මයාෙග්
පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් ෙකරුණා. එම කමිටුෙව් තීන්දු
තීරණ ෙමොනවාද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. දළ වශෙයන් පාඩු
ලබන ආයතන අවසන් කරන්න ෙහෝ එම ආයතන ලාභ ලබන
තත්ත්වයට පත් කරන්න ෙමොකක් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කියාවට නංවන්න කටයුතු කරලා
තිෙබනවාද?

ேமற்ப
ெகா ப்பன
பா காப் ப்
பைடயின்
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

இதைனப்
ெபற் க்ெகா க்கும்ேபா
ைனப் ச் ேசைவ க த்திற் ெகாள்ளப்ப மா
என்பைத ம்

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

(The Deputy Speaker)

පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

Will he inform this House(i)

the methodology adopted to implement the
proposal made by the 2011 budget to
provide an allowance of one lakh of rupees
to the war heroes serving in the security
forces, at the birth of their third child;

(ii)

the ranks in security forces that will be
provided with the aforesaid allowance; and

(iii)

whether active service is considered in
providing the aforesaid allowance?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඇමතිතුමා නැති නිසා ෙමතුමාට කරදර කරන්න බැහැෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළාම ෙම් වාර්තාෙව්
තිෙබන කරුණු ෙමොනවාද කියලා දැන ගන්න පුළුවන්.

வழங்கப்ப ம்
பதவிகள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

வல்கள்

(ii)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

அ

பா காப் ப் பைடயில் கடைமயாற் கின்ற
இரா வ ரர்க க்கு, அவர்களின் ன்றாவ
குழந்ைத
கிைடக்கின்றேபா
பா
ஒ
இலட்சம் ெகா ப்பனைவ வழங்குவதாக 2011
ஆம் ஆண்
வர
ெசல திட்டத்தின் லம்
ன்ைவக்கப்பட்ட
பிேரரைணைய
நைட ைறப்ப த் ம்
ைறைம
யாெதன்பைத ம்;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ඒක ෙවනම පශ්නයක් නිසා ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට
ඉදිරිපත් කරන්න. එෙහම නැත්නම් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී
උත්තර ෙදන්න කියලා මම ඇමතිතුමාට කියන්නම්.

மத

(b)

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

රණවිරු ෙතවන දරු දීමනාව : කමෙව්දය

பைட

ரர்களின் ன்றாவ குழந்ைதக்கான
ெகா ப்பன : ைறைம

THIRD-CHILD ALLOWANCE TO WAR
HEROES : METHODOLOGY
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4. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඉල්ලුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු අයදුම් පත
පළමුවන හා ෙදවන දරුවාෙග් උප්පැන්න සහතික,
තුන්වන දරුවාෙග් උප්පැන්න සහතිකය, පවුෙල්
ෙතවන දරුවා බවට ගාම නිලධාරිවරයාෙග්
සහතිකය, දරුවා නමින් ආරම්භ කරන ලද බැංකු
ගිණුෙම් ගිණුම් අංකය හා විස්තර සඳහන් පිටුෙව්

පාර්ලිෙම්න්තුව

633
[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

ඡායාස්ථ පිටපතක් යන ලියකියවිලි රණවිරුවා
ෙසේවය කරන ඒකකයට අයත් ෙරජිෙම්න්තු
මධ්යස්ථානය ෙවතින් වැටුප් හා ෙල්ඛන අධ්යක්ෂ
මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, එම
ලියකියවිලි ලැබීෙමන් පසු ඒවා පරීක්ෂා කර
නිවැරදි බවට තහවුරු කරගත් පසුව තුන්වන දරුවා
නමින් විවෘත කර ඇති බැංකු ගිණුම ෙවත රු.
100,000.00ක මුදල බැර කිරීමට කටයුතු කරනු
ලැෙබ්.
(ii)

(iii)

යුද හමුදා නිලයන් ෙලස නිත්ය හා ස්ෙවච්ඡා බල
ෙසේනාෙව් සකිය ෙසේවෙය් 2011.01.01 දිනට
නිරතව සිටි හා දැනට නිරතව සිටින සියලුම
විවාහක අධිකාරිලත් නිලධර/ නිලධාරිනියන් හා
සියලුම විවාහක ෙසබළුන්, ෙසබළියන් දැක්විය
හැකි අතර නාවික හා ගුවන් හමුදාවල සියලු
නිලයන්ට ෙමම දීමනාව ලබාෙදනු ලැෙබ්.
ඔව්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ෙමම දීමනාව ෙපොලීසිෙය් හා සිවිල් ආරක්ෂක
අංශවල නිලධාරින්ටත් අයිතිද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එය ෙවනම පශ්නයක් ෙලස
අහනවා නම් ෙහොඳයි. ආරක්ෂක ෙසේනාවන් වශෙයනුයි පශ්නය
අහලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ අය වැය ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් දී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, සියලුම
ආරක්ෂක අංශ කියලා. ඉතින් ෙපොලීසිය එයට සම්බන්ධ නැහැ
කියලා; ෙපොලිස් නිලධාරින් එයට අදාළ නැහැ කියලා ෙමතුමා
කියන එක ගැටලුවක්. ෙමොකද, සියලුම ආරක්ෂක අංශ කියපුවාම
ෙපොලීසියත් අදාළයි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමනි, පචාරය සඳහා වැරැදි අර්ථ නිරූපණයන්
කරන්නට එපා. මම එෙහම උත්තරයක් කිව්ෙව් නැහැ. මම
කිව්ෙව්, ෙපොලීසිය ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහන්න, එතෙකොට
පිළිතුරු ෙදන්නම් කියලා යි. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
ගරු මන්තීතුමා වැරැදි විධියට අර්ථ නිරූපණය කරන්නට එපා.
ඒ අනුව ශී ලංකා යුද හමුදාෙව්, නාවික හමුදාෙව්, ගුවන්
හමුදාෙව් විස්තර පමණයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙපොලීසිය ගැන
පශ්නයක් ඇහුෙවොත් අපි විස්තර සපයන්නම්.

යාපනෙය් උස්මානියා විද්යාලය : අලුත්වැඩියාව
யாழ். ஒஸ்மானியா கல்

ாி : னர்நிர்மாணம்

USMANIA COLLEGE IN JAFFNA : RENOVATION
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5. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

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

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :

එයට පිළිතුරක් ෙදන්න ඔබතුමාට අපහසුද?

(අ)

(i)

යාපනෙය් උස්මානියා විද්යාලය උතුෙර් පිහිටා
තිෙබන ඉතාමත් පැරණි අධ්යාපන ආයතනයක්
බවත්;

(ii)

තස්තවාදී කියා නිසා එම විද්යාලෙය්
ෙගොඩනැගිලිවලට දැඩි හානි සිදු වී ඇති බවත්;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙපොලීසිය ගැන ෙවනම පශ්නයක් විධියට අහනවා නම් පිළිතුරු
ෙදන්න පුළුවන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එම විද්යාලෙය් හානියට පත් ෙගොඩනැගිලි මුළුමනින්ම
අලුත්වැඩියා කර නිසි ෙලස අධ්යාපන කටයුතු කර ෙගන
යාම සඳහා සුදුසු තත්ත්වයට පත් කර දීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(அ) (i)

யாழ்ப்பாணத்தின்
ஒஸ்மானியா
கல் ாி
வடக்கில் அைமந் ள்ள மிகப் பழைமயான கல்வி
நி வனெமான்றாகும் என்பைத ம்;

(ii)

பயங்கரவாத
ெசயற்பா களினால்
அக்கல் ாியின்
கட் டங்க க்குப்
பாாிய
அளவில் ேசதங்கள் ஏற்பட் ள்ளன என்பைத ம்

ඒ අතුරු පශ්නයට පිළිතුරක් නැතිව ෙදවැනි අතුරු පශ්නයක්
අහන්න විධියක් නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙපොලීසිය ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහන්න.

அவர் அறிவாரா?
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(ஆ) ேமற்ப
கல் ாியின்
ேசதமைடந் ள்ள
கட் டங்கைள
ைமயாகத்
தி த்தியைமத்
ைறப்ப
கல்வி
கற்கக்கூ ய
நிைலக்குள்ளாக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that(i)

(ii)

(b)

(c)

the Usmania College in Jaffna is one of the
oldest educational institutes situated in
North; and
the buildings of the aforesaid institute have
been badly damaged owing to the terrorist
activities?

Will he state whether action will be taken to get
the damaged buildings of the aforesaid college
repaired completely and make them suitable to
conduct educational activities?
If not, why?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.

(ආ) ඔව්.
(උතුරු පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම්ෙග් පිළිතුර අනුව)
දැනට පාසල සුදුසු ෙලස පවත්වා ෙගන යනු ලබන අතර ඒ
සඳහා රුපියල් මිලියන 6.77ක මුදලක් අනුගාහක ආයතන
මඟින් ෙයොදවා ඇත.
ඉදිරිෙය්දී ෙපොෙළොව මනා ෙලස සකස් කිරීම, ෙදොර
ජෙනල් සකස් කිරීම, යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
සඳහා "එන්ෙරප්" හා 'යූඑස් ඒඩ්" අනුගාහක ආයතන ෙවත
ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
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ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පාසල 1 ෙශේණිය සිට
11 ෙශේණිය දක්වා සිසුන් 442ක් ඉෙගන ගත් පාසලක්. තස්තවාදි
කියාවන් නිසා ෙමම පාසල වසා දමා, එම පෙද්ශෙය් ජනතාවද
ඉවත් කර තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් දැනට ඒ පෙද්ශෙය් නැවත
පදිංචි කිරීම් කටයුතු සාර්ථකව කර ෙගන යනවා කියලායි. ඒ
අනුව ෙමම පාසලත් ඉතා ඉක්මනින් පතිසංස්කරණය කිරීමට
කටයුතු කරනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
2ஆவ

உப ேகள்வி:

இந்த ஒஸ்மானியா கல் ாிேயா , மகளி க்கான கதீஜா
பாடசாைலைய ம் னர்நிர்மாணம் ெசய் த வதற்கு நீங்கள்
நடவ க்ைகெய ப்பீர்களா?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒකට උත්තරය ඔබතුමා ඉල්ලා ගන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. එතුමාෙග් අයිතිය උදුරා ගන්න එපා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මම ෙදමළ භාෂාෙවන් පශ්න අහන එකට අකැමැතිද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

එෙහනම් ෙහොඳයි. අකැමැති නම් කියන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

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

අපට අණ්ඩර ෙදමළ වාෙග්. ඒකයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

1ஆவ

உப ேகள்வி:

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, சுமார் 20
ஆண் க க்கு
ன்பாக
ஓாிலட்சத்திற்கும்
ேமற்பட்ட
ஸ் ம்கள்
இந்த
ஸ் ம்
வட்டாரத்தி
ந்
இரேவா ரவாக விரட்டப்பட்டார்கெளன்ப
உங்க க்குத்
ெதாி ம்.
தற்ேபா
மீண் ம்
அவர்கள்
அங்ேக
ெசல்கின்றார்கள்.
க ைடய
அடாவ த்தனத்தின்
காரணமாக அந்தப் பிள்ைளக க்கு சிறந்த கல்வியறி
ெபறக்கூ ய வாய்ப்
இ க்கவில்ைல. இந்த ஒஸ்மானியா
கல் ாிைய ம்
கதீஜா
ேபான்ற
பாடசாைலகைள ம்
னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கு எவ்வள காலம் பி க்கும் என்
நான் ெகளரவ அைமச்சரவர்களிடம் ேகட்கின்ேறன்.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම තස්තවාදි විපත් නිසා
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය් අධ්යාපන කටයුතු සහ අෙනකුත්
සියලු කටයුතු අඩාළ ෙවලා ජන ජීවිතය කඩා වැටුණා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් අපතිහත ෛධර්ය නිසා ෙමම කටයුතු දැන් යථා
තත්ත්වයට පත් ෙවමින් පවතිනවා. දැන් යුද්ධය අවසානයි. ඒ
නිසා ගරු මන්තීතුමා බලාෙපොෙරොත්තු තබා ෙගන සිටින පරිදිම
ඉදිරිෙය්දී මුස්ලිම්, දමිළ, සිංහල ආදී වශෙයන් ජාති, කුල, ආගම්
ෙභ්දයක් නැතිව සියලුම දරුවන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතුවලට සම
අවස්ථාව ලබා දීමට අධ්යාපන අමාත්යාංශය කටයුතු කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ආ)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(i)

ඉහත ගංවතුර නිසා පූර්ණ හානියට පත් වූ සහ අර්ධ
හානියට පත් වූ නිවාස සංඛ්යාව;

(ii)

එම නිවාස අතුරින් පූර්ණ හානියට හා අර්ධ
හානියට පත් බලපත සහිත නිවාස සංඛ්යාව සහ
එම නිවාස සඳහා ෙගවූ වන්දි මුදල;

(iii)

පූර්ණ හානියට හා අර්ධ හානියට පත් බලපත රහිත
නිවාස සංඛ්යාව සහ එම නිවාස සඳහා ෙගවූ වන්දි
මුදල;

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.
அைமச்சரவர்க ைடய
பதி க்கு
அந்த
வட ல
ஸ் ம்கள்
சார்பாக
நன்றி
ெதாிவிப்பேதா ,
இந்த
ஒஸ்மானியா மற் ம் கதீஜா ேபான்ற பாடசாைலகைள
ன்பி ந்த நிைலக்குக் ெகாண் வ வதற்கு எவ்வள காலம்
எ க்குெமன்பைதக் கூற
மா?
தற்ேபா
கூற
யாவிட்டால் அங்கு ெசன்
அவற்ைறப் பார்த் விட்
வந் கூற
மா? என்பைத ம் அவாிடம் ேகட்கின்ேறன்.

එක් එක් පෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා
සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමා, වැඩි දුර ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා
උපෙද්ශක කාරක සභාවට පැමිණිෙයොත් ෙහොඳයි කියලා මා
විශ්වාස කරනවා. අපි ඉතා ඉක්මනින් ෙම් පතිසංස්කරණ කටයුතු
කරන්නට කියා කරනවා.

அனர்த்த

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

2011ஆம்
ஆண்
சனவாி,
ெபப்ரவாி
மாதங்களில் அ ராத ர மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட
ெவள்ளத்தால் ேசதமைடந்த பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

ஒவ்ெவா
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம்
ெவள்ளத்தால்
அனர்த்தத்திற்கு
உள்ளான
நபர்கள், கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்
தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப ஒவ்ெவா கு ம்பத்திற்கும் ெச த்தப்
பட்ட
நட்டஈட் த்ெதாைக
எவ்வள
ெவன்பைத ம்

(iv)

ெச த்தப்பட்ட ேமற்ப நட்டஈட் த் ெதாைக
யான
கு ம்ப உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்
ைகக்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 6- 2234/'12-(1), ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා.

ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට අද උපෙදස් ලැබුණා ෙම්
පශ්නයත් 11 වන පශ්නයත් එකම දවෙසේ අහන එක වැරදියි
කියලා. ෙමය ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනි නම් ඔබතුමාෙග්
නිෙයෝගය පරිදි ෙම් පශ්නය අත් හැරලා 11 වන පශ්නය පමණක්
අසන්නට මම කැමැතියි.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப
ெவள்ள
அனர்த்தத்தினால்
அளவில் ேசதமைடந்த மற் ம் பகுதியள
ேசதமைடந்த
களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
களில்
அளவில் ேசதமைடந்த
மற் ம் பகுதியளவில் ேசதமைடந்த உாிமப்
பத்திரம் ெபற்ற
களின் எண்ணிக்ைக மற் ம்
ேமற்ப
க க்ெகன ெச த்திய நட்டஈட் த்
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

அளவில் ேசதமைடந்த மற் ம் பகுதியள
வில் ேசதமைடந்த உாிமப்பத்திரமற்ற
கள்
மற் ம் ேமற்ப
க க்ெகன ெச த்தப்பட்ட
நட்டஈட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ගංවතුර හානි : වන්දි

அ

ராத ர மாவட்ட ெவள்ளச் ேசதம் : நட்டஈ

DAMAGE CAUSED BY FLOODS IN ANURADHAPURA
DISTRICT : COMPENSATION

7. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

2236/’12

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ஒவ்ெவா
பிரேதச ெசயலகப் பிாிவிற்ேகற்பத்
தனித்தனிேய அவர் குறிப்பி வாரா?

(The Hon. P. Harrison)

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

(ii)

2011 වර්ෂෙය් ජනවාරි සහ ෙපබරවාරි මාසවලදී
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ඇති වූ ගංවතුරින් හානි
සිදු වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;

(இ)

එක් එක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
ගංවතුරින් ආපදාවට ලක් වූ පුද්ගලයින් හා පවුල්
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(a)

(iii)

එම එක් පවුලක් සඳහා ෙගවූ වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;

(iv)

ෙගවන ලද එම වන්දි පමාණය පවුෙල් සාමාජික
සංඛ්යාව අනුව තීරණය කෙළේද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Disaster Management:
Will he state(i)

(ii)

the Divisional Secretaries' Divisions which
were damaged by the floods that occurred
in the Anuradhapura District in the months
of January and February of the year 2011;
separately, the number of individuals and
families affected by the floods in each of
the Divisional Secretary's Divisions;
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(b)

(c)

(iii)

the amount of compensation paid for one
such family; and

(iv)

whether the aforesaid amount of
compensation was decided on the basis of
the number of members in the family ?

Will he state separately in relation to each of the
Divisional Secretary's Divisions (i)

the number of houses that were fully
damaged and the houses that were partly
damaged by the aforesaid floods;

(ii)

out of the aforesaid houses, the number of
fully damaged houses and partly damaged
houses with permits and the amount of
compensation paid for those houses; and

(iii)

the number of fully damaged houses and
partly damaged houses without permits and
the amount of compensation paid for those
houses ?

If not, why?

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

ப் விேஜேசகர - அனர்த்த

காைமத் வ பிரதி

(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Disaster
Management)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
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එක්කම මා ළඟ විස්තර තිෙබනවා. ජී.ඩී. මයුරින්අප්පු සහ මැගී
ඇත්නනී විෙජ්රත්නෙග් -ස්වාමියා සහ භාර්යාව- නිවසට රුපියල්
එක්ලක්ෂ දසදහසක් ෙගවලා තිෙබනවා.

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ගරු මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. පූර්ණ හානි වූ බලපත සහිත වූ නිවසකට ෙගවූ
උපරිම මුදල ෙකොච්චරද කියා මම නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන්
දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ගරු මන්තීතුමා, එක නිවසකට කියලා ගණන සඳහන් කරලා
නැහැ. එය මුළු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයටම තිෙයන්ෙන්;
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් තිෙබන්ෙන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඔබතුමා නැහැයි කිව්වාට එෙහම කියන්න බැහැ. පූර්ණ හානි
වූ නිවසකට ෙගවන මුළු මුදල ඔබතුමා දන්ෙන් නැත්නම් -

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

සිදු ෙවලා තිෙබන හානියත් එක්ක වටිනාකම තක්ෙසේරු
කරලායි ෙගවන්ෙන්. ඒක එකින් එකට ෙවනස් ෙවනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්ෙන් නැත්නම් මම
කියන්නම්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සම්බන්ධීකරණ
කමිටුෙව්දී තීරණය කර තිෙබනවා පූර්ණ වශෙයන් හානි වූ
නිවාසවලට රුපියල් ලක්ෂය බැගින් ෙගවන්න. මට තිෙබන
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. පූර්ණ හානි වුණාය කියලා එකම නිවෙසේ
බිරිඳටත්, ස්වාමියාටත් ෙදෙදනාටම වන්දි ෙදකක් ෙගවන්න
පුළුවන්ද?

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

එෙහම ෙගවන්න බැහැ.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා ළඟ විස්තර තිෙබනවා. එෙහම
ෙගවන්න බැහැ කියලා ඔබතුමා කියනවා නම් මා විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්නම්. පලාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් වාර්තාවත්

පලාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය. ඒ වාෙග්ම එම
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් දඹුලු හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරී
වසෙම් එකම නිවෙසේ පදිංචි හතර ෙදනකුටත් ෙගවලා තිෙබනවා.
රුපියල් අනූදහස බැගින් වන්දි මුදල් තුනකුත් රුපියල්
පණස්දහසක වන්දි මුදලකුත් එකම නිවෙසේ හතර ෙදනකුට ෙගවා
තිෙබනවා.

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ගරු මන්තීතුමනි, විස්තර ලබා දුන්ෙනොත් ෙසොයා බලන්න
පුළුවන්. එෙහම වන්දි මුදල් දීලා තිෙබනවා නම් ඒක වැරදියි. අදාළ
නිලධාරින්ට-

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අදාළ විස්තර ටික මා ඔබතුමාට ෙදන්නම්. ෙම් සියලු මුදල්
ෙගවා තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධි බැංකුව හරහායි. මිලියන හයක් හතක්
වැනි විශාල මුදලක් ෙගවා තිෙබනවා. මම ෙම් විස්තර ෙදන්නම්.

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ගරු මන්තීතුමනි, විස්තර ටික ෙදන්න. අදාළ පුද්ගලයින්ට නීති
මඟින් උපරිම වශෙයන් කටයුතු කරනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා
බැලීෙමන් පසු වැරදි කර තිෙබනවා කියා ඔප්පු වුෙණොත් ඒ අදාළ
නිලධාරින් ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද?

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

අදාළ අමාත්යාංශයත් එක්ක කථා කරලා ෙදන්න පුළුවන්
උපරිම දඬුවම් ලබා ෙදනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක්
පවත්වා ෙම් ගරු සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ෙහොඳයි, වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නම්.
ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.
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(ඇ)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(i)

එම ආහාර ගබඩා සංකීර්ණය සහ අදාළ අෙනකුත්
සම්පත් කඩිනමින්, ඵලදායී කටයුතු සඳහා ෙයොදා
ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම කටයුතු කවෙර්ද;

(The Deputy Speaker)

දැන් අතුරු පශ්න හතරක් ඇහුවා ගරු මන්තීතුමනි.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Duleep Wijesekera )

පලාගල පෙද්ශෙය් පූර්ණ හානියට පත් වූ නිවාස සංඛ්යාව
381ක්. වැඩිම නිවාස හානිය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ පාෙද්ශීය
ෙල්කම් බල පෙද්ශයට ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

கூட் ற , உள்நாட்
வினா:
(அ) (i)

ப ைள ைமலகஸ்தன்ைனயில் அைமந் ள்ள,
அரச
உண க்
களஞ்சியத்
ெதாகுதியாக
பயன்ப த்தப்பட்ட கட் டம்
டப்பட் ள்ள
என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
கட் ட வளாகத்தில், ெப ந்ெதாைக
யான அரசாங்க வாகனங்கள்
ப்பி த்
வ கின்றன என்பைத ம்

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය
ලැෙබනවා නම් මම ෙම් කාරණයත් කියන්නම්. පලාගල පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් වැඩිම හානිය ෙවලා තිෙබන්ෙන්
උල්පතගම ගාම ෙසේවා වසමට විතරයි.

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட

அவர் அறிவாரா?

ப் விேஜேசகர)

ෙවන්න ඇති.

(ஆ) ேமேல
குறிப்பிட் ள்ளவா ,
அரச
வளங்கள்
அழிவைட வதற்கு இடமளித்தலான
ஒ
ேதசிய
இழப்பாகும் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(இ) (i)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ேமற்ப உண க் களஞ்சியத்ெதாகுதி மற் ம்
ெதாடர் ைடய ஏைனய வளங்கைள விைரவில்
பய ள்ள
நடவ க்ைககளின்
ெபா ட்
ஈ ப த் வதற்கு
நடவ க்ைக
எ ப்பாரா
என்பைத ம்;

(The Hon. P. Harrison)

හැබැයි වැඩිම මුදල් අරෙගන තිෙබන්ෙනත් ඒ පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගංවතුරින් හානියට පත්
ෙවලා සතයක්වත් ෙගවපු නැති තව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා.

(ii)

ஆெமனில், அந்த
என்பைத ம்

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විස්තර ෙදන්න. අවශ්ය වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරනවා.

මයිලගස්තැන්න ආහාර ගබඩා සංකීර්ණය : රාජ්ය
සම්පත්

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a)

ைமலகஸ்தன்ைன உண க் களஞ்சியத்ெதாகுதி :
அரச வளங்கள்

Is he aware that(i)

the building situated at Mailagasthanna in
Badulla which was used as a food stores
complex of the Government has been
closed down; and

(ii)

a large number of Government vehicles are
decaying in the land on which the aforesaid
building is situated?

MAILAGASTHANNA FOOD STORES COMPLEX : STATE
RESOURCES
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(i)

(ii)

யாைவ

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Duleep Wijesekera )

(අ)

நடவ க்ைககள்

බදුල්ල, මයිලගස්තැන්ෙන් පිහිටි රජෙය් ආහාර
ගබඩා සංකීර්ණයක් ෙලස පෙයෝජනයට ගත්
ෙගොඩනැඟිල්ල වසා දමා ඇති බවත්;

(b)

Will he admit that it is a serious crime to leave the
State resources to decay in the aforesaid manner?

(c)

Will he inform this House(i)

whether action will be taken to utilize the
aforesaid food stores complex and the other
related resources for productive activities
expeditiously; and

(ii)

if so, what those activities are?

රජෙය් වාහන විශාල සංඛ්යාවක් එම ෙගොඩනැඟිලි
භූමිෙයහි දිරාපත් ෙවමින් පවතින බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත සඳහන් පරිදි රජෙය් සම්පත් විනාශ වීමට ඉඩ හැරීම
ජාතික අපරාධයක් බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?

(d)

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව

645

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමුපකාර හා අභ්යන්තර
ෙවළඳ අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

එකඟ ෙනොෙව්.

(ii)

බදුල්ල දිස්තික් කාර්යාලෙය් අබලි වාහන 5ක්
පමණක් පරිශෙය් ගාල් කර ඇත.
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රජයට ඉඩම් පවරා ගැනීම : විස්තර

அரசாங்கம் சு காிக்க ள்ள காணிகள் : விபரம்
ACQUISITION OF LANDS BY STATE : DETAIL
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10. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඉඩම් හා
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

රජෙය් සහතික මත වී මිලදී ගැනීෙම් වැඩසටහන
සඳහා අත් හැර දමා තිබූ සහ ෙවනත් කාර්යයන්
සඳහා ලබා දී තිබූ ගබඩා වී සහ සහල් ගබඩා කිරීම
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති අතර,
ෙමම ගබඩා සංකීර්ණෙය්ද එක් ගබඩාවක ගාල්
කර තිබූ වාහන ඉවත් කර වී ගබඩා කිරීම සඳහා
දැනටමත් පෙයෝජනයට ෙගන ඇත.

අමාත්යතුමාෙගන්

ඇසූ

2011 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ඉඩම් රජෙය්
භුක්තියට පවරා ගැනීම සම්බන්ධව අතිවිෙශේෂ
ගැසට් පතයක් නිකුත් කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ගැසට් පතය නිකුත් කළ දිනය
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

එම ගැසට් පතය යටෙත් රජය ෙවත පවරා ගැනීමට
ෙයෝජිත ඉඩම් කවෙර්ද;

(ii)

එම ඉඩම් අයිතිකරුවන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ
එක් එක් ඉඩම් හිමියාෙගන් පවරා ගනු ලබන භූමි
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)

එකී ඉඩම් රජයට පවරා ගැනීෙම් ගැසට් පතය
නිකුත් කිරීමට ෙපර එම ඉඩම්වල තිබූ ෙද්පලවලට
හානි සිදු කර තිෙබ්ද;

ශී ලංකා පාරිෙභෝගික සමුපකාර සංගමෙය් ආහාර
දව්ය ගබඩා කිරීමට. වී අෙලවි මණ්ඩලෙය් වී
ගබඩා කිරීමට.

(iv)

එෙසේ නම්, හානි කරන අවස්ථාව වන විට එකී
ෙද්පලවල වටිනාකම් තක්ෙසේරු කිරීමක් සිදු
කෙළේද;

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (නව විදුලි ව්යාපෘතිෙය්
දව්ය ගබඩා කිරීමට)

(v)

එම ෙද්පල කඩා බිඳ දැමීම සඳහා අනුමතිය ලබා
දුන් බලධාරියා කවුරුන්ද;

(vi)

එවැනි අනුමතියක් ලබා දීම සඳහා ඔහුට ඇති
බලතල කවෙර්ද;

එහි ගාල් කර තිබූ වාහන 11න් වාහන
6ක් ෙටන්ඩර් මඟින් විකුණා ඇති බවත්,
ඉතිරි වාහනවලින් 3ක් ඊළඟ සාර්ථක
ෙටන්ඩර්කරුවන්ට ලබා දීමටත්, අනිකුත් වාහනද
ඉක්මනින් ඉවත් කිරීමටත් බදුල්ල දිස්තික් ෙල්කම්
(දිසාපති) විසින් කටයුතු කරන බවට දන්වා ඇත.
(ii)

සංවර්ධන

(i)

(ආ) එකඟ ෙනොෙව්.
(ඇ)

ඉඩම්

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ගරු අමාත්යතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව.
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි තවත්
අබලි වාහන 5ක් තිෙබනවාය කියා ඔබතුමා සඳහන් කරන්නට
ෙයදුණා. එම වාහනවල අයිතිය තිබුෙණ් ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශයටද, නැත්නම් දිස්තික් ෙල්කම්වරයාටද?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්
දිසාපතිතුමාට අයිතිය තිෙබන වාහන පිළිබඳව. ඒ වාහන තිබුෙණ්
ෙම් ආහාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගබඩාවක් තුළ. වී ගබඩා කරන්න
අවශ්ය නිසා වහාම ඉවත් කරන්න කියලා තමයි, ඒ වාහන එළියට
දමා තිෙබන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ඒ වාහන 11න් 6ක් ෙටන්ඩර්
කැඳවා විකුණා තිෙබනවා. තව වාහන 5ක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒවාත් ෙටන්ඩර් කැඳවා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව තමයි
දිසාපතිතුමා අපට දන්වා තිෙබන්ෙන්. ෙමය මෙග් අමාත්යාංශය
යටෙත් තිෙබන ෙදයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, මා කල්පනා කළා
උත්තරයක් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියලා. ඒකයි දිසාපතිතුමාෙගන්
ෙම් විස්තර ෙසොයා බැලුෙව්.

(ආ)

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

காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2011ஆம்
ஆண் ன்
ஆகஸ்ட்
மாதத்தில்
காணிகைள அரசாங்கம் சு காித்தல் சம்பந்த
மான அதிவிேசட வர்த்தமானிெயான் ெவளி
யிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில் ேமற்ப
வர்த்தமானி ெவளியிடப்
பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப வர்த்தமானியின் பிரகாரம் அரசாங்கம்
சு காிக்க ள்ள காணிகள் யாைவெயன்பைத
ம்;

(ii)

ேமற்ப
காணிகளின்
உாிைமயாளர்கள
ெபயர்கள்
மற் ம்
கவாிகள்
அத் டன்
ஒவ்ெவா
காணி உாிைமயாளாிடமி ந் ம்
சு காிக்கப்ப ம் நிலத்தின் அள
தனித்
தனியாக யாெதன்பைத ம்;
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

ேமற்ப
காணிகைள அரசாங்கம் சு காிக்கும்
வர்த்தமானிைய
ெவளியி வதற்கு
ன்னர்
அக்காணிகளில்
இ ந்த
ெசாத் க்க க்குச்
ேசதம் விைளவிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

648
(ii)

අනු අංකය
අංකය

දිනය

ගැසට් පත

1

2011.08.04

1717/22

ஆெமனில், ேசதம் விைளவிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்
பத்தில் ேமற்ப
ெசாத் க்களின் ெப மதி
மதிப்பிடப்பட்டதா என்பைத ம்;

2

2011.08.11

1718/23

3

2011.08.17

1719/20

ேமற்ப
ெசாத் க்க க்கு ேசதம் ஏற்ப த்
வதற்கு அ மதி வழங்கிய அதிகாாி யாெரன்ப
ைத ம்;

4

அவ்வாறான
அ மதிைய
வழங்குவதற்கு
இவ க்குள்ள தத் வம் யாெதன்பைத ம்

6

5

7

1719/21
2011.08.18

1719/26
1719/27

2011.08.25

1720/39

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(ආ)

(i)

සෑම ගැසට් පතයකම එක් ඉඩමකට වඩා
දැක්ෙවන බැවින් ගරු මන්තීතුමා අදාළ ගැසට්
පතය සහ ඉඩම නිශ්චිතව දක්වන්ෙන් නම්
ෙතොරතුරු ලබා දීමට පුළුවන.

asked the Minister of Lands and Land Development:
(a)

Will he state(i)

(ii)
(b)

if so, the date on which such gazette
notification was issued?

Will he inform this House(i)

the lands proposed to be taken over by the
Government under that gazette notification;

(ii)

the names and addresses of the owners of
those lands and the extent of lands to be
taken over from each land owner;

(iii)

whether the properties on those lands have
been damaged prior to the issue of that
gazette notification for acquisition of the
aforesaid lands by the state;

(iv)

if so, whether valuation of the properties at
the time they were damaged, has been
carried out;

(v)

(c)

whether a Gazette Extraordinary regarding
acquisition of lands by the State was issued
in August 2011; and

of the authority who granted approval to
demolish those properties; and of the
powers he has to grant such approval?

If not, why?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

17වන දාට කලින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ගැසට් පත ෙදකට
අදාළ ඉඩම් ෙමොනවාද?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ඔබතුමාෙග් පශ්නෙය් ෙපොඩි දුර්වලකමක් තිෙබනවා. ගැසට්
පත 07ක් නිකුත් කර තිෙබන නිසා, ඔබතුමා නිශ්චිත ගැසට් පතය
දක්වන්ෙන් නම් පමණක් පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

17වන දාට කලින් දින ෙදකට අදාළව කියන්න. මට එකෙතොට
ෙසොයා ගත හැකියි. ඒවාට අදාළ ඉඩම් ෙමොනවාද?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ඒ ගැසට් පතවල අංක විතරයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අදාළ පෙද්ශ නැද්ද? පෙද්ශ තමයි ඕනෑ.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම්
සංවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான் - காணி, காணி
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Lands
and Land Development)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු
ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ඔව්. 2011 අෙගෝස්තු මාසෙය් දී එක් ගැසට් පතයක්
ෙනොව ගැසට් පත 07ක් නිකුත් කර ඇත.

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

නැහැ. ඔබතුමා ඉල්ලනවා නම් ඒක ෙවනම ෙදන්න පුළුවන්.
(ii)

ඉහත ආ (i) පිළිතුරු පරිදි ගරු මන්තීතුමා අදාළ
ගැසට් පතය සහ ඉඩම දක්වන්ෙන් නම් ෙතොරතුරු
ලබා දිමට පුළුවන.

(iii)

නිශ්චිතව පකාශ කළ ෙනොහැක.

(iv)

නිශ්චිතව පකාශ කළ ෙනොහැක.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා]

(v)

නිශ්චිතව පකාශ කළ ෙනොහැක.

(vi)

නිශ්චිතව පකාශ කළ ෙනොහැක.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
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සම්බන්ධව හා අයිතිකරුවන්ට සිද්ධ වුණ අලාභය ෙවනුෙවන්
ඔබතුමා ගන්නා වූ කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා මම අහන්න
කැමැතියි.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන් මම හිතුෙව් ඒ පශ්නයට
අදාළ නම් ටිකත් එක්ක පුළුල් උත්තරයක් ලැෙබයි කියලා.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

ගරු මන්තීතුමා, වරදක් කරලා තිෙබනවා නම්
අනිවාර්යෙයන්ම ඒකට නීතිමය කටයුතු කරනවා. ඒක කෙළේ
කවුද, ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා ඔබතුමා ෙකළින් කියන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම ෙකළින් තමයි කිව්ෙව්. කැලණිය පෙද්ශෙය්-

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් එක ඉඩමක් ගැන.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 2011.08.17 වන දින නිකුත් කරලා
තිෙබන ගැසට් පතයට ෙපර සිද්ධියක් ෙම්. අපි දැක්කා පසු ගිය
කාල වකවානුෙව්, විෙශේෂෙයන් කැලණිය පෙද්ශෙය් පාරවල්
අයිෙන් තිබුණ නිවාස දිගින් දිගටම කඩා ෙගන ගිය බව.
සාමාන්යෙයන් ඉඩම් පවරා ගන්න කලින් පනෙත් 38 වන
වගන්තිය අනුව ගැසට් කරලා කරන්න අවශ්ය කටයුතු ටිකක්
තිෙබනවා. නමුත් ඒ කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව, ගැසට් පතෙය් පළ
කරන්නත් කලින් එක්තරා ෙද්ශපාලන බලපෑමක් මත කැලණිය
පෙද්ශෙය් පාරවල් අයිෙන් තිබුණ සියලු නිවාස කැඩුවා,
කාෙගන්වත් අවසරයක් ගන්ෙන් නැතුව. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි.
ඔබතුමාෙග් අවසරයක් නැතිව, ගැසට් පතෙය් පළ ෙනොකර, එක
එක ඇමතිවරුන්ට හැකියාවක් තිෙබනවාද පාරවල් අයිෙන්
තිෙබන නිවාස කඩලා ඉවත් කරන්න?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

එෙහම හැකියාවක් නැහැ. ඔබතුමා ෙකළින්ම පශ්නය ඇහුවා
නම් හරි ෙන්. අහවල් දවෙසේ, අහවල් ෙවලාෙව් කඩපු ඒවා කියලා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම දැන් ඒක කියන්නම්. මම එය ෙදවැනි අතුරු පශ්නෙයන්
අහන්නම්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙදවැනි අතුරු පශ්නය විධියට
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්කයි. 2011.08.05 වන දින කැලණිය
පෙද්ශෙය් බියගම පාර අයිෙන් තිබුණ ෙගවල්, තාප්ප සියල්ලම
බලහත්කාරෙයන් කැඩුවා. ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමා ගන්නා වූ කියා
මාර්ගය ෙමොකක්ද? ඒක ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගයක් නැතුව කරපු
වැරදි සහගත කැඩීමක්. ගැසට් පතයක් නිකුත් ෙනොකර, වන්දි
ෙගවීමක් සිදු ෙනොකර බලහත්කාරෙයන් කරපු ඒ කියා මාර්ගය

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

පශ්නය අහන්න ෙකෝ අදාළ ගැසට් පතෙය් දිනය කියලා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම දිනය එක්ක තමයි කිව්ෙව්.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

දිනය කිව්ෙව් දැන් ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම දැන් කිව්වා, කැලණිය පෙද්ශෙය්, බියගම පාෙර්-

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්, 2011 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ඉඩම්
රජෙය් භුක්තියට පවරා ගැනීම සම්බන්ධව අතිවිෙශේෂ ගැසට්
පතයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවාද කියලා. මම කිව්වා ගැසට් පත
හතක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා කියලා. ඔබතුමා නිශ්චිත දිනය
කියලා පශ්නය ඇහුවා නම් මම ඒකට උත්තර ෙදනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. මම ඔබතුමාට කිව්ෙව් 2011.08.05
දින තමයි කැලණිය, බියගම පාර ෙදපස ෙගොඩනැඟිලි කැඩීම
සිද්ධ කෙළේ කියන එකයි.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙම් පශ්නෙයන් අහලා නැහැ ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියන එක අහන්න ෙකෝ. කැලණියට
අදාළ ඒ ගැසට් පතය ඔබතුමා නිකුත් කර තිෙබන්ෙන්
2011.08.17වන දිනෙය්. ඒ කියන්ෙන් කැලණියෙය් ෙම් ෙගවල්
කැඩීම සම්බන්ධව තිෙබන්ෙන් 2011.08.17 දින ගැසට් පතෙය්.
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ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ගරු මන්තීතුමනි, මම දන්ෙන් නැහැ ෙන් ෙමොන ඉඩම ගැනද,
ෙමොන ගැසට් එක ගැනද අහන්ෙන් කියලා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කැලණිය - බියගම පාර ගැනයි මම අහන්ෙන්.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

කැලණිෙය් ෙකොච්චර පාරවල් තිෙබනවාද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ ගැසට් එක නිකුත් කර තිෙබන්ෙන් 2011.08.17 වැනි දා.
ඒකයි මම කියන්ෙන්.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)
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ඇමති විධියට ඉන්න තුරු වරදක් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ
කියලා. නමුත් ආෙයෝජන මාර්ගෙයන්, සංචාරක ව්යාපාරය
මාර්ගෙයන් බලහත්කාරෙයන් ෙහොෙරන් විකුණන කල්පිටිෙය්
ඉඩම්වලට අනුමැතිය ලබා ගන්න හදනවා, ඒ ඒ අයට පවරා
ෙදන්න. ඔබතුමා ඒකට විරුද්ධව ගන්න පියවර ෙමොකක්ද කියලා
කරුණාකරලා කියන්න.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

කිසිම ඉඩමක් එෙහම දීලා නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා එක්කත් අපි කථා කළා. ඒ
අමාත්යාංශෙය්දී අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා කරලා
කිව්ෙව්, කිසිම ඉඩමක් අපි එෙහම ෙදන්ෙන් නැත කියලායි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

''රාජපූපති මාලිගයි'' අනාථ ළමා නිවාසය : විස්තර
"இராஜ பதி மாளிைக" அநாைத இல்லம்: விபரம்
"RAJAPOOPATHY MAALIGAI" ORPHANAGE : DETAILS

ඔබතුමා ෙකළින්ම ඒ පශ්නය අහන්න ෙකෝ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙකළින්ම ඇහුවා. 2011.08.17වන දා ඔබතුමා කැලණිය බියගම පෙද්ශෙය් ඉඩම් පවරා ගැනීම සම්බන්ධ ගැසට් එක නිකුත්
කරනවා. නමුත් කැලණිය - බියගම පාෙර් ෙගවල් ටික කැඩුෙව්,
2011.08.05 වන දා. මම අහන්ෙන්, නීත්යනුකූලව වන්දි
ෙනොෙගවා ෙම් විධියට කැලණිය පෙද්ශෙය් ෙගවල් කැඩීම
සම්බන්ධව ඒ අදාළ නිලධාරින්ට එෙරහිව පියවර අරෙගන
තිෙබනවාද? ෙම් ආණ්ඩුව ෙද්ශපාලනඥයන්ට එෙරහිව පියවර
ගන්න හැටි අපි දන්නවා ෙන්. ඒ නිසා ෙද්ශපාලනඥයන්ට එෙරහිව
පියවර ගන්න එක ෙවනම බලා ගනිමු. ඒ නිසා අඩුම තරමින් ඒ
නිලධාරින්ට එෙරහිව ෙහෝ පියවරක් ගත්ෙතොත් ෙද්ශපාලනඥයන්
කියන කියන විධියට ඒ අය ෙම්වා ෙනොකර ඉඳීවි ෙන්.
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11. ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
ඔබතුමායි, මායි ෙහොඳ මිතෙයෝ ෙන්. ඔබතුමා ෙවන ෙවන අය
ගාවෙගන අනවශ්ය පශ්න අහන්න එපා. ඔබතුමාෙග් පශ්නෙය්
කිසිම තැනක පාරක් ගැන නිශ්චිතව සඳහන් කරලා නැහැ. අහවල්
දවෙසේ ෙකොෙහොමද ගැසට් එක නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා
විතරයි අහලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඊ ළඟ දවෙසේ ෙකළින් පශ්නය
අහන්න. එතෙකොට මම උත්තර ෙදන්නම්. ඔබතුමා නිකම් පශ්නය
වෙට් යනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම වෙට් ගිෙය් නැහැ. ඒ ගැසට් එකත් එක්ක, ඒ කඩපු තැන්
ටික පිළිබඳ විස්තර ඔබතුමා මට හරියට දුන්නා නම් පශ්නය
අහන්න තිබුණා. කමක් නැහැ.
අෙප් මිතකම නිසාම මම ඔබතුමාෙගන් එක පශ්නයක්
අහන්නම්. කල්පිටිෙය් ඉඩම් සම්බන්ධව මම දිගින් දිගටම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න කළා. ඔබතුමා කිව්වා, ඔබතුමා ඉඩම්

චාවකච්ෙච්රි හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී වී. එස්.
නවරත්නම් මහතාට අයත්ව තිබූ චාවකච්ෙච්රි
පැරණි ෙපොලිස් ස්ථාන පටුමෙග් පිහිටා ඇති
`රාජපූපති මාලිගයි' නැමැති නිවෙසේ අනාථ ළමුන්
සඳහා වූ නිවාසයක් යනුෙවන් හඳුන්වන
ස්ථානයක් පවත්වා ෙගන යන බවත්;

(ii)

එහි සැබෑ හිමිකරුවන් සමග විධිමත් ගිවිසුමකට
එළැඹීමකින් ෙතොරව ෙවනත් පාර්ශ්වයක් විසින්
අනාථ ළමුන් සඳහා වූ නිවාසය පවත්වාෙගන
යෑමට එම නිවස භාවිත කරන බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(i)

(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් ස්ථානෙය් ෙම් වන විට රැකවරණය
ලබන අනාථ ළමුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඉහත සඳහන් ස්ථානය බලයලත් නිලධාරින්ෙග්
විමර්ෂණයට භාජන වන්ෙන්ද;

(iii)

එම අනාථ ළමුන් සඳහා වූ නිවාසෙය් රැකවරණය
ලබන කිසිදු ළමයකු අපෙයෝජනයට ලක්
ෙනොවන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ
சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

வல்கள் பிரதி

அைமச்

சாவகச்ேசாியின்
ன்னாள்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர் தி . வி.என். நவரத்தினம் அவர்
களின் கு ம்பத்திற்குச் ெசாந்தமான ம் பைழய
ெபா ஸ் நிைலய ஒ ங்ைகயில் அைமந் ள்ள

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

[ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා]

විධිමත් ගිවිසුමකට එළැඹීමකින් ෙතොරව ළමා
නිවාසය පවත්වාෙගන යන බැවින් ඉඩම් හිමිකරු
විසින් ළමා නිවාසෙය් කළමනාකරණ මණ්ඩලයට
එෙරහිව නඩුවක් පවරා ඇත. 2011.02.28 දින
සිට වර්ෂයකුත් මාස නවයක කාලයක් සඳහා
පමණක් ළමා නිවාසය පවත්වාෙගන යාම සඳහා
ෙමම ඉඩම භාවිත කරන ෙලසට ගරු අධිකරණය
විසින් නිෙයෝග කර ඇත.

மான
"இராஜ பதி
மாளிைக"
என்
அைழக்கப்ப ம் ட் ல் அநாைத இல்லம் ஒன்
நைடெப வதாக ெசால்லப்ப வைத ம்;
(ii)

அதன் உண்ைமயான உாிைமயாளாிடம் ஒ ங்
கான
உடன்ப க்ைக
ஒன்ைற
ெசய்
ெகாள்ளாமல் ேவெறா
தரப்பினர் அநாைத
இல்லத்ைத
நடத் வதற்கு
அவ் ட்ைட
பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத ம்

එෙමන්ම විධිමත් ලිපියකින් ෙතොරව ළමා නිවාසය
පවත්වාෙගන යාමට එෙරහිව උතුරු පළාත්
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් 2012.04.26 වන දින චාවකච්ෙච්රි
මෙහේසත
් ාත් අධිකරණෙය් නඩුවක් පවරා ඇති
බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් කරමි.

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்கூறப்பட்ட இடத்தில் எத்தைன அநாைதகள்
உள்ளனர் என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்கூறப்பட்ட
பாிசீலைனக்கு
என்பைத ம்;

இடம்
அதிகாாிகளின்
உட்ப த்தப்ப கின்றதா

(iii)

அந்த அநாைத இல்லத்தில் சி வர்
ேயாகம் ஏ ம் நைடெபறவில்ைலயா
ைத ம்;

ஸ்பிர
என்ப

(ආ)

(i)

ෙම් වන විට රැකවරණය ලබන ළමුන් සංඛ්යාව
06කි.

(ii)

ඔව්. ෙමම ළමා නිවාසෙය් අධීක්ෂණ කටයුතු
උතුරු පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා
ෙකොමසාරිස්ෙග් උපෙදස් හා මඟෙපන්වීම යටෙත්
දිස්තික් පරිවාස නිලධාරි එස්. සිවහරන් මහතා
විසින් ඉටු කරනු ලබයි.

(iii)

ෙනොමැත.

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

ඔව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:
(a)

(b)

Is he aware that -

(c)

a purported orphanage is run in the house
called "Rajapoopathy Maaligai" at Old
Police Station Lane in Chavakachcheri,
which belonged to the family of former MP
for Chavakachcheri Mr. V.N. Navaratnam;
and

(ii)

the said house is used by another party for
running the orphanage without proper
agreement with its real owners?

Will he inform this House (i)

the number of orphans housed in the
aforesaid premises as of now;

(ii)

whether the aforesaid premises are
subjected to inspection by the authorities;
and
whether there is no abuse of any child in
that orphanage?

If not, why?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ
මන්තීතුමා අසන ලද පශ්නයට අදාළ පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ඔව්.

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

(i)

(iii)

ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. මම ෙම් පශ්නය ඇසුෙව් මීට මාස කිහිපයකට
ෙපරයි. ඊටපසු මට ආරංචියක් ලැබුණා, ෙමය වසා දමන ෙලසට
අමාත්යාංශෙය් උපෙදස් මත පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන්
නිෙයෝගයක් දී තිබුණාය කියා. එවැනි නිෙයෝගයක් දී තිෙබනවාද,
ඒක අනුගමනය කර තිෙබනවාද කියා මම අහනවා.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

අවුරුද්දකුත් මාස නවයක කාල සීමාවකින් පසුව ෙම් දරුවන්
ෙවනත් ස්ථානවලට ෙයොමු කරනවා. ඒක කරන්ෙන් උසාවි
තීන්දුවක් පිටයි.

ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

මම අහන පශ්නය ෙමයයි. ෙගයි අයිතිය ගැන ෙනොෙවයි,
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ෙවනත් නිෙයෝගයක් දී
තිෙබනවාද කියා මම අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශෙය් අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙමවැනි ළමා නිවාසයක්
පවත්වාෙගන යාම වැරදි නිසා ෙමය වසා දැමීමට නිෙයෝගයක් දී
තිබුණු බවට ආරංචියක් ලැබුණා.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

එෙහම ෙදයක් කරලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් ළමයින් බලා
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ගැනීමට සුදුසු නැති, පුහුණුවක් නැති තරුණ කාන්තාවන් හය
ෙදෙනක් ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් කරන රාජකාරිය ගැන
විමසා බලා තිෙබනවාද?

656
දැඩි අනතුරුදායක තත්වයකට මුහුණ දී ඇති බව එතුමා
දන්ෙනහිද?
(i)

එම ස්ථානෙය් නව පාලමක් ඉදි කිරීමට සැලසුම්
කර තිෙබ්ද;

(ii)

ෙම් වන විට ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;

(iv)

එහි ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය
කවෙර්ද;

(ආ)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

අමාත්යාංශය මඟින් විමසා බලා සුදුසු අය පමණයි පරිවාස
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් එතැනට ෙයොමු කරලායි තිෙබන්ෙන්.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

ඒ ළමයින් හය ෙදනා එතැනට යැව්ෙව් ෙකොෙහොමද කියා
අමාත්යාංශෙයන් විමසා තිෙබනවාද?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

உள்
வினா:
(அ)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පශ්නය ආපසු අහන්න.

ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

මට ආරංචියක් ලැබුණා, කිසිම අනුමැතියක් නැතුව ඒ ළමයි
හය ෙදනා එතැනට ෙයොමු කරලා තිෙබනවාය කියලා. ඉතින් ෙපොඩි
ළමයි හය ෙදෙනක් ඒ වාෙග් ආයතනයකට යැව්ෙව් ෙකොෙහොමද
කියලා විමසා බලා තිෙබනවාද?

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
மாத்தைற மாவட்டத்தின் அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப
ஆ ைகப்
பிரேதசத்தில்
அைமந் ள்ள
திகி
எல க்குக் கு க்காக அைமக்கப்பட் ள்ள கனமீயகல
பலைகப் பாலம் இற் ப்ேபா ள்ளைம காரணமாக
அதைனப் பயன்ப த் ம் மக்கள் க ம் ஆபத்தான
நிைலைமைய எதிர்ேநாக்கி ள்ளனெரன்பைத அவர்
அறிவாரா?

(ஆ) (i)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

නීත්යනුකූලව භාර ෙදන කමයට තමයි භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.

அவ்விடத்தில் திய பாலெமான்ைற அைமக்கத்
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா;

(ii)

தற்ேபா
அதற்கான
ஒ க்கப்பட் ள்ளனவா;

நிதிேயற்பா கள்

(iii)

ஆெமனில், அப்பணத்ெதாைக எவ்வள ;

(iv)

அதன் நிர்மாணிப் கள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி
யா

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(இ)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

இன்ேறல், ஏன்?

ඒ ෙගොල්ෙලෝ භාර ෙගන තිෙබනවා?

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(a)

Is he aware that as a result of the decaying of the
Kanameeyagala plank bridge constructed over
Digili Ela situated within Akuressa Pradeshiya
Sabha area in Matara District, the people who use
it have faced a very dangerous situation?

(b)

Will he inform this House-

ඔව්.

කනමීයගල ලෑලි පාලම: නව ඉදි කිරීම

கனமீயகல பலைகப் பாலம் : திய நிர்மாணம்
KANAMEEYAGALA PLANK BRIDGE : NEW CONSTRUCTION

(i)

whether plans have been made to construct
a new bridge at that location ;

(ii)

whether allocations have been made in that
respect by now ;

(iii)

if so, the amount allocated ; and

(iv)

of the date on which construction of the
bridge will be started?
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12. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

මාතර දිස්තික්කෙය්, අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශය
තුළ පිහිටි දිගිලි ඇළ හරහා ඉදි කර ඇති කනමීයගල ලෑලි
පාලම දිරා පත්වීම ෙහේතුෙවන් එය භාවිත කරන ජනතාව

(c)

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව

657

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

ராட்சி, மாகாண
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அரச
வளங்கள்,
ெதாழில் யற்சி
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2009
ஆம்
ஆண்
தல்
இலங்ைக
கனிப்ெபா ள்கள்
கம்பனியினால்
கனிய
வளங்கைள அகழ்வதற்காக ேகள்விப்பத்திரம்
வழங்கப்பட்ட நி வனங்களின் ெபயர்க ம்
கவாிக ம் யாைவெயன்பைத ம்;

(i)

ேமற்ப
கம்பனிகளின் பணிப்பாளர் சைப
உ ப்பினர்களின் ெபயர்க ம்
கவாிக ம்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ேகள்விப்பத்திரம்
வழங்குதைல
அங்கீகாித் ள்ள அதிகாாி அல்ல அதிகாாிகள்
யாெரன்பைத ம்

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(ආ)

නැත.
(i)

එම ස්ථානෙය් මීට වසර එකහමාරකට ෙපර තිබූ
ලෑලි පාලම ෙවනුවට ෙකොන්කීට් පාලමක් ඉදි කර
ඇත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

2009, 2010 மற் ம் 2011ஆம் ஆண் களில்
இலங்ைக
கனிப்ெபா ள்
கம்பனியின்
பணிப்பாளராக பணியாற்றி ள்ளவாின் ெபயர்
கவாி மற் ம் அப்பதவிக்கான தைகைமகள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

2009 ஆம் ஆண்
தல் 2011ஆம் ஆண் வைர
இலங்ைக கனிப்ெபா ள் கம்பனி ெபற் ள்ள
இலாபம்
அல்ல
நட்டம்
வ டாந்த
அ ப்பைடயில்
தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න නැහැ.

ඛනිජ සම්පත් කැණීම සඳහා ෙටන්ඩර් : ලංකා ඛනිජ
වැලි සමාගම
கனிய வள அகழ் க்கான ேகள்வி ேகாரல்: இலங்ைக
கனிப்ெபா ள் கம்பனி
TENDER FOR EXCAVATION OF MINERAL RESOURCES :
LANKA MINERAL SANDS COMPANY

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of State Resources and Enterprise
Development:
(a)

1906/’11

13. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

Will he state(i)

the names and addresses of the institutions
which were awarded tenders for the
excavation of mineral resources by the
Lanka Mineral Sands Company from year
2009;

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

2009 වර්ෂෙය් සිට ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගම
විසින් ඛනිජ සම්පත් කැණීම සඳහා ෙටන්ඩර් ලබා
දුන් ආයතනවල නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ii)

the names and addresses of the members of
the Boards of Directors of the aforesaid
institutions; and

(ii)

එම
සමාගම්වල
අධ්යක්ෂ
මණ්ඩල
සාමාජිකයින්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(iii)

the person or persons in authority who
approved awarding the aforesaid tenders ?

(iii)

එම ෙටන්ඩර් ලබා දීම අනුමත කළ බලධාරියා
ෙහෝ බලධාරින් කවුරුන්ද;

(b)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

அபிவி த்தி

(i)

2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂවල ලංකා ඛනිජ වැලි
සමාගෙම් අධ්යක්ෂවරයා ෙලස කටයුතු කළ
අයෙග් නම, ලිපිනය සහ එම තනතුරට අදාළ
සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(ii)

වර්ෂ 2009 සිට 2011 දක්වා ලංකා ඛනිජ වැලි
සමාගම ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය වාර්ෂිකව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(c)

Will he inform this House(i)

of the name and address of the person who
held the post of Director of the Lanka
Mineral Sands Company in the years
2009,2010 and 2011 and the qualifications
relevant to that post; and

(ii)

separately of the profit earned or the loss
incurred by the Lanka Mineral Sands
Company in each of the years during the
period from year 2009 up to year 2011 ?

If not, why?
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ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (රාජ්ය සම්පත් හා
ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - அரச
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

வளங்கள்,

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ)

(ආ)

(i)

අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම් හා ලිපිනයන්
ඇමුණුෙමන් ඉදිරිපත් කරමි. ඇමුණුම සභාගත*
කරමි. ෙමම අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් පත්වීම් මහා
භාණ්ඩාගාරය විසින් කරනු ලැෙබ්. එම තනතුරු
සඳහා අදාළ සුදුසුකම් පිළිබඳ පරිපාටියක් නැත.

සීමාසහිත ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගමට ඛනිජ වැලි
කැණීමට අවසර ලබා දීම සඳහා බලයක් ෙනොමැත.
එම කාර්යය කරනු ලබනුෙය් හා නීත්යනුකූල
බලය ඇත්ෙත් භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල්
කාර්යාංශයට බව දැනුවත් වීම සඳහා සඳහන්
කරමි.

(ii)

බදු ෙගවීෙමන් පසුව ලාභය:
2009 - රුපියල් මිලියන 230 (රුපියල් මිලියන
ෙදසිය තිහකි.)
2010 - රුපියල් මිලියන 528 (රුපියල් මිලියන
පන්සිය විසි අටකි.)
2011 - රුපියල් මිලියන 953 (රුපියල් මිලියන
නවසිය පනස්තුනකි.)
ලබන වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 2,000ක්
භාණ්ඩාගාරයට ෙදන්න කටයුතු කරනවා.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගෙම් අධ්යක්ෂවරයා
යන්ෙනන් අෙප්ක්ෂා කරන පිළිතුර පැහැදිලි
ෙනොමැති ෙහයින් ෙමම පශ්නෙයන් ගම්ය වන
ආකාරයට අදාළ වර්ෂවල ෙමම සමාගෙම්

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම :

(i)

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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நிைலயம் ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்பட்ட
.
4200 மில் யன் வங்கி உத்தரவாதம் ஏன்
வி விக்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்;

ෙගේලයින් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගම: බැංකු
ඇපකර
கிேரைலன் இன்ெநஷனல் பிைரேவட்
வங்கி உத்தரவாதங்கள்

மிெரட்:

GREYLINE INTERNATIONAL (PVT.) LIMITED: BANK
GUARANTEES

0773/’10

(v)

ேமற்ப
உத்தரவாதங்கள்
இ ப்பதனால்
கிைடக்கின்ற நன்ைமகள் என்னெவன்பைத ம்;

(vi)

இலங்ைக மின்சார சைபைய ேம ம் கட க்கு
இட் ச் ெசல் ம் இலங்ைக மின்சார சைப டன்
ெதாடர் ைடய க த்திட்டங்க க்கு
. 120
பில் யன் வங்கி உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்டதா
என்பைத ம்;

(vii)

இந்நிைலைமய சீர்ெசய்வதற்கு ேமற்ெகாள்
ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் என்னெவன்பைத ம்;

1. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு
ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

-

மாண் மிகு

ரவி

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(viii) மக்கள் வங்கியின் ஓய் திய நிதியத்தி
ந்
அரசாங்கத்தினால்
பணம்
எ க்கப்
பட்டைமக்கான
காரணங்கள்
என்னெவன்
பைத ம்

2010.06.29 දින නිකුත් කරන ලද මූල්ය කළමනාකරණ
වාර්තාවට අනුව, ෙගේලයින් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික
සමාගමට රුපියල් මිලියන 400ක බැංකු ඇපකරයක් ලබා දී
ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

එම බැංකු ඇපකරය ලබා දීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)

එමඟින් ලැබුණු පතිලාභය කවෙර්ද;

(iii)

එම වගකීම නිදහස් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;

(iv)

සමූපකාර ෙතොග ෙවෙළද සංස්ථාව, රාජ්ය ෙවෙළඳ
සමාගම ෙහෝ රාජ්ය ෙවෙළඳ සමූපකාර ෙතොග
සමාගම ෙවත ලබා දී ඇති රුපියල් මිලියන
4200ක බැංකු ඇපකරය නිදහස් කර ෙනොමැති
වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(v)

ඉහත කී ඇපකරය පැවතීම ෙහේතුෙවන් ලැෙබන
පතිලාභය කවෙර්ද;

(vi)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ණය පමාණය
තවදුරටත් වැඩි කරමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
හා ආශිත ව්යාපෘති සඳහා රුපියල් බිලියන 120ක
බැංකු ඇපකරයක් ලබා දී තිෙබ්ද;

(vii)

ෙමම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;

(viii)

රජය විසින් මහජන බැංකුෙව් විශාම අරමුදෙලන්
මුදල් ලබා ගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

அவர் ெதாிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Is he aware that a bank guarantee of Rs. 400
million given to Greyline International (Pvt.)
Limited, as per the Fiscal Management Report
issued on 29.06.2010?

(b)

Will he state as per the aforesaid report-

යන්න ඉහත සඳහන් වාර්තාවට අනුව එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(i)

as to why that bank guarantee was given;

(ii)

the benefit got in return;

(iii)

as to when the liability will be released;

(iv)

as to why a bank guarantee of Rs. 4200
million given to CWE, State Trading
Limited or State Trading Co-operative
Wholesale has not been released ;

(v)

the benefit owing to the existence of
aforesaid guarantee;

(vi)

whether a bank guarantee of Rs. 120 billion
has been given to Ceylon Electricity Board
related projects which causes further debt
in CEB;

(vii)

the action taken to correct this situation;
and

(viii)

the reasons for taking money from People’s
Bank Pension Fund by the government?

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

2010.06.29
இல்
விநிேயாகிக்கப்பட்ட
நிதி
காைமத் வ அறிக்ைகயின் பிரகாரம் கிேரைலன்
இன்ெநஷனல் பிைரேவட்
மிெரட் க்கு பா 400
மில் ய க்கான வங்கி உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்ட
என்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) ேமற்ப

(c)

அறிக்ைகயின் பிரகாரம்,

(i)

அவ்வங்கி உத்தரவாதம் ஏன் வழங்கப்பட்ட
என்பைத ம்;

(ii)

பிரதி
உபகாரமாக
என்னெவன்பைத ம்;

(iii)

அப்ெபா ப்
என்பைத ம்;

(iv)

கூட் ற
ெமாத்த
விற்பைன
நிைலயம்
(சி.டபிள் .ஈ) அரச வர்த்தக
மிெரற் அல்ல
அரச வர்த்தக கூட் ற
ெமாத்த விற்பைன

கிைடத்த

எப்ேபா

நன்ைமகள்

வி விக்கப்ப ம்

If not why?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය
සහෙයෝගීතා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கூட் ைணப் அைமச்சர்)

கம -

சர்வேதச நிதிய

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation )

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

ඔව්.

(i)

ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ විනිමය ඉපැයීම්වලට උපකාර වන පරිදි,
ෙගේලයින් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගෙම් ෙත්
අපනයන ව්යාපාර රුසියානු සමූහාණ්ඩු රටවල් දක්වා පුළුල්
කිරීෙම් සැලැස්මට අනුව ෙත් ෙතොග රැස් කර ගැනීම සඳහා
බැංකු ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමට 1994 වර්ෂෙය්දී ෙමම
බැංකු ඇපකරය ලබා දී ඇත.

(ii)

(ඇ)

රුසියානු සමූහාණ්ඩු රටවලට ෙත් අපනයනය ෙවෙළඳාම
ව්යාප්ත කිරීම සඳහා අපනයනකරු ෙවත ණය පහසුකම්
සලසා ගැනීමට ෙමම බැංකු ඇපකරය ලබා දී තිබුණද, එම
රටවල එවකට ඇති වූ ආර්ථික පසුබෑම ෙහේතුෙවන්
බලාෙපොෙරොත්තු වූ මට්ටමට ෙමම ව්යාපෘතිය සාර්ථක වී
නැත.

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) மாத்தைற
மாவட்டத்தின்
திக்ெவல்ல
கல்வி
வலயத்திற்கு
உட்பட்ட
மா/மின்ஹாத்
ேதசிய
பாடசாைலயில் எ
நர், காைமத் வ உதவியாளர்,
நிதி உதவியாளர், ஆவண உதவியாளர் (தமிழ்),
ஆய் கூட உதவியாளர் (தமிழ்), ெதாழிலாளர் மற் ம்
காவலாளி ஆகிய கல்விசாரா பணியாட்ெதாகுதி
பதவிக க்கு
நீண்டகாலமாக
ெவற்றிடங்கள்
நில கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ேமற்ப
பதவிக க்கான
ெவற்றிடங்க க்கு
தகுதிவாய்ந்தவர்கைள தாமதமின்றி நியமிப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(iii)

ඇපකරෙය් වලංගු කාලය 1996.08.08 ෙවනි දින අවසන් ව
ඇත.

asked the Minister of Education:

(iv)

විවිධ අවස්ථාවලදී අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවල මිල
ඉහළ යාම පාලනය කිරීම සඳහා එම භාණ්ඩ ආනයනය කර
ෙවෙළඳ ෙපොළට සැපයීමට සමුපකාර ෙතොග ෙවෙළඳ
සංස්ථාව, රාජ්ය ෙවෙළඳ සමාගම හා රාජ්ය ෙවෙළඳ
සමුපකාර ෙතොග ෙවෙළඳ සමාගම ෙවත ඇපකර ලබා දී
ඇත. ෙමම ඇපකර මත වගකීම දැනට රුපියල් මිලියන
1,297 දක්වා අඩු වී ඇත.

(a)

(v)

ෙමම පහසුකම ෙහේතුෙවන් අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ
ආනයනය කර සැපයීමට අදාළ රාජ්ය ආයතනවලට හැකි
වන බැවින්, ඒ අනුව විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ භාණ්ඩ මිල
ඉහළ යාම පාලනය කිරීමට ඉහත ආයතනවලට හැකි වී
ඇත.

Is he aware that vacancies have existed for a long
time for the non-academic staff posts of Clerk,
Management Assistant, Financial Assistant,
Documentation Assistant (Tamil), Laboratory
Assistant (Tamil), Labourer and Watcher, at Mr/
Minhath National School which comes under
Dickwella Educational Zone in Matara District ?

(b)

Will he inform this House whether steps will be
taken immediately to appoint suitable persons for
the above mentioned vacancies ?

(c)

If not, why ?

(vi)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ආශිත ව්යාපෘතිවලට රුපියල්
බිලියන 120ක ඇපකරයක් නිකුත් කර ෙනොමැත.

(vii)

පැන ෙනොනඟී.

(viii)

රජය විසින් මහජන බැංකුෙව් විශාම අරමුදෙලන් මුදල් ලබා
ෙගන ෙනොමැත.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

පැන ෙනොනඟී.

මාර/මින්හාත් ජාතික පාසල : අනධ්යයන කාර්ය
මණ්ඩල
மா/மின்ஹாத் ேதசிய பாடசாைல : கல்விசாரா
பணியாளர்

MR/MINHATH NATIONAL SCHOOL : NON-ACADEMIC STAFF
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8. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා (ගරු ෙමොහමඩ්
අස්ලම් මහතා ෙවනුවට)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ெகளரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் அதற்கான
பதிைலச் சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பிக்கிேறன்.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

நீங்கள் தமிழிேல பதிலளித்ததனால் உங்க
வரலாற்றிேல இடம்ெப ம்.
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

මාර/මින්හාත් ජාතික පාසෙල් පහත සඳහන් ෙසේවක සංඛ්යාව දැනට
ෙසේවෙය් නියුක්තව සිටී. එම පාසෙල් ශිෂ්ය සංඛ්යාව 629ක් වන අතර
එම සංඛ්යාව අනුව දැනට සිටින සහාය කාර්ය මණ්ඩලය පමාණවත්ය.
එෙහත් ෙදමළ නිලධාරින්ෙග් අවශ්යතාවක් පවතින බව පිළිගනිමි.
රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර
01
රසායනාගාර සහකාර ෙසේවක
01
මුරකරු
02
පාසල් කම්කරු
01
සනීපාරක්ෂක කම්කරු
01
මූල්ය සහකාර හා ෙල්ඛන සහකාර (ෙදමළ) තනතුරු සඳහා පුරප්පාඩු
පවතී.

(ආ)

මහා භාණ්ඩාගාරෙය් කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
අනුමැතිය ලද ෙහොත් සුදුස්සන් පත් කිරීමට පියවර ගනු ලැෙබ්.

(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon.
Mohamed Aslam)

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
මාතර දිස්තික්කෙය්, දික්වැල්ල අධ්යාපන කලාපයට අයත්,
මාර/මින්හාත් ජාතික පාසෙල් ලිපිකරු, කළමනාකරණ
සහකාර, මූල්ය සහකාර, ෙල්ඛන සහකාර (ෙදමළ),
රසායනාගාර සහායක (ෙදමළ), කම්කරු සහ මුරකරු යන
අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල තනතුරු සඳහා දීර්ඝ කාලයක
සිට පුරප්පාඩු පවතින බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) ඉහත තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා සුදුස්සන් පත් කිරීමට
ෙනොපමාව පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ைடய ெபயர்

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு
ெமாஹமட் அஸ்லம் சார்பாக )

(අ)

664

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු රනිල් විකමසිංහ
මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

665

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ශී ලංකාව තුළ යහපාලනය ස්ථාපිත කරලීම
இலங்ைகயில் நல்லாட்சிைய நி

தல்

ESTABLISHMENT OF GOOD GOVERNANCE IN SRI LANKA

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් පැරැන්නන්
ආඩම්බරෙයන් පැවැසුෙව් වටිනා ආභරණෙයන් සැරසුණු
තරුණියකට කිසිම භයක් සැකක් නැතුව ෙදවුන්දර තුඩුෙව් සිට
ෙප්දුරු තුඩුව දක්වා යන්නට පුළුවන් පරිසරයක් ලංකාෙව් තිබුණු
බවයි. ෙප්දුරු තුඩුව පැත්ෙත් යුද්ධය දැන් අවසානයි. ෙදවුන්දර
තුඩුව පැත්ත ආසියාෙව් සුරපුරයක් කරන බව ආණ්ඩුව පවසනවා.
නමුත් සැබැවින්ම උදා වී තිෙබන්ෙන් ඉතා කනගාටුදායක හා
භයානක තත්ත්වයක්. අද තරුණියකට තබා කාටවත් නිදහෙසේ
පාරක ෙතොටක යන්නට බැරි තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා.
විකල්ප මතයක් දරන්නට බැරි තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා. සුදු
වෑන් එනවා. පැහැර ගන්නවා. අතුරුදහන් කරනවා. අතුරුදහන්
කිරීම් හා පැහැර ගැනීම් සඳහා හමුදා සහ ආරක්ෂක අංශ ෙයදවූ
අවස්ථා ගණනාවක් ගැනද වාර්තා ෙවනවා. ෙකොෙළොන්නාව
සභාපතිවරයාෙග් සිද්ධිය එක් උදාහරණයක්. තවම ඒ ගැන
විභාගයක් නැහැ.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

අධි ආරක්ෂිත කලාපවල පමණක් ෙනොව අධිකරණ සංකීර්ණවලදී
පවා මිනිසුන් පැහැර ගන්නවා. අලුත්කෙඩ් උසාවිෙය් සිද්ධිය ගැන
තවම පියවර අරෙගන නැහැ.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

සැකකරුවන් ෙපොලිස් ස්ථානයන් තුළදී ඝාතනයට ලක් ෙවනවා.
අවි ගත් මැරයන් නිදැල්ෙල් හැසිෙරනවා. ගිනි අවි භාවිත කරනවා.
මිනී මරනවා. රෙට් නීතියක් නැහැ. සාධාරණයක් නැහැ. ෙම් තමයි
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය. ෙම් තමයි ආණ්ඩුව උදා කරනවා යැයි කියූ
ධර්ම රාජ්යය.
2010 වසෙර් ජනාධිපතිවරණෙය්දී හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහාය දක්වන කාන්තාවකට ෙවඩි තබා
ඝාතනය කළා. ඒ පිළිබඳ සියලු ෙතොරතුරු හා සාක්ෂි ෙපොලීසියට
ලබා දුන්නත් අද වන තුරු අපරාධකරුවන් නීතිය ඉදිරියට පමුණුවා
නැහැ. දැන් ඒ දිස්තික්කෙය්දීම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට සහාය
දක්වන ෙදෙදෙනක් ඝාතනය කර තිෙබනවා. පසිද්ධ රැස්වීමක්
පැවැත්ෙවන ස්ථානයකට, පසිද්ධිෙය්ම ගිනි අවි හා ෙවනත් ආයුධ
රැෙගන ඇවිත් ෙම් ඝාතනය සිදු කර තිෙබනවා.
ඇමතිතුමාට, අගමැතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.
තවම ෙපොලීසිෙයන් පියවර අරෙගන නැහැ. ෙපොලීසිය කර තිෙබන්ෙන් අවමඟුල තහනම් කරලා. සුදු ෙකොඩි දමන්න බැහැ. කළු ෙකොඩි දමන්න බැහැ. ඇයි, ෙපොලීසිය උසාවියට ගිහින් ෙවඩි තියපු අයට මැෙරන්න බැහැ කියා තහනම් නිෙයෝගයක් ගත්ෙත් නැත්ෙත්?

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙම් ආකාරයට කිසිදු බාධාවකින් ෙතොරව ගිනි අවි රැෙගන මහ මඟ
සැරිසරන්නත්, මිනී මරන්නත් රැකවරණය සලසන්ෙන් කවුද?
ෙද්ශපාලන අධිකාරි බලයට සියලු නීතිරීති යටපත් ෙවලා.
හම්බන්ෙතොට පමණක් ෙනොෙවයි. මුළු රෙට්ම තත්ත්වය ෙමයයි.
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උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, නැෙඟනහිරත්, බටහිරත් මැර කල්ලි
පසිද්ධිෙය්ම රජ කරනවා.
අතුරුදහන් වීම් සහ පැහැරගැනීම් සිදු ෙවනවා. යුද්ධය අවසන්
වීෙමන් පසු 2010 සහ 2011 වසරවලදී දූෂණ සහ අපචාර 2,318ක්
වාර්තා ෙවනවා. ළමා අපචාර 431ක් වාර්තා ෙවනවා. පැහැර
ගැනීම් සහ අතුරුදහන් කිරීම් 1,112ක් වාර්තා ෙවනවා. රෙට් හැම
තැනම රජ කරන්ෙන් අවනීතියයි. ෙපොලීසිය සම්පූර්ණෙයන්ම
ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් ෙවලා. ෙපොලීසිය පමණක් ෙනොෙවයි
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නිසා රෙට් පධාන
ආයතනයන් සියල්ලම ෙද්ශපාලනයට යට ෙවලා. තත්ත්වය
වඩාත් බැරෑරුම් වන්ෙන්, අපරාධ, අතුරුදහන්වීම්, මිනී මැරීම් ආදී
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධව නිසියාකාර
පරීක්ෂණයන් සිදු ෙනොවීමයි. ෙම් නිසා ෙද්ශීය වශෙයන් පමණක්
ෙනොව ජාත්යන්තර වශෙයන්ද අෙප් රට අපකීර්තියට පත් ෙවලා.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් වන්ෙන්,
නීතිය පසිඳලීම සහ කියාත්මක කිරීම ද නීතිෙය් රැකවරණය ද
සර්ව සාධාරණ විය යුතු බවයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියාත්මක
කිරීමට ආණ්ඩුව බැඳී සිටිනවා. නමුත්, සැබැවින් අද සිදු වන්ෙන්
කුමක්ද? අද උදා වී ඇත්ෙත් කුමන තත්ත්වයක්ද?
අද ෙපොලිස්පතිතුමා පකාශ කරලා තිෙබනවා, පරණ කමය ෙවනස් කරලා තිෙබන බව. සැකකරුෙවකු පිළිබඳව සාක්ෂි දුන්ෙනොත් ඒ සැකකරුවා අත්
අඩංගුවට අරගන්ෙන් නැහැ කියලා. අනාගතෙය්දී ෙම්ක හැම එකකටම බලපානවාද? ෙම් නඩුවට විතරද? අපි ෙමය අහන්න කැමැතියි. ෙම් සැකකරුවා ගැන
තව වෙරන්තු තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති 2002 දී අමෙර් තමයි තංගල්ල බන්ධනාගාරෙය් වහලය උඩට නැඟලා හිටිෙය්. [බාධා
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා දන්නවා. එතුමා දකුණු පළාෙත් ඉන්ෙන්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා, පකාශයට අදාළ ෙනොවන ෙද්වල්
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට තීන්දු කරනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා දන්නවාෙන්, ජුලම්පිටිෙය් අමෙර් තංගල්ල උසාවිෙය් වහලය උඩට නැගපු එක. ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමා කියන්න.
ඔබතුමා ගියාෙන් එතැනට. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා දන්නවා. ෙමතුමා කියයි.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ජනාධිපතිතුමායි, මමයි ගිහිල්ලා තමයි වහලෙයන් බිමට බස්සවා ගත්ෙත්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ
அைமச்ச ம்
பாரா மன்றச்
சைப

தல்வ ம்)
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියපු කරුණු
ෙබොෙහොමයක්ම ෙමතුමා අපට ලබා දුන් පකාශයට ඇතුළත් කරලා
නැහැ. අමුතු කරුණු දැන් කියන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පකාශයට ඇතුළත් ෙනොවන කරුණු හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන්
ඉවත් කරනවා.
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වහලය උඩට නැඟපු එක ගැන විස්තර මම
ඔබතුමාට ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

වැඩ වසම් යුගෙය් ෙමන් කුලවතාට, බලවතාට හා හිතවතාට
පමණක් නීතිෙය් රැකවරණ ලැෙබන තත්ත්වයක් අද උදා වී
තිෙබනවා. යහ පාලනය යුගෙය් අවශ්යතාවක්. නමුත්, යහ පාලනය
ෙවනුවට ආණ්ඩුව රජ කරවන්ෙන් අවනීතියයි. ෙම් බව ෙපන්වා
ෙදන්ෙන් අප පමණක් ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කළ
උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසම් වාර්තාව මඟිනුත් ෙම්
තත්ත්වය ෙපන්වා ෙදනවා. ෙද්ශපාලනික අනුගහය ලබන
පුද්ගලයන් විශාල සංඛ්යාවක් අපරාධ සිදු කළ නමුත්, නීතිය
කියාත්මක කරන බලාධිකාරයන් ෙවත එල්ල වුණු ෙද්ශපාලන
පීඩනය නිසා, නීතිෙය් දිගු හස්තය එකී පුද්ගලයන්ට එල්ල
ෙනොවුණු බව ෙකොමිසම් වාර්තාෙව් 9.202 වගන්තිෙය් සඳහන්
වනවා. 9.213 වගන්තිෙයන් අවධාරණය කරන්ෙන් අධිකරණ
පරිපාලනය ෙකෙරහි මහජන විශ්වාසය දැල්විය හැකි වන්ෙන්
ෙද්ශපාලන සම්බන්ධකම් ෙනොතකා සියලු ෙචෝදනා පරීක්ෂාවට
ලක් කිරීෙමන් හා වැරැදි කළවුන්ට එෙරහිව නීතිමය පියවර ෙගන
දඬුවම් පැමිණවීෙමන් බවයි.
අෙප් රෙට් පරිපාලනයට සම්බන්ධ මූලික හා පධාන ආයතන
කමානුකූලව ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් මුදාලීෙම් වැඩ පිළිෙවළ
පැත්තකට දමා ෙම් ආණ්ඩුව ඒ ආයතන සියල්ල දහඅට වැනි
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ෙද්ශපාලනීකරණයට
ලක් කළා. උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසම කියන්ෙන් ෙම්
කියාවලිය යහ පාලනෙය් පතිවිරුද්ධත්වය කියායි. අප
ආණ්ඩුෙවන් විමසා සිටින්ෙන් ෙම් රට ෙද්ශපාලනීකරණය වීෙම්
සාපෙයන් මුදවා, මානව හිමිකම් සුරැෙකන සමාජයක් සහ
යහපාලනය ස්ථාපිත කරලීම සඳහා උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන
ෙකොමිසම කළ ෙයෝජනා අනුව කියා කරනවාද කියලා යි.
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් දී පමණක් ෙනොව ජිනීවා නගරෙය් දීත්,
ඇෙමරිකාෙව් හිලරි ක්ලින්ටන් ඉදිරිෙය්ත් වූ ෙපොෙරොන්දුව අනුව
ඒවා කියාත්මක කරලා ඒ නිර්ෙද්ශෙය් සඳහන් වන පරිදි ෙපොලීසිය
සඳහා ෙවනමම අමාත්යාංශයක් නිර්මාණය කරනවාද කියලා අපි
අහන්න කැමැතියි. ෙද්ශපාලන බලපෑම්වලින් ෙපොලීසිය
මුදාගන්නවාද කියන පශ්නයයි අපි අහන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ජුලම්පිටිෙය් අමෙර් තංගල්ෙල් බන්ධනාගාරෙය් වහල
උඩ සිටින සිද්ධියට අදාළ ෙම් විස්තරය මා සභාගත කරන්නට අවශ්යයි.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔබතුමාෙග් පකාශයට අදාළ කරුණු කියවලා ඉවරයි. ෙම්
අමතර ෙද්වල්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
මෙග් පකාශෙයන් පසුව මම අමෙර් ගැන සිද්ධියට අදාළ විස්තරය සභාගත කරනවා. ඔබතුමාත්
බලන්න.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

මට ෙමය සභාගත කරන්නට අයිතියක් තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔබතුමාෙග් පකාශය කරලා ඉවරයි. දැන් එය සභාගත
කරන්නට බැහැ. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් ගරු විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විසින්
අසන ලද පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීමට මා කැමැතියි. වසර 30කට
අධික කාලයක් තස්තවාදී ගහණෙයන් පැවැති උතුරු නැෙඟනහිර
පමණක් ෙනොව මුළු ශී ලංකාවම- [බාධා කිරීම්]-2009 මැයි මස 18
වැනි දින තස්තවාදෙයන් සහමුලින්ම මුදා ගන්නා ලද අතර, එතැන්
පටන් ෙම් දක්වා ශී ලංකාව ආර්ථික, සමාජයීය, අධ්යාපනික හා
සංස්කෘතික වශෙයන් විශාල පගතියක් ෙපන්නුම් කරමින්
සංවර්ධනෙයන් ඉදිරියට යමින් පවතී. [බාධා කිරීම්] ෙමම
වාතාවරණය රෙට් සියලු ජනතාවට ජාති, ආගම්, කුල ෙහෝ ෙවන
යම් ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙප්දුරුතුඩුෙව් සිට ෙදවුන්දරතුඩුව
දක්වාත්, ෙකොළඹ සිට සංගමන්කන්ද දක්වාත් නිදහෙසේ ගමන්
කිරීෙම් අවස්ථාව සලසා දී ඇත. [බාධා කිරීම්] ෙමම යථාර්ථය පටු
ෙද්ශපාලන අරමුණු ෙවනුෙවන් ලඝු ෙකොට සැලකීම ඉතා
කනගාටුදායක තත්ත්වයකි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ශී ලංකාව තුළ
කනගාටුදායක හා භයානක තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති බව ගරු
රනිල් විකමසිංහ මහතා පකාශ කරයි. එතුමා ෙම් පකාශය කරනු
ලබන්ෙන් පසු ගිය වසර තිහක කාලය තුළ රට තුළ පැවති
තත්ත්වයන් අමතක කරමින් බව කාරුණිකව දන්වන්නට
කැමැත්ෙතමි. [බාධා කිරීම්] රෙට් භීෂණය රජ කළ 1987 -1990
වකවානුව සහ අපරාධ ෙමොනවට පැවැති 2001-2004 කාල
වකවානුවන් තුළ දී ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා ශී ලංකාව තුළ
ෙනොසිටියා ෙසේ හැසිරුනද, එම අතීතය එවකට ජීවත් වූ සාමාන්ය
ජනතාවට කිසිෙසේත් අමතක ෙනොවන බව ෙපන්වා ෙදනු
කැමැත්ෙතමි. එවකට පැවැති පාලන කාලය තුළ පැහැර ගැනීම්,
අතුරුදහන් කිරීම්, මනුෂ්ය ඝාතන පමණක් ෙනොව බටලන්ද වැනි
පසිද්ධ වධකාගාර ද නිල මට්ෙමන්ම පවත්වා ෙගන යන ලද බව
පසිද්ධ කරුණකි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?

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

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාෙග් පකාශය කර අවසන්ද ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි?
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(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ෙම්
පශ්නය ෙයොමු කෙළේ වර්තමානෙය් තිෙබන කරුණක්
සම්බන්ධෙයනුයි.1988-89 දී සිදු වූ ඒවා ගැන ෙනොෙවයි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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කාල වකවානු ඉතා කනගාටුදායක හා භයානක තත්ත්වයන් ෙලස
රනිල් විකමසිංහ මහතා විසින් පිළිෙනොගැනීම විශ්මයට කරුණකි.

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු සභානායකතුමා කථා
කරන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙමම කාල වකවානුව තුළ රනිල් විකමසිංහ මහතා විසින්
සඳහන් කරන ලද රෙට් නීතිය, සාමය, සාධාරණය හා මානව
හිමිකම් ෙකොෙතක් දුරට පැවතියද යන්න ගරු රනිල් විකමසිංහ
මහතා විසින්ම පශ්න කර ගත යුතු කරුණකි. එම කාල වකවානු
තුළ එතුමන්ලාෙග් පාලන තන්තය පැහැර ගැනීම්, අතුරුදහන්
කිරීම් හා මනුෂ්ය ඝාතනයන් කළ ආකාරය මා ෙමහිදී සඳහන්
කිරීමට ෙනොකැමැත්ෙතමි. එම කාල වකවානු ඉතා කනගාටුදායක
හා භයානක තත්ත්වයන් ෙලස ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා විසින්
පිළිෙනොගැනීම විශ්මයට කරුණකි.
ෙමම රජය බලයට පත් වූ පසු ෙම් රෙට් පධාන පශ්නය වූ
කුරිරු තස්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීමට පමුඛත්වය දී කටයුතු කරන
ලද අතර, එය පරාජය කිරීෙමන් පසු පජාතන්තවාදය, නීතිය හා
සාමය යළි උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය
සියලු පියවර ගන්නා ලද අතර, එම සාමකාමී තත්ත්වය ෙම් වන
විට එම පෙද්ශ තුළ තහවුරු කිරීමට රජය සමත්ව ඇත.
පසු ගිය වසර 30ක කාලය තුළ දකුෙණ් ෙද්ශපාලන පක්ෂ
සඳහා උතුෙර් කියාත්මක වීමට කිසිදු නිදහසක් ෙනොපැවැති අතර,
ෙමම රජය විසින් ස්ථාපිත සාමෙයහි පතිලාභයක් ෙලසම එක්සත්
ජාතික පක්ෂය විසින් ෙදමළ ජාතික සන්ධානය සමඟ යාපනෙය්
පවත්වන ලද ඒකාබද්ධ මැයි රැලිය උදාහරණයක් ෙලස දැක්විය
හැකිය. ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා විසින් පවසන ආකාරයට ඉතා
කනගාටුදායක හා භයානක තත්ත්වයක් රට තුළ තිෙබ් නම් ෙමම
මැයි රැලිය නිදහෙසේ යාපනෙය් පැවැත්වීමට හැකිද යන්න පශ්න
කිරීමට මම කැමැත්ෙතමි. ෙමම යථාර්ථයන් පිළිගැනීමට
ෙනොහැකි ෙලස වංකව හැසිරීම පිළිබඳව අපි අවංකවම කනගාටු
ෙවමු. [බාධා කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අපි හම්බන්ෙතොට ගැනයි අහන්ෙන්, යාපනය ගැන ෙනොෙවයි.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණක්
ෙනොව, ෙබොෙහෝ විපක්ෂ ෙද්ශපාලන පක්ෂ කටයුතු කරන්ෙන්
ෙමම අතීත යථාර්ථ පිළිබඳව කිසිවක් ෙනොදන්නා ෙමන්ම, එම
සිදුවීම් සඳහා කිසිෙසේත් සම්බන්ධයක් ෙනොමැති ළදරුවන් ෙලසය.
රෙට් උත්තරීතර ආයතනය වන ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදීම
රාජ්ය නායකයා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් ෙවත ෙබෝම්බ පහාර
එල්ල කළ ම්ෙල්ච්ඡ යුගයක් තිබුණු බව ගරු රනිල් විකමසිංහ
මහතා ඇතුළු විපක්ෂයට අමතක වී ඇති බව ෙපනී යයි. එෙසේම
නීතිඥ විජයදාස ලියනාරච්චි වැනි විද්වතුන් ඝාතනය කර
අවමංගල්ය පැවැත්වීම සඳහාද අවහිර කරන ලද යුගයක් ගරු රනිල්
විකමසිංහ මහතා ඇමති ධුරයක් දැරූ කාල සීමාව තුළ තිබූ බව
අමතක කිරීම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකි. ශී ලංකාව ජාත්යන්තරය
තුළ අපකීර්තියට පත් වූ 1983 "කළු ජූලිය" ඇති වූ වකවානුවද
එතුමන්ලාෙග් පාලන කාලය තුළ සිදු වූ බව මතක් කරනු
කැමැත්ෙතමි. එම වකවානුවන් තුළ ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා
විසින් සඳහන් කරන ලද නීතිය, සාමය හා සාධාරණත්වය
තිබුෙණ්දැයි එතුමාෙගන් පශ්න කිරීමට මම කැමැත්ෙතමි. එම

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රනිල් විකමසිංහ
මහතාෙග් ආසන්න පාලන සමය තුළ, එනම් 2002 වසෙර්දී
පමණක් වාර්තා වූ ෙනොෙයකුත් අපරාධ සංඛ්යාව 48,539ක් වන
අතර, එයින් 23,579ක් පමණක් විසඳා ඇත. ෙමම අපරාධ
අතුෙරන් 1,188ක් ස්තී දුෂණද, 5,547ක් ෙකොල්ල කෑම්ද,
14,495ක් ෙගවල් බිඳ ෙද්පළ ෙසොරකම්ද, 1,304ක් මනුෂ්ය
ඝාතනද, 326ක් ළමා අපචාරද, 786ක් අපහරණ -පැහැරෙගන යාම්
- ද ෙව්. එෙසේම 2003 වසෙර්දී පමණක් වාර්තා වූ අපරාධ සංඛ්යාව
51,150කි. එම වර්ෂය තුළදීද ඉහත සඳහන් අපරාධයන් හා ඒ
සමානව සිදු වී ඇති බව සංඛ්යා වාර්තා ෙපන්නුම් කරයි. 2004
වසෙර් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය පැවැති මාර්තු මාසය දක්වා
වාර්තා වූ අපරාධ සංඛ්යාව 13,266කි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවන් තත්ත්වයක් තුළ
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 2010, 2011 වසරවල සිදු වූ අපරාධ
පිළිබඳව පමණක් කතා කිරීම විහිළුවට කරුණකි.
එෙසේම එතුමා විසින් ෙගන හැර දැක්වූ සංඛ්යා වාර්තා පිළිබඳව
මම පශ්න කරනු කැමැත්ෙතමි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
ෙමම රජය විසින් අපරාධකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ෙගන ඒමට
අවශ්ය කටයුතු ෙනොපසුබටව කියාත්මක කරනු ලබන අතර ගරු
රනිල් විකමසිංහ මහතා සඳහන් කරන පරිදි නිසියාකාරව
පරීක්ෂණයක් සිදු ෙනොකිරීම පිළිබඳ ෙචෝදනාව තරෙය් පතික්ෙෂේප
කරමි. පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ සිදු වූ අපරාධ හා මං
ෙකොල්ලකෑම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වා සැකකරුවන් නීතිෙය්
රැහැනට ෙගන ඒමට ෙපොලීසිය ඉතා කාර්යක්ෂමව කටයුතු කරන
ලදී. සියලු අපරාධ සිදු වූ සැනින් සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට
ගැනීම පහසු කටයුත්තක් ෙනොවන බව ගරු රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාට වැඩි දුරටත් මතක් කර දීමට කැමැත්ෙතමි. එෙසේ වුවද
පසු ගිය වකවානුෙව් මහත් ආන්ෙදෝලනයකට ලක් වූ අපරාධයක්
වන පෑලියෙගොඩ සිදු වූ ෙකෝටි 7ක බැංකු මං ෙකොල්ලය,
කරන්ෙදනිෙය් ෛවද්යවරයාෙග් ඝාතනය, තංගල්ෙල් විෙද්ශීය
ජාතිකෙයකු ඝාතනය හා කහවත්ෙත් ද්විත්ව ඝාතනයන් වැනි
අපරාධවල සුල මුල ෙසොයා බලා අපරාධකරුවන් නීතිෙය් රැහැනට
හසු කර ගැනීම අමතක ෙකොට ඇතැම් සිදු වීම් පමණක්
ෙද්ශපාලන වාසි සඳහා උලුප්පා දැක්වීම කනගාටුවට කරුණකි.
රෙට් සිදු වන ෙනොෙයකුත් අපරාධ ෙද්ශපාලන අරමුණුවලින්
සිදු කරන ලද බව සහ ෙද්ශපාලනඥයින් විසින් කරනු ලබන බවට
සාවද්ය ෙලස හුවා දක්වා ඒ තුළින් ඉතා පටු ෙද්ශපාලන වාසි
සලසා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂය උත්සාහ
කිරීම විපක්ෂෙය් බංෙකොෙලොත් භාවය විදහා පාන කදිම නිදසුනකි.
ෙමම රජය කිසි විටකත් අපරාධකරුවන් සඳහා වූ නිසි කියාමාර්ග
ගැනීම ෙමොනයම් ආකාරයක ෙහෝ ෙද්ශපාලන බලපෑමක් මත
ෙනොනවත්වන අතර, අපරාධකරුවන්ෙග් තරාතිරම ෙනොබලා
ඔවුන් නීතිෙය් රැහැනට ෙගන ඒමට කටයුතු කරන බව තව දුරටත්
දන්වමි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක
ෙනොෙයක් ආකාරෙය් අපරාධ සිදු වන අතර ෙමය ලංකාවට
පමණක් විෙශේෂ වූ පවණතාවක් ෙනොවන බවද දන්වා සිටිමි.
ඇතැම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ විවිධ පටු පරමාර්ථ ඔස්ෙසේ සිය
ෙද්ශපාලන අභිලාෂයන් මුදුන්පත් කරවා ගැනීම සඳහා ජනතාව
මුළා කිරීමට විවිධ සංඛ්යා ෙල්ඛන නිවැරදි විශ්ෙල්ෂණයකින්
ෙතොරව හුවා දැක්වීමද ෙපොදු ෙද්ශපාලන විලාසිතාවක් බවට පත් වී
ඇති බව තව දුරටත් දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා අසීරු
තත්ත්වයකට පත් කීරිෙම් අදහසින් -මම හිතන්ෙන් ෙම් පකාශය
සකස් කළ එතුමාෙග් පක්ෂෙය් කවුරු ෙහෝ, එෙහම නැත්නම්
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එතුමාෙග් කාර්යාලෙය් කවුරු ෙහෝ- එතුමාට ෙලොකු ලණුවක් දීලා
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. එතුමා
විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කළා හුංගම වසෙම් තලුත්ත පෙද්ශෙය්දී බස්
රථයකට ෙවඩි තබා කාන්තාවක් මිය යාම පිළිබඳව අෙප් රජය
කිසිම පියවරක් ෙගන නැහැ කියලා. [බාධා කිරීම්] හුංගම ෙපොලිස්
වසෙම්. [බාධා කිරීම්]
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

2010.01.12 වන දින හුංගම ෙපොලිස් වසෙම්, ෙගවල් 40,
අත්කම් නිවාස පෙද්ශෙය්දී - [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී
සජිත් ෙපේමදාස මහතාෙග් තිස්සමහාරාම පෙද්ශෙය් පැවැති
රැස්වීමක් සඳහා ගමන් කරමින් තිබූ SP-NC5353 දරන ෙපෞද්ගලික
බස් රථයට යතුරු පැදියකින් පැමිණි -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Deputy Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, what is your point of Order?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සභාෙව්දී අෙප් රෙට් භූමි
භාගය තුළ ෙනොමැති-

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

What is your point of Order?

(The Deputy Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

Order, please! ෙමොකක්ද, point of Order එක?

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා සභාව ෙනොමඟ
යවනවා. තලුත්ත කියලා ගමක් නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු සභානායකතුමාට
අවස්ථාව ෙදනවා.

නැති ගමක් ගැන ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? "තලුත්ත" කියලා
ගමක් නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, what is your point of Order?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙම් අසත්යය කියන්ෙන්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

- නාඳුනන තරුණයන් ෙදෙදෙනකු විසින් ෙවඩි තැබීම
ෙහේතුෙවන් බස් රථෙය් ගමන් ගත් -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාට කියන්ෙන් -

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

අසත්යය කියනවා කියන එක
ෙනොෙවයි.

point of Order

එකක්

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

තලුත්ත කියලා ගමක් නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සභාව ෙනොමඟ යැවීම කියන එක point of Order එකක්
ෙනොෙවයි.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සභානායකතුමා කතා කරන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මාලිවත්ත, මුලන, විතාරන්ෙදනිෙය් පදිංචි කුසුමාවතී කුරුප්පු
ආරච්චි නමැත්තිය බරපතළ තුවාල ලබා තංගල්ල ෙරෝහලට
ඇතුළත් කර වැඩිදුර පතිකාර සඳහා මාතර ෙරෝහලට යවා-

- ෙවඩි තැබීම ෙහේතුෙවන් මාලිවත්ත, මුලන, විතාරන්ෙදනිෙය්
පදිංචි කුසුමාවතී කුරුප්පු ආරච්චි නමැත්තිය බරපතළ තුවාල ලබා
තංගල්ල ෙරෝහලට ඇතුළත් කර වැඩිදුර පතිකාර සඳහා මාතර
ෙරෝහලට යවා පතිකාර ලබමින් සිටියදී මිය ෙගොස් ඇත. [බාධා
කිරීම්] අහගන්න. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන පැවැත්වීෙම්දී ලද
ෙතොරතුරුවලට අනුව සහ සාක්ෂි පකාශ මත අනාවරණය වන ලද

පාර්ලිෙම්න්තුව

673
[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

කරුණු අනුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම අපරාධයට
සම්බන්ධ සැකකරුවන් වන විතාරන්ෙදනිය, ෙහේනගම, අෙසෝක
ෙසවණ පදිංචි සම්පත් චන්ද පුෂ්ප විදානපතිරණ සහ
විතාරන්ෙදනිය, ගමෙග්ෙගොඩ, කරපිංචාෙගදර,අංක 167 ලිපිනෙය්
පදිංචි ලියනපතිරනෙග් සමීර මධුසංඛ යන සැකකරුවන් - විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කිව්වා ෙන් කිසිම පියවරක් අරෙගන
නැහැයි කියලා - 2010.01.13 වන දින අත් අඩංගුවට ෙගන
ඔවුන්ෙගන් පශ්න කර, එම පකාශයන් මත ෙමම අපරාධය කිරීමට
භාවිත කළ ටී.56 ගිනි අවිය සඳහා ෙයොදා ගන්නා ලද මැගසින්
එකක් සහ ජීව උණ්ඩ තුනක්ද, අංක එස්පී වීකිව් 1356 දරන බජාජ්
ඩිස්කවරි වර්ගෙය් රතු පාට යතුරු පැදියද ෙසොයා ෙගන ඇත.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

අංක 26 ඒ, හැඩවිත්ත, කටුවන ලිපිනෙයහි ෙනත්තසිංහ ලියනෙග්
රංජිත් යන අයෙග් නිවෙසේ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් රැස්වීමක්
පවත්වා ඇත. [බාධා කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, -

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

අහගන්න, අහගන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

த ரங்ேக பண்டார)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

කවුද, ඒ සභාපති ෙන්ද?

ෙමදින පැය 19.25ට පමණ-

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද ෙමම සැකකරුවන් තංගල්ල
මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය් නඩු අංක BR24/2010 යටෙත් -විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කිව්වා, කිසිම පියවරක් අරෙගන නැහැයි
කියලා - ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති අතර, ෙවඩි තැබීමට උපෙයෝගි කර
ගන්නා ලද ගිනි අවියට ෙයොදනු ලැබූ මැගසිනය හා එම ජීව උණ්ඩ
තුන ද රස පරීක්ෂක ෙවත ෙයොමු කර ඇත. ෙම් අනුව රස පරීක්ෂක
වාර්තාව ලැබී ඇති අතර, ෙවඩි වැදී අනතුරට පත් වූ බස් රථෙය්
පරීක්ෂණයට අදාළ රස පරීක්ෂක වාර්තාව ෙමෙතක් ලැබී
ෙනොමැති බව වාර්තා කර ඇත.
බස් රථය සම්බන්ධෙයන් එම රස පරීක්ෂක වාර්තාව
ලැබීෙමන් පසු ෙමම නඩු විභාගය ආරම්භ වීමට නියමිතය. ෙම්
අනුව රස පරීක්ෂක වාර්තාව සඳහා ෙමම නඩුව කැඳවීම
2012.07.13 වන දිනට නියමිතව ඇති බව වාර්තා ෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ෙමොකක්ද point of Order
එක?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිගින් දිගටම වැරැදි නම්
කියකියා සභාව ෙනොමඟ යවනවා. ෙම්ක වැරැදියි. ෙම්වා අසත්ය
කථා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Deputy Speaker)

අවුරුදු ෙදකයි.

ගරු මන්තීතුමා, ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් එවන් පශ්නයක්
ඔබතුමාට නැඟිය ෙනොහැකියි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

අවුරුදු 15, 20 තිෙබන නඩු තිෙබනවා.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த
யாட் த் ைற அைமச்சர்)
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அ

த்கமேக

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

-

விைள

Minister of

බටලන්ද 5යි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඊළඟ කාරණය, 2012.06.15වන දින කටුවන ෙපොලිස් වසෙම්දී
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් රැස්වීමට ෙවඩි තබා ෙදෙදනකු මිය
යෑම සම්බන්ධවයි.
2012.06.15වන දින කටුවන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
කියාකාරි සාමාජිකයන් පිරිසක් විසින් කටුවන ෙපොලිස් වසෙම්

අසත්ය ඒවා. එෙහම ගම් නැහැ; නම් නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සභානායකතුමා කථා කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කවුද ඕවා හැදුෙව්?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙමොකක්ද ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා, point of Order
එක?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එතුමන්ලාට ෙම්වා අහෙගන ඉන්න අමාරුයි.
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ෙම් අපරාධ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ ෙපොලිස් කණ්ඩායම්
ෙයොදවා විමර්ශන පවත්වන අතර ෙම් වන විට සාක්ෂිකරුවන්
25ෙදනකුෙග් සාක්ෂි සටහන් කර ඇති බවද, ෙමෙතක්
සැකකරුවන් කිසිවකු අත් අඩංගුවට ගැනීමට ෙනොහැකි වී ඇති
බවද වාර්තා වී තිෙබ්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 2012.06.16වන දින සිට
විමර්ශන කටයුතු අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු
කරමින් පවතී.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

භාර ෙවලා.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙදවැනි වතාවටත් ෙම්
සභාව ෙනොමඟ යැව්වා.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔව් ඉතින්, භාර ෙවලා නම්, ඒෙකනුත් ෙපෙනනවා ඒ අෙප්
පරීක්ෂණවල පතිඵල නිසාය කියලා. [බාධා කිරීම්] ඔව්. ඔව්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(The Deputy Speaker)

"ෙනොමඟ යැවීම" කියන එක ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්
පැමිෙණන්ෙන් නැත.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

පරීක්ෂණ - [බාධා කිරීම්]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ, නැහැ. ෙම් අසත්ය නමක් ෙන් කියන්ෙන්. හැඩවිත්ත
කියලා ගමක් නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සභානායකතුමා කථා කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම් නැති එකක් ගැන කියන්ෙන්. අසත්ය කියන්ෙන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

කවුද අසත්ය කියන්ෙන්?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙමදින පැය 19.25ට පමණ ජුලම්පිටිය ෙදස සිට යතුරු පැදි
පහකින් පැමිණ ඇති අවි ගත් කණ්ඩායමක් විසින් ෙමම රැස්වීමට
ෙවඩි තබා එහි සිටි අයට ෙපොලුවලින් පහර දී එම ස්ථානෙය් තිබූ
වාහන හා යතුරුපැදිවලට අලාභහානි සිදු කර ඇති බව වාර්තා වී
ඇත. [බාධා කිරීම්] ෙමම ෙවඩි තැබීම ෙහේතුෙවන්, හැඬිවත්ත,
කිරියපිටිෙය් පදිංචි 18 හැවිරිදි ජයෙසේකර නිවන්ත, කටුවන
තල්වත්ත, ගම්භාරෙගදර පදිංචි 50 හැවිරිදි එදිරිමාන්නෙග් මාලනී
යන ෙදෙදනා මිය ෙගොස් ඇත. ෙමම ෙවඩි තැබීම ෙහේතුෙවන්,
කටුවන හැඬිවත්ත පිත්තමන්ඩිය පදිංචි 23 හැවිරිදි පදීප් සාරංග
තුවාල ලබා ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් පතිකාර ලබන බව වාර්තා
කර ඇත. ෙමහිදී පහර දීෙම් තුවාල ෙහේතුෙවන් කටුවන, හැඬිවත්ත
පදිංචි 21 හැවිරිදි ෙනත්තසිංහ ලියනෙග් සුජිත් තරංග ඇඹිලිපිටිය
මූලික ෙරෝහෙල් ෙන්වාසිකව පතිකාර ලබන බවද වාර්තා කර
ඇත.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔබතුමාත් ෙපොලීසිෙය් හිටපු ෙකෙනකුෙන්. ඔබතුමා
දන්නවාෙන්? ෙම් පරීක්ෂණ සඳහා කිසිදු ආකාරයක ෙද්ශපාලන
බලපෑමක් සිදු වී ෙනොමැති අතර අපක්ෂපාතීව හා ස්වාධීනව
රාජකාරි කටයුතු කරනු ලබන බවද ෙපොලිස්පති වාර්තා කර ඇති
බව දන්වා සිටිනු කැමැත්ෙතමි.
අද දින ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු විපක්ෂ
නායකතුමා විසින් උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් කරුණු මතු
කර ඇත. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මන්තීතුමා 2012 ජුනි මස 05වන දින කරුණු මතු කර
ඇති ෙහයින් එෙසේ කරුණු මතු කිරීමකට ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්
ඉඩ නැත. ෙකෙසේ වුවත්, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා
විසින් මතු කරන ලද කරුණු ඔබතුමා විසින් මතු කරන ලද කරුණු
හා සමාන වන අතර, ඒ පිළිබඳව රජය ගන්නා කියා මාර්ග
පිළිබඳව දීර්ඝ සවිස්තරාත්මක පකාශයක් මම 2012 ජුනි මස
05වන දින කර ඇති ෙහයින්, නැවත වතාවක් ඒ සම්බන්ධෙයන්
පිළිතුරු දීමට අවශ්ය ෙනොවන බව කරුණාෙවන් සඳහන් කරමි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, what is your point of
Order?

පාර්ලිෙම්න්තුව

677
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත : නිෙයෝග

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය
සම්බන්ධව -

කථානායකතුමනි,

678

ඇති

වුණු

සිද්ධීන්

கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள்
சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள்
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES ACT :
REGULATIONS

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

I

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23
(2) යටෙත් පශ්නයක් ඇසුවා. සභානායකතුමාට ඒ සඳහා රිසි ෙසේ
පිළිතුරු දීමට අවස්ථාව ලැබුණා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

[අ. භා. 2.13]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා)

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

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කිව්ෙව් බන්ධනාගාරෙය්
කැරැල්ලට සම්බන්ධ සිද්ධිය ගැනයි. ජූලම්පිටිෙය් අමෙර සම්බන්ධ
ෙවච්ච සිද්ධිය ගැන කියැවුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම් දීම. උසස්
අධ්යාපන අමාත්යතුමා.

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව
මා ඉදිරිපත් කරනවා :
"1996 අංක 2 දරන ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනෙත් 61 වැනි වගන්තිය
යටෙත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2011 ජුනි 20 දිනැති අංක 1711/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2012.06.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ
යුතුය."

BILLS PRESENTED

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය
සම්බන්ධව නිෙයෝග පහක් අද දින ඉදිරිපත් කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. පළමුවැන්න 1996 අංක 2 දරන ධීවර හා
ජලජ සම්පත් පනෙත් 8වැනි වගන්තිෙය් (ඇ) ෙජ්දය සමඟ කියවිය
යුතු 61වැනි වගන්තිය යටෙත් සාදන ලද 2011 මිරිදිය ධීවර
නිෙයෝග.

බුද්ධශාවක භික්ෂු විශ්වවිද්යාල (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත

ෙදවැන්න, 1996 අංක 2 දරන ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනෙත්
8වැනි වගන්තිෙය් (ඇ) ෙජ්දය සමඟ කියවිය යුතු 61වන වගන්තිය
යටෙත් සාදන ලද පුත්තලම දිස්තික්කෙය් උඩප්පුව සහ ෙසමුතු
ෙතොඩුවාව මුහුදු පෙද්ශෙය් දැල්ලන් ඇල්ලීම පිළිබඳ නිෙයෝග.

BUDDHASRAVAKA BHIKKU UNIVERSITY (AMENDMENT)
BILL

තුන්වැන්න, 1996 අංක 2 දරන ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනෙත්
61වැනි වගන්තිය යටෙත් සාදන ලද 2011 අංක 01 දරන
නිල්වැල්ල ධීවර නිෙයෝග.

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

த்த சிராவக பிக்குப் பல்கைலக்கழகம் (தி த்தம்)
சட்ட லம்

"1996 අංක 26 දරන බුද්ධශාවක භික්ෂු විශ්වවිද්යාල පනත සංෙශෝධනය
කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි."

පිළිගන්වන ලද්ෙද් උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසිනි.
2012 ජූලි 04වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය
මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.

உயர் கல்வி அைமச்சர் அவர்களின் சார்பாக மாண் மிகு நிமல்
சிறிபால த சில்வா அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2012 ைல 04, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட
ேவண் ெமன ம்
அச்சிடப்பட
ேவண் ெமன ம்
கட்டைள
யிடப்பட்ட .
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Minister of Higher Education;
to be read a Second time upon Wednesday, 04th July, 2012 and to
be printed.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. ධීවර
හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා.

හතරවැන්න, 1996 අංක 2 දරන ධීවර හා ජලජ සම්පත්
පනෙත් 64වැනි වගන්තිෙය් (1)වැනි උප වගන්තිෙය් (අ) ෙඡ්දය
සමඟ කියවිය යුතු 61වැනි වගන්තිය යටෙත් සාදන ලද 1980 ධීවර
ෙබෝට්ටු ලියා පදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝග සංෙශෝධන.
පස්වැනි එක තමයි, 1996 අංක 2 දරන ධීවර හා ජලජ සම්පත්
පනෙත් 30වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 61වැනි වගන්තිය
යටෙත් සාදන ලද කෘතිම උපස්තර මත වගා කරන මුහුදු ජලජ
ජීවින් අපනයනය කිරීෙම් නිෙයෝග.
ෙමම නිෙයෝග අනුමැතිය සඳහා මම ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙවනි නිෙයෝගෙය්
තිෙබන්ෙන් -මිරිදිය ධීවර ෙමෙහයුම් නිෙයෝගෙය් කියැෙවන්ෙන්ජලාශ දහඅටකට බලපවත්වන නිෙයෝගයක්. දැනට ජලාශ
දහඅටකටයි එය බලවත්වන්ෙන්. ඒ ජලාශ දහඅෙට් තිෙබන ධීවර
සමිතිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි ෙම් බලපවත්වන නිෙයෝග
අප ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒෙකදි අප ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් ජලාශ
දහඅෙට් පාවිච්චි කරන පන්න කමය කුමක්ද කියලායි. ඒ පන්න
කමය අනුවයි අප ෙමය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් භාවිත
කරන්න පුළුවන් කරමල් දැල් - gill nets - විතරයි.
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

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

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

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙම් ජලාශ දහඅටට දැනට අප ෙම් නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කළත්,
ඒ ඒ ජලාශ ආශිත ඒ ඒ සමිතිත් එක්ක කථා කරලා ෙම්
නිෙයෝගයට ඉදිරිෙය්දී උපෙල්ඛනය යටෙත් තවත් කම එකතු
කරන්න පුළුවන්. ඒ ධීවර ජලාශෙය් ඒ ධීවර සමිතියත් එක්ක කථා
කරලා ඒ කරමල් දැල් සහ ඔරු ෙකොච්චර පමාණයකට ඉඩ
ෙදනවාද කියන එක අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව
තීරණය කරන්න පුළුවන් ආකාරය ෙම් නිෙයෝග යටෙත් ඉදිරිපත්
කරනවා. ෙම් දැල්වලත් අඟල් හතරකට අඩු ඇස් සහිත ඒවා
පාවිච්චි කරන්න බැරි විධියට තහනම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
විධියටම ෙම් දැල් එලීෙම් ෙව්ලාව වශෙයන් පස්වරු තුෙන් සිට හත
දක්වාත්, අස්වනු රැස් කිරීම පස්වරු පෙහේ සිට නවය දක්වාත් නම්
කර තිෙබනවා. එක ධීවරෙයකුට දිනකට එක වාරයක් විතරයි ෙම්
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඒ ජලාශවල
අල්ලන්න පුළුවන් මත්ස්යයන්ෙග් බර පමාණය දීලා තිෙබනවා.
ගෑම් 250කට වඩා අඩු තිලාපියා වර්ගෙය් මසුන් අල්ලන්නට බැහැ.
ඒ වාෙග්ම ෙරෝහු, කැට්ලා, මිරිගල් සහ කාෆ් වර්ගවල මසුන් ටිකක්
ෙලොකු ෙවනවා. ඒ නිසා යම් ජලාශයක සිට කිෙලෝමීටර භාගයක
දුරක් ඇතුළත ෙම් බරින් අඩු මසුන් අල්ලන්න බැහැ. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක තමයි පළමුෙවනි නිෙයෝගය.
ෙදවැන්න තමයි පුත්තලම දිස්තික්කය සහ ෙසමුතු ෙතොඩුවාව
මුහුදු පෙද්ශය ඇතුළත දැල්ලන් ඇල්ලීම පිළිබඳ නිෙයෝග.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ පෙද්ශෙය් මුහුද පාවිච්චි
කිරීම පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා ඒ පළාෙත් සුළුපන්න
ධීවරයනුත්, දැල්ලන් අල්ලන ධීවරයනුත් අතර ආරාවුලක් තිබුණා.
ඒ අනුව අප නාරා ආයතනය මඟින් පර්ෙය්ෂණයක් කර, ඒ
පර්ෙය්ෂණය අනුවයි ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙසමුතු
ෙතොඩුවාව පෙද්ශෙය් මුහුදු පෙද්ශය ජනවාරි මස සිට මාර්තු මාසය
වන තුරු දැල්ලන් ඇල්ලීම සඳහා පමණක් භාවිත කරන්නට ඕනෑ.
ඒ වාෙග්ම දැල්ලන් ඇල්ලීම සඳහා ෙයොදා ගනු ලබන ඇටවුම
සඳහා "පිල අතු" පමණක් භාවිත කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඇටවුම
ෙවරෙළේ සිට කිෙලෝමිටර් 8කට ඈතින් තබන්නට ඕනෑ. ගැඹුර
මීටර් 16ක්වත් වන්නට ඕනෑ. අප GPS මඟින් ඒ වාෙග් ස්ථාන
ලකුණු කර බලපතෙය් ඒක සටහන් කර තමයි ඔවුන්ට බලපත
ලබා ෙදන්ෙන්.
තුන්වැන්න, නිල්වැල්ල ධීවර නිෙයෝගය. ඒකට ෙහේතු වුෙණ්ත්
නිල්වැල්ෙල් ෙදපිරිසක් අතර ඇති වුණු ආරාවුලක්.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, දීර්ඝ කාලයක සිට ඔරුෙව් ගිහින් බිලී
පිත්ත සහ ෙයොත දාලා මාළු අල්ලන සාම්පදායික කමය තිෙබන
බව. ඒ නිල්වැල්ල පෙද්ශෙය් -නිල්වැල්ල ධීවර වරාය කියා
හඳුන්වන නැංගුරම් පළ පෙද්ශෙය්- පවුල් 100කට වඩා වැඩි
පමාණයක් ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදනවා. ඒ කර්මාන්තෙය්
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ෙයෙදන ඒ පවුල් සියය හා අෙනක් පන්න කමවල ෙයෙදන
කට්ටියත් අතර තමයි ෙම් ආරාවුල තිබුෙණ්. එම නිසා ෙම් පන්න
කමයට අවහිර වන ෙලස දැල් එලා ඒ වාෙග්ම දැල් වට කර
මසුන් බිය වැද්දන විධිෙය් පන්න කම තිබුණා. ඒ අනුව තමයි
ෙම් විසඳුම් දුන්ෙන්. ඒ ධීවර වරාය පෙද්ශෙය් මසුන් ඇල්ලීම
පිත්ත සහ ෙයොත පාවිච්චි කර ඔරුවලින් මාළු අල්ලන කට්ටියට
සීමා කරලා තිෙබනවා.
හතරවන නිෙයෝගය තමයි 1980 ධීවර ෙබෝට්ටු ලියා පදිංචි
කිරීෙම් නිෙයෝග සංෙශෝධනය. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, බහු
දින යාතා තුන් දාහකට වඩා පමාණයක් අෙප් රෙට් කියාත්මක
ෙවන බව. ගැඹුරු මුහුෙද් -ජාත්යන්තර මුහුෙද්- මසුන් ඇල්ලීෙම්
කියාවලිය තිෙබනවා. ෙම් ෙබොෙහෝ යාතා ෙවනත් රටවල මුහුදු
සීමාවන්ට ගිහින් නීතිරීති උල්ලංඝනය කර අසු ෙවනවා. ෙම්
අනුව ජාත්යන්තර වශෙයනුත් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඉන්දියානු සාගර ටූනා ෙකොමිසෙම්ත් පසු ගිය කාලෙය්
ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. මහා බිතාන්යය අපට විරුද්ධව
ෙයෝජනාත් ෙගනාවා. නමුත් අප කරුණු ෙපන්වා ඒ ඔක්ෙකොම
අයින් කර ගත්තා. නමුත් ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ජාත්යන්තරව තිෙබනවා, illegal, unreported, unregulated - IUU
category - vessels කියා. අන්න ඒ කාණ්ඩයට අහු ෙවනවා.
එතෙකොට
අපට
ෙම්
යාතා
නිරීක්ෂණය
කරන්නට,
කළමනාකරණය කරන්නට කිසිම කමයක් නැහැ. ඒ අනුව තමයි
මම ෙම් Vessel Monitoring System කියන එක ෙම් කලාපෙය්ම
පළමුවන වරට ලංකාවට හඳුන්වා ෙදන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව දැනට
Technical Evaluation Committee එෙක් වාර්තාව ෙම් මාසෙය්
එනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒක CANC එකට යවා ඒෙක් වාර්තාව
අරෙගන අප කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ගත්තාට පස්ෙසේ ඒක
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ සඳහා ලැහැස්ති ෙවන්න තමයි ෙම්
නිෙයෝගය අප ෙග්න්ෙන්. ඒ ෙමොකද ෙම් නිෙයෝගය බලාත්මක
වන දවෙසේදී ඕනෑම යාතාවක් ලියා පදිංචි කරනවා නම් මුහුදු
ෙයෝග්යතා සහතිකය අප ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ
යාතා ඉතාම පැරණියි. එන්ජින් මග නවතිනවා. ධීවරයන් නැති
ෙවනවා; අතුරුදහන් ෙවනවා; මිය යනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම පශ්න
තිෙබනවා. එම නිසා මුහුදු ෙයෝග්යතා සහතිකය අප ඉල්ලනවා.
අෙනක් එක වලංගු රක්ෂණ සහතිකය අනිවාර්යෙයන්ම
තිෙබන්නට ඕනෑ. තුන්වන එක ෙම් VMS එෙක් transponder එක
ෙගනියන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ෙමොන සාගරෙය් හිටියත් අෙප්
ලියා පදිංචි යාතාව අෙප් centre එෙක් ඉඳලා ඒ transponder
එෙකන් අපට බලාගත හැකියි. යම් වැරැද්දක් ෙවනවා නම් අපට
කලින් ඒ ෙගොල්ලන්ට දැනුම් දිය හැකියි, ඒ ස්ථානයට ගමන්
කරන්න එපාය කියා. ඒ වාෙග්ම නීතිවිෙරෝධී අන්දමින් මුහුදු සීමා
උල්ලංඝනය කිරීමට දඬුවම් ලබා දීම, යාතාව රාජ සන්තක කිරීම
සඳහාත් තමයි ෙම් නිෙයෝගය අප ෙගන එන්ෙන්.
පස්වන නිෙයෝගය තමයි කෘතිම උපස්තර මත වගා කරන
මුහුදු ජලජ ජීවින් අපනයනය කිරීම පිළිබඳ නිෙයෝගය. කෘතිම
උපස්තර කියා කියන්ෙන් ෙමොකකටද? එක්ෙකෝ සිෙමන්තිවලින්
නැත්නම් ප්ලාස්ටික්වලින් උපස්ථර හදා ෙහොඳට ජලජ ජීවින්
ඉන්න පෙද්ශවලට ගිහින් තැබුවාම ඒෙක් ජල ජීවි වගාවන්
හැෙදනවා. එෙහම හැදුණාම ඒකට ෙලෝකෙය් විශාල ඉල්ලුමක්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් උපස්ථරයක කිෙලෝගෑමයක් බර එකක්
ෙඩොලර් 10ක පමාණයකට ෙවළඳාම් ෙවනවා. ඒවා අපනයනය
කිරීම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා තමයි ෙම් නිෙයෝගය
ෙග්න්ෙන්. නැක්ඩා ආයතනය මඟින් පසු ගිය කාලෙය් pilot
project එකක් කර, ඒ අනුව ගත් තීන්දුවක් අනුව තමයි ෙම්
නිෙයෝගය ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්.
ෙවරළාසන්න මුහුෙද්, ෙද්ශීය ජල තීරෙය් ෙම් ව්යාපෘතිය
කරනවා. ෙම් නිෙයෝගය යටෙත් ෙම් උපස්ථරයක් අපනයනය
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

කිරීම සඳහා මීට පස්ෙසේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාෙගන් බලපතයක්
ලබා ගන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් උපස්ථරය ෙකොයි විධිෙය්
උපස්ථරයක් විය යුතුද කියන එක සඳහා අනුමැතිය NAQDA
ආයතනය මඟින් ලබා ගන්න ඕනෑ. අපි ඒ සඳහා තමයි ෙම්
නිෙයෝග ෙගනාෙව්. ඒ අනුව ධීවර කර්මාන්තෙය් ඇති යම් යම්
පශ්න කළමනාකරණය කිරීම සඳහා තමයි ෙම් නිෙයෝග
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාව
පාවිච්චි කරනවා පසු ගිය අවුරුද්දත් එක්ක සංසන්දනය කරලා
අෙප් ධීවර කර්මාන්තය ඉදිරියට ගියාද නැද්ද කියන එක
ෙපන්වන්න. අෙප් මුහුදු මත්ස්ය නිෂ්පාදනය 2011 ජනවාරි මාසෙය්
ඉඳලා මැයි මාසය දක්වා -පසු ගිය අවුරුද්ෙද් මුල් මාස පහ තුළතිබුෙණ් ෙමටික් ෙටොන් 155,940යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල් මාස පහ
ගත්ෙතොත් එය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ෙමටික් ෙටොන් 168,160
දක්වා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 8ක වර්ධනයක් තිෙබනවා. පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් මුල් මාස පහ තුළ මිරිදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනය තිබුෙණ්
ෙමටික් ෙටොන් 16,260යි. එය ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල් මාස පෙහේ
ෙමටික් ෙටොන් 20,410ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් මිරිදිය
මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය් සියයට 26ක වර්ධනයක් තිෙබනවා. පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් මුල් මාස පෙහේ ෙමටික් ෙටොන් 172,200ක් වුණු මුළු
මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල් මාස පෙහේ ෙමටික් ෙටොන්
188,570ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට
10කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 2010 වර්ෂය බැලුෙවොත්
ෙමටික් ෙටොන් 384,670ක මත්ස්ය නිෂ්පාදනයක් සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. අපි 2011 වන ෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 444,830ක
මත්ස්ය නිෂ්පාදනයක් කරලා, ඊට ෙපර අවුරුද්දට වඩා සියයට
15.6කින් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
ලංකා ඉතිහාසෙය් වාර්තාගත විශාලම මත්ස්ය අස්වැන්න අපි පසු
ගිය අවුරුද්ෙද් ලබා ගත්තා.
ඊ ළඟ කාරණය ඒකපුද්ගල මත්ස්ය පරිෙභෝජනයයි. ෙම්ක
ඉතා වැදගත්. ෙමොකද, 2009 වන ෙකොට අෙප් රෙට් තිබුණු
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය දන්වලා තිබුෙණ්,
අෙප් දරුවන්ෙගන් සියයට 21කට මන්ද ෙපෝෂණය තිෙබන බවයි.
2013 වන ෙකොට ඒ පමාණය සියයට 12 දක්වා අඩු කරන්න
පුළුවන් කියලා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය කියනවා. අපි ෙම්
නිෙයෝග හදලා තිෙබන්ෙන් 2013 වන ෙකොට ඒ සියයට 12ත් අඩු
කරලා මන්ද ෙපෝෂණය රටින් ඉවත් කරන්නටයි. මන්ද
ෙපෝෂණයට පධානම ෙහේතුව ෙපෝටීන් ඌනතාවයි. දැන් ලංකාෙව්
සත්ව ෙපෝටීන් - animal protein - ලබා ගැනීම සඳහා සියයට 80ක්
-2009 වන ෙකොට තිබුෙණ් සියයට 72යි- පාවිච්චි කරන්ෙන් මසුන්.
මන්ද ෙපෝෂණය නැති කර ගන්න මාළු ඉතාම ෙහොඳ අවියක්. ඒ
වාෙග්ම අපි බැලුවා අවුරුද්දකට ඒකපුද්ගල මත්ස්ය පරිෙභෝජනය
ෙකොපමණද කියලා. 2009 දී ඒකපුද්ගල මත්ස්ය පරිෙභෝජනය
තිබුෙණ් කිෙලෝගෑම් 10.2යි. එය 2010 වන ෙකොට කිෙලෝගෑම්
11.6කට වැඩි වුණා. 2011 වන ෙකොට කිෙලෝගෑම් 13.1 දක්වා වැඩි
කර ගන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒකපුද්ගල මත්ස්ය
පරිෙභෝජනය දවසකට ගත්ෙතොත්, 2009 දී තිබුෙණ් ගෑම් 28යි. එය
2010 වන ෙකොට ගෑම් 31.9ට වැඩි වුණා. ඒ වාෙග්ම 2011 වන
ෙකොට ගෑම් 35.9කට වැඩි වුණා.
අපි 2009, 2010, 2011, 2012 අවුරුදුවල මුල් මාස පෙහේ මුහුදු
මත්ස්ය නිෂ්පාදනය සංසන්දනය කර බැලුෙවොත් එක දිගට
දියුණුවක් තිෙබනවා. 2009 ජනවාරි මාසෙය් ෙමටික් ෙටොන්
23,980ක් තිබුණු මත්ස්ය නිෂ්පාදනය 2012 වන ෙකොට ෙමටික්
ෙටොන් 33,560ක් දක්වා, එනම් ෙමටික් ෙටොන් 10,000ක විතර
පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙමටික්
ෙටොන් 24,730 ඉඳලා 27,380කට, එනම් ෙමටික් ෙටොන් 3,000ක
විතර පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මාර්තු මාසෙය් ෙමටික්
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ෙටොන් 26,350 ඉඳලා 35,390ක් දක්වා ෙමටික් ෙටොන් 9,000ක
පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙපේල් මාසෙය් ෙමටික්
ෙටොන් 24,980 ඉඳලා 37000 දක්වා ෙමටික් ෙටොන් 13,000කින්
විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මැයි මාසෙය් ෙමටික් ෙටොන් 21,920
ඉඳලා 34,320ක් දක්වා ෙමටික් ෙටොන් 13,000කින් විතර වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල් මාස පහ වන ෙකොට
මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනය.
අපි ඒ විධියටම මාසෙයන් මාසය මිරිදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනය
බැලුෙවොත්, 2009 ජනවාරි මාසෙය් ෙමටික් ෙටොන් 3,260ක් තිබුණු
නිෂ්පාදනය ෙම් වන ෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 3,940ක් දක්වා වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙමටික් ෙටොන් 3,380ක්
තිබුණු නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 3,550ක් දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. මාර්තු මාසෙය් ෙමටික් ෙටොන් 3,630ක් තිබුණු
නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 4,170ක් ෙවලා තිෙබනවා. අෙපේල්
මාසෙය් ෙමටික් ෙටොන් 3,140ක් තිබුණු නිෂ්පාදනය ෙමටික්
ෙටොන් 4,510ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මැයි මාසෙය්
ෙමටික් ෙටොන් 2,960ක් තිබුණු නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන්
4,245ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මත්ස්ය
අස්වැන්න දිගින් දිගටම වැඩි වීෙම් පවණතාවක් තිෙබනවා.
දැන් අෙප් රෙට් උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශය නිදහස්. ඒ නිසා
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවලින් ලැෙබන මුහුදු මත්ස්ය
නිෂ්පාදනයත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 1983 දී ලංකාෙව් මුළුමහත්
මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 41ක් උතුරු පෙද්ශය තනිවම
සැපයුවා. ඒ පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 75,740ක් වුණා. 2009 දී අපි
ඒ පෙද්ශ නිදහස් කර ගන්නෙකොට ඒ පමාණය සියයට 7ක් දක්වා
අඩු ෙවලා තිබුණා. නමුත් 2011 වනෙකොට අපි ඒක සියයට 12ක්
දක්වා වැඩි කර ගත්තා. ඒ අනුව ඒ පමාණය ෙමටික් ෙටොන්
37,140ක් දක්වා වැඩි වුණා. අපට කියන්නත් සතුටුයි, ගිය
අවුරුද්ෙද් ෙමටික් ෙටොන් 31,810ක් හැටියට තිබුණු උතුරු
පෙද්ශෙය් මත්ස්ය අස්වැන්න 2012 ජනවාරි සිට අෙපේල් දක්වා
මුල් මාස හතෙර්දී පමණක් ෙමටික් ෙටොන් 25,500ක් බවට පත්ව
තිෙබන බව.
නැෙඟනහිර පෙද්ශය 1983 දී මුළු මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 15.5ක් සැපයුවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 28,620ක්.
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති විධියට 2011 වනෙකොට ඒ පමාණය
සියයට 23ක් දක්වා වර්ධනය කර ගන්නට අපට පුළුවන් වුණා. ඒ
අනුව ඒ පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 66,970ක් වුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද්
මුල් මාස හතර තුළ ඔවුන් ෙමටික් ෙටොන් 18,820ක මත්ස්ය
අස්වැන්නක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
පසු ගිය විවාදයකදී විපක්ෂෙය් එක්තරා මන්තීතුෙමක්
ෙචෝදනා කළා, අපට විෙද්ශ යාතාවලින් ලැෙබන මාළු පමාණය
අඩු ෙවලා කියලා. විෙද්ශවලින් මාළු අරෙගන ඇවිල්ලා ඒවා තමයි
අපි අපනයනය කරන්ෙන්. ඒ පමාණය අඩු ෙවලා කියලා එතුමා
අපට ෙචෝදනා කළා. මම දැන් ෙපන්වනවා ඒ විස්තර. ගිය
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි ඉඳලා අෙපේල් දක්වා ඒ මාස හතරට
යාතා 96ක් ආවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් -2012දී- යාතා 95ක් ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා කිසිම අඩුවක් ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ
ෙගෙනන මාළුවලින් සියයට 10ක් ධීවර සංස්ථාවට ලබා ෙදන්න
ඕනෑ කියලා මම නිෙයෝග කළා. ඒ අනුව සියයට 5ක් හැටියට
තිබුණු ඒ පමාණය සියයට 10 දක්වා වැඩි කළා. ඒෙකන් තමයි
අෙප් ධීවර සංස්ථාෙව් ෙකළවල්ලන් ෙබදා හැරීම කරන්ෙන්.
2010 ජනවාරි සිට අෙපේල් දක්වා මුල් මාස හතෙර්දී සංස්ථාව
ෙමටික් ෙටොන් 118.2ක් අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් 2011දී ඒ
පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 164.4ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල් මාස හතෙර්දී පමණක් පැමිණි යාතාවලින්
අපට ලැබී තිෙබනවා, මත්ස්ය ෙමටික් ෙටොන් 375.9ක්. ඒ
පමාණය තුන් ගුණයකින් විතර ඒක වැඩි ෙවලා.

683

2012 ජුනි 19

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගිය වර පැවති
විවාදයකදී එක මන්තීවරෙයක් ෙචෝදනාවක් කළා ෙවෙළඳාෙම්
පගතිය ගැන. ෙවෙළඳාෙම් පගතිය මම දැන් ෙපන්වනවා. 2010 දී
ධීවර සංස්ථාව මිල දී ගත්ෙත් ෙමටික්ෙටොන් 3548යි. 2011
වනෙකොට ඒ පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 4980ක් වන ෙතක් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය මාස හතරට මත්ස්ය ෙමටික් ෙටොන්
1589ක් අරෙගන තිෙබනවා ධීවර සංස්ථාවට. 2010දී ෙමටික්
ෙටොන් 3460ක් ෙවෙළඳාම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2011දී
ෙමටික් ෙටොන් 4741ක්. පසු ගිය මාස හතෙර්දී ෙමටික් ෙටොන්
1571ක්.
ආදායම බැලුෙවොත්, 2010 දී ආදායම රුපියල් මිලියන 1299යි.
2011දී ආදායම රුපියල් මිලියන 1946යි. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය මාස
හතර තුළ ධීවර සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 665ක ආදායමක් ලබා
ෙගන තිෙබනවා.
ෙම් වනෙකොට අපි ෙවෙළඳ සැල් 117ක් හදා තිෙබනවා.
රජෙයන් කිසිම මුදලක් ලබා ගන්ෙන් නැතිව තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම
වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. 2012, පසු ගිය මාස හතෙර්දී පමණක් අපි
ෙවෙළඳ සැල් 10ක් විවෘත කළා.
අපනයනය ගැන බැලුෙවොත්, ෙම් රෙට් මත්ස්ය අපනයනය අඩු
ෙවලා කියලා අපට ෙචෝදනා කළා. අපි 2010 දී ෙමටික් ෙටොන්
18,325ක් අපනයනය කළා. 2011 දී එය ෙමටික් ෙටොන් 18,462ක්
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය මාස හතර තුළ
ෙමටික් ෙටොන් 7132ක් අපනයනය කරලා තිෙබනවා. වටිනාකම
අනුව බැලුෙවොත්, 2010දී අෙප් ආදායම රුපියල් මිලියන 19,834යි.
2011දී අෙප් ආදායම රුපියල් මිලියන 21,876යි. ඒ වාෙග්ම පසු
ගිය මාස හතර තුළ රුපියල් මිලියන 9009ක අපනයන ආදායමක්
අපට ලැබී තිෙබනවා.
ෙකළවල්ලන් අපනයනය ගැන බැලුෙවොත්, 2010 දී රුපියල්
මිලියන 5260ක ෙකළවල්ලන් අපනයනය කරලා තිෙබනවා.
2011දී රුපියල් මිලියන 5119ක ෙකළවල්ලන් අපනයනය කරලා
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා මුල් මාස
තුෙන්දී පමණක් රුපියල් මිලියන 2308ක අපනයන ආදායමක්
ලබා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉතිහාසෙය්
පළමු වතාවට අපි ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක් ගාල්ෙල් ආරම්භ
කළා. රජයත්, ධීවර සංස්ථාවත්, ෙද්ශීය ව්යාපාරික සමාගමක්
එක්ක ඒකාබද්ධ ෙවලා තමයි අපි ඒක ආරම්භ කෙළේ. ෙම්
වනෙකොට අපි ටින් 150,000ක් නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා. ඒ
කර්මාන්තශාලාෙව් දවසකට ටින් 10,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙදවන ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාව ලබන
මාසෙය් පෑලියෙගොඩදී අපි විවෘත කරනවා. ඒක ඊටත් වඩා
දැවැන්ත කර්මාන්තශාලාවක්. ඒ ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. පළමු
කර්මාන්තශාලාව විවෘත කළාට පස්ෙසේ දැනට ටින් එක් ලක්ෂ
පනස්දාහක් අපි නිකුත් කරලා තිෙබනවා. අපි මැකරල් ටින් එකක
මිල නියම කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 170කටයි. සෙතොස
මාර්ගෙයනුයි අපි ඒවා අෙළවි කරන්ෙන්. අෙනක් ටින් මාළු
රුපියල් 270ට ෙදන ෙකොට අපි මැකරල් ටින් මාළු රුපියල් 100ක්
අඩුෙවන් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම මන්නාරෙමන් අල්ලන කටුමැස්සන්
කියන මත්ස්ය වර්ගය පාවිච්චි කරලා අඩු ආදායම්ලාභි කට්ටියට
තව වර්ගයක් අපි රුපියල් 150ට ෙදනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පෑලියෙගොඩ ෙතොග
මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ කප්පම් ෙමොනවාවත් නැතුව ඉතාමත්
ෙහොඳට දැන් පවත්වා ෙගන යනවා. විෙද්ශවලින් එන ෙබොෙහෝ අය
කියනවා, ඒක ආසියාෙව් තිෙබන පිරිසිදුම මත්ස්ය ෙවෙළඳ
මධ්යස්ථානය කියලා. ඔවුන් එය පිළිෙගන තිෙබනවා. FAO එක
මඟිනුත් ඒ බව වාර්තා කර තිෙබනවා. 2011 අවුරුද්ෙද් -ගිය
අවුරුද්ෙද්- ෙමටික් ෙටොන් 75,200ක ෙවෙළඳාමක් අපි කරලා
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තිෙබනවා. මුළු ෙවෙළඳාෙමන් සියයට 17ක් පෑලියෙගොඩ ෙතොග
ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානෙයනුයි කරලා තිෙබන්ෙන්. දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය ගත්ෙතොත්, 2010ට සාෙප්ක්ෂව 2011 දී ධීවර
කර්මාන්තෙය් සියයට 15.5ක වර්ධනයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
මුහුදු ධීවර කර්මාන්තෙය් -කරදිය ධීවර කර්මාන්තෙය්- වර්ධනය
සියයට 15.4ක් තිෙබනවා. මුහුදු ධීවර කර්මාන්තය සියයට
15.4කින් වර්ධනය වුෙණ් එකම බහුදින යාතාවක්වත් අලුෙතන්
දාන්ෙන් නැතුවයි. ඒකට එකම ෙහේතුව වුෙණ් අපි නීති විෙරෝධී
ආම්පන්න කම සියල්ලම තහනම් කිරීමයි. නීති විෙරෝධී ආම්පන්න
කමවලට අපි තදින් හිටියා. විෙශේෂෙයන්ම ඩයිනමයිට්, bottom
trawling, light course කියන ෙම් ඔක්ෙකෝම කම තහනම් කළා.
ඒකත් එක්කම මත්ස්ය අස්වැන්න වැඩි වුණා. ෙමොකද ඒ කම
තහනම් කිරීම නිසා කුඩා මසුන් ෙලොකු ෙවන්න පටන් ගත්තා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2010 වර්ෂෙය් දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් දායකත්වය සියයට 1.2යි. 2011 වන ෙකොට
එය සියයට 1.3 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
2011අවුරුද්ෙද් -ගිය අවුරුද්ෙද්- අෙප් මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය්
වටිනාකම රුපියල් බිලියන 109.204ක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි
යටිතල පහසුකම් දියුණු කළා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අපි වරායවල්
ෙදකක් අලුෙතන් විවෘත කර තිෙබනවා. නැංගුරම් ෙපොළවල් 7ක්
විවෘත කළා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු, නැෙඟනහිර ධීවර ෙතොටු
ෙපොළවල් 13ක් අපි විවෘත කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අලුෙතන් ice
plants 5ක් විවෘත කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ධීවරයන්ට අවශ්ය
අයිස් නිෂ්පාදනය දිනකට ෙමටික් ෙටොන් 219කින් -හැම දාම- අපි
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම cool rooms 7ක් අපි හැදුවා.
යාතාංගන 30ක් වැඩිදියුණු කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දවස්වල
ෙචෝදනාවක් තිබුණා හක් ෙබල්ලන් සහ මුහුදු කූඩැල්ලන්
අපනයනය කරනවා කියලා. ෙමෙතක් කල් ඒ ව්යාපාරික ආයතන
ෙනොෙයකුත් කට්ටියට, නිලධාරින්ට අල්ලස් දීෙගන ඔවුන්ට ඕනෑ
විධියට ඒ කටයුතු කළා. ඒ ෙගොල්ලන් බලපත අරෙගන තමයි ඒක
කෙළේ. මම ඇවිල්ලා ඒක කළමනාකරණය කළා. මම කිව්වා, හැම
එක්ෙකනාම කිෙලෝ එකකට රුපියල් 100ක් ධීවර සංස්ථාවට
ෙගවන්න ඕනෑ, ඒ ගිවිසුම අත්සන් කළාම ඒ අනුව තමයි
බලපතය ලබා ෙදන්ෙන් කියලා. එක්තරා මන්තීවරයකු ෙචෝදනා
කළා, එක සමාගමකට විතරයි ඒ බලපතය දුන්ෙන් කියලා;
සුගන්දන් කියලා සමාගමට විතරයි දුන්ෙන් කියලා.
අපි බලපත ෙදන්න ආරම්භ කෙළේ 2011 සැප්තැම්බර් මාසෙය්
28 වැනිදායි. අපි පළමුවැනිෙයන්ම permit එක දීලා තිෙබන්ෙන්
M.N.R. Exporters (Pvt.) Limited කියන ආයතනයටයි. ෙදවැනි
එක තමයි සුගන්දන්. ඒ අනුව බලන ෙකොට Suganthan Autoline
International කියන ඒ සමාගම ෙම් ෙවන කල් ධීවර සංස්ථාවට
රුපියල් මිලියන 2.65ක මුදලක් ෙගවලා තිෙබනවා. අපට ෙම් මාස
කිහිපයට විතරක් රුපියල් මිලියන 2.65ක මුදලක් ෙගවලා
තිෙබනවා. හක් ෙබල්ලන් සහ මුහුදු කූඩැල්ලන් අපනයනය
කිරීෙම් බලපත ලබා දීම තුළින් ධීවර සංස්ථාව පසු ගිය අවුරුද්ෙද්
සැප්තැම්බර් මාසෙය් ඉඳලා ෙම් අවුරුද්ෙද් ජූනි 14 වැනි දා ෙවන
ෙකොට රුපියල් මිලියන දහඅටකුත් හාරලක්ෂ විසිහතර දහස්
තුන්සියයක ආදායමක් අරෙගන තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන
14කට වැඩි පමාණයක ආදායමක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. අසත්ය
ෙචෝදනා නැඟුවා, එක සමාගමකට විතරක් දුන්නාය කියලා. එදා
ඉඳලා ෙමවැනි සමාගම් විශාල ගණනාවකට බලපත ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ අනුව ධීවර සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 14කට වැඩි
මුදලක් හම්බ කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් හම්බ ෙවන මුදල්වලින්
තමයි ධීවර සංස්ථාව පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ෙමොකද, ධීවර
සංස්ථාවට රජෙය් ආධාර ෙමොකුත් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. තනිකරම
ධීවර සංස්ථාව ෙහොයන මුදල්වලින් තමයි ධීවර සංස්ථාව පවත්වා
ෙගන යන්ෙන්. ධීවර සංස්ථාව රාජ්ය ව්යාපාරයක් විධියටයි අපි
ෙගන යන්ෙන්. පසු ගිය අවුරුද්ද සහ ෙම් අවුරුද්ද වන විට එන්න
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එන්නම ධීවර කර්මාන්තෙය් ඉහළ නැඟීමක් තිෙබනවා. ඒකට
උතුරු, නැෙඟනහිර ධීවරයන්ෙගන් විශාල දායකත්වයක් ලැබී
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අස්වැන්න වැඩි ෙවමින් පවතිනවා.
අපි විශාල වශෙයන් ඔවුන්ට උදවු කරලා තිෙබනවා. එම නිසා
ඉදිරිෙය්දී මෙගන් අහන පශ්නවලට උත්තර ෙදමින් තවදුරටත්
අදහස් පකාශ කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මම නිහඬ ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

[අ.භා. 2.36]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය
නිවැරැදි මඟකට ෙගන යන්නය කියලා ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමා අද නිෙයෝග කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරමින් ඒවා අනුමත
කර ගැනීම සඳහා ෙම් සභාෙව් අවසරය පතා තිෙබනවා. එතුමා
ඉදිරිපත් කළ සමහර කරුණු ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ; නමුත්
සමහර කරුණු ගැන අපට පශ්න තිෙබනවා. ෙම් නිෙයෝග
පැෙනව්වත් ෙම් නිෙයෝග කියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව මෙග්
නම් කිසි පැහැදීමක් නැහැ. මමත් ධීවර ඇමතිවරයකු හැටියට
සිටියා ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් කාරණා කිහිපයක් මා
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී
කියවුණා, මාළු වැඩි වන්න ෙහේතුව එක ධීවර ෙබෝට්ටුවක්වත්
ෙනොදී අර කුඩා මසුන්ට ෙලොකු ෙවන්න ඉඩ දීලා, ඔවුන් ෙලොකු
වුණාට පස්ෙසේ අල්ලා ගැනීමයි කියලා. වාර්තාවක් ගත්ෙතොත්
තමුන්නාන්ෙසේට ෙපෙනනවා, තමුන්නාන්ෙසේ කියන ඔය
නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීෙම් මාර්ගයට තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙයෝජනා කර තිබුණු පධාන කරුණු කිහිපයක් තිෙබන බව.
එයින් එක කාරණයක් තමයි ෙවරළ තීරය ඔස්ෙසේ ධීවර වරාය
හා නැංගුරම් ෙපොළවල් 100ක් වැඩිදියුණු කරනවාය කියන එක.
ෙමහිදී තමුන්නාන්ෙසේ පැහැදිලි කෙළේ නැහැ, ෙම් නැංගුරම්
ෙපොළවල් 100න් කීයක් වැඩිදියුණු කළාද කියලා. [බාධා කිරීමක්]
ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේ පසුව පිළිතුරු ෙදන්න.
තව කාරණයක් තමයි, 2006 ජනවාරි මස සිට ධීවරයින්ට
ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ෙදනවාය කියන එක. එය, ධීවරයින්ට
ඉන්ධන සහනාධාරය වැඩි කළාට පස්ෙසේ ෙනොෙවයි. ෙපොෙරොන්දු
වුෙණ් 2006 ඉඳලා ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවාය
කියලායි. ඒ වාෙග්ම තව කාරණයක් තමයි, නවීන තාක්ෂණය
සහිත ධීවර යාතා, ෙවනත් ධීවර යාතා හා අනිකුත් ආම්පන්න ධීවර
ජනයාට පහසු මිලට ලබා දීම සඳහා නිෂ්පාදනයට ෙපෞද්ගලික
අංශයට අවශ්ය සියලු දිරි දීම් ලබා ෙදනවාය කියන එක. මා ෙම්
කිව්ෙව්, ජනාධිපතිතුමාෙග් " මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා"
ෙපොෙත් "දළ රළ ජය ගන්නා ධීවරයා" යන ශීර්ෂය යටෙත් සඳහන්
කර තිෙබන කාරණායි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර නිෂ්පාදන වැඩි වීෙම් පධාන කාරණා
කිහිපයක් ගැන ඔබතුමා කිව්වත්, ඔබතුමා කිව්ෙව් නැහැ, ෙමන්න
ෙම් සහනාධාර ලබා දීලායි ෙම් ධීවරයන් දිරිමත් කරලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. මට මතකයි, ඉස්සර තිබුෙණ් එක්දින
යාතා කියලා. ඒ එක්දින යාතා ෙබෝට්ටුව ඇතුෙළේ එන්ජින් එක සවි
කරපු යාතායි. මා ධීවර ඇමති වශෙයන් සිටි කාලෙය් දකුෙණ් ඒ
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ඔක්ෙකොම multi-day fishing boats කළා. මත්ස්ය නිෂ්පාදනය
වැඩි ෙවන්න ෙම් වාෙග් යම් කිසි දිරි දීමනාවක් ධීවරයන්ට
දුන්නාද කියන එක තමයි මෙග් පළමුවන පශ්නය.
තමුන්නාන්ෙසේෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න. මා
කියන්ෙන් එවැනි යම් කිසි දිරි දීමනාවක් ෙදන්න අවශ්යයි
කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ෙනොෙයක්
සහනාධාර ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් අයට ෙදනවා. මා ඒ ගැන
ෙපෞද්ගලිකව විෙව්චනය කරන්න යන්ෙන්ත් නැහැ; සඳහන්
කරන්න යන්ෙන්ත් නැහැ. සහනාධාර ෙදන එක ෙහොඳයි. නමුත්
ධීවරයන්ට අපි ෙදන සහනාධාර ෙමොනවාද? දැන් තිෙබන ෙබෝට්ටු
පමාණය බැලුවාම ඒ ෙබෝට්ටු ෙවනුවට අලුත් ෙබෝට්ටු ගන්න ධීවර
සහනාධාරයක් ෙදනවාද? ෙමෙතක් කල් දුන්නාද? ධීවරයන්ට
ඉන්ධන ලබා ගන්න එක තමයි ෙලොකුම පශ්නය. ධීවර
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්න ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරයක් දීලා
තිෙබනවාද? ඒක තමයි ඊ ළඟට එන පශ්නය. මා කියන්ෙන් නැහැ,
වැඩි වුණාට පස්ෙසේ ෙදන එක කියලා. ඒ පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා.
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්, 2006 වර්ෂෙය් ඉඳලා ඉන්ධන
සහනාධාරයක් ෙදනවා කියලායි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නවීන තාක්ෂණය අනුව හදපු යාතා ලබා
ෙදනවාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේෙග්
කථාෙව්දීම කිව්වා, අලුතින් එක යාතාවක්වත් ලබා දුන්ෙන්
නැහැයි කියලා. නමුත් මා තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න
කැමැතියි, ඒ ධීවරයින් යාතා ගත්තාය කියලා. ඒ ගත්ෙත් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් මුදලින් හා ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් විධියට
බැංකුවලින් ණය අරෙගනයි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් අද තිෙබන
තත්ත්වය තමයි, ෙම් ගත්ත ණය මුදල් නිසා ධීවරයන්ට උහුලන්න
බැරි වියදමක් ඇති ෙවලා තිෙබන එක.
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කිව්ෙව් නැහැ, ධීවර
ආම්පන්නවලට දුන්න සහනය ෙමොකක්ද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ
කිව්ෙව් නැහැ, ඉන්ධනවලට ධීවරයන්ට දුන්න සහනය ෙමොකක්ද
කියා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කිව්ෙව් නැහැ, ෙබෝට්ටු ලබා
ගන්න ෙමොකක්ද දුන්න සහනාධාරය කියා. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්ෙව්
ෙබෝට්ටු දුන්ෙන් නැහැ කියායි. අද අපි විෙව්චනය කරනවා
ෙනොෙවයි. අහිංසක ධීවර ජනතාවත් ධීවර මුදලාලිලාත් අතර
ෙලොකු පරතරයක් තිෙබනවා. අහිංසක ධීවරයන්ට ෙපොඩි
ෙබෝට්ටුවක් - outboard engine එකක්- තිෙබනවා. ෙම් අයට
ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේ දුන්න සහනාධාරය? ඒ වාෙග්ම multiday boats කියා ෙබෝට්ටු ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, දවස ගාෙන් පැය ගණනක්- ගිහින් එනවා. අෙනක් එක, දවස් කිහිපයක්,
මාසයක් යනවා. ඒ වාෙග් ෙබෝට්ටුවලට තමුන්නාන්ෙසේ දුන්න
සහනාධාරය ෙමොකක්ද කියා අපි අහන්ෙන් ඒක දැන ගන්නයි. මම
දන්නා විධියට ඒක දීලා නැහැ. ඒක ලබා දිය යුතුයි කියන
තර්කෙය් අපි ඉන්ෙන්. රජෙය් ආධාරයක් නැති අෙනක් අයට
සලකනවා නම් ධීවරයාට ෙමොන මට්ටෙම් සහනාධාර දිය යුතුද?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙගොවියාට සහනාධාර
දුන්නා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.
ඒ වාෙග්ම ෙත්වලට සහනාධාර දුන්නා. ඒකත් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.
විෙශේෂ සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළවල් කිහිපයක් තිෙබනවා. රජෙය්
කිසිම සම්බන්ධයක් නැති, බැඳීමක් නැති -අව්ෙව් ෙව්ෙළනවා.
වැස්සට ෙතෙමනවා. ජීවිතය අවදානම්.- ධීවරයා ෙවනුෙවන්
ෙමොකක්ද දුන්න සහනාධාරය කියා තමුන්නාන්ෙසේ පැහැදිලි
කරනවා නම් ඒක ඉතා වැදගත්.
අෙප් කාලෙය් එක සහනාධාරයක් දුන්නා. ඒ තමයි ධීවර
විශාම වැටුප. ඒකට ඒ අයෙගනුත් මුදලක් ගත්තා; රජෙයනුත්
මුදලක් දැම්මා. අද ධීවර විශාම වැටුප නතර කර තිෙබනවා. [බාධා
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේට පසුව උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. මම
කියන්ෙන් ෙදනවා කියන එක ෙනොෙවයි. මා කියන්ෙන් දැන්
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ෙදන්ෙන් නැහැ, නතර කරලා කියන එකයි. අෙප් කාලෙයත්
දුන්නා. මා කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ධීවර විශාම වැටුප
නතර කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙගොවි විශාම වැටුපත් අද නතර
කරලා තිෙබන්ෙන්. අද විශාම වැටුප ධීවරයන්ට ෙදන්ෙනත්
නැහැ; ෙගොවීන්ට ෙදන්ෙනත් නැහැ. ඒෙක් අපරාධය ෙම්කයි. ඒ
ධීවරයාෙග් සල්ලි අරගත්තා. රජය ෙකොටසක් දැම්මා. ඒ ෙකොටසට
තමයි සහනාධාරය කියන්ෙන්. විශාම ගිය අහිංසක ධීවරෙයෝ අද
ජීවත් ෙවන්න කමයක් නැතුව සිටිනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර කර්මාන්තයට එක්කාසු ෙවන අලුත්
පරම්පරාව අද ධීවර කර්මාන්තය කරන්ෙන් නැහැ. ටිෙකන් ටික
ෙවනස් වුණා. මාදැල් කමය ෙවනස් වුණා. දැන් මාදැල් අදින්න
මිනිස්සු නැහැ. මිනිස්සු අඩු ෙවලා. ෙම් උදවිය එතැනින් කුඩා
ෙබෝට්ටුවලට ගියා; එතැනින් එක් දින එන්ජින්වලට ගියා. ෙම්
උදවිය ෙම් කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වන්න බැරි නිසා ධීවර
කර්මාන්තෙයන් ඈත් ෙව්ගන යනවා. තමුන්නාන්ෙසේ අහන්න
පුළුවන්, නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, එෙහනම් ෙකොෙහොමද
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්ෙන් කියා. ඒකට එක කාරණයක්
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ පැහැදිලි කෙළේ නැහැ, අක් ෙවරෙළේ ළඟ මුහුෙද්- මාළු නිෂ්පාදනය වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා. ඒ
වාෙග්ම දියෙඹ්, ජාත්යන්තර මුහුෙද් ෙකොෙහොමද මාළු නිෂ්පාදනය
වැඩි වුෙණ් කියා තමුන්නාන්ෙසේ ගණන් හිලවු ෙපන්නුෙව් නැහැ.
මා ළඟත් තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේ ෙපන්වූ එක. තමුන්නාන්ෙසේ
පැහැදිලි කෙළේ නැහැ, ජාත්යන්තර මුහුෙදන් ෙගනාපු මාළු
නිෂ්පාදනයි, අක් ෙවරළ මාළු නිෂ්පාදනයයි ගැන.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ ෙගනාපු පමාණය තමයි කිව්ෙව්. ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න
නැතුව ඇති.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අද සුළු ධීවරයා ඉන්න තැන විනාශ ෙවලා. නැව්වලින්
ෙගනාවා කියා තමුන්නාන්ෙසේ කියනවා. ඒකත් අපි දන්නවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබෝට්ටු ලබා ෙනොදුන්නාට, බහු දින යාතා ලබා
ෙනොදුන්නාට- [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා ෙන් ලබා
දුන්ෙන් නැහැ කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වූ සහන දීලා
තිෙබන්ෙන් කී ෙදෙනකුටද? ෙකොච්චර දුන්නාද කියලා
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී විස්තර කරන්න. ඔෙහොම කථා කරන
එක ෙහොඳ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙගන් පශ්න ඇහුෙව් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේ කියපු ෙද් මා අහෙගන හිටියා. ෙම් කථාව අහෙගන
ඉඳලා තමුන්නාන්ෙසේ උත්තර ෙදන්න. එෙහම තමයි විවාද කරන්න
ඕනෑ. එතෙකොට කාටත් පැහැදිලි වනවා. ෙම්වා පත්තරවල,
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ගියාම මම කියපු ෙද්ත් මිනිස්සු පිළිගනියි, ඒ
වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේ කියන ෙද්ත් පිළිගනියි. වාද කරන්ෙන්
නැතුව අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරියට කරමු.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙමතැනදී
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා. මහින්ද
චින්තන වැඩ පිළිෙවෙළේ සඳහන් කර තිෙබනවා, "සුරතල් මසුන්
වගාව පචලිත කරමි" කියලා. මම දන්නවා, සුරතල් මසුන් වැඩිපුර
නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන් කියලා. නමුත්, සුරතල් මසුන්
නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳවත්, පිට රට යැවීම පිළිබඳවත් කිසිම
විස්තරයක් ෙමතැන නැහැ. ෙම්ක ෙහොඳට ආදායම ලබන්න
පුළුවන් අංශයක්. ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ගත් පියවර
ෙමොකක්ද? මම දන්නවා ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් රටවල
පදර්ශනවලට සහ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් promotionsවලට යනවා.
ඒවාට රජෙයන් වියදම් කරන්ෙන් නැහැ, උදව් කරන්ෙන් නැහැ.
දුප්පත් මිනිෙහක් ෙමම කර්මාන්තය තුළින් නැඟිටුවන්න ෙදන
ආධාර ෙමොනවාද කියන එකයි අපට තිෙබන පශ්නය.
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ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ එක් එක් දිස්තික්කයට ලබා
දුන් ආධාර ගැන අපට පැහැදිලි කරලා කියන්න. එක් එක්
දිස්තික්කයට ලබා දුන්නාය කියන ආධාර සහ සහනාධාර ලබා
දුන්නාද, ඒවා ෙකොච්චර පමාණයකට දුන්නාද කියලා පැහැදිලිව
කියන්න. ඊට පස්ෙසේ මම කියන්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා දුන්නාය
කියන ආධාර දුන්ෙන් කාටද කියලා. ඒවා දීලා තිෙබන්ෙන්
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් තමුන්ෙග් ෙහන්චයියලාට. ධීවරයන්ට
ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි අපට පැහැදිලිව තමුන්නාන්ෙසේට ඉදිරිපත්
කරන්න තිෙබන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අනුව බලපුවාම අද තමුන්නාන්ෙසේ කියන
පැතිකඩ කිහිපයක් ඒ වාර්තාෙව් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ළඟ ඒ
වාර්තාව ඇති. නිෂ්පාදනයත්, අපනයනයත් ගැන තිෙබනවා;
දුප්පත් ජනතාවට ෙපෝෂණය ලැෙබන්න ඒක ෙකොෙහොමද
බලපෑෙව් කියලා තිෙබනවා. ෙම්ෙක් තිෙබනවා, "මාළු සහ මාළු
ආශිත නිෂ්පාදනයන් අපනයනය කළ පමාණය" කියලා. ඒක තමයි
වැදගත්. ඒ වාෙග්ම 1983 ඉඳලා අද ෙවන ෙකොට අපනයනය කළ
පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 18,825යි. ඒක හරි ඇති. ඒ වාෙග්ම
අපනයනය කළ මාළු සහ මාළු ආශිත නිෂ්පාදනවල වටිනාකම
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 19,834ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
අෙනක් පැත්ත බැලුෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේට ෙපෙනනවා ඇති,
ඒෙක් විස්තරයක් තිෙබනවා. "මාළු සහ මාළු ආශිත නිෂ්පාදිතයන්
ආනයන කළ පමාණය" කියලා. එතැන ෙමටික්ෙටොන් 80,014ක්
තිෙබනවා. ඒ, ආනයනය කළ පමාණය.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

වැරැදියි, වැරැදියි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මෙග් ළඟ තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් මම ෙම් කියන්ෙන්.
ෙම්වා වැරැදි නම් තමුන්නාන්ෙසේ මට ඒක කියන්න. මාළු සහ මාළු
නිෂ්පාදිත ආයතනික වටිනාකම රුපියල් මිලියන 14,162යි.
ෙම්ෙකන් ෙපන්නුම් කරන කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
සංචාරක ව්යාපාරයට මාළු ලබා ගන්න ෙකොට ඒ මාළු ලබා ගන්නා
විධිය, ඒ වාෙග්ම ලංකාවට මාළු ෙගනැල්ලා ඒවා පතිඅපනයනය
කරන වැඩ පිළිෙවළ, ඒ සියල්ලක්ම ෙම් නිෂ්පාදනයට ඇතුළු
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට පැහැදිලි කර ගත යුතු කරුණු
කිහිපයක් තුළ ධීවර නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්න එක ෙහේතුවක් වුණා,
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල ධීවර ජනතාවට ධීවර කටයුතු
කරන්න පුළුවන් වීම. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා නිෂ්පාදනය වැඩි
වුණා. ඒ නිසා නිෂ්පාදනය වැඩි වුණා මිසක් ගරු ඇමතිතුමනි,
නිෂ්පාදනයට හවුල් ෙවච්ච අය, ෙබෝට්ටු තිබිච්චි අය, අලුතින් ධීවර
කර්මාන්තයට ඇතුළු වන පමාණය එන්න එන්නම වැටීෙගන
යනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සහනාධාර කමයට ෙයොමු
කරනවාට වඩා ඒ මිනිස්සුන්ට නිදහෙසේ ඒ රැකියාව කර ෙගන
යන්න ඉඩ ෙදන්න. ඉන්ධන මිල තුළ අද තමුන්නාන්ෙසේලා
ධීවරයින්ට අනවශ්ය බරක් දාලා නැද්ද? ෙබෝට්ටු තිෙබන
ධීවරයින්ට විෙශේෂ බරක් දාලා නැද්ද? ඒ බර අයින් කෙළොත්,-

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් සහනාධාරයක් ලබා දුන්නාද?
අපිත් ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියාෙන්. එදා ඉන්ධන මිල වැඩි වුණු
ෙවලාෙව් සහනාධාරයක් දුන්නාද? නිකම් අසත්ය කියන්න එපා.
සහනාධාරයක් විධියට එදා ශත පහක්වත් දුන්ෙන් නැහැෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්, අෙප්
කාලෙය් තමයි,- [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ ඔෙහොම කථා
කරන ෙකොට ඒක ෙහොඳ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ දැන ගන්න,
අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි පළමුෙවන්ම ෙබෝට්ටුවලට
යාන්තිකකරණය ෙගනාෙව් කියලා. ෙම් රෙට් ෙපොඩි ෙබෝට්ටුවලට,
බහුදින යාතාවලට යාන්තිකකරණය ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික
පක්ෂයයි. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. අෙප් ඇමතිතුමා දන්නවා.
ෙම් විප්ලවය කෙළේ එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග්
කාලෙය් ෙෆස්ටස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමායි. "ඒ කාලෙය්" කියලා
කියද්දී කාලවල් කිහිපයක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ කරපු වැඩ ෙකොටස
තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් නඩත්තු කර ෙගන යන්ෙන්. ෙහොඳට
යමක් කරනවා නම් ඒකට තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත වනවා.
නමුත් ඒ කාලයට ෙදොස් කියලා - [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, ඒ
කාලෙය් එෙහම සහනාධාරයක් ෙදන්න අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ්
නැහැ. අපි ධීවරයන්ෙගන් වැඩිපුර අය කෙළේ නැහැ. මා
විෙශේෂෙයන්ම අහන්ෙන් ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙතල්
ෙගෙනන්ෙන් කීයටද? ධීවරයන්ට ෙදන්ෙන් කීයටද? ඒ ලාභය
ලබන්ෙන් නැතිව ධීවරයාට ෙතල් ෙදනවා නම් ඒක තමයි
සහනාධාරය කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි මිලට ෙගනල්ලා
ධීවරයාට සහනාධාරයක් ෙදනවා කියලා කූපන් කමයක් හදලා,
ධීවර පරිශය ළඟට යවලා ඒ මිනිස්සුන්ව රස්තියාදු කරලා ෙතල්
ලබා ෙදන එක ෙනොෙවයි සහනාධාරය කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
විවිධ කම යටෙත් ෙපොඩි ෙබෝට්ටු තිෙබන අයට, බහු දින
යාතාවලට, අබුඩාබි ෙබෝට්ටු තිෙබන අයට පුදුම විධිෙය්
සහනාධාරයක් දුන්නා. සමහර විට ඒක සියයට 50ක
සහනාධාරයක්. ෙම්ක තමයි ඉතිහාසෙය් තිෙබන්ෙන්. එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගනාෙව් ඒ
විධියටයි. අපි ඒක දිගටම ෙගනිච්චා. මා පිළිගන්නට ඕනෑ, යම් කිසි
කාලයක අප අතින් වරදක් සිදු වුණු බව. ඒ කියන්ෙන් මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තය නතර කරන්නට තීරණයක් ගත්තා, ස්වාමීන්
වහන්ෙසේලාෙග් ඉල්ලීමක් උඩ. එදා මා අකැමැත්ෙතන් ඒකට
කැමැති වුණා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා එය කියාත්මක කර
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. ඉතින් හරි ෙදයට හරියි
කියන්නට ඕනෑ. අෙපන් වරදක් වුණා නම් ඒක වැරැදියි කියලා
කියන්නටත් ඕනෑ. සහනාධාර ලබා දීම කියන එක අපි දිගටම කර
ෙගන ගිහිල්ලා, එදා ධීවරයා ෙහොඳ තත්ත්වයකින් ජීවත් වුණා;
ආඩම්බර තත්ත්වයකින් ජීවත් වුණා; කාටවත් වහල් නැති
තත්ත්වයකින් ජීවත් වුණා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි එක්සත් ජාතික
පක්ෂය තුළින් තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි කරන්ෙන්. ෙම්
අනවශ්ය බදුවලින් ධීවරයා නිදහස් කරන්න. ෙම් අනවශ්ය බදු ඉවත්
කරන්න. ෙතල් බද්ද ධීවරයාට බලපානවා. ෙතල් ලාභ ෙවලා
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තිෙබන ෙම් ෙවලාෙව්වත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වැඩිපුර අය කරන
මුදල ඉවත් කළා නම්, ධීවරයා ඒ ෙතල් ටික පහසුෙවන් ලබා
ගන්නවා. ෙම්ක තමයි අපට කරන්නට තිෙබන ඉතාම වැදගත් වැඩ
ෙකොටස.
ෙම් ෙයෝජනා පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා
කිව්වා, වරායවල් ෙගොඩාක්, නැංගුරම් ෙපොළවල් ෙගොඩාක් හැදුවා
කියලා. ඒවාෙය් නම් ගම් නම් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒවාත්
ඉදිරිපත් කළා නම් වැදගත් වනවා කියලා මා හිතනවා. අෙප්
පෙද්ශෙය් අපි දකින තැන් ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි,
දික්ඕවිට වරාය. එම වරාය දැන් ෙගොඩ ෙවලා. දික්ඕවිට වරාෙය්
දැන් ෙබෝට්ටු යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] විවෘත කරන්න
ෙදයක් නැහැ. එතැන ෙගොඩ ෙවලා. ෙගොඩ වුණාම විවෘත
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එහි වැලි පිරිලා. [බාධා කිරීමක්]
ඇමතිතුමා භාෂාව ඉෙගන ගන්න.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමාත් සිටියා ෙන් කථානායකතුමා හැටියට. වැදගත්
විධියට කථා කරන්න. ෙම් සභාෙව් අසත්ය කියන්න එපා. දැන්
ෙමතැන කියපු ඒවායින් තුන්කාලක්ම කිව්ෙව් අසත්ය.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා වග කිව යුතු
ඇමතිවරෙයක් විධියට ෙම් කථා කරන භාෂාව ෙමොකක්ද?
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? කථා කරන්න
දන්ෙන් නැහැ. කටින් ගහලා ඔක්ෙකොම දිනන්නට පුළුවන්
කියලාද හිතන්ෙන්? ඇමතිතුමාට මා ආරාධනා කරනවා, දික්ඕවිට
වරාය බලන්න යන්න එන්නය කියලා. [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේ මාත් එක්ක දික්ඕවිට වරාය බලන්න යන්න එන්න.
[බාධා කිරීමක්] හා, ෙහොඳයි. දික්ඕවිට වරාෙය් දැන් වැලි පිරිලා.
එහි වැලි හාරෙගන අරෙගන යනවා, ආපසු පිෙරනවා. ෙම්ක තමයි
දික්ඕවිට වරාෙය් ඇත්ත කථාව. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න. ඔබතුමාට තව
විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මට තිෙබන්ෙන් විනාඩියයි. ෙමතුමා නැඟිටලා කෑ ගහන එක
තමුන්නාන්ෙසේට ෙපෙනන්ෙන් නැද්ද? මට බාධා ෙවන්ෙන් නැද්ද?
කරුණාකර ඒ ගැනත් කටයුතු කරන්න.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාෙග් කථාව කර ෙගන යන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මට තිෙබන්ෙන් විනාඩිය නම්, ෙමතුමා බාධා කරන එකත්
නතර කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට ශක්තිය තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒක
තමයි මුල් පුටුව කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ගරු මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කැපුන්ෙගොඩ නැංගුරම්ෙපොළට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද
එහි වැලි පිරිලා. වැලි ෙගනියලා විකුණනවා. මා දැකපු ෙද්වල්
ෙදකක් ගැනයි ෙම් තමුන්නාන්ෙසේට කියන්ෙන්. අෙනක් ඒවා ගැන
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. කිරින්ෙද් වැලි පිෙරන එක
ෙකොෙහොමද? අෙප් කාලෙය් ඒක හැදුෙව්. තවමත් වැලිවලින්
පිෙරනවා. වැලි අරෙගන ගිහිල්ලා ෙකොෙහොමද විකුණන්ෙන්, කවුද
විකුණන්ෙන්, ෙකොෙහේටද ෙම්වා ෙගන යන්ෙන් කියන එක
පිළිබඳවත් තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා මීට වඩා කථා කරන්ෙන්
නැහැ. මන්තීවරෙයක් කථා කරනෙකොට අනවශ්ය විධියට දිගින්
දිගටම එයට බාධා කරනවා නම්, ඒක නතර කිරීම මූලාසනෙය්
වටිනාකම වැඩි වන කරුණක් කියලා මතක් කරනවා.
[பி. ப. 2.56]

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)

ேகசு சந்திரகுமார்

- கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar ‐ Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில்,
நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள்
பற்றிய விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் மிக ம்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
ெகளரவ
அைமச்சர்
ராஜித
ேசனாரத்ன அவர்கள் இந்த அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்றதன்
பின் இலங்ைகயிேல கடல் உற்பத்திகளின் அபிவி த்தியில்
மிக ம்
ன்ேனற்றகரமான
ஏற்பா கைளச்
ெசய்தி க்
கின்றார். அந்த வைகயில் நான் அைமச்சர் அவர்க க்கு என
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். த்தத் க்குப்
பின் வடக்கு, கிழக்கிேல கடல் உற்பத்திகளின் ன்ேனற்றம்
ெதாடர்பாக அைமச்சர் அவர்கள அறிக்ைகயிேல குறிப்பிடப்
பட்
க்கின்ற . உண்ைமயிேலேய
த்தம்
க்குக்
ெகாண் வரப்பட்ட பின்னர் கடற்ெறாழிலாளர் களின் வாழ்வா
தாரத்ைத ேமம்ப த் வதற்குப் பல்ேவ
ன்ேனற்றகரமான
அபிவி த்தித் திட்டங்கைளக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்
நைட ைறப்ப த்தி வ கின்றார். அந்த வைகயில் நான்
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு என
நன்றிைய ம்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ற அேதேவைள, வடக்கு, கிழக்கிேல
ேம ம் ேமம்ப த்த ேவண் ய விடயங்கைள ம் இந்த
அைவயி டாக
அவர
கவனத் க்குக்
ெகாண் வர
வி ம் கின்ேறன்.
அதாவ
வடக்கு, கிழக்கிேல கடந்த
த்த காலகட்டங்
களில் மீன்பி
ெதாடர்பாக இ க்கமான நைட ைறகள்
இ ந்தி க்கின்றன. அதனால் அங்குள்ள கடற்ெறாழிலாளர்கள்
மிக ம் பாதிக்கப்பட்டார்கள்; அவர்கள
வாழ்வாதாரம்
மிக ம் பாதிக்கப்பட்
ந்த . த்தத்திற்குப் பின் நிம்மதியாக
அவர்கள் கட க்குச் ெசன்
தங்கள
வாழ்வாதாரத்ைத
ேமம்ப த் வதற்குாிய நைட ைறகள் ஏற்ப த்தப்பட்டன.
ெதாடர்ச்சியாக கடற்ெறாழிலாளர்க க்கு மிக ம் அெசளகாிய
மாக இ ந் வந்த விடயங்களில் ெகளரவ அைமச்சரவர்கள்
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ேநர யாகத் தைலயிட்
அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய்தி க்
கின்றார். இ ந்தா ம் அங்கு இன் ம் சில பிரச்சிைனகள்
ெதாடர்ச்சியாகேவ இ ந் ெகாண்
க்கின்றன. அைமச்சர்
அவர்க ம் அைவ பற்றித் ெதாிந்தி க்கின்றார் என்பைத நான்
அறிேவன்.
குறிப்பாக
'பாஸ்'
நைட ைறக்குத்
தீர்
கண்
க்கின்றார். இ ந்தா ம் இன் ம் சில பிரேதசங்களில்
'பாஸ்' நைட ைற இ ப்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வார் என்
நான் நம் கின்ேறன். அவர் ேம ம்
யற்சி ெசய்
அந்தத்
தைடகைள
ைமயாக அகற்றி அவர்கள் சுதந்திரமாகக்
கட க்குச் ெசன்
ெதாழி ல் ஈ ப வதற்குாிய ஏற்பா
கைளச் ெசய் தர ேவண் ம் என்பைத நான் இங்ேக
வ
த்த வி ம் கின்ேறன்.
எம
வடக்கு
கடற்ெறாழிலாளர்கைளப்
ெபா த்தவைரயில் அவர்கள் இன்
இரண்
பாாிய
பிரச்சிைனக க்கு கம் ெகா த் க் ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
அதில் ஒன் , இந்திய கடற்ெறாழிலாளர்களின் ஆக்கிரமிப் .
இதனால் தின ம் இலட்சக் கணக்கான பாய் ெப மதியான
எம
மீனவர்கள
கடற்ெறாழில்
உபகரணங்கள்
அழிக்கப்பட் க் ெகாண்
க்கின்றன. அத் டன் எம கடல்
வளம்
அபகாிக்கப்ப கின்ற .
எம
மீனவர்களின்
வாழ்வாதாரம் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்
க்கின்ற .
இந்த
வைகயில்
அவர்கள்
தின ம்
பாதிப்ைப
எதிர்ெகாண்
க்
கின்றார்கள்.
இந்தியா
எமக்கு
அ காைமயி ள்ள ஒ நட் நா . அந்த வைகயில் ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்கள்
இந்திய
மற் ம்
இலங்ைக
கடற்ெறாழிலாளர்களின் நலன்கைள அ ப்பைடயாக ைவத் ,
இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காணப் பல்ேவ
யற்சிகைள
எ த்தி க்கின்றார் என்
நான் நம் கின்ேறன். ஆனா ம்
ெதாடர்ச்சியாக இந்த
யற்சிகள் எ க்கப்பட் , எம
கடற்ெறாழிலாளர்களின்
வாழ்வாதாரம்
பாதிக்கப்படாத
வைகயில் சு கமான ைறயில் ஒ நிரந்தரத் தீர் காணப்பட
ேவண் ம்
என்பைத
நான்
இச்சந்தர்ப்பத்திேல
வ
த் கின்ேறன்.
இரண்டாவ
பிரச்சிைன ெதன்னிலங்ைக மீனவர்களின்
அத் மீறல்கள். அதாவ , நீண்டகால
த்தத்திற்குப் பின்
எம கடற்ெறாழிலாளர்கள் மிக ம் நம்பிக்ைக டன் தங்கள
கடற்ெறாழில் நடவ க்ைககைள ஆரம்பித்தார்கள். அவர்க க்
கான நிவாரணங்கள் அரசினா ம் உள் ர் மற் ம் சர்வேதச
ெதாண்டர் நி வனங்களா ம் ெதாடர்ச்சியாக வழங்கப்பட்
வந்தன. அந்த வாழ்வாதார உதவிகள் மிக ம் ெப மதி
வாய்ந்தைவ.
ரதிஷ்டவசமாக, மீள்கு ேயறிய கடற்ெறாழி
லாளர்கள் அைனவ க்கும் அந்த உதவிகள் கிைடக்கவில்ைல.
இ ந்தா ம், இலகு கடன் அ ப்பைடயில் ெபற்ற பணத்
ைத ம்
தங்கள
ேசமிப்ைப ம்
நம்பி
அவர்கள்
கடற்ெறாழி ல் இறங்கினார்கள். இன் பல பிரேதசங்களில்
குறிப்பாக, ப த்தித் ைற ெதாடக்கம்
ல்ைலத்தீ
ெகாக்கிளாய் வைரயிலான கடற்பிரேதசங்களில் பாரம்பாிய
மாக
கடற்ெறாழி ல்
ஈ பட்
வ கின்ற
மக்களின்
வாழ்வாதாரத்ைதப் பாதிக்கும் வைகயில் ெதன்னிலங்ைகயில்
இ ந்
வ கின்ற கடற்ெறாழிலாளர்களின் ெசயற்பா கள்
அைமந்தி க்கின்றன. இைத ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம்
அறிந்தி ப்பார்.
த்தத்திற்கு
ற்பட்ட காலகட்டங்களில்
ைறயான
அ மதிப்பத்திரம்
ெபற்
கடற்ெறாழி ல்
ஈ பட்ட ெதன்னிலங்ைக கடற்ெறாழிலாளர்கள், மீண் ம்
அங்கு வந்
கடற்ெறாழில் நடவ க்ைககளில் ஈ ப வைத
நாங்கள் ஆட்ேசபிக்கவில்ைல; எம
கடற்ெறாழிலாளர்க ம்
ஆட்ேசபிக்கவில்ைல.
ஆனால்,
ெப ம்பாலான
ெதன்
னிலங்ைக கடற்ெறாழிலாளர்கள் அங்கு பைடெய த் வந்
எம கடற்ெறாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரங்கைளப் பாதிக்கும்
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வைகயில், அவர்கள ெதாழிைலக் கட் ப்ப த் ம் அல்ல
ம க்கும்
ெசயற்பா களில்
ஈ ப வ
தவிர்க்கப்பட
ேவண் ம். ேம ம், திதாக licence வழங்கும்ேபா
அைமச்சு
இ க்கமான
ேபாக்ைகக்
கைடப்பி க்க
ேவண் ம்.
நீண்டகால
த்தம் காரணமாக எம
கடற்ெறாழிலாளர்
க க்கு licence ெபற
யாத சூழல் இ ந்தைத நீங்கள்
அறி ர்கள். ஆகேவ, பாரம்பாியமாக அந்தப் பிரேதசத்திேல
வாழ்கின்ற எம
கடற்ெறாழிலாளர்க க்கு
ன் ாிைம
அ ப்பைடயில் licence வழங்குவதற்கு உாிய நடவ க்
ைககைள எ க்கேவண் ெமன்பைத நான் இங்கு ெகளரவ
அைமச்சரவர்களிடம் வ
த்த வி ம் கின்ேறன்.
அ த் ,
வடமராட்சி
கிழக்கி ள்ள
நாகர்ேகாவில்
பகுதிக்குக் கிழக்காகச் சுண் க்குளம் என்ற பிரேதசம்
இ க்கின்ற . அந்தப் பிரேதசத்தில் மீளக்கு ேயற
யாமல்
350 கடற்ெறாழிலாளர் கு ம்பத்தினர் இன்ன ம் இடம்
ெபயர்ந்த நிைலயிேலேய இ க்கின்றார்கள். பாரம்பாியமாக
அந்தப் பிரேதசத்ைத வாழ்விடமாகக் ெகாண்ட இவர்கைள ஏன்
மீளக் கு ேயற்றவில்ைலெயன்
நாங்கள் ேகள்வி எ ப் ம்
ேபா , அந்தப் பகுதியில் கண்ணிெவ ஆபத் இ ப்பதாகப்
பா காப் த் தரப்பினரால் ெதாிவிக்கப்ப கிற . இவர்கள
மீள்கு ேயற்றத்ைதத் த க்கின்ற அேதேவைளயில், 200க்கும்
ேமற்பட்ட ெதன்னிலங்ைக கடற்ெறாழிலாளர்கள் இரா வ
அதிகாாிகளின் பா காப் டன், அவர்கள அ சரைண டன்
அங்கு அட்ைட மற் ம் சங்கு பி த்தல் ேபான்ற ெதாழில்களில்
ஈ ப கிறார்கள். அத்ேதா , அவர்கள் dynamite ேபான்ற
மிக ம் ஆபத்தான ெவ ம ந் கைளப் பாவித் ம் ெதாழி ல்
ஈ ப கின்றார்கள். இ எந்த வைகயில் நியாயம்? அவர்கள்
அந்தப் பிரேதசத்தில் எந்தக் காலப்பகுதியி ம் கு ேயறி
இ க்கவில்ைல.
த்தத்திற்கு
ன்னர்கூட
அவர்கள்
அங்கி க்கவில்ைல.
இப்ேபா
அவர்கள்
அங்குள்ள
கடற்பிரேதசங்கைள ஆக்கிரமிப்ப ேபால் ெசயற்ப வ எந்த
வைகயி ம்
நியாயமில்ைல.
ஆகேவ,
ெகளரவ
அைமச்சரவர்கேள, உங்கள
அைமச்சு இந்த விடயத்தில்
தைலயிட் உாிய நடவ க்ைககள் எ க்க ேவண் ெமன்பைத
நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.
அந்த வைகயில், மாதகல் ேமற்கு கடற்ெறாழிலாளர்
அைமப்ைபச் ேசர்ந்த கிட்டத்தட்ட 150 ேபர் ஒன் திரண் ,
யாழ்ப்பாணம் கச்ேசாிக்குச் ெசன்
அங்கு ைவத் , ெகளரவ
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களிடம் ஒ மகஜைரச்
சமர்ப்பித்தி க்கிறார்கள். அந்த மகஜாில் கிட்டத்தட்ட 250 ேபர்
ைகெயாப்பமிட்
க்கிறார்கள். அவர்க ள் 90 தமானவர்கள்
கடற்ெறாழிலாளர்கள். இன் அந்த உயர் பா காப் வலயம்
வி விக்கப்பட் ள்ளெதன அறிவிக்கப்பட்
ந்தா ம் அம்
மக்கள் தம ெசாந்த இ ப்பிடங்களில் மீளக் கு ேயறி தம
ெசாந்தக் காணிகைளத்
ப் ர
ெசய்வதைன அங்குள்ள
கடற்பைடயினர் தைடெசய்
வ கின்றார்கள். 1992ஆம்
ஆண் ல் இடம்ெபயர்ந் ள்ள இந்த மக்க க்கு கிட்டத்தட்ட
கடந்த இ ப
வ ட காலமாக வழங்கப்பட்
வந்த உலர்
உண
நிவாரண ம் இன்
நி த்தப்பட் ள்ள . இந்
நிைலயில் தம ெசாந்தப் பிரேதசங்களில் மீள்கு ேயறி தம
வாழ்வாதாரத் க்ெகன
கடற்ெறாழில்
நடவ க்ைககைள
ஆரம்பிக்க
யாமல் த க்கப்ப கிறார்கள். ஆகேவ, கடற்
ெறாழிலாளர் நலனில் அக்கைற ெகாண் ள்ள ெகளரவ
அைமச்சர் அவர்கள் இவ்விடயத்தில் தைலயிட் அந்த மக்கள்
தம
கடற்ெறாழில் நடவ க்ைககைளச் ெசய்வதற்குாிய
ஏற்பா கைளச் ெசய்ய ேவண் ெமன்பைத நான் இங்கு
வ
த்த வி ம் கின்ேறன்.
அ மட் மல்ல, மாதகல், மயி ட் , பலா
ேபான்ற
பிரேதசங்களில் வாழ்ந்த கடற்ெறாழிலாளர்கள் கிட்டத்தட்ட 20-
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25 வ ட காலமாக இடம்ெபயர்ந்
ப த்தித் ைற ேபான்ற
பிரேதசங்களிேலதான்
கடற்ெறாழில்
நடவ க்ைககளில்
ஈ பட்
வ கின்றார்கள்.
அத் டன், காைரநகாி ள்ள
நிலக்கா பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த
கு ம்பத்தினர் சீ-ேநார்
பகுதியில் கடற்ெறாழி ல் ஈ பட்
வந்தார்கள். அங்குள்ள
கடற்பைடயினர் திடீெரன அவர்கைள அப்பகுதியில் மீன்பி ப்
பதற்குச் ெசல்லவிடா தைடவிதித் ேவ பிரேதசங்க க்குச்
ெசல் மா
நிர்ப்பந்தித்தி க்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர்கள்
தம
பிரேதசங்களில்
சுதந்திரமாக
கடற்ெறாழி ல்
ஈ ப வைத உ தி ெசய்யேவண் ய ெபா ப்
ெகளரவ
அைமச்சர் அவர்க க்கு இ க்கின்ற என்பைத நான் இங்கு
வ
த் கின்ேறன்.
மாதகல் கிழக்குப் பகுதியான மாாீசன்கூடல் இறங்கு ைற,
மாதகல் ேமற்கு தம்பில் ைற இறங்கு ைற மற் ம் மாதகல்
கிழக்குப்பகுதியில் ெகவி churchக்கு அ காைமயி ள்ள
பிரேதசம் உள்ளடங்கலாக உள்ள மிக ம் கு கிய பிரேதசத்
திற்குள்ேளதான் அப்பிரேதசத்தி ள்ள கடற்ெறாழிலா ளர்கள்
தம வள்ளங்கைள நி த்தி ைவக்க ேவண் ம் என் ம் அைவ
தவிர்ந்த
ஏைனய
பிரேதசங்களில்
அவர்க ைடய
வள்ளங்கைள நி த்தி ைவக்க
யா
என் ம் மிக ம்
இ க்கமான நைட ைறகள் பின்பற்றப்ப வதால் அவர்கள்
நீண்ட
ரத் க்கப்பா ள்ள பிரேதசத்திேல தம
வள்ளங்
கைள ம் மீன்பி உபகரணங்கைள ம் விட் விட் தின ம்
அைலய நிர்ப்பந்திக்கப்ப கிறார்கள். இ
நியாயமற்ற .
அவர்கள்
தம
ெசாந்தக்
கிராமங்களிேலேய
தம
கடற்ெறாழில் உபகரணங்கைள ம் வள்ளங்கைள ம் நி த்தி
ைவப்பதற்குாிய அ மதி வழங்கப்பட ேவண் ம்.
இைதவிட, சங்காைன விசனில் ெபான்னாைலயி ள்ள
ேஜ-170 - ெநல் யான் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த கிட்டத்தட்ட
966 உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட 270 கு ம்பங்கள் மீள்கு
ேய வதற்கு கடற்பைடயினர் நீண்ட காலமாக அ மதிக்க
வில்ைல. தற்ேபா ம் அவர்கள் ேவ
பிரேதசங்களிேலேய
வாழ்கின்றார்கள். அவ்வாேற ேஜ-172 சுழி ரம் ேமற்கு
ளியந் ைற, ச க்குப் ளி ேபான்ற பகுதிகைளச் ேசர்ந்த
கடற்ெறாழிலாளர்க ம் ேஜ 174 -சுழி ரம் கிழக்கு காட் ப்
லப் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த 152 கு ம்பங்க ம் இன்ன ம்
மீள்கு ேயற அ மதிக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ,
த்தம்
நிைறவைடந்
ன்
வ டங்கள்
ர்த்தியைடந் ள்ள
இன்ைறய நிைலைமயிேல கடற்ெறாழிலாளர்கள் தம
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கு இன்ன ம் தைடகள்
இ ப்ப
மிக ம் கவைலக்குாிய விடயமாகும். ஆகேவ,
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இக்கடற்ெறாழிலாளர்க க்கு
வாழ்வாதாரங்கைள
வழங்கி,
அவர்க ைடய
ெதாழில்
அபிவி த்தியைடய தீவிர யற்சிெய ப்பேதா , அவர்கள
ெசாந்தப்
பிரேதசங்களிேலேய
கடற்ெறாழில்
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்குாிய நடவ க்ைககைள
எ க்கேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ ேபாலேவ, பலா ையச் ேசர்ந்த கடற்ெறாழிலாளர்கள்
ப த்தித் ைறப்
பிரேதசத்தி ள்ள
ெபா கண் யி ம்
மயி ட் ையச்
ேசர்ந்த
கடற்ெறாழிலாளா்கள்
திக்கம்,
வியாபாாி ைல ேபான்ற பிரேதசங்களி ம் கடந்த 25 வ ட
காலமாக இடம்ெபயர்ந்
வாழ்கின்ற நிைலயில், தம
ெசாந்தப் பிரேதசங்களிேல மீளக்கு ேயறி கடற்ெறாழில்
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளவிடா த க்கப்பட்
க்கின்
றார்கள்.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, please wind up your speech.
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ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

[අ. භා. 3.12]

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

Sir, please give me two more minutes.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ஆகேவ, அவர்க ைடய மிகப்ெபாிய எதிர்பார்ப்ைப
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஈ ெசய்ய ேவண் ம் என்ப
ைத ம் வ
த் கின்ேறன்.
அேதேவைள, இரைணம க்குளப் பகுதியிேல கிட்டத்தட்ட
140 நன்னீர் மீன்பி யாளர்க க்கு மீன்பி நடவ க்ைககைள
ஆரம்பிப்பதற்கான அ மதிையப் ெபற் க்ெகா த்தைமக்காக
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு நான் இந்த அைவயிேல
நன்றி ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் ள்ேளன். அேதேவைள, கடந்த
த்தத்திற்கு ற்பட்ட காலத்தில் அந்த இரைணம குளத்தின்
கிழக்குப் பகுதியில் ெதாழில் ெசய்
வந்த இராமநாத ரம்
பிரேதசத்ைதச்
ேசர்ந்த
50
க்கும்
ேமற்பட்ட
கடற்ெறாழிலாளர்கள் தங்கள
வாழ்வாதாரத்ைத இழந்
நிற்கின்றார்கள். எனேவ, இரைணம
கிழக்குப் பகுதியில்
அந்த இராமநாத ரத்ைதச் ேசர்ந்த நன்னீர் மீன்பி யாளர்
க க்கு அ மதி வழங்க ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்பைத ம் நான் இங்கு
வ
த் கின்ேறன்.
இலங்ைகயின் கடற்பிராந்தியத்தில் கூ ய அள
கடல்
வளத்ைதக் ெகாண்ட பிரேதசமான வடக்கு மாகாணம்
கணிசமான அள கடல் உற்பத்திகைள வழங்கி வ கின்ற .
அந்த வைகயில், நீங்கள் எம
பிரேதச கடற்ெறாழி
லாளர்களின்
பிரச்சிைனக க்கு
நியாயமான,
நீதியான
தீர்ைவப் ெபற் க்ெகா த் அவர்கள் இலகுவாக ம் சுதந்திர
மாக ம் தங்கள
ெதாழி ல் ஈ ப வதற்குாிய ஏற்பா
கைளச் ெசய்
ெகா த்தால், வட மாகாணத்தில் நீங்கள்
எதிர்பார்க்கும் இலக்ைக அைடய
ம் என்
கூறி,
சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு
நன்றி
ெதாிவித் ,
விைடெப
கின்ேறன். வணக்கம்.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. Anura Dissanayake.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair?
ගරු මිල්ෙරෝයි
අමාත්යතුමා)

පනාන්දු

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

මහතා
-ச

(සමාජ

696

සුබසාධන

க நலன் ாி அைமச்சர்)

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare)

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

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි විවාද කරමින් සිටින්ෙන් අෙප් රෙට් ජාතික
ආදායමට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සපයන, අෙප් රෙට්
ජනතාවෙග් ෙපෝෂණෙය් ෙපෝටීන් අවශ්යතාෙවන් සැලකිය යුතු
පමාණයක් සපයන මත්ස්ය කර්මාන්තය ෙහවත් මසුන් මැරීම
පිළිබඳවයි. හැබැයි, මම හිතනවා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අෙප්
රෙට් මසුන් මැරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවාට වඩා, අෙප් රෙට්
සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන මිනිසුන් මැරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන එක
වැදගත් කියලා. ෙමොකද, මුහුෙද් ඉන්න නිදැල්ෙල් හැසිෙරන
සත්වයා, ජලාශවල ජීවත් වන සත්වයා -ඒ මත්ස්ය සම්පතපාරම්පරිකව පුහුණු කරන ලද මිනිසුන් විසින් මරා ෙගන
අස්වැන්නක් ෙලස ෙනළා ගැනීමත්, යම් යම් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්
ඍජු රැකවරණ, ආරක්ෂාව, අනුබල දීම සහ කිරි ෙපවීම හරහා
නිදැල්ෙල් හැසිෙරන දඩ බල්ලන් විසින් කරන ලද මිනිස් ඝාතනත්
අතර ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද වඩාත්
වැදගත් වන්ෙන්, රෙට් පධානම ෙද්ශපාලකයන් කිරි ෙපොවා හැඩි
දැඩි කර හදා ගන්නා ලද ෙම් ඝාතකයන්, නිදැල්ෙල් හැසිෙරමින්
ගිනි අවි පාවිච්චි කරමින්, පජාතන්තවාදී ෙලස සාමකාමීව
පැවැත්ෙවන ජනහමුවලට පැන ෙවඩි තබමින් විශාල විනාශයක්
කරන ඒ තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීමයි. ඒ පිළිබඳව
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය
මුළුමනින්ම අහුරලා, ෙම් රෙට් ඝාතන සංස්කෘතියක් ඇති කරලා,
සාමකාමී ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලට තමන්ෙග් පජාතන්තවාදී
අයිතිය අනුව නිදහෙසේ සාමකාමීව වැඩ කරන්න තිෙබන ඉඩකඩ
අහුරලා කටයුතු කරමින් තිෙබන ෙම් තත්ත්වය මුළු
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්ම ෙහළා දැකිය යුතුයි. මම හිතනවා, ධීවර
අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙම් තත්ත්වය ෙහළා
දකිනවා ඇති කියලා. ෙම්ක ෙහළා දැකිය යුතු තත්ත්වයක්. ෙම්ක
අපි කවුරුත් අනුමත ෙනොකළ යුතු තත්ත්වයක්.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කල්පනා කරලා
බලන්න. ඒ රැස්වීම පැවැත්වූෙය් පස් වරු හයහමාරට පමණ. අෙප්
පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභික ෛවද්ය නලින් ද ජයතිස්ස
සෙහෝදරයා තමයි එම අවස්ථාවට සහභාගි වුෙණ්. ඔහු කථාව
ආරම්භ ෙකොට පැය භාගයක් යන්න මත්ෙතන් ෙමෝටර් සයිකල්
හතරකින් පැමිණි ගිනි අවි දරා ගත් පුද්ගලයන් හිතුමෙත්ට හතර
වෙට්ට ෙවඩි තියන්න පටන් ගත්තා. ෙවඩි තියලා පමණක් ඔවුන්
නතර වුෙණ් නැහැ. එතැන තිබුණ යාන වාහන ෙපොඩි කළා. ඒ
රැස්වීම පවත්වන්න අවස්ථාව ලබා දීපු නිවැසියන්ට තර්ජනය
කළා. එතැන තිබුණ ෙමෝටර් සයිකල්, තීවීලර්ස් ඇතුළු සියලුම
යාන වාහන-

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් විවාද කරමින්
තිෙබන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳ නිෙයෝග පැනවීෙම්
ෙයෝජනාවක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(The Hon.Victor Antony)

(The Hon.Victor Antony)

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

එවැනි වැදගත් සාකච්ඡාවකදී විෂයයට අදාළ ෙනොවන ෙමවැනි
පශ්නයක් සාකච්ඡා කිරීම පිළිබඳව මා විරුද්ධ ෙවනවා.

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඔබතුමා විරුද්ධ වුණාට කමක් නැහැ.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මන්තීතුමා ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, විෂයයට අදාළව කථා
කිරීම-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)
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(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

එතුමා කරන්ෙන් සභාව ෙනොමඟ යැවීමක්. ෙම් වටිනා
විෂයයට අදාළව කථා කරන්න තිෙයද්දී ෙවනත් පශ්නයක් ගැන
කථා කරනවා. එතුමාට ඕනෑ නම් පුළුවන් විධිමත් විධියට
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා ඒ ගැන කථා කරන්න.

(The Hon. Anura Dissanayake)

-අතිශය වැදගත්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

සුදුසුයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

සුදුසුයි. ඒ ෙමොකද, මත්ස්ය කර්මාන්තය අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට
විශාල දායකත්වයක් සපයන නිසා. ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීෙම්දී
අතිශය වැදගත් වන්ෙන් රටක තිෙබන නිදහස සහ
පජාතන්තවාදයයි. පජාතන්තවාදයක් ඇති කිරීෙමන් ෙතොරව,
නිදහසක් ඇති කිරීෙමන් ෙතොරව, ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලට
තමන්ෙග් මතය නිදහෙසේ ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථා ඇති කිරීෙමන්
ෙතොරව, ඝාතන කිරීම්, පැහැර ගැනීම්, මං ෙකොල්ලකෑම්වලින් දෘඪ
වූ රටක මත්ස්ය කර්මාන්තෙය් ෙමොන දියුණුවක්ද? ඒ නිසා
වැදගත්කම තිෙබන කාරණය ෙමොකක්ද මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි? රට තුළ පජාතන්තවාදය ඇති කිරීමයි; රට තුළ
නිදහස ඇති කිරීමයි; රට තුළ සාමකාමී වාතාවරණය ඇති කිරීමයි.
සාමකාමී
වාතාවරණයකින්
ෙතොරව,
පජාතන්තවාදී
වාතාවරණයකින් ෙතොරව, නිදහස් වාතාවරණයකින් ෙතොරව, රට
තුළ කවර ආර්ථික ක්ෙෂේතයකවත් - ධීවර කර්මාන්තය ෙව්වා,
කෘෂිකර්මාන්තය ෙව්වා, අෙනකුත් කර්මාන්ත ෙව්වා - කිසි ෙසේත්ම
වර්ධනයක් අත් පත් කර ගන්න බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා වැදගත්කම
තිෙබන්ෙන් රෙට් පජාතන්තවාදය සහ නිදහස තුළයි.
පජාතන්තවාදය සහ නිදහස කියන අඩිතාලම මත තමයි අෙනක්
සියලු ෙගොඩ නැංවීම් කළ හැකි වන්ෙන්. ආර්ථිකමය ෙව්වා,
සංස්කෘතිකමය ෙව්වා, දැහැමි සමාජයක් ෙව්වා, යහපාලනයක්
ෙව්වා, වංචා දූෂණ හා නාස්තිෙයන් ෙතොර පාලනයක් ෙව්වා ඒ
සියල්ල ෙගොඩ නැඟිය හැකි වන්ෙන් පජාතන්තවාදය සහ නිදහස
පදනම් කර ගත්ත රාජ්යයකට විතරයි. ඒ නිසා හැම විෂයකදීම
වැදගත් වන්ෙන් පජාතන්තවාදය සහ නිදහසයි. ගරු වික්ටර්
ඇන්ටනි මන්තීතුමාට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එතුමාට ඒක
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති එක ගැන මම ඒ තරම් කනගාටු ෙවන්ෙන්ත්
නැහැ. ෙමොකද එතුමන්ලාට පැවරී තිෙබන ඩියුටිය තමයි, යම්
වැදගත් සාකච්ඡාවක් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිද්ධ වන ෙකොට ඔය
ආකාරෙයන් යම් යම් පකාශ කරමින් අඬහැරපෑම සිද්ධ කිරීම. ඒ
හැරුණු ෙකොට අන් යමක් එතුමන්ලාට පවරා නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමා කියන එක මට ෙත්රුම් ගියා. ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමනි, නැවත වරක් මම කියනවා ඔබතුමා විෂයයට අදාළව
කථා කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැවත වරක් මාත් කියන්ෙන් ෙම්කයි ගරු මන්තීතුමනි.
ඔබතුමාත් ෙමය පිළිගත යුතුයි. මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙයන් අෙප්
රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට වැදගත් ෙමෙහවරක් කරන බව.
මත්ස්ය
නිෂ්පාදනය තුළින් ආර්ථිකයට වැදගත් ෙසේවයක්
කරනවා. ඒ ආර්ථිකෙය් වැදගත්ම පදනම ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන්
පජාතන්තවාදය මතයි. පජාතන්තවාදෙයන් ෙතොර ආර්ථික
සංවර්ධනයක්, පජාතන්තවාදෙයන් ෙතොර යහපාලනයක්,
පජාතන්තවාදෙයන් ෙතොර සාමකාමී වාතාවරණයක් ෙගොඩ නැඟිය
ෙනොහැකියි. ඒ නිසා රටක සංවර්ධනෙය් වැදගත් මුලාරම්භය වැදගත් මූලස්ථම්භය- බවට පත් වන්ෙන් පජාතන්තවාදයයි.
පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තුව
කියන්ෙන් පජාතන්තවාදයයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජනය
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ තමයි පජාතන්තවාදී නිෙයෝජනය. ඒ
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පජාතන්තවාදය වැදගත් නැත්නම් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පජාතන්තවාදය සහ නිදහස ගැන කථා
කරන්ෙන් නැත්නම් ෙකොතැනද කථා කරන්ෙන්? ඒ නිසා ඒක
තමයි වැදගත්.
සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙමෝටර් සයිකල්වලින් පැමිණි ගිනි අවි ගත් පිරිසක් දිගින් දිගටම
පහාර එල්ල කරන්න පටන් ගත්තා. පුහුණු කරන ලද ධීවරෙයක්
ගැඹුරු මුහුදට ගිහිල්ලා මත්ස්ය සම්පත ෙනළනවා හා සමාන
ෙලස,- [බාධා කිරීම්]

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

මම නැවත වරක් අවධාරණය කරන්න කැමැතියි, ෙම් වාෙග්
වැදගත් ෙයෝජනාවක්,- [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි ඔබතුමා අහන්න-
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon.Victor Antony)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මම මූලාසනෙය් ඉඳෙගන අහෙගන තමයි ඉන්ෙන්. ගරු
මන්තීතුමා තමුන්නාන්ෙසේෙග් කාර්යය ඉෂ්ට,- [බාධා කිරීම්]
Order, please! ෙමෝටර් සයිකල්වලින් දිෙය් යන්ෙන් නැහැ. ෙම්
විෂයය ධීවරයන් සම්බන්ධවයි. [බාධා කිරීම්] Order, please! අද
දහවල් ගරු විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමා ඔබතුමා කියන
කාරණය පිළිබඳව ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් කථා කළා. ඒ
විෂයය ගැන දැන් උසාවිෙයනුත් කියා කර ෙගන යන බව-

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

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

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙම් සියලු ෙදනාම ෙපනී හිටිෙය් ඝාතකයන් අත් අඩංගුවට
ගැනීමට ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon.Victor Antony)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ෙමොන විෂයයද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමා සඳහන් කරන විෂයය. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු
සභානායකතුමාත් සම්පූර්ණ විස්තරයක් දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේ
ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. ඒක නිසා කරුණාකරලා ෙම් විෂයයට
අදාළව කථා කිරීම ෙහොඳයි; සුදුසුයි.
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(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

ෙම්ක නරක පූර්වාදර්ශයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මීට වඩා අවසර දිය
ෙනොහැකියි. [බාධා කිරීම්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මන්තීතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් මම
ෙමොනවා කරන්නද?

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඔබතුමාෙග් උපෙදස්වලට. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා;
සභානායකතුමා එතුමාෙග් පාර්ශ්වෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා.
අගතියට පත් වූ පධාන පාර්ශ්වයක් ෙලස අපි අෙප් පැත්ෙතන්
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ලෑස්තියි.
මහ මුහුදට ගිහිල්ලා පුහුණු කරන ලද ධීවරෙයක් ඒ මහ මුහුෙද්
ඉන්නා මත්ස්යයා ඝාතනය කරලා මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගන්නවා
හා සමානව ගිනි අවි නිදැල්ෙල් හසුරුවමින් කටයුතු කරන්න
පුළුවන් පුද්ගලයන් ඝාතන සිදු කරමින් තිෙබනවා. අපි ෙමය
පිළිගත යුතුද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත යුතුද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ධීවරෙයක්ද ඝාතනය කෙළේ?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා මීට වඩා අවසර දිය ෙනොහැකියි. ස්ථාවර
නිෙයෝග අනුව කථා කරන ෙලස මූලාසනෙයන් ෙදන උපෙදස්
තමුන්නාන්ෙසේ පිළිපදින්ෙන් නැත්නම් මට ඔබතුමාෙග් කථාව
නවත්වන්න සිද්ධ වනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන්
නැත්නම් මම ෙමොනවා කරන්නද? ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ෙමය
අතිශය වැදගත්. අද සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්ෙන් මසුන් මැරීම.
මසුන් මැරීෙම් සාකච්ඡාවට වඩා වැදගත් අෙප් රෙට් මිනිසුන්
මැරීම. මිනිසුන් මැරීම පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

කිසි ෙසේත්ම පිළිගත යුතු නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගැනීෙම්දී එය අෙප් රටට,
ආර්ථික ක්ෙෂේතයට වැදගත් ෙදයක්. ඒ මත්ස්ය සම්පත ෙනළා
ගැනීම සඳහා අපි කෙමෝපායයන් හදන්න ඕනෑ. ඒ මසුන් මැරීම
සඳහා කෙමෝපායයන් හදන්න ඕනෑ. හැබැයි මිනිස් ඝාතන සඳහා
කෙමෝපායයන් හදන්න අයිතියක් තිෙබනවාද? මිනිස් ඝාතකයන්
ආරක්ෂා කරන්න කෙමෝපායයන් හදන්න අයිතියක් තිෙබනවාද? ඒ
සඳහා කිසිදු අයිතියක් නැහැ. නමුත් ෙමොකක්ද අද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ගිනි අවි ගන්නා ලද පුද්ගලයන් නිදැල්ෙල් සැරි
සරමින් ඝාතන සිද්ධ කරනවා. ඒ ඝාතනවලට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද
සිද්ධ වුෙණ්? [බාධා කිරීම්]

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පිළිබඳව ෙහට කථා කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මිනිසුන් ඝාතනය කරලා, ඝාතකයින් නිදැල්ෙල් සැරි සරන
රටක් තුළ මසුන් මැරීම ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන්
ෙමොනවාද? මසුන් මැරීම ගැන කථා කරනවාට වඩා වැදගත්
වන්ෙන් මිනිසුන් මැරීම ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කිරීම. ඒ
පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතත් එම ඝාතකයින්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවනුයි ෙපනී සිටින්ෙන්. එම ඝාතකයින්ට
රැකවරණය දීම ෙවනුෙවනුයි අද ෙපනී සිටින්ෙන්. එම ඝාතකයින්
සුරතලුන් ෙලස ඇති කිරීම ෙවනුෙවනුයි ෙපනී සිටින්ෙන්. ෙමොන
පජාතන්තවාදයක්ද ෙම් රෙට්; ෙමොන නිදහසක්ද ෙම් රෙට්; ෙමොන
මත්ස්ය කර්මාන්තයක්ද ෙම් රෙට්; ෙමොන ආර්ථික සංවර්ධනයක්ද
ෙම් රෙට්; ෙමොන යහ පාලනයක්ද ෙම් රෙට්? ෙම් රෙට් ඇති
කරමින් තිෙබන්ෙන් ඉතාමත්ම භයන්කාරී තත්ත්වයක්. ධීවර
ඇමතිතුමා ධීවර ක්ෙෂේතය වර්ධනය කරන්න කල්පනා කරන්ෙන්
රෙට් පජාතන්තවාදය නැතිවයි. මිනිස් ඝාතන ඇති කරමින්, මහ
දවාලෙය් රැස්වීම්වලට කඩා පැන ෙවඩි තැබීම් ඇති කරන
තත්ත්වයක් තුළ ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙමොන සංවර්ධනයක්ද?
විෙශේෂෙයන්ම-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! මූලාසනය තමයි විවාදය සම්බන්ධව කටයුතු
කළ යුත්ෙත්; සැලකිලිමත් විය යුත්ෙත්. එම නිසා ඔබතුමා තව
දුරටත් විටින් විට එම ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම්
එයට ඉඩ දිය ෙනොහැකියි. ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිපදින්ෙන් නැත්නම්
මට ඔබතුමාෙග් කථාව නවත්වන්නට සිදු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තය ගැනයි. කටුවන
පෙද්ශෙය් වරාපිටිය වැව කියලා වැවක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට්
මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයට වැඩි දායකත්වයක් දක්වන පෙද්ශයක්
තමයි කටුවන, වරාපිටිය වැව. ඒ වාෙග්ම කටුවන ආසන්නෙය්
තමයි මුරුතෙවල ජලාශය තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම එය අෙප්
රෙට් මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයට වැදගත්. ඒ වැදගත්කම ෙගොඩ
නැඟිලා තිෙබන්ෙන් ඒ පළාෙත් ජනතාව එම වරාපිටිය වැෙව් සහ
මුරුතෙවල ජලාශෙය් මත්ස්ය කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන නිසායි. එහි
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ජනතාවට අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? එහි ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදන ජනතාව භීතියකට
පත් කරලා තිෙබනවා. ගිනි අවි අරෙගන නිදැල්ෙල් හැසිෙරන
පුද්ගලයින් නිසා ඒ ජනතාවට වරාපිටිය වැවට මත්ස්ය සම්පත
ෙනළා ගන්න යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මුරුතෙවල ජලාශයට
ෙබෝට්ටුවක් අර ෙගන මාළු අල්ලන්න යන්න විධියක් නැහැ.
අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඉතාමත් භීතියක්
ඇති කරලා තිෙබනවා. ගිනි අවි ගත්ත පුද්ගලයන් වරාපිටිය,
කටුවන සහ ජූලම්පිටිය පෙද්ශවල නිදැල්ෙල් සැරිසරමින් සිටිනවා.
එෙහම සැරිසරන විට ජනතාව වරාපිටිය වැවට ගිහින් මාළු
අල්ලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ ජනතාව මුරුතෙවල ජලාශෙයන් මාළු
සම්පත ෙනළා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද අෙප් රෙට් මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තයට ඒ වැව් ෙදක ඉතාමත් වැදගත් ෙසේවයක් සපයනවා.
ඒවායින් වැදගත් ෙසේවයක් සැලෙසනවා නම් එහි මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවරයා ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. ඒ
ධීවරයාට අවශ්ය වන නිදහස ෙදන්න ඕනෑ; පජාතන්තවාදය
රැෙකන්න ඕනෑ. අද ඒවා නැහැ. ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ඒ පෙද්ශෙය් ඝාතනය කරමින් සැරිසරන ඝාතක
රැළක් සිටිනවා. ඒ රැළ ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ඝාතක
රැළ මීට දින 2කට ෙපර ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ජන හමුවකට
පැනලා ෙවඩි තියලා ඝාතනයන් කර තිෙබනවා. එවැනි ඝාතක
රැළක් තියා ෙගන එම පෙද්ශවල ධීවර කර්මාන්තය දියුණු
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා.
ඒ නිසා ෙම් ඝාතක රැළ අත් අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ. හැබැයි
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ඝාතනයක් සිදු වුණාට පසුව, -මිරිදිය කර්මාන්තයට ෙව්වා,
කෘෂිකර්මාන්තයට ෙව්වා, ඒ පෙද්ශවල තිෙබන අෙනක් ආර්ථික
සංවර්ධන උපාය මාර්ගයන් දියත් කරන්නට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැතිවනිදැල්ෙල් සැරිසරන ඝාතක රැළ අත් අඩංගුවට ගන්නවා ෙවනුවට
ෙමොකක්ද කරමින් තිෙබන්ෙන්? ආරක්ෂා කරනවා. ආරක්ෂා කිරීම
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන් කවුද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව
පිළිබඳ මාධ්ය මධ්යස්ථානයක් තිෙබනවා. එය එක කාලයක අෙප්
රෙට් ඉතා වැදගත් මධ්යස්ථානයක්. හැබැයි ඒ මාධ්ය
මධ්යස්ථානෙය් ඉන්නවා කුපකට Channel 9 ජාවාරම්කාර, ඒ
වාෙග්ම කුරුණෑගල ඇත්කඳ විහාරෙය් ලී ෙහොරකම් කළ අධ්යක්ෂ
ෙජනරාල් ෙකෙනක්. හුළුගල්ල උන්නැෙහේ. නඩු තිෙබනවා. ඔහු
ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඇත්කඳ විහාරෙය් ලී ෙහොරකම්
කරලා නඩු තිෙබන ෙකනා තමයි අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව
පිළිබඳ මාධ්ය මධ්යස්ථානෙය් අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්. අපූරුයි. ලජ්ජයි
ෙම් තනතුරු. අද ඒ තනතුර උපෙයෝගී කර ෙගන තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ඒවා අද උපෙයෝගී කර ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙවන
ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. ඒවා අද උපෙයෝගී කර ෙගන
තිෙබන්ෙන් ෙම් ඝාතකයන් රකින්න. රජෙයන් පඩි ලබමින්,
රජෙයන් වාහන ලබමින්, මහ ජනනයාෙග් බදු මුදල් එක් රැස්
කරමින්-

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනී මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order
එක?

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

පස් ෙවනි වතාවටත් ෙමතුමාට අවවාද කළා. මම එතුමා එක්ක
කිසි අමනාපයක් නැහැ. ෙම්ක නරක පූර්වාදර්ශයක්. ෙම්ක කැලෑ
නීතියක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවයක් තිෙබන්න ඕනෑ;
සම්පදායක් තිෙබන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න. ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා, මූලාසනෙය් ඉන්න මටත් ඔබතුමා සහෙයෝගය
දක්වන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අනිවාර්යෙයන්. මම ඔබතුමාට සහෙයෝගය දක්වන්ෙන්
නැත්නම් කාටද සහෙහෝගය දක්වන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ස්ථාවර නිෙයෝග 73 අනුව ඔබතුමාෙග් කථාව
නවත්වන්නට මට බලය තිෙබනවා.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ඒක ඔබතුමා කරන්න, ඔබතුමාට කැමැති නම්. ඔබතුමාෙග්
නිෙයෝගය ඒක නම් ඒක කරන්න.
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(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ෙවන ෙමොනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඝාතනයක් ගැන එතැන කියන්ෙන් නැහැ.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඒක තමයි කියන්ෙන්, සහෙයෝගය ෙදන්න. දැන් මම පස්
වතාවක් පමණ අවවාද කළා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මමත් පස් වතාවක් පමණ ධීවර කර්මාන්තය ගැන කථා කළා.

(The Presiding Member)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඇයි ෙමොකක්ද? මත්ස්ය ඝාතනය-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මාළුන් ඝාතනය කරනවා නම් කමක් නැහැ.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙහම නම් ස්ථාවර නිෙයෝග 73 අනුව මට කියා කරන්නට
ෙවනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මාළුන් ඝාතනය වාෙග්ම මිනිස් ඝාතනයත් වැදගත්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

කියා කරන්න! කියා කරන්න!! ධීවර කර්මාන්තයට සෘජුව
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන මිරිදිය කර්මාන්තය ව්යාප්ත වීම ගැන,
මිරිදිය කර්මාන්තය ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබන කටුවන පෙද්ශය තුළ
ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා
කරන්න බැරිද?
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒක විෂයයට පරිබාහිර ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ඒක විෂයයට අනුබද්ධයි. ඒ නිසා එම පළාත්වල
ආර්ථික සංවර්ධනයට ධීවර ක්ෙෂේතය වැදගත් ෙසේවාවක් සපයනවා
නම් ඒ පළාත්වල පජාතාන්තවාදය, නිදහස වැදගත්.
පජාතන්තවාදය, නිදහස අහුරමින් ඝාතන රැල්ලක් කියාත්මක
වනවා. ඝාතන කරලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව ෙපනී සිටින්ෙන් ඒ
ඝාතකයන් අත් අඩංගුවට ගැනීෙම් දිශාෙව් ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත්කමක් තිෙබනවා.
ඝාතනය සාහසිකයි. ඒ ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම ඊටත් වඩා
සාහසිකයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, අද ෙම් සාකච්ඡාවට භාජනය වන්ෙන්-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ෙම් සාකච්ඡාවට භාජනය වන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තය තමයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අද ෙම් සාකච්ඡාවට භාජනය වන්ෙන් ගරු ධීවර ඇමතිතුමාෙග්
නිෙයෝග.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මිනිස් ඝාතන සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න බැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මත්ස්ය ඝාතනය ආර්ථික සංවර්ධනය සවිමත් කරනවා වාෙග්ම
මිනිස් ඝාතනය අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය විනාශ කරන්න ෙහේතු
වනවා. ඒ නිසා එයින් ෙතොර ආර්ථික සංවර්ධනයක් ෙකොෙහේද? ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාටද ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙමොන
මන්තීවරයාටද ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත්? පජාතන්තවාදෙයන්
ෙතොරව, නිදහෙසන් ෙතොරව රෙට් මත්ස්ය කර්මාන්තය දියුණු
කරන්න පුළුවන්ද? ධීවර කර්මාන්තය ෙගොඩනඟන්න පුළුවන්ද? ඒ
ජනතාවට නිදැල්ෙල් තමන්ෙග් මත්ස්ය කර්මාන්තෙය්, මිරිදිය
මත්ස්ය කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ ඝාතනත් එක්ක භීතියක් දැන් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. මුහුදට යන ධීවරයා මුහුදු යන්ෙන් නැත්නම්, වැවට යන
ධීවරයා වැවට යන්ෙන් නැත්නම් එතැන ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ඉතාමත් භීෂණ තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා,
ඝාතනවලින් පසුව. ඒ නිසා රජෙය් වගකීම ෙමොකක්ද? ෙම්
අණපනත් ෙහොඳයි, අණපනත් සම්මත කරමු. හැබැයි, ඊටත් වඩා
වැදගත් ෙමොකක්ද? එම පළාත්වල ජනතාවෙග් නිදහස හා
පජාතන්තවාදය තහවුරු කිරීම. ෙම් ෙමොන අණපනත් හැදුවත්
වැඩක් නැහැ, ඒ ජනතාවෙග් නිදහස සහ පජාතන්තවාදය තහවුරු
කරන්ෙන් නැතුව. ඒ නිසා අතිශය වැදගත්, එම පෙද්ශවල නිදහස
හා පජාතන්තවාදය තහවුරු කිරීම. ඒ නිසා ඒ ඝාතකයන් අත්
අඩංගුවට ගත යුතුයි. ඒ ඝාතකයන් අත් අඩංගුවට ගැනීම ෙවනුවට
ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්ෙන් ඒ ඝාතකයන් ආරක්ෂා කරන්නයි.
ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමයි, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ
මාධ්ය මධ්යස්ථානය -[බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න. ඝාතනය ෙවන්ෙන් පස් වරු
7.20ට. රෑ 9.00ට හුළුගල්ල පකාශ කරනවා, "ජවිෙප අභ්යන්තර
ගැටුමක්" කියලා. අංජනම් බලලාද?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon.Victor Antony)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, මම අවසාන වරට ඔබතුමාට
අවවාද කරනවා.
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(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ඔබතුමා ඒක ෙකොයි විධියට අර්ථකථනය කරනවාද කියන්න
මම දන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙම් කාරණය පිළිබඳව
විස්තරාත්මකව උෙද් කථා කළා. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ෙම්
අන්තිම අවවාදය ෙදන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝගය ෙදන්ෙන්
නැත්නම් මම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට යනවා.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අන්තිම වතාවට තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම්ක
ෙවන විධියකට අර්ථකථනය කරනවා. ඒ ඔබතුමාෙග් ඔළුෙව්
තිෙබන අදහසට.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තිතුමා, ඔබතුමා විෂයෙයන්
බැහැරවයි කථා කරන්ෙන්. විෂයයට අදාළව කථා කරන්න.
නැත්නම් මට කථාව නවත්වන්න සිද්ධ ෙවනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජූලම්පිටිය හන්දිෙයන් තමයි
මුරුතෙවල ජලාශයට යන්ෙන්. ඒ මං සන්ධිෙයන් තමයි යා යුතු
වන්ෙන්. ඒ මං සන්ධිය භීතියක් සහිත මං සන්ධියක් නම්, ඒ මං
සන්ධිෙය් මසුන් මරන්නන්, මසුන් අෙළවි කරන්නන් තමන්ෙග්
ෙපට්ටිෙය් පිහිය ගහ ෙගන යනවා ෙවනුවට තමන්ෙග් කෙර් ටී56
එල්ලා ෙගන යනවා නම් කවර තත්ත්වයක්ද? ඒකයි මා
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් අපි දැකලා තිෙබන ෙද්
තමයි මත්ස්ය ෙවෙළඳාෙම් ෙයෙදන ධීවරයා තමන්ෙග් මසුන් ටික
ෙපට්ටියට පටවලා පිහියක් ෙපට්ටිෙය් ෙකළවෙර් ගහ ෙගන
යනවා, අවශ්ය ෙකනාට අවශ්ය ගණනට මාළු ටික කපලා ෙදන්න.
හැබැයි දැන් ජූලම්පිටිෙය් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජූලම්පිටිෙය්
බයිසිකලෙය් නැඟලා, ආමි ඇඳුම ඇඳලා, ටී56 කෙර් එල්ලා ෙගන
යනවා. ඒ, ඒ පැත්ෙත් මසුන් ෙවෙළන්දා ෙනොෙවයි, මිනී මරන්නා.
තත්ත්වය භයානක නැද්ද? ෙහොඳද ඒක? මා මූලාසනෙයන්
අහන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, Order, please!

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව, ව්යාංගෙයන් කථා කරන්න බැහැ.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඝාතනයක් ගැන ෙවඩි තැබීමක් ගැන, එතැන වූ සිද්ධිය ගැන
කථා කරන්න බැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම කියන ෙදය ඔබතුමාෙග් ඔළුෙව් තිෙබන අදහසට
ගැළපුණාට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. මම කිව්ෙව් එතැන
තිෙබන තත්ත්වය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමා ඒ සිද්ධියටයි යන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ජූලම්පිටිය හන්දිෙය් සිට නම් මුරුතෙවල ජලාශය ගලන්ෙන්,
ඒ ජලාශයට යන ධීවරයා යන්ෙන් එතැනින් නම්, ඒ මං සන්ධිය
මසුන් මරන්නන්ෙග් පධාන මධ්යස්ථානය බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා නම්, අපි දැකලා තිෙබන මසුන් මරන්නන් ළඟ
තිෙබන්ෙන් මසුන් මරන පිහිය නම්, අද අපි දකින මසුන්
මරන්නන් ටී56 කෙර් දාෙගන බයිසිකල්වල කැරෙකනවා නම්
ඒක ෙහොඳ තත්ත්වයක්ද? ඒක ෙවනස් කළ යුතුයි. ඒ නිසා අෙප්
රෙට් පජාතන්තවාදය, නිදහස අතිශය වැදගත්. ඒ නිසා එවැනි
මසුන් මරන්නන් ෙවනුවට මිනිසුන් මරන්නන් ෙගොඩ නැඟීෙම්
සංස්කෘතියක් ජූලම්පිටිය, කටුවන පෙද්ශෙය් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා නම් ඔවුන්ට රැකවරණ ෙදන්ෙන් කවුද කියලා අපි
ෙහොයන්න ඕනෑ. එෙහම ෙහොයන්ෙන් නැතුව ඒ පෙද්ශෙය් ඒ ධීවර
කර්මාන්ත දියුණු කරන්න බැහැ. ඒ තරම් හයියක් තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා,
හම්බන්ෙතොට පෙද්ශය ගත්ෙතොත් ඒ පෙද්ශය අධිආරක්ෂක
කලාපයක් වාෙග්. කල්පනා කර බලන්න. මත්ස්ය ෙවෙළඳාෙම්
යන මසුන් ෙවෙළන්දා -මාළු විකුණන ෙවෙළන්දා- මඟදී නතර
කරලා check කරනවා. Check කරලා බලනවා, ෙමොන පිහියද
තිෙබන්ෙන්, ෙමොන මාළුද තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ තරමටම
ආරක්ෂිත පෙද්ශයක් හම්බන්ෙතොට පෙද්ශය.
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විෙශේෂෙයන්ම මසුන් අෙළවි කරන්නන් තමන්ෙග් පිහිය
අරෙගන යන ෙකොට ෙප්න්න අරෙගන යන්නය කියලා
නිෙයෝගයක් තිෙබනවා කියාත් මා අහලා තිෙබනවා. ඒ තරමට
ආරක්ෂිත කලාපයක්. අඩුම තරමින් මාළු කෑල්ලක් ෙහොයා ෙගන
කපුෙටකුටවත් ඉගිෙලන්න බැහැ හම්බන්ෙතොටින්. ඒ තරම්
ආරක්ෂාවක් තිෙබනවා. උඩින් යන කපුටා මාළුෙවක් ඩැහැ ෙගන
ගිෙයොත් ඒත් අල්ලා ගන්නවා. හම්බන්ෙතොට ඒ තරම් ආරක්ෂාවක්
තිෙබනවා. එවැනි ආරක්ෂාවක් තිෙබන බල පෙද්ශයක ටී56
අරෙගන ෙමෝටර් සයිකල්වලින් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මාර
අමෙරලාෙන්. ඉතින් එෙහම තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ෙම්, දන්ෙන් නැති අය ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, අෙප් රෙට්
ජනාධිපතිතුමා

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

දිනය ෙමොකක්ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දිනය සඳහන් කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)
එෙහනම් ඔබතුමාත් sure එකටම පත්තෙර් බලන්න. 2002 ජුලි මාසෙය් 02 වැනිදා "ලංකාදීප" පුවත් පත. ඒ කියන්ෙන් එතුමා ධීවර ඇමතිව සිටි
කාලෙය්. තංගල්ෙල් හිර ෙගදර- [බාධා කිරීමක්] ෙම්වා අලුත් යාළුකම් ෙනොෙවයි. ෙම්වා ඉපැරණි යාළුකම්; කාලයක් තිස්ෙසේ තිෙබන මිතුරුකම්. [බාධා කිරීම්] ෙමන්න, ෙමතුමා එක්ක තමයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්.
ෙම් ඉන්ෙන් පධාන සාක්ෂිකරු. ෙමතුමා එක්ක ගිහිල්ලා තමයි අමෙරට කථා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අමෙර තමයි දැන් ඒ විධියට හැසිෙරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

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

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

ධීවර ඇමතිවරයා වශෙයන් ද කටයුතු කර තිෙබන බව. එතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

අෙප් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් ධීවර අමාත්ය ධුරය දැරුවා.
එතුමාම

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙමොකද කියලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා; පසු කාලෙය්
විපක්ෂ නායකතුමා. කවුද, මහින්ද මහත්තයා. එතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙමොකක්ද කියලා තිෙබන්ෙන්? "ලංකාදීප" පත්තෙර් ඒ පවෘත්තිය
මම දැක්කා. "අමෙර, මමයි ඇවිත් ඉන්ෙන්. භය නැතිව එළියට එන්න." ෙම් අෙප් රෙට් ධීවර අමාත්ය ධුරය දරාපු-

මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

[බාධා කිරීමක්] ඔව්, මාළු ගැන; හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා ගැනයි ෙම්
කියන්ෙන්. ධීවර අමාත්ය ධුරය දරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තංගල්ල හිර ෙගදරට
කියනවා. ඒ "අමෙර" කියන්ෙන් කාටද? "අමෙර,

ගරු මන්තීවරෙයක්

(The Hon. Anura Dissanayake)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

ගිහිල්ලා කියනවා, ෙමොකක්ද? "අමෙර, අමෙර මම ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්."
ඉන්ෙන්. භය නැතිව එළියට එන්න." [බාධා කිරීමක්]
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අමෙර, මමයි ඇවිත්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

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

දැන් ඒ අමෙර ගැන ෙපොලිස්පතිතුමා ෙමොකද කියන්ෙන්?
ෙපොලිස්පතිතුමා එක ෙවලාවක කියනවා, ඔහුට නිකුත් කර
තිෙබන වෙරන්තු ගණන හතරයිලු. ඊට පස්ෙසේ එහා පැත්ෙත් එක්
ෙකනා කනින් ෙකොනින් කියනවා "වෙරන්තු හයයි" කියලා.
ෙපොලිස්පතිතුමා ඊට පස්ෙසේ "හයයි" කියනවා. ඊළඟට එහා
පැත්ෙත් ෙපොලිස් නිලධාරි මහතා කියනවා, "වෙරන්තු හතයි
වෙග්" කියලා. ඊළඟට ෙපොලිස්පති කියනවා, හතයි කියලා. දැන්
කියනවා අටයි කියලා. පධාන ඝාතනවලට හවුල් වුණු,
ස්තී දූෂණවලට හවුල් වුණු අය නිදැල්ෙල් හැසිෙරනවා. ඉතින්
හම්බන්ෙතොට කියලා කියන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තයට විශාල[බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! I am unable to tolerate more than this.
According to Standing Order No. 73, I ask you to conclude
your speech. ඒ අනුව, කථාව අවසන් කරන්න; වාඩි ෙවන්නය
කියලා මම නිෙයෝග කරනවා. සභාව අමතා මීළඟට කථා
කරන්ෙන් ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] අද
දින විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමා කළ පකාශයට අදාළ වන
ෙද්වල් එතුමා කථාෙව් අන්තර්ගත වී තිෙබනවා නම් ඒවා
සියල්ලක්ම හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා. ගරු
මන්තීතුමනි, තදින් අවවාද කර තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාව
නවත්වනවා. [බාධා කිරීම්] මීළඟට කථා කරන්ෙන් ගරු අරුන්දික
පනාන්දු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්]

(The Presiding Member)

You are referring indirectly to the Executive, the
President. ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න. නැත්නම් expunge
කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැහැ නැහැ. මම කියන්ෙන් අෙප් රෙට්- [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා කල්පනා කරලා බලන්න, අෙප් රෙට් ධීවර අමාත්ය ධුරය
දරාපු- එතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව එතුමා "දියවර" නිවාස හැදුවා
මට මතකයි. "දියවර" නිවාස සංකල්පයක් ෙගොඩ නඟපු, ධීවර
අමාත්යතුමා හැටියට කටයුතු කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තංගල්ෙල් හිර ෙගදරට ගිහිල්ලා "අමෙර
අමෙර මම ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්.." කියලා කියන ෙකොට ෙම් කියන්ෙන් ෙමොන අමෙර ගැනද? "ලංකාදීප" පත්තෙර්. [බාධා කිරීමක්]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

[අ. භා. 3.36]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ධීවර අමාත්යාංශය
යටෙත් නිෙයෝග පහක් ධීවර අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! - [Interruption.] ගරු මන්තීතුමාට කථා
කරන්න ඉඩ ෙදන්න. නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

විෙශේෂෙයන්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට්
ධීවරයින්ට බලපාන පශ්න පිළිබඳව-[බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! - [Interruption.] Order, please! [Interruption.] I have acted according to Standing Order No.
73. Order, please! - [Interruption.] ගරු අරුන්දික පනාන්දු
මන්තීතුමා කථා කරන්න.
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රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,
අ. භා. 3.50ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත
පවත්වන ලදී.

அதன்ப , அமர்
பி. ப. 3.50 மணி வைர இைடநி த்தப்பட்
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Sitting accordingly suspended till 3.50 p.m. and then resumed,
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

(The Hon. John Amaratunga)
)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ධීවර අමාත්ය ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා විසින්- [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is the point of Order?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙම් ගරු සභාෙව් සංවරයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ස්ථාවර නිෙයෝගය
ෙමොකටද තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව
මන්තීවරු හැසිෙරන්ෙන් නැත්නම් මූලාසනයට යුතුකමක්
තිෙබනවා- [බාධා කිරීම්] Order, please!

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් ධීවරයන්ට
බලපාන පශ්න රාශියක් පිළිබඳව වග කියන නිෙයෝග පහක් ෙම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Sir, the Hon. Anura Dissanayake has not finished his
speech. While he was continuing with his speech, he was
asked to sit down. That is very unfair; he must have his
time. Not only that, his speech was not irrelevant; he was
speaking sense. Therefore, I strongly urge that he should
be given the opportunity to continue. Otherwise, there is
no democracy in this House.
ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා කථා කරන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්]
ෙම් සභාෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? [ෙඝෝෂා
කිරීම්] යුද්ෙදට නැති කඩුව ෙකොස් ෙකොටන්නද? [ෙඝෝෂා කිරීම්]
තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] කථා කරන්න.
[ෙඝෝෂා කිරීම්] මම මූලාසනෙය් ඉන්නකම් සභාෙව් ගරුත්වය
ආරක්ෂා කරනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමා කථා කරන්න. [ෙඝෝෂා
කිරීම්] ෙමතැන කථා කරන්න සීමාවක් තිෙබනවා. මා ළඟ ස්ථාවර
නිෙයෝග තිෙබනවා. ඔබතුමා කථා කරන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු
අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමනි, මූලාසනෙය් Order එක අනුව
ඔබතුමා කථා කරන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] Order, please! [Uproar.] Hon. Chief Whip of the Opposition, you must tell
your Members - [Uproar.] You must set a good example,
Hon. Chief opposition Whip. Do not join the riotous group.
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] එතුමා කථා
කරන්ෙන් නැහැ.

No, no.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The Presiding Member has given an Order under
Standing Order No. 73. Since it cannot be reversed, let
the Hon. Arundika Fernando continue with his speech. [Interruption.]
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Why can you not give him another five minutes?
Otherwise there is no - [Interruption.]
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

According to the Standing Orders, I have stopped the
speech of the Hon. Anura Dissanayake.
I suspend the Sitting for five minutes.

Hon. Member, it is not possible to canvass against an
Order given by the Chair. But, of course you can take it
up with the Hon. Speaker at the Party Leaders’ Meeting.
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Arundika Fernando)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

It is not possible but certainly you can take it up with
the Hon. Speaker at the Party Leaders’ Meeting.
Thank you very much. ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා.

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුවට- [බාධා කිරීමක්]

You cannot argue with the Chair.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා
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(The Deputy Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of
Order එකට මම ඇහුම් කන් දුන්නා. ඒ අනුව තමයි තීන්දුව
දුන්ෙන්.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය
ෙමොකක්ද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මා මුලසුෙන් අදහසට එකඟ ෙවනවා ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. නමුත් මන්තීවරෙයක් විධියට මට අදහසක්
කියන්න අයිතිය ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා.
අප ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු ඉදිරිපත්
විෙශේෂෙයන්ම
මත්ස්ය
කර්මාන්තය
පිළිබඳවත්
පජාතන්තවාදය පිළිබඳවත්-

)

(The Hon. Arundika Fernando)

කෙළේ
රෙට්

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙගන එන්ෙන් රීති පශ්නයක්
ෙනොෙවයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම අවසන් කරනවා. ඒ නිසා-

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාෙග් ඒ පශ්නය පිළිබඳව තීන්දුවක් දී ඇත. එබැවින්
මූලාසනය ලබා දී ඇති තීන්දුවකට එෙරහිව නැවත ඉල්ලා සිටීමට
අවසරය -අවස්ථාව- ෙනොමැත. එබැවින් ගරු අරුන්දික පනාන්දු
මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාවට
බලපාන පධාන කාරණා කීපයක් පිළිබඳව නිෙයෝග පහක් ධීවර
අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් කළා. ගරු ධීවර අමාත්යතුමා එවන් වැදගත් නිෙයෝග ෙම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙවලාෙව්දී ෙම් ගරු සභාව
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනත් පැත්තකට හරවමින්, ෙම් ගරු සභාව
ෙනොමඟ යවමින් ෙවනත් කරුණු කාරණා රාශියක් පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන්ම අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කරුණු මතු
කිරීම සම්බන්ධෙයන් අප ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. හැබැයි අපට
යුතුකමක් තිෙබනවා එතුමාෙග් කථාවටත් යම් කිසි පිළිතුරක්
ෙදන්න. ෙමොකද දැන් එතුමා කියපු කථාවත් එක්ක අපට එෙහම
කරන්න ෙවනවා.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ධීවර කර්මාන්තයට විශාල
වටිනාකමක් එකතු කරන දිස්තික්කයක්. එතුමා කිව්වා
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ධීවර ජනතාවට මරණීය තර්ජන
ෙවනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ සභාෙවන් පිටව යන්න එපා.
තමුන්නාන්ෙසේ විනාඩියක් හරි ෙම් කථාව අහෙගන ෙම් ගරු
සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණා ගැනත්
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු
ගිය කාලෙය් රවි කරුණානායක මැතිතුමා හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් රැස්වීමකට ගියා; ෙබලිඅත්ෙත්දී ගැහුවා. සජිත්
ෙපේමදාස මැතිතුමාත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් රැස්වීමකට ගියා;
වලස්මුල්ෙල්දී ගැහුවා. ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
රැස්වීමක් අඟුණෙකොලපැලැස්ෙසේ තිබුණා. ෙපරටුගාමී පක්ෂයට
පශ්නයක් ඇති වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුවට
ෙම්වා ලගු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
අජිත් කුමාර මන්තීතුමා -නීතිඥතුමා- පසු ගිය කාලෙය්දී
ෙපොලිස්පතිතුමාට යවා තිෙබන ලිපියක් අද මා අෙත් තිෙබනවා
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මම අෙප් රෙට් ධීවරයන්ට
නිගරුවක් කරන්න කැමැති නැහැ. මම ෙම් ලිපිය දිගටම
කිෙයව්ෙවොත් අෙප් රෙට් ධීවරයන්ට අකටයුත්තක් සිද්ධ ෙවනවා.
හැබැයි මම ෙම් කාරණාව ගැන විතරක් කථා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ලිපිෙය් ෙමන්න ෙමෙහම
සඳහන් ෙවනවා:
"හම්බන්ෙතොට පූර්ණ සංවිධානමය ෙමෙහයවීම ඍජු ෙලසම
කරනු ලබන්ෙන් ටිල්වින් සිල්වා මහතා වන අතර හම්බන්ෙතොට
දිස්තික් සංවිධායක සමන් මුතුකුමාරණ (ජගත්) හා චන්දික
රම්යජිත් (චන්ඩි මල්ලි) නමැති පුද්ගලයකු ද තවත් මැරයන්
පිරිසක් ද සම්බන්ධ කර ගනිමින් පචණ්ඩත්වය දිගින් දිගටම
වපුරයි.
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ෙම් වන විට හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පහරදීම් ගණනාවක්
සිදු කර ඇති අතර අඟුණෙකොළපැලැස්ස පහාරයට විශාල පිරිසක්
පැමිණ එකවර විශාල පිරිසකට සංවිධානාත්මකව බරපතළ
පහාරයක් එල්ල කරන ලදි. එෙසේම එකම පුද්ගලයින්ට අවස්ථා
ගණනාවකදී පහර ෙදන ලද අතර එම සෑම පහරදීමකදීම තර්ජනය
කර ඇත්ෙත් ජවිෙප හැර ෙවනත් ෙද්ශපාලනයක් ෙනොකරන
ෙලසටය. එෙසේම ෙම් පහරදීම්වලින් කිහිපයක්ම ඝාතනය කිරීෙම්
ඉලක්කයක් ඇතිව කරන ලද බව ඉතා පැහැදිලිය."
තවදුරටත් එම ලිපිෙය් ෙමෙහම කියනවා:
"ෙම් වන විට හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන් වාර්තා වන
ෙතොරතුරු අතර ඉතා මෑතකදී ද ජන අරගල ව්යාපාරෙය් හා
ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂෙය් සාමාජිකයකු ෙහෝ කිහිප ෙදනකු
ඝාතනය කිරීෙම් සැලැස්මක් ද අනාවරණය වී ඇත. ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණ සමඟ ජන අරගල ව්යාපාරයට ෙහෝ ෙපරටුගාමී
සමාජවාදී පක්ෂයට ඇත්ෙත් ෙද්ශපාලනමය මතවාදී ගැටලුවක්
මිස ම්ෙල්ච්ඡ පහාරවලින් විසඳාගත හැකි ගැටලුවක් ෙනොෙව්.
ඕනෑම පුද්ගලයකුට ෙහෝ සංවිධානයකට තමන් දරන මතවාදය
පජාතන්තවාදීව පකාශයට පත් කිරීමට හා භාවිතයට නැඟීමට
මූලික අයිතිවාසිකමක් ඇත. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නිලධාරි
කණ්ඩායෙම් පධාන ෙල්කම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා ඇතුළු
පිරිසකෙග් ෙමෙහයවීෙමන් ෙම් කරනු ලබන පචණ්ඩකාරී
කියාවලිය ෙහේතුෙවන් අන් අයට තමන් කැමති මත දැරීමට හා
ෙද්ශපාලනය කිරිමට ඇති අයිතියට බරපතළ හානියක් සිදු කර
ඇත. "

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මන්තීතුමා පැහැදිලි කර ගැනීමක්.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ෙහොඳයි. අහන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

හම්බන්ෙතොට භීෂණෙය් තනිකරම ඉන්ෙන්, මිනී මරන්ෙන්
ටිල්වින් සිල්වා කියලාද කියන්ෙන්?

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

එෙහම තමයි ෙම් ලිපිෙය් කියන්ෙන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

කවුද ඕක කියන්ෙන්?

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ෙම්ක කියන්ෙන්, ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් ගරු අජිත් කුමාර
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ්. ෙමහි සිටින මාධ්යෙව්දීන් සියලු ෙදනාම ෙම්ක පළ
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කරනවා නම් ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන හිටියා. [බාධා කිරීමක්] අද
එතුමා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මැරිච්ච ෙදෙදනා ෙම් ගරු
සභාෙව් සමච්චලට ලක් කළාය කියායි මට හිෙතන්ෙන්. ෙමොකද
මම එෙහම හිතන්ෙන්, තමන්ෙග් සගෙයෝත් එක්ක -එහා පැත්ෙත්
හිටපු ජයන්ත කැටෙගොඩ මන්තීතුමාත් එක්ක- කථා කර කර,
විහිළු කර කර, සිනහ ෙවවී අර මැරිච්ච ෙදෙදනා ගැන කථා
කළා. ෙම් සභාෙව් ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත යටෙත් නිෙයෝග
කිහිපයක් ගැන සාකච්ඡා කරන ෙකොට කළ ඒ කථාව එක
පැත්තකින් ධීවරයින් පල්ෙලහාට දාලා කළ කථාවක් වාෙගයි
ෙපෙනන්ෙන්. ෙමොකද, ධීවරයින්ට බලපාන පධාන නිෙයෝග
පහක් ගැන සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී ධීවරයින් තුට්ටුවකටවත්
මායිම් කරන්ෙන් නැතිව ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් පක්ෂෙය් -ජනතා
විමක්ති ෙපරමුෙණ්- ඝාතනයට ලක් ෙවච්ච අර අහිංසක
සෙහෝදරයා හා සෙහෝදරිය සමච්චලයට ලක් කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, තමන්ට ඒ ෙදෙදනා ගැන කථා කරන්න ඕනෑ
නම් ෙවනම විවාදයක් ඉල්ලා ෙගන ඒ අයට නියම ගරුත්වයක්
ඇති වන විධියට, ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන විධියට
කථා කරන්නට තිබුණා.
ෙම්ක
එෙහම ෙනොෙවයි. එක
පැත්තකින් ධීවරයින්ටත් කිසිම වැඩක් නැහැ. අෙනක් පැත්ෙතන්
ඒ මැරිච්ච ෙදන්නාටත් කිසිම වැඩක් නැහැ. සම්පූර්ණෙයන්ම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැව්වා; ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරමින්
සිටි වටිනා මාතෘකාව සම්පූර්ණෙයන්ම අෙනක් පැත්තට
හැෙරව්වා. ෙම්ක තමයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙද්ශපාලනය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] කිසිම
රහක් නැහැ. අද ෙවන ෙකොට ෙම් ඝාතන සම්බන්ධෙයන් කට
උත්තර 25ක් විතර අර ෙගන තිෙබනවා. ඝාතනයට ලක් ෙවච්ච
අයෙග් පවුල්වල අය කියන්ෙන් නැහැ, ඒ අය දැක්කාය කියා.
හැබැයි,
නිහාල් ගලප්පත්ති පාන්දර 3.00ට ගිහිල්ලා කට
උත්තරයක් ෙදනවා, අමෙර් කියන පුද්ගලයා තමයි ෙමතැන
හිටිෙය් කියා. අද අමෙර් කියන පුද්ගලයා උසාවියට භාර ෙවලා
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙපොලිස්පතිතුමා පකාශයක් කළා,
ජුලම්පිටිෙය් අමෙර් කියන පුද්ගලයා අනිවාර්ෙයන්ම අත් අඩංගුවට
ගන්නවාය කියා. අද ඒ පුද්ගලයා භාර ෙවලා තිෙබනවා. එය
නීතිය සම්බන්ධ ගැටලුවක්. ෙම් රෙට් ඕනෑම ෙකෙනකුට
ෙද්ශපාලනය කරන්නට පූර්ණ අයිතියක් තිෙබනවා. ෙම් රට
පජාතන්තවාදී රටක්. ඒ නිදහස ඇති කර තිෙබනවා. එම නිසා
කාට ෙහෝ ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබනවා නම් ඒවා නීතිෙයන්,
ෙපොලීසිෙයන් විසඳා ගන්නට ඕනෑ.
.ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන අමාත්යමා ඉදිරිපත් කළ නිෙයෝග 5න් එකක්
විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම් දිස්තික්කයට බලපානවා.

පුත්තලම් දිස්තික්කෙය්, උඩප්පුව පෙද්ශෙය් අහිංසක ධීවර
ජනතාවෙග් පධාන ධීවර ගැටලුවක් විසඳන්නත් නිෙයෝගයක්
ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් අපි තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් රට දියුණු කරනවා නම් එය කළ
හැක්ෙක් ධීවර කර්මාන්තය, කෘෂිකර්මාන්තය සහ සංචාරක
ව්යාපාරය තුළින් තමයි. ධීවර කර්මාන්තය යටෙත් කවදාවත්
අවධානයට ෙයොමු ෙනොවුණු, අඩු අවධානයකට ලක් වුණු
ක්ෙෂේතයක් තමයි මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය. අද ෙම් රෙට්
දරුවන්ෙග් ෙව්වා, සාමාන්ය ජනතාවෙග් ෙව්වා, ඌන ෙපෝෂණ
තත්ත්වය මඟ හරවා ගන්නට මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය අපට
පෙයෝජනයට ගන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් රටට විෙද්ශ
විනිමය ෙගන එන මාර්ගයක් හැටියටත් මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය
පෙයෝජනයට ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි ෙම් රෙට් මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තෙය් කමවත්භාවයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මිරිදිය
ධීවර කර්මාන්තය කමවත් කිරීම සඳහා ෙගනැල්ලා තිෙබන ෙම්
නිෙයෝග මම හිතන හැටියට ඉතාම කාෙලෝචිතයි. ජලාශ නම්
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කරලා, ඒ ජලාශවල මාළු අල්ලන්න පුළුවන් ෙව්ලාවක් නියම
කරලා, අල්ලන්න පුළුවන් මාළුන්ෙග් පමාණය නියම කරලා,
අල්ලල්න පුළුවන් මාළු වර්ග නම් කරලා,ඒ කරුණු සියල්ලක්ම
ෙම් නිෙයෝගවලට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.
මම තවත් කැමැතියි මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන්
ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් ෙවනම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් සකස්
ෙවනවා නම්. ''මිරිදිය ධීවර ෙදපාර්තෙම්න්තුව'' නමින්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් නිර්මාණය ෙවනවා නම් මම කැමැතියි. අය
වැය තුළින් ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මුදල් ෙවන් ෙවලා මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තයට දැඩි සහෙයෝගයක් තව තවත් ලැෙබනවා නම්, මම
හිතනවා එය ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක් කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙම් රෙට් ධීවර අමාත්යවරයකු හැටියට කටයුතු කරපු ෙකෙනකු
හැටියට එතුමාට ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන පුළුල් අවෙබෝධයක්
තිෙබනවා. එතුමා අය වැය තුළින්, මහින්ද චින්තනය තුළින් ධීවර
කර්මාන්තයට අවශ්ය කරන සහෙයෝගය දීලා තිෙබනවා. මම
හිතනවා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයටත් ඒ සහෙයෝගය ඉදිරි
කාලෙය්දී ලබා ෙදයි කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා සමහර
ෙවලාවට බහුදින ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අය ඉන්ෙන් මුහුෙද්
ෙකොෙහේද කියලා ෙහොයා ගන්න බැහැ. සමහර ෙවලාවට ඒ අය
මුහුෙද් අතර මං ෙවලා ඉන්නවා. සමහර ෙවලාවට ෙවන
රටවල්වල ෙද්ශ සීමා පසු කර ෙගන ගිහිල්ලා අත් අඩංගුවට පත්
වුණු අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ අය සිටින
ස්ථාන ෙහොයා ගන්න පුළුවන් නවීන යන්ෙතෝපකරණ navigators - ෙගන්වලා, ඒවා ෙබෝට්ටු තුළම සවි කරන්න නිෙයෝග
ලබා දීම ගැන අපි ඉතාම සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් රජය ධීවරයන්ට සහනාධාර දීලා
නැහැ කියලා. එතුමාෙග් පකාශය ගැන මම ඉතාම කනගාටු
ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා ඉන්ධන මිල වැඩි වීම
ධීවරයන්ට විශාල වශෙයන් බලපෑ බව. ඉන්ධන මිල වැඩි වීෙමන්
ධීවරයන්ට දරන්න වුණු වැය බර සම්පූර්ණෙයන්ම රජය දරලා,
ෙබෝට්ටු 25,318කට ඉන්ධන සහනාධාරය දුන්නා. ඒ සඳහා රජයට
මසකට වැය වන මුදල විතරක් රුපියල් මිලියන 326ක් ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. රජය ලංකා බැංකුව මඟින්
කියාත්මක කරන ධීවර විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය යටෙත්
රුපියල් 10,000ක විශාම වැටුපක් ෙදනවා. ඒක ධීවර
කාර්මිකයන්ට ලැෙබනවා. ඊළඟට ධීවරයන්ට ණය ෙයෝජනා
කමයක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ යටෙත් ධීවර ෙබෝට්ටු ගන්න, ධීවර
ආම්පන්න ගන්න රුපියල් බිලියනයක ණය දීලා තිෙබනවා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ණය ආපහු ෙගවන ෙකොට ඒ ෙපොලිෙයන් සියයට
හතරක් රජය දරා ගන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ධීවර
කර්මාන්තෙය් යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්නත් දැවැන්ත
සහෙයෝගයක් අමාත්යාංශය තුළින් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි
රට පුරාම ධීවර වරායවල් හැෙදනවා, නැංගුරම් ෙපොළවල්
හැෙදනවා. අෙප් පුත්තලම් දිස්තික්කය තුළ පධාන ධීවර වරායක්
නැහැ. දැන් ගරු ඇමතිතුමා, එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා
තිෙබනවා පුත්තලම් දිස්තික්කයට. කල්පිටිය, හලාවත සාමාන්ය
වරායවල් ෙදකක් තිෙබනවා. ඒවා වැඩිදියුණු කරන්නත්,
ෙවන්නප්පුව, නාත්තන්ඩිය, හලාවත හා පුත්තලම කියන
ආසනවල නැංගුරම් ෙපොළවල් ඇති කරන්නත් දැන් සැලසුම් සකස්
කරලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය් ඒවා සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් විධියට
බැලුවාම ඉදිරිපත් ෙම් කර තිෙබන නිෙයෝග තුළින් දැවැන්ත
ෙසේවයක්, කමවත්භාවයක් ධීවර කර්මාන්තයට ඇති ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි කනගාටු ෙවනවා
ධීවරයන් ෙවනුෙවන් කථා කරන්න අද ෙමච්චර වටිනා
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මාතෘකාවක් තිෙබද්දී, ඒ මාතෘකාව ෙවනත් පැත්තට අරෙගන
ගිහිල්ලා, ෙම් රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ජනතාවට පකාශයට
පත් කරන්න තිෙබන අවස්ථාවට බාධා කිරීම ගැන. ඒෙකන්
ධීවරයන්ට කිසිම ෙසතක් වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එතුමන්ලා
විසින් ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්නු ම්ෙල්ච්ජ, මිනීමරු තස්තවාදී
සංස්කෘතිය තවමත් කියාත්මක කරවන බළල් අත්, ඒ ෙසවණැලි
එක්ක ජීවත් ෙවමින්, එතුමන්ලා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ගැන
කනගාටු ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා.
[අ. භා. 4.05]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාෙව්
ධීවර ක්ෙෂේතය නංවාලීම පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන තත්ත්වය
තුළ ධීවර ක්ෙෂේතයට එල්ල වී තිෙබන විවිධ ගැටලු, අභිෙයෝග
පිළිබඳව මම ෙම් අවස්ථාෙව් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ෙද්ශීය මුහුදු
තීරය - territorial sea - නාවික සැතපුම් 12ක් තිෙබනවා. යාබද
මුහුදු තීරය - contiguous zone - තිෙබනවා නාවික සැතපුම් 27ක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඓතිහාසික
මුහුදු තීරය වර්ග කිෙලෝමීටර් 21,500ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
මහාද්වීපික තටකය - Continental Shelf - වර්ග කිෙලෝමීටර්
30,000ක් තිෙබනවා. අනන්ය ආර්ථික කලාපය - Exclusive
Economic Zone - සැතපුම් 200ක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් වර්ග
කිෙලෝමීටර් 517,000ක්. ෙම් වාෙග් වපසරියක් තුළ, අෙප් රෙට්
සෘජු ධීවර රැකියා ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලන 530,000ක ජනතාවක්
සිටින ෙමොෙහොතක, ධීවර ක්ෙෂේතය ආශිතව ලක්ෂ 26ක
ජනතාවක් ජීවෙනෝපායක් ලබන ෙමොෙහොතක, අෙප් රෙට් වාර්ෂික
මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ෙටොන් 444,830ක් වැනි සුළු පමාණයක් ෙවලා
තිෙබනවා.
මම ගරු ධීවර ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න
කැමැතියි අෙප් රට තුළ සහ රට අවට තිෙබන ෙම් සම්පත්
පමාණය ෙදස. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවලට
අනුව ධීවර ක්ෙෂේතය තුළින් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ලබා ෙදන
දායකත්වය දිහා බැලුවාම මම විශ්වාස කරනවා, ධීවර ක්ෙෂේතය
තුළින් අපට තවත් විශාල ඉදිරි ගමනක් යන්නට තිෙබනවාය
කියලා. 2008 දී ධීවර ක්ෙෂේතය තුළින් අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනයට ෙදන ලද දායකත්වය සියයට 1.1යි. 2009 දී ඒක
සියයට 1.2යි. 2010 දීත් ඒක සියයට 1.2යි. 2011 දී ඒක සියයට
1.3ක් හැටියට අනුමාන කර තිෙබනවා. මම ඇමතිතුමාට ෙම්
කරුණු සඳහන් කරන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවලට
අනුවයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ධීවර
කර්මාන්තෙයන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට ලබා ෙදන දායකත්වය
දිහා බැලුවාම, ඉතාම සුළු මුදලක් තමයි ධීවර ක්ෙෂේතෙයන් දළ
ජාතික නිෂ්පාදිතයට ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ පමාණය 2007 වසෙර්
මිලියන 54,700යි. 2008 වසෙර් මිලියන 67,934යි, 2009 වසෙර්
මිලියන 79,554යි, 2010 වසෙර් මිලියන 93,777යි, 2011 වසෙර්
එය මිලියන 109, 204ක් වශෙයන් අනුමාන කර තිෙබනවා. රෙට්
උන්නතියට, රෙට් අභිවෘද්ධියට, රෙට් පගතියට, රෙට් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතයට ෙම් වාෙග් සුළු දායකත්වයක් ලබා ෙදන තත්ත්වයක්
තුළ අෙප් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරි ගමන ෙමොකක්ද, වර්තමාන
රජෙය් නායකත්වෙයන් කියාත්මක කරන අෙප් රෙට් අනාගත
ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම ෙමොකක්ද කියා මම ගරු ධීවර
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

විෙශේෂෙයන්ම මම ගරු ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි,
එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙලෝක ආහාර හා කෘෂිකාර්මික සංවිධානෙය්
අලුත්ම වාර්තාවලට අනුව, ෙලෝක මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය් ශීඝ
වර්ධනයක් පසු ගිය දසක පහ තුළ සිදු ෙවලා තිෙබන බව. වාර්ෂික
මත්ස්ය නිෂ්පාදනය සියයට 3.2කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝක
ජනගහන වර්ධනයත් සියයට 1.7යි. ඒකත් අබිබවා ගිය විශාල
වාර්ෂික වර්ධන පගතියක් ෙලෝකය තුළ කියාත්මක ෙවලා
තිෙබනවා, මත්ස්ය නිෂ්පාදන අංශෙයන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කරුණු කරණා සමඟම මම ඔබතුමාට
සඳහන් කරන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් සත්ව ෙපෝටීන් පමාණෙයන්
සියයට 65ත්, 70ත් අතර පමාණයක් ලබා ගන්ෙන් මත්ස්ය
නිෂ්පාදන හරහා බව. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා
දන්නවා සංස්කෘතික සහ ආගමික බැඳීම්, ආගමික සම්පදායන්
නිසා අෙප් රෙට් ජනතාවට අවශ්ය සත්ව ෙපෝටීන් පමාණෙයන්
සියයට 65ත් 70ත් අතර පමාණයක් ලබා ගන්ෙන් මත්ස්ය
නිෂ්පාදන තුළින් බව.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please!
කරුණාකර ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ජානක බණ්ඩාර
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ,
மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அவர்கள்
தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)
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නිෂ්පාදනය -offshore fishing - ඒ වාෙග්ම ගැඹුරු මුහුදු ධීවර
නිෂ්පාදනය- deep sea fishing -නංවාලන්නට පියවර ගන්නට
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගැනීමට අවශ්ය
දැනුම, තාක්ෂණය, උපකරණ, ධීවර යාතා, ඒ යන්තසූත ලබා දීෙම්
වගකීම වර්තමාන රජය සතුව තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත්
අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි. "මහින්ද චින්තන - දිනවමු
ශී ලංකා" වැඩ සටහෙන් 46වැනි පිටුෙව් ෙමන්න ෙම් විධියට
පකාශ කරලා තිෙබනවා:
"දුර ඈත සයුෙර් සම්පත් ෙසොයා යාමට සමත් ෙටෝලර් යාතා 50ක් ෙයොදා
ගැනීමට මම පියවර ගන්ෙනමි."

ෙම් ෙපොෙරොන්දුව අද ෙවන ෙකොටත් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැය
කියන එක මම ඔබතුමාට පකාශ කරන්න කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අක් ෙවරළ සහ ගැඹුරු
මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය ශක්තිමක් කරන්නට නම් අපි ඇත්ත
වශෙයන්ම ටූනා මරු වැල් පන්නය - tuna longliners - ඒ වාෙග්ම
මරු වැල් පන්නය කියාත්මක කරන යාතා පචලිත කරන්නට යම්
සැලසුම් සහගත, විධිමත් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට
ඕනෑ. එක පැත්තකින් ටූනා මරු වැල් පන්නය - tuna longliners පචලිත කරනවා වාෙග්ම, තවත් පැත්තකින් demersal fishing ඒ
කියන්ෙන් මුහුදු පත්ෙල් සිටින මත්ස්ය විෙශේෂ ෙනළා ගැනීෙම්
වැඩසටහන, ඒ වාෙග්ම utilization of pelagic resources, ඒ
කියන්ෙන් උපනිතල මත්ස්ය විෙශේෂ ෙනළා ගැනීෙම් වැඩසටහන්
සකස් කරන්නට ඕනෑ.
දැල්ලන්, බලයන්, ෙකළවල්ලන්,
ෙකොප්පරාවන්, ෙමෝරුන්, ෙපොකිරිස්සන්, ඉස්සන් යනාදී
ක්ෙෂේතයන්වල මත්ස්ය කර්මාන්තෙය් පගතියක්; දියුණුවක් ඇති
කිරීමට, වැඩිදියුණු කිරීමකට රජෙය් අවධානය, රජෙය් මැදිහත්
වීම, රාජ්ය ශක්තිය ෙයොමු විය යුතු කාලය අද එළඹිලා තිෙබනවාය
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කර සිටිනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම දැනුම ගැන කථා කෙළොත්
මත්ස්ය බිම් - fishing grounds - හඳුනා ගැනීෙම් නවීන
කෙමෝපායන්වලට, නවීන තාක්ෂණයට පෙව්ශ වන්නට අද කාලය
එළඹිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මත්ස්ය බිම් -fishing grounds හඳුනා ගන්නවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ විස්තර, ෙතොරතුරු, දත්ත,
කරුණු කාරණා විෙශේෂෙයන්ම ධීවර පජාවට පචාරණය වන
ආකාරෙය්, දැනුවත් වන ආකාරෙය් විධිමත් වැඩසටහනක් ද
කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව පුළුල් පර්ෙය්ෂණයකුත්, පුළුල්
සංවාදයකුත් කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. ෙමොනවාද ෙම් මත්ස්ය
සම්පත ෙනළා ගන්නට අවශ්ය සුදුසු ආම්පන්න, බඹ කීයක් මරු
වැල දැමිය යුතුද, ඒ වාෙග්ම ෙමයට මරු වැල සුදුසුද, නැද්ද,
ෙවනත් පන්නයන් උපෙයෝගී කර ගත යුතුද ආදී කරුණු කාරණා
පිළිබඳව අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි කියන
කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා.

(The Hon. Sajith Premadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කරුණු
කාරණා දිහා බැලුවාම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක්
තිෙබනවා. ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණ ආයතනය සඳහන් කරනවා, ඒක
ජනක පරිෙභෝජනය අෙප් රෙට් තිබිය යුත්ෙත් කිෙලෝගෑම් 22යි
කියලා. නමුත් 2010 වසෙර් අපි ලබපු ඉලක්කය 11.7යි. 2011
වසෙර් ලබපු ඉලක්කය කිෙලෝගෑම් 13යි. එෙහම නම් කිෙලෝගෑම්
22ක ඒක ජනක පාරිෙභෝජන සැපයුමක් තිබිය යුතු රටක අෙප්
මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය් විශාල වර්ධනයක් සිදු විය යුතුයි කියන එක
අපි හැෙමෝටම පිළිගන්නට සිද්ධ ෙවනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය් ශීඝ
වර්ධනයක් ලබන්නට නම් අපි පැහැදිලිවම අක්ෙවරළ මත්ස්ය

ඊළඟට තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය ගත්තාම, මම කථා කරන්ෙන්
නවීන යාතා ගැන පමණක් ෙනොෙවයි. නවීන තාක්ෂණික
ෙමවලම්, ඒ කියන්ෙන් චන්දිකා මානක උපකරණ - satellite
navigators - ඒ වාෙග්ම මත්ස්ය බිම් හඳුනා ගැනීෙම් උපකරණ fish findersෙකෙරහි විෙශේෂෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග්
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ
ආෙයෝජන පවර්ධනය කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.
එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් උපකරණ ධීවර පජාවට ලබා දීෙම්
විධිමත්, පැහැදිලි, සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් දුක් විඳින ධීවරයාට ෙම්
ෙමවලම්, -ෙම් උපකරණ- ෙම් දැනුම ලබා ගැනීමට අවශ්ය
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කමෙව්දයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ අයට නවීන ෙමවලම් ලබා
ගැනීම සඳහා වැඩසටහනක් ධීවර අමාත්යාංශෙය් සෘජු මැදිහත් වීම
මත කියාත්මක කළ යුතුයි කියන කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්
පකාශ කර සිටිනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම මුහුෙද්
තිෙබන සීමිත මත්ස්ය සම්පත පවර්ධනය කරන්නට කටයුතු
කරනවා වාෙග්ම ජල ජීවී වගාව ෙකෙරහි ඔබතුමන්ලාෙග්
අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ජල ජීවී
වගාව ෙකෙරහි ෙයොමු වීම අද තරමක් දුරට මිරි දිය මත්ස්ය
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් සිදු වුණත්, කර දිය ක්ෙෂේතෙය් පධාන
වශෙයන් කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.
ෙලෝක ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය විසින් සඳහන් කරන
ලද අනාවැකිය ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නට
මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 2021 වන ෙකොට ෙලෝක මත්ස්ය
නිෂ්පාදනය ෙටොන් මිලියන 172කින්, ඒ කියන්ෙන් සියයට 15කින්
වැඩි වන බව එම සංවිධානය පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ වැඩි
වීෙමන් සියයට 33ක් අපට ලබා ගන්නට හැකි වන්ෙන් ජල ජීවී
වගා ක්ෙෂේතෙයන් බව එතුමන්ලා සඳහන් කරනවා. එම නිසා
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ජල ජීවී වගා ක්ෙෂේතය මිරි දිය ක්ෙෂේතයට
පමණක් සීමා කරන්ෙන් නැතුව කර දිය ක්ෙෂේතයටත් ව්යාප්ත
කරන්නට කටයුතු කරන්නය කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම එම කරුණු කාරණාත් සමඟම ධීවර ක්ෙෂේතය
තුළ තිෙබන යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් කිහිපයක් පිළිබඳව
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න මා කැමැතියි. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑමත් සමඟ ධීවර පජාවට සිදු
වන පීඩාකාරී හා අසහනකාරී තත්ත්වයන් මඟ හරවා ගන්නට
ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවාය කියන එක ඔබතුමන්ලා
ෙබොෙහොම පසිද්ධිෙය් පකාශ කරලා තිෙබනවා. බහුදින යාතාවකට
රුපියල් 31,200ක ඉන්ධන සහනාධාරයකුත්, එක්දින යාතාවකට
රුපියල් 19,200ක ඉන්ධන සහනාධාරයකුත්, කුඩා යාතාවකට
රුපියල් 9,750ක ඉන්ධන සහනාධාරයකුත් බැගින් ලබා දීෙම්
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවාය කියන කාරණය රටටම
පකාශ කරලා තිෙබනවා. නමුත් එන්ජින් සහිත පාරම්පරික ඔරු
පන්නය, බල ඔරු පන්නය ෙම් ඉන්ධන සහනාධාර වැඩසටහනින්
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මා
තමුන්නාන්ෙසේට පකාශ කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීෙම්
කමෙව්දය දිහා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාලය
එළඹිලායි තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම බහුදින යාතාවලට ලබා
ෙදන කූපන්වල වලංගුභාවය තිෙබන්ෙන් මාසයකට පමණයි.
දියඹට ගිය බහුදින යාතාවකට ඒ හරහා කියාත්මක වන ඒ
කියාවලිය අවසන් කර පැමිණීමට බැරි ෙවලාවත් මාසය ඉක්මවා
කාලයක් ගත වුෙණොත් ඒ කූපනය සම්පූර්ණෙයන්ම අවලංගු
වනවා. ෙමන්න ෙම් කරුණ තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානයට ලක්
කරලා ෙම් සඳහා යම් කිසි පැහැදිලි විසඳුමක් ලබා ෙදන ෙලස
ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් කූපනෙය්
ඉන්ධන පිරවුම් හල නම් කරලා තිෙබනවා, ෙමන්න ෙම් අසවල්
පිරවුම් හලින් ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ගන්න ඕනෑය කියලා.
නමුත් ෙමය පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්නට බැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම දකුෙණන් මුහුදට ගිහින් තිකුණාමලය වාෙග්
පෙද්ශයකින් මත්ස්ය නිෂ්පාදනයත් සමඟ ෙගොඩට එන යාතාවකට
ඒ ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක මා
ඔබතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ගැනීම සඳහා
ෙකොන්ෙද්සි පනවා තිෙබනවා, ෙමපමණ ලීටර් පමාණයක් ලබා
ගත්ෙතොත් පමණයි ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය හිමි වන්ෙන් කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම ධීවර පජාව අතර තිෙබන යම් යම් මුදල් හිඟතාවන්
නිසා බැරි ෙවලාවත් ඒ සම්පූර්ණ ඉන්ධන ලීටර් පමාණය ලබා
ගැනීෙම් අපහසුතාවක් ඇති වුෙණොත් ඇත්ත වශෙයන්ම ධීවර
පජාවට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 31,200 සහනාධාරය ෙනොෙවයි,
රුපියල් 22,000ක, රුපියල් 24,000ක පමණ සහනාධාරයකුයි.
අතරමැදියාට ෙකොමිස් මුදලක් යනවා. ඉන්ධන සහනාධාරය
කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙමන්න ෙම් වාෙග් අකමිකතාවන් රැසක් සිදු
වනවා. ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය තුළින් ඉස්මතු ෙවලා තිෙබන
ගැටලු ෙකෙරහි ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර එම
ගැටලුවලට වහාම පිළියම් ෙයදීම කාෙලෝචිතයි කියන එක මා
ඔබතුමාට පකාශ කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට තව වැඩිපුර ෙවලාවක් ලැෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙවලාව සීමා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ගරු
මන්තීතුමනි. එම නිසා ඔබතුමාෙග් කථාව විනාඩි ෙදකකින්
අවසන් කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

විෙශේෂෙයන්ම සුළු පන්න කර්මාන්තෙය් නියැෙලන ධීවර
පජාවට ස්ථාවර මිලක් ලබා දීම සඳහා ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු
ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුණු ධීවර ආම්පන්නවලට ලබා ෙදන
සහනාධාර කමය අද සහමුලින්ම අෙහෝසි ෙවලා තිෙබනවා. බහු
දින යාතාවලට ලබා ෙදන සහනාධාරය අද සම්පූර්ණෙයන්ම නතර
ෙවලා තිෙබනවා. මහින්ද චින්තන වැඩසටහන ඇතුළත් ෙපොෙත්
46වන පිටුෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, "...ධීවරයින්හට
සහනදායී කමය යටෙත් වසර 3 කදී බහුදින යාතා 500ක් ලබා
දීමට කටයුතු කරමි" කියා. නමුත් මා විශ්වාස කරන ආකාරයට
ෙම් වන විටත් ඒ සහනය ලබා ෙදන්නට ඔබතුමාලාෙග් රජය
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කරුණු කාරණා සඳහන් කරන
අතරම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලවකවානුව තුළ
කියාත්මක වුණු "දියවර ගම්මාන වැඩසටහන" ෙහොඳ
වැඩසටහනක් බවත් මතක් කරන්න ඕනෑ. එය යටිතල පහසුකම්
ලබා දීෙම් වැඩසටහනක්. නිවාස, ජලය, මංමාවත්, පජා ශාලා,
ළදරු පාසල් ලබා දීෙම් එම වැඩසටහන අද සම්පූර්ණෙයන්ම
අකර්මණ්ය ෙවලා තිෙබනවා.
අද "දියවර ගම්මාන වැඩසටහන" සම්පූර්ණෙයන්ම අඩපණ වූ
වැඩසටහනක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ධීවර
පජාව ගැන ඔබතුමන්ලා තුළ යම් කරුණාවක්, ආදරයක්,
කැක්කුමක් තිෙබනවා නම්, ධීවර පජාවෙග් අනාගත උන්නතිය
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් යම්කිසි බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා
නම් "දියවර ගම්මාන වැඩසටහන" නැවත වහාම කියාත්මක
කරන්න කටයුතු කරන්නය කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ෙග් කාලය අවසානයි. ෙවලාව
සීමා කරන්න සිදු වී තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමනි, කාල ෙව්ලාව අවසන්. කාල ෙව්ලාව
අවසන්. ඊළඟට ගරු චන්දසිරි ගජදීර ඇමතිතුමා. ගරු මන්තීතුමනි
ඔබතුමාෙග් කාල ෙව්ලාව අවසන්. ඔබතුමාට වැඩිපුර විනාඩි 2ක
කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අෙප් සෙහෝදර මන්තීතුමන්ලාෙගන් තව විනාඩි කිහිපයක්
ලැෙබනවා. මට ෙපොඩ්ඩක් අවස්ථාව ෙදන්න. ෙමොකද, වැදගත්
කරුණු වගයක් තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්.

[අ. භා. 4.24]

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමා)

හා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

(The Presiding Member)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙවලාව සීමා කරන්න සිදු වී තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, තවත් කාරණයක් පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.
පසු අස්වනු නාස්තිය - post-harvest losses -නිසා අෙප් රෙට්
මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 30ක් 40ක් අපෙත් යනවා. පසු
අස්වනු නාස්තිය ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
කරන්න ඕනෑ. මුහුදු වතුෙරන් අයිස් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. අල්ලා ගනු ලබන
මසුන් ෙගොඩ බෑෙම්දී සිදු වන නාස්තිය - fish handling - පිළිබඳව
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශීතාගාර පහසුකම්වල මහා
බරපතළ ඌනතාවක් තිෙබනවා. මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ගබඩා කිරීම
සඳහා ශීතාගාර ලබා දීමට ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන්නය කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.
ධීවර විශාම වැටුප් කමය ගැනත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලවකවානුව
තුළ කියාවට නැඟුණු ධීවර විශාම වැටුප් කමය ෙගොවි විශාම වැටුප්
කමය වාෙග්ම අද සම්පූර්ණෙයන්ම අඩපණ ෙවලා තිෙබනවා;
නතර ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තුළ මා ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් වැඩසටහන හරහා ධීවර
විශාම වැටුපට විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ධීවර
ඇමතිතුමාෙගන් තවත් ෙපොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. "මහින්ද
චින්තන දිනවමු ශී ලංකා" සහ "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම"
කියන ෙපොත් ෙදෙකන් ධීවර පජාවට ඉදිරිපත් කරපු ෙපොෙරොන්දු
මාලා ඔබතුමා ෙහොඳට කියවන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

னர்வாழ்வளிப் ,

-

Minister

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර අමාත්යතුමා වැදගත්
නිෙයෝග පහක් ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම්
අවස්ථාෙව් මම එතුමාට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා, කාලීන
වශෙයන් වැදගත් වූ කළමනාකරණයක් ෙවනුෙවන් එතුමා
අවධානය ෙයොමු කර තිබීම ගැන. සාගර සම්පෙත් ඵල ෙනළා
ගන්න එතුමා ෙගන යන උත්සාහෙය්දී අපට අමතක කළ
ෙනොහැකි තැනක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, මිරිස්ස තල්මසුන්ෙග්
කලාපය. ෙලෝකෙය් දකින්න ෙනොලැෙබන නිල් තල්මසුන් බහුල
තැනක් තමයි මිරිස්ස කියන්ෙන්. එක පැත්තකින් ෙමය
සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ෂණයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ඒ පෙද්ශෙය් ආර්ථික වර්ධනයටත් ෙම් තල්මසුන්ෙග් කලාපය අද
බලපා තිෙබනවා. තල්මසුන් බලන්න ගියාම මුහුෙද් රැඳිලා සිට
තමයි බලන්ෙන්. නමුත් දැන් whale watching ෙනොව whale
chasing
තිෙබන්ෙන්. යාතා තරගකාරී විධියට තල්මසුන්
ෙහොයන්න හඹා ෙගන යනවා. ෙම් නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම
අහිතකර පතිඵලයක් ඇති වන්න පුළුවන්; ෙම් කලාපෙයන්
තල්මසුන් යන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අෙප් සාගර විද්යාඥෙයෝ කියන
විධියට සාගරවල තිෙබන නැව් මාර්ගවලින් ෙබ්ෙරන්න තමයි ඒ
තල්මසුන් දකුණු පළාෙත් මිරිස්ස වෙග් තැන්වලට එන්ෙන්. ෙම්
වාෙග් අවස්ථාවලදී අපි අකමවත් විධියට තල්මසුන් බලන්න හඹා
ෙගන යෑම ඒ සතුන්ට හිරිහැරයක් විය හැකියි. ඒ නිසා ෙම් සම්පත
අපට අහිමි ෙවන්නට පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා එයත්
කළමනාකරණය කරන්න. අපි අද දවෙසේ ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත්
කළා වාෙග් සැලසුම් සහගතව, කමානුකූලව පියවර ගත්ෙතොත්
එය සංචාරක කර්මාන්තයට වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග්
ආර්ථික ශක්තිය දියුණු කරන්නත් පිටිවහලක් ෙවයි.
ඊළඟ කාරණය තමයි, ගරු ඇමතිතුමා ෙමම නිෙයෝග ඉදිරිපත්
කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන් කෘතිම උපස්තර මඟින් නිෂ්පාදනය කරන
ජල ජීවි සම්පත් අපනයනය කිරීම සම්බන්ධවත් ෙරගුලාසි
පැනවීමක් කරනවා. එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, බලපත ඇති
අයට පමණක් ඒවා අපනයනය කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.
ඒක ඉතාම යහපත් ෙදයක්. ෙමොකද, මහ මුහුද තුළ තිෙබන සම්පත්
පෙයෝජනයට ගන්න අපි විවිධ උපකම ෙයොදන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා
කෘතිම උපස්තර සාගර පතුෙළේ පිහිටුවලා විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
සාගර සම්පත වර්ධනය කරන්න ගන්නා වූ උත්සාහෙය්දී මම
දැක්කා එක්තරා පුවත් පතක තිෙබනවා, දුම්රිය ෙපට්ටි, ඒ වාෙග්ම
අත හැර දමන ලද බස් රථ සාගර පතුළට බස්සනවා කියලා. ඒක
හරිද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම එවැනි ස්ථාන,
මත්ස්ය සම්පත වැඩි ෙවන්න බලපානවාය කියා එවැනි ෙලෝහමය
දව්ය ලක්ෂයක් සාගර පතුෙල් තැන්පත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා කියලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක මම දන්ෙන්
නැහැ. පත්තෙර් තිෙබනවා දැක්ක නිසායි මම කිව්ෙව්.

(The Hon. Sajith Premadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙමය ඉදිරිපත් කරන්න
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම කෘතිම
උපස්තර අපි මුහුදු පතුෙල් සකස් කරලා සුවිෙශේෂ ජලජ සම්පත්
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සංවර්ධනය කිරීෙම් වැදගත්කමක් තිෙබනවා. නමුත්, අපි ඒ
උපස්තර තැන්පත් කරන ෙකොට, ඒ වාෙග් බැර ෙලෝහ සහිත ඒවා
තැන්පත් කරන ෙකොට විද්යාත්මකව එහි තිෙබන ෙහොඳ නරක ගැන
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ෙවනවා. ෆ්ෙලොරිඩාව ෙම්
වාෙග් මත්ස්ය සම්පත් ෙනළන්න ගත් උත්සාහයකදී ටයර් සහිතව
ෙමවැනි ෙලෝහමය දව්ය ලක්ෂ 20ක් සමුදුරු තීරෙය් තැන්පත්
කරලා පසුව ලක්ෂයක් විතර ඉවත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම සමහර රටවල් ඒක කියාත්මක කර ෙගන යනවා. නමුත්,
එහිදී ක්ෂණිකව යහපත් පතිඵල තිබුණත්, දිගු කාලීනව අයහපත්
පතිඵල මතු ෙවනවාය කියන එකත් අවධානයට ලක් කරන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, ගැඹුරු මුහුෙද් ෙනොෙවයි ඒවා තැන්පත් කරන්ෙන්.
නමුත්, ඒ ෙලෝහමය දව්ය නිසා සාගර පතුල අපවිත වීම වාෙග්ම
සමහර විට මුහුදු ජීවීන්ටත් හානි විය හැකියි කියලා සංවාදයක්
යනවා. මම ඒ සම්බන්ධ විද්යාඥයෙයක් ෙනොෙවයි. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් සියල්ල ගැන සැලකිල්ල දක්වලා, අදාළ
ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙම්ක කියාත්මක කරන්න
උත්සාහ ගනීවි කියලා මම හිතනවා. ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් පර්ෙය්ෂණ කරන විෙශේෂ
අංශයක් රුහුණු සරසවිෙය් තිෙබනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

දැනටමත් ඕකම තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි මම තහනම්
කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ නැව ෙගොඩට ගන්න බැහැ. ඒ නැව
දැන් මත්ස්ය බිමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නාරා
ආයතනෙයන් අපි research කරලා බැලුවා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ඒ සම්බන්ධෙයන් පර්ෙය්ෂණ කරන රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය්
අංශෙයන් මම අදහස් විමසපු ෙවලාෙව් එතුමන්ලා කිව්ෙව්, ෙම්ක
ෙකටි කාලීනව ෙහොඳයි, නමුත් දිගු කාලීනව එයින් විය හැකි
අහිතකර පතිඵල තිෙබනවා කියලායි. ෙමොකද, ඒ බැර ෙලෝහය
කාලයකදී දිරාපත් ෙවනවා. ඊළඟට මුහුද ඇතුෙළේ තිෙබන ජල
පවාහයන් එක්ක ඒවා එක තැනක රැෙඳන්ෙන් නැහැ, පැද්දි පැද්දී
යනවා. ඒ නිසා මත්ස්ය ජනනෙය්දී දිගු කාලීනව අහිතකර පතිඵල
ලැෙබන්නට පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ සම්බන්ධව පර්ෙය්ෂණ
කරන ආයතන රාශියක් තිෙබනවා. ඊට සම්බන්ධ විෙශේෂඥයන්ෙග්
අවධානයත් සම්බන්ධ කර ෙගන ඔබතුමා ෙගන යන්නා වූ
උත්සාහය අපි අගය කරනවා. ෙමොකද, එවැනි පර්ෙය්ෂණ මඟින්
අපි අත් හදා බැලීම් කරන්න ඕනෑ. ෙහොඳ නරක එතෙකොට තමයි
දැන ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙමොකක් හරි ෙනොකර ඉන්නවාට
වඩා යමක් කරන එක ෙහොඳයි.
ඔබතුමා ෙම් සාගර සම්පත නිසි විධියට කළමනාකරණය
කරමින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් වැදගත් අංගයක් ෙලස ධීවර
කර්මාන්තය ෙයොදා ගන්නට කරන උත්සාහය ගැන මා විෙශේෂ
අගය කිරීමක් කරන්නට කැමැතියි. ඉස්සන් පිළිබඳව
පර්ෙය්ෂණාගාරයක් ඔබතුමා පසු ගිය කාලෙය් ආරම්භ කළා. ධීවර
කර්මාන්තය එවැනි පර්ෙය්ෂණාත්මක පැත්තකට ජගත් පරිමාණව
ෙයොමු විය යුතු ෙවලාවක ඒ ගැන උනන්දුවක් දැක්වීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ස්තුති කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා ඉල්ලා සිටිනවා,
මිරිස්ස පෙද්ශෙය් නිල් තල්මසුන් ගහණ බල පෙද්ශය හරි හැටියට
කළමනාකරණය කරන්න කියලා. ඒක සංචාරකයන්ෙග්
ආකර්ෂණය ලැෙබන අෙප් විෙශේෂ සාගර සම්පතක්. එය
කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳවත් විෙශේෂ උනන්දුවක් ගන්නය
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව දැනටමත් පියවර ෙගන
තිෙබනවාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින්, මට ෙම් ෙකටි
ෙව්ලාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.
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ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව
නිෙයෝග පහක් අද දින ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා, ඒවාට
අනුමැතිය ලබා ෙගන ධීවර ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවීමට ගරු
ඇමතිතුමා ගන්නා උත්සාහය පිළිබඳව අෙප් සහෙයෝගය දක්වන
අතර, ඒ සම්බන්ධෙයන් අඩු පාඩු කිහිපයක් ගැන සහ අවශ්ය
කරුණු කාරණා කිහිපයක් ගැන සඳහන් කරන්නට මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ධීවරයාට සහ ධීවර යාතා හිමියාට
බලපාන සහ බලෙනොපාන කරුණු ගැන මා අදහස් පකාශ
කරන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1980 ධීවර ෙබෝට්ටු ලියා
පදිංචි කිරීෙම් සංෙශෝධන පනත යටෙත් ධීවර බහුදින යාතාවක්
ලියා පදිංචි කරලා කර්මාන්තයට ෙයොදා ගන්න එදා ෙයෝග්යතා
සහතිකය පමණයි අවශ්ය වුෙණ්. ඒ ෙයෝග්යතා සහතිකය මත
බහුදින යාතාව ධීවර කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදා ගන්නවා. ඒ
වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුදු තුනක හතරක කාල සීමාව තුළදී අෙප්
ගරු ඇමතිතුමා බහුදින යාතාවක් ධීවර කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදා
ගැනීෙම් දී රක්ෂණ සහතිකයත්, ෙයෝග්යතා සහතිකයත් ෙදකම
අනිවාර්ය කළා. ධීවර ෙබෝට්ටුවක් අස්ථානගත වුෙණොත්,
අනතුරකට පත් වුෙණොත් ධීවරයාට සහනයක් ෙනොලැෙබන නිසා,
රක්ෂණ සමාගෙමන් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහායි රක්ෂණ
සහතිකය අනිවාර්ය කෙළේ. නමුත් රක්ෂණ සමාගෙමන් වුණත්
එම සහනය ලැෙබන්ෙන් ෙබෝට්ටුවක් අස්ථානගත වුෙණොත්
පමණයි. ඒ අතරතුර තමයි ඔබතුමා ධීවර යාතාවල
ටාන්ස්ෙපොන්ඩර්
කියන
උපකරණය
සවි
කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් වැය
වනවාද කියලා දැන ගන්නට අවශ්යයි. ඒ උපකරණය සෑම
යාතාවකටම අනිවාර්යෙයන්ම සවි කළ යුතුද ඇමතිතුමනි?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

බහුදින යාතා සඳහා.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

බහුදින යාතා දහස් ගණනක් ලංකාෙව් තිෙබනවා. Radio
මධ්යස්ථාන කිහිපයක් එක් එක් දිස්තික්කවල ඇති කරලාද ෙමය
කරන්ෙන්? එතෙකොට අෙප් boundary එෙකන් පිටට යනවා නම්,
ඉන්දියන් මුහුදට ගිහින් මාළු අල්ලනවා නම් ඒවා ෙර්ඩාර්වලට හසු
ෙවන්නද ඒක කරන්ෙන්? ඉතින් ඒෙකන් අෙප් ධීවරයාට අත් වන
ෙසත ගැන මා පශ්න කරන්නට කැමැතියි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

යාතාවක් හදිසි අනතුරකට පත් වුණායි කියමු ෙකෝ.
අනතුරකට පත් ෙවන ෙකොටම අපට දැන ගන්නට ලැෙබනවා.
එතෙකොට ළඟ තිෙබන යාතාවක් යවලා වහාම ෙබ්රා ගන්නට
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම තව තිෙබනවා, fish finder එකක්. මත්ස්ය
කලාප - fish zones - බලලා, ඒ ඒ තැන්වලට අපට යාතාව
යවන්න පුළුවන්. ධීවරයාට රස්තියාදු ෙවවී ඉන්නට ඕනෑ නැහැ.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

මට දැන ගන්නට ඕනෑ වුෙණ්, ඉන්දියානු මුහුදු සීමාවට ඇතුළු
වනෙකොට එහි නීති මාලාවට පටහැනිව කියා කරනවාද කියලා
දැන ගන්නට ෙමය සවි කරනවාද කියන එකයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ජාත්යන්තර මුහුදට යන්න අපට අවසරයක් ඕනෑ නැහැ, ගරු
මන්තීතුමා.
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ෙදය හරි. මාසයකට ඩීසල් ලීටර් 2600ක් ගැහුෙවොත් තමයි
සහනාධාරය ලැෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ගරු
ඇමතිතුමනි ඇත්ත.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

එම පශ්නෙයන් නිදහස් ෙවන්නට ෙමය සවි කරනවාද කියන
එකයි මට දැන ගන්නට වුවමනා වුෙණ්. ඒ පශ්නෙයන් නිදහස්
වීමක් ෙනොෙවයි නම් අපට පශ්නයක් නැහැ. ඉන්දියානු මුහුදට යන
එක වළක්වන්නට කටයුතු කරනවා වාෙග්ම ඉන්දියාෙවන්
ලංකාෙව් මුහුදට පැමිණිලා ලංකාෙව් තිෙබන මත්ස්ය සම්පත
ෙනළා ෙගන යන එක වළක්වන්නත් කටයුතු කරනවා නම්
ෙහොඳයි.
ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ සඳහාත් මීටර් සවි
කරන්න කටයුතු කරනවා නම් වඩා ෙහොඳයි කියන එක තමයි මම
ෙයෝජනා කරන්ෙන්. අෙප් ෙබෝට්ටු 5000ක් තිෙබනවා නම් ඒ
5000න් ෙකලවල්ලන් අල්ලන්න ඉන්දියානු මුහුදට යන්ෙන්
ෙබෝට්ටු සුළු පමාණයයි. නමුත් ලංකාෙව් තිෙබන ඔක්ෙකොම
ෙබෝට්ටුවලට ෙර්ඩාර් සවි කරනවා. හැම ෙබෝට්ටුවක්ම
ෙකලවල්ලන් අල්ලන්න යන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඉතින් ඒක අනවශ්ය
වියදමක් හැටියට තමයි මට නම් හැෙඟන්ෙන්. බහුදින යාතාවක්
අනතුරකට පත් වන එක වළක්වන්න, ෙගොඩට ෙග්න්න තමයි
ෙර්ඩාර් පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒවාෙය් කථා කරන උපකරණ ආදිය
සියල්ලක්ම තිෙබනවා. ෙම් උපකරණය සවි කරන එක මම නම්
දකින්ෙන් බහුදින යාතා හිමියකුට තවත් බරක් හැටියටයි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමා එෙහම කිව්වාට බහුදින යාතා අයිති කට්ටිය
ෙබොෙහොම සතුටට පත් වුණා. ඊට අමතරව අෙනක් ෙද්වලුත්
අෙපන් ඉල්ලුවා.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ තැන් අපට කියන්න. අපි ෙවනස් කරන්නම්.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ඒ ෙද් ෙවනවා. මම කරන වැෙඩ්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ලංකාෙව් හැම තැනම එෙහම එකක් නැහැ. ෙකොෙහේ හරි
ෙවනවා ඇති.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

හික්කඩුෙව් නැහැ. අෙප් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් එෙහම
ෙවනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒක අපට දන්වන්න. එතෙකොට අපි ඒක විසඳන්නම්.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට තිෙබන නීති මාලාව ෙවනස්
කරන්න. ඔබතුමා-

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා

ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

ඒක හරි ගරු ඇමතිතුමනි. ඒක සාධාරණයි. සාමාන්යෙයන්
ෙකොට පන්න කරන ධීවර යාතාවලටත් ෙර්ඩාර් සවි කරන එක -

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

කිසිම නීති මාලාවක් දමලා නැහැ. එෙහම නීති මාලාවක්
නැහැ. එෙහම නම් එෙහේ කවුරු හරි එක්ෙකෙනක් කියාත්මක
කරනවා ඇති. මම අහලා බැලුවා. අෙප් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා
ඉන්නවා. එයා කිව්ෙව් -

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

බහුදින යාතාවලට.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

බහුදින තමයි. නමුත් ඒකටත් ෙලොකු මුදලක් වැය ෙවනවා ඇති
ෙන්. ඔබතුමා ඒකට නීති මාලාවක් ඇතුළත් කරන්න.
ෙකලවල්ලන් පන්නයට යන බහුදින යාතාවලට ෙමෙහමයි,
සාමාන්ය අද්දර පන්නය කරන යාතාවලට ෙමෙහමයි කියලා
නීතියක් ඇති කරන්න. සෑම බහුදින යාතාවකටම ඕවා සවි කරන
ෙකොට ඒ යාතා හිමියන් අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. අද රෙට්
ධීවර ආම්පන්න මිල එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙතල්
මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සෑම ෙදයක්ම වැඩි ෙවලා. ෙතල්
පශ්නය අද විශාල ෙලස බලපා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලිකව හරි
ඔබතුමා හමු ෙවලා මම ෙම් ගැන කථා කරන්නයි හිටිෙය්. ෙම් නීති
මාලාව ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කිවූ

මම ෙයෝජනා කරන නීතිය කියාත්මක කරන්න බලන්නෙකෝ.
සහනාධාරය දීලත් බැණුම් අහන්න එපා ඇමතිතුමා. දැන්
ඔබතුමන්ලා ෙම් සහනාධාරය ෙදනවා. දුන්නාට මිනිස්සු බණිනවා.
ඒ බණින එෙකන් වළකින්න. බහුදින යාතාවකට මාසයකට ෙදන
ධීවර සහනාධාරය රුපියල් 31,200යි. ඒකට ධීවර වරාෙය් තිෙබන
ෙෂඩ් එෙකන් ෙතල් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඩීසල් ලීටර්
2600ක් ගැහුෙවොත් තමයි ඒ රුපියල් 31,200ට ෙතල් ෙදන්ෙන්. ඒ
මාසය පැන්නාට පස්ෙසේ ඒක අවලංගුයි. ඒක අවලංගු වුණාම
කූපනය අෙහෝසියි. ඒ කථාව ඇත්ත. මම ෙම් සතිෙයත් ගිහිල්ලා
ආවා. ඒ නිසා අෙප් බහුදින යාතා හිමිෙයෝ කරන වැඩක් තමයි
ෙතල් කූපනය වරාෙය් ෙෂඩ් එකට ලියා ගන්ෙන් නැහැ. පිට ෙෂඩ්
එකකට ලියා ගන්නවා. පිට ෙෂඩ් එෙකන් රුපියල් 6,000ක්
ෙකොමිස් ගන්නවා. එතෙකොට රුපියල් 31,200න් මාසයකට සල්ලි
ගන්ෙන් රුපියල් 25,000යි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොඩි ෙබෝට්ටු
හිමියන්ට රුපියල් 19,200න් රුපියල් 4,000ක් අඩු කරලා තමයි
සල්ලි හම්බ ෙවන්ෙන්. ෙපොඩි ෙබෝට්ටුවලට ලැෙබන රුපියල්
9,375න් 6,000යි ලැෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්ම
එෙහමයි. මම ගිය සතිෙය්ත් මෙග් ෙබෝට්ටුවට සල්ලි අර ෙගන
ආවා. ෙම්ක ෙවනස් කරන්න. ෙබෝට්ටුව ලියා පදිංචි කරලා නම්,
ෙබෝට්ටුවට ෙතල් ගැහුවත් එකයි, ෙනොගැහුවත් එකයි රුපියල්
31,200 ෙතල් සහනාධාරය ෙදන්න. මාසය මුල දී ෙහෝ අග දී ෙහෝ
මැද දී ෙහෝ ගන්න පුළුවන්. ඒ මනුස්සයා රැකියාවට යනවා ෙන්.
ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක්; නිලධාරින්ටත් පශ්නයක්; ධීවරයාටත්
පශ්නයක්; බහුදින යාතා හිමියාටත් පශ්නයක්. ෙම් ගැන සාකච්ඡා
කරලා ෙමොනවා හරි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා ඒ ෙදන එක
හරියට ෙදන්න. නැත්නම් බැණුම් අහන්න ෙවනවා. දීලත් බැණුම්
අහනවා. ෙනොදීත් බැණුම් අහනවා. මම ෙදවැනි වතාවට තමයි
ඔබතුමාට ෙම් කරුණු පහදා ෙදන්ෙන්. ෙමොකද, ඔබතුමා ෙහොඳට
සාකච්ඡා කරලා ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න. ෙමොකද,
සමහර අය මුහුදු ගිහිල්ලා මාස එකහමාර ඉන්නවා. මාස එකහමාර
ඉඳලා එන මනුස්සයාෙග් ෙබෝට්ටුවට අර ඉන්ධන සහනාධාරය
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක ගන්න බැහැ. දවස් ගණන පහු වුණාම
ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. අන්න ඒ වාෙග් ෙලොකු ගැටලුවක් තමයි
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක පුළුල් ෙලස සාකච්ඡා කරලා කරන්න ඕනෑ
වැඩක් ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අදහස් ෙයොමු
කරලා ෙම් ෙතල් සහනාධාරය ලබා දීම සම්බන්ධව සාධාරණය
ඉෂ්ට කරන්න කියන එක ධීවරෙයෝ ෙවනුෙවන් මම කියා සිටිනවා.
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ෙතොටුපළවල මිරිදිය ධීවර බලපත දීෙම්දී ඒ ධීවර කමිටුෙව්
නිර්ෙද්ශයයි, නිලධාරියාෙග් නිර්ෙද්ශයයි අවශ්ය වනවා. තිෙබන
ධීවර කමිටුව ආණ්ඩු පක්ෂය පිහිටු වූ කමිටුවක්. එතෙකොට අපට
කියාකාරීව, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට කියාකාරීව වැඩ කරපු
ෙහොඳ ධීවර කාර්මිකයන්ට ඒ අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එවැනි
අවස්ථා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් තිෙබනවා. ඒ නිසා මිරිදිය
ජලාශවල මාළු ඇල්ලීමට බලපත දීෙම්දී සෑම පක්ෂයක්ම
නිෙයෝජනය වන කමිටුවක් පත් කරන්න ඕනෑ. ඒ කමිටුෙව්
නිර්ෙද්ශයත්, අෙප් ධීවර නිලධාරිෙග් නිර්ෙද්ශයත් අනුව ඒ මිරිදිය
ධීවර කර්මාන්තය කරන කට්ටියට බලපතය ලබා ෙදන විධියට
කමෙව්දයක් ඇතුළත් කරලා ෙම් නීතිය සංෙශෝධනය කරන්න
කියන ෙයෝජනාවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමනි,
ෙම් සෑම පශ්නයකදීම ධීවරයාට සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ෙතල් සහනාධාරෙය්දීත් පශ්නයක් තිෙබන නිසා බහුදින
යාතාවකින් රුපියල් 6,000ක් ෙකොමිස්කාරයාට යනවා. ධීවර
කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න නම් ධීවර කර්මාන්තයට බලපාන
පධාන පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්න ඕනෑ. ඉන් එකක් තමයි ධීවර
ආම්පන්නවල මිල ඉහළ යාම. පධාන වශෙයන්ම ෙමයට බලපා
ඇත්ෙත් ෙමරටට පිට රටින් ෙගන්වන ධීවර ආම්පන්න සඳහා අය
කරන බදු පමාණයයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දියත් කර
තිෙබනවා, "නිල්වැල්ල ධීවර නිෙයෝග" කියලා වැඩ පිළිෙවළක්.
ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. සුළු ධීවර කර්මාන්තකරුවාට අත හිත දීමක්.
බිලී පිත්ත පාවිච්චි කරලා මාළු අල්ලා ගැනීෙම් වැඩසටහන
සම්බන්ධෙයන් වූ නීතිය සාර්ථක නීතියක්. මම ඔබතුමාට
කියනවා, ලංකාෙව් සෑම වරායකටම ඒ නීතිය කියාත්මක කරන්න
කියලා. සෑම ෙබෝට්ටු වරායකම ඔය ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලංකාව වෙට්ම
තිෙබන මාදැල් වරායවලටත් ඒ නීතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.
වරාය ඇතුෙළේ මාදැල් වට කරන ෙකොටත් ඔය දැල් එළන පන්නය
තිෙබනවා. ඒ දැල් එළන ෙකොට පශ්න ඇති වනවා. පරීක්ෂක
කණ්ඩායමක් යවා බිලී පන්න කමය කරන අයට මාළු ඇල්ලිය
හැකි දුර පමාණය මීටර් 10ක්, 100ක්, 150ක් එහායින්ද යන්න
ඇතුළත් වන ඒ නීතියත් ෙම් නිෙයෝගවලට ඇතුළත් කරලා
කියාත්මක කරන්න කියන එක තමයි මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා
කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් හම්බන්ෙතොට
නැව් වරාෙය් ෙකෝටි ගණනක මාළු සම්පතක් තිෙබනවා. ඒ මාළු
අල්ලා ගැනීම අද මිනිස්සුන්ට තහනම් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා
ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් කරුණු ෙහොයා බලා ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න
මිනිස්සුන්ට බිලී පිත්ෙතන් බාලා හරි ඒ මාළු අල්ලා ගන්න වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කටයුතු කරන්න කියන එකත් මම
ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් "මිරිදිය ධීවර
ෙමෙහයුම් නිෙයෝග" යටෙත් මසුන් ඇල්ලීෙම් බලපත දීම කියන
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඒ වැඩ පිළිෙවළත් සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක්.
මසුන් ඇල්ලීෙම් බලපත දීෙම් සහ ෙතොටුපළවල් නම් කිරීෙම්
වැඩසටහනක්ද තිෙබනවා. ඒ යටෙත් ඔබතුමන්ලා විසින් පිහිටුවන
ලද ධීවර සමිතියකින් නිර්ෙද්ශ කරලා බලපත දීම ගැන සඳහන්
වනවා. ඒ නිලධාරියා නිර්ෙද්ශය දුන්ෙනොතින් පමණයි බලපතය
ලැෙබන්ෙන්. මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්ෙන් සුළු
පමාණයයි. ඒ සුළු පමාණය කටයුතු කරද්දි ෙද්ශපාලන ෙභ්දය
එනෙකොට අෙප් පාක්ෂිකයන්ට, අන් පාක්ෂිකයන්ට ඒ අවසර පතය
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අෙප් පළාෙත් එෙහම ෙවලා තිෙබනවා. ඒ

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ෆයිබර් නිෂ්පාදනවලට ගන්නා අමතර දව්යවල, resin
catalystsවල මිල ඉහළ යාම නිසා ෆයිබර් ෙබෝට්ටු, ඒ වාෙග්ම
දැල්, ආම්පන්න ෙම් සියලු ෙදයකම මිල අද ඉහළ ගිහිල්ලා
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග්ම නීති මාලාවක් ඒවාටත් ෙගනැල්ලා
සහනාධාර කමයක් ලබා දීලා ඒවාෙය් බදු අඩු කරලා ඒවා සහන
මිලකට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියන එක-

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමා, ඒ බදු ඔක්ෙකොම ඉවත් කරනවා.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

අනිවාර්යෙයන්ම. එෙහම කරනවා නම් ඔබතුමාට ෙගොඩක්
ස්තුතියි. පසු ගිය මාසෙය් කුඩාවැල්ෙල් yard එෙක් අඩි 42 බහුදින
යාතාවක් හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ගියා. දැන් රුපියල් ලක්ෂ
35යි. ඒ ඔය බඩු-මුට්ටු ගණන් නිසායි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඉස්ෙසල්ලා කීයද?

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

රුපියල් ලක්ෂ 25යි, 27යි. දැන් රුපියල් ලක්ෂ 9කින් වැඩි
වුණා. ෙම් ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෆයිබර් භාණ්ඩ මිල රුපියල් 170
ගණනකින් ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එවැනි භාණ්ඩවලට සහනය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා]

ලබා ෙදනවා නම් ධීවර ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවන්න පුළුවන්.
ධීවරයාට අත හිත ෙදනවා කියන්ෙන් අන්න ඒකයි. ඒ සඳහා
ඔබතුමා කටයුතු කරන්න කියන එක මම ඔබතුමාට-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා අවසන් කරන්න.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
බහු දින යාතාවලට සහ එක් දින යාතාවලට සාමාන්යෙයන්
ලබා ගන්ෙන් reconditioned engines. වාහන ෙගන්වන
ෙකොම්පැනිවලින් පරණ reconditioned engines ලබා ෙගන,
ෙකොම්පැනිවලට දීලා "බඩ්" කරලා තමයි ෙබෝට්ටුවලට සවි
කරන්ෙන්. මට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා අද ඒ engine ලබා
ගැනීමට කිහිප ෙදෙනකු පමණක් නම් කරනවා කියලා. එෙහම
කරන්න එපා. එෙහම කෙළොත් ඒ නම් කරන කට්ටිය ඒ
yardsවලින් ෙම් engines අරෙගන අහිංසක මිනිසුන්ට වැඩි මිලට
විකුණනවා. ඒ නිසා එෙහම කරන්න එපා කියන එක මම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා ධීවර ක්ෙෂේතය නඟා
සිටුවීම සඳහා අද දින ෙගනැවිත් තිෙබන නිෙයෝග පෙහන්ම
කියාත්මක ෙකරන්ෙන් සාර්ථක ෙහොඳ වැඩසටහන්. එම නිසා ධීවර
ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීම සඳහා ඔබතුමාට ශක්තිය හා ෛධර්ය
ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනය කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

[பி. ப. 4.45]

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

சி வர்

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child
Development and Women’s Affairs)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள!
கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் சட்டத்தின் கீழான
ஒ ங்குவிதிகள்
சம்பந்தமான
விவாதத்திேல
கலந் ெகாள்வைதயிட்
மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
ெகளரவ அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் இந்த
அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற் அத டாக இலங்ைகயி ைடய
ெபா ளாதாரத்ைதக்
கட் ெய ப் வதற்காக
அதைனச்
சாியாக வழிநடத்திச் ெசல்கின்றார். குறிப்பாக, கடந்த 30
வ டகால
த்தத்திேல அழிந் ேபாயி ந்த வடக்கு, கிழக்கு
மாகாணங்களிேல இ க்கின்ற மிக க்கியமான ெபா ளாதார
அைமப்பான மீன்பி த்
ைறையக் கட் ெய ப் வதிேல
அவர் ஆற்றிவ கின்ற பணிக க்காக அவ க்கு வடக்கு,
கிழக்கு மாகாண மக்களின் சார்பாக த ல் நான் நன்றிையத்
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
குறிப்பாக, கிழக்கு மாகாணத்தில் இ க்கின்ற மக்க ைடய
பிரதானமான ெதாழில் மீன்பி யாகும்.
த்த காலத்தில்
அவர்களால் கட க்குச் ெசன்
மீன்பி க்க
யவில்ைல;
ஆற்றிேல மீன்பி க்க
யவில்ைல; அவர்க க்கு அதற்கான
வசதி வாய்ப் க்க ம் இ க்கவில்ைல. ஆனால், இன்
த்தம்
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க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட பின்னர் ெகளரவ அைமச்சர்
அவர்கள் அந்த மக்கள் தங்கள் பகுதியி ள்ள கட க்கும்
ஆற் க்கும்
ெசன்
சுதந்திரமாக
மீன்பி ப்பதற்குத்
ேதைவயான சகல வசதிகைள ம் ெசய் ெகா த்தி க்கிறார்.
அேதேபான் , நீண்டகால த்தத்தினால் அழிந் ேபாயி ந்த
வாைழச்ேசைன மீன்பி த்
ைற கம் மீண் ம் சுமார் 350
மில் யன்
பாய் ெசலவில் தி த்தியைமக்கப்பட்
இன்
மக்க ைடய பாவைனக்காக விடப்பட்
க்கிற . இன்
இலங்ைகயிேல மீன் உணவின் ேதைவ அதிகாித் ள்ள ;
மக்கள் மீைனச் சாப்பி கின்ற தம் அதிகாித் ள்ள . இன்
நாட்
ைடய ெபா ளாதாரத்திேல மிகப்ெபாிய பங்களிப்ைப
மீன்பி த் ைற
வழங்கிக்ெகாண்
க்கின்ற .
அந்த
வைகயிேல,
ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்கள்
மீன்பி த் ைறையத்
திட்டமிட்ட ைறயிேல
ன்ேனற்
வதற்காக ம்
மீன்பி யாளர்கள்
அ பவிக்கின்ற
கஷ்டங்க க்குத் தீர்
காண்பதற்கும் மிகச் சிறப்பான
ைறயிேல பல்ேவ பட்ட சட்டதிட்டங்கைள உள்ளடக்கிய
ஒ ங்குவிதிகைள
இந்தப்
பாரா மன்றத்தில்
சமர்ப்பித்தி க்கிறார்.
பல
ஆண் க க்கு
ன்
சமர்ப்பிக்கப்பட்
க்க ேவண் ய இந்தப் பிேரரைணகள்
மிக ம் கு கிய காலத்திேல இன்
நிைறேவ வைதயிட்
நாம்
அவ க்குப்
பாராட் க்கைளத்
ெதாிவிக்க
வி ம் கின்ேறாம்.
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் எாிெபா ட்க ைடய
விைலகள் கூ யேபாதி ம் மீன்பி யாளர்களின் உற்பத்திப்
ெபா
க்கு
உற்பத்தி
விைல
அதிகாிக்கக்கூடா
என்பதற்காக
அவர்க க்கு
மானிய
அ ப்பைடயில்
எண்ெணய் விநிேயாகத்ைத ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக
எ த்தி க்கின்றார்.
அந்த
வைகயிேல
நான்
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மட்டக்களப்
மாவட்டத் க்கு
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் மானிய அ ப்பைடயிலான
எண்ெணையக்
கணிசமான
அளவில்
விநிேயாகம்
ெசய்தி க்கின்றார்.
இ ந்தா ம்,
அப்பிரேதசத்தி ள்ள
மக்களில் அதிகமாேனார் மீன்பி த் ைறயில் ஈ ப வதால்
அ
ேபாதாம
க்கிற .
ஆகேவ
மட்டக்களப்
மாவட்டத் க்கு வழங்கப்ப கின்ற மீன்பி க்கான மானிய
எண்ெணய்
அதிகாிக்கப்படேவண் ெமன்
இச்சந்தர்ப்பத்திேல
ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்களிடம்
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். கடந்த 2010-2011ஆம்
ஆண் களில்
இந்த
நாட்
ைடய
ெமாத்த
மீன்
உற்பத்தியான 350,000 ெமற்றிக் ெதான்னிேல சுமார் 41,000
ெமற்றிக் ெதான் மீைன மட்டக்களப் மாவட்டம் மாத்திரம்
உற்பத்தி ெசய்த . ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் மீன்பி த்
தைடகைள
நீக்குவதற்கான
சட்டதிட்டங்கைளக்
ெகாண் வந் ,
மீன்பி
உபகரணங்கள்,
அங்கிகள்
ஆகியவற்ைற
வழங்கி,
மீன்பி த்
ைற கத்ைத ம்
அபிவி த்தி ெசய்ததன் லேம மீன் உற்பத்திைய நாங்கள்
அதிகாிக்க
ந்த .
அதற்காக
நாங்கள்
அைமச்சர்
அவர்கைளப் பாராட் கின்ேறாம். எதிர்வ ம் ஆண் களிேல
அைதவிடக் கூ ய மீன் உற்பத்திைய ேமற்ெகாள்வதற்கு
எங்க ைடய மாவட்டம் ஆயத்தமாக இ க்கிற .
ேம ம்
காத்தான்கு ,
கல்லா ,
பாைலமீன்ம ,
க வன்ேகணி ஆகிய இடங்களில் மீன் உற்பத்தியாளர்களின்
வசதிக்காக அைமக்கப்பட் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களால்
திறந் ைவக்கப்பட்ட கட் டங்கள், தற்ேபா
அங்கு நான்கு
எாிெபா ள் நிரப் நிைலயங்களாக அைமக்கப்பட் ள்ளன.
ஆனால், ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சுக்கும்
கடற்ெறாழில் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சுக்கும்
இைடேயயான உடன்ப க்ைககள்
றாத காரணத்தினால்
அைவ இன்ன ம் இயங்கவில்ைல. [இைடயீ ] ெகளரவ
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அைமச்சர் அவர்கள் எதிர்வ ம் வாரங்களிேல அைவ
இயங்குவதற்கான ஒ ங்குகைளச் ெசய்வதாகக் கூ கின்றார்.
அத டாக
மீனவர்கள்
மிகச்சிறந்த
ெப ேப கைளப்
ெபற
ம். இதற்காக எங்க ைடய மக்களின் சார்பாக
ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்க க்கு
பாராட் கைள ம்
நன்றிைய ம் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
வாைழச்ேசைன மீன்பி த் ைற கத்தி
ந் சுமார் 500
படகுகளில் ெசன்
மீனவர்கள் மீன்பி க்கிறார்கள். அங்கு
ெபா த்தமான radio communication centre இல்லாத
காரணத்தினால் அவர்கள் ஆழ்கட க்குச் ெசல்கின்றேபா ம்
காணாமல்ேபாகின்றேபா ம் அவர்கேளா ெதாடர் ெகாள்ள
யாமல் இ க்கின்ற . ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர்
அவர்கேள, வாைழச்ேசைன மீன்பி த் ைற கத்திேல radio
communication centre ஒன்ைற நி வித்த மா
மிக ம்
அன் டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், நீங்கள்
இப்ெபா
fish processing plant ஒன்ைற அைமத்
வ கின்றீர்கள். கிழக்கு மாகாணத்திேல tuna fish உற்பத்தி
ெசய்யப்ப வதனால்
வாைழச்ேசைன
paper
factory
அைமந் ள்ள இடத்தில் அல்ல
அதற்குப் ெபா த்தமான
ேவேறார் இடத்தில் fish processing plant ஒன்ைற - மீன்
பதனி ம் ெதாழிற்சாைல ஒன்ைற அைமத் த் த மா
இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
அத் டன் அங்கு multi-day boat ேபான்ற ஆழ்கடல்
படகுக க்கு tuna longlinersகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய
வசதிகள் இல்லாத நிைலயில் இ க்கின்றார்கள். நீண்டகாலக்
கடன்
அ ப்பைடயிேலா
அன்றி
ேவ
வழிகளிேலா
அவ்வாறான மீன்பி ப் படகுக க்கு
மான வைரயில்
tuna longlinersகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்
் குமா
நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, மட்டக்களப்
ெநாச்சி
ைனயிேல anchor ஒன்ைற அைமத் த் த மா
நாங்கள்
உங்களிடம்
ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க
நீங்கள்
அண்ைமயிேல எம
பிரேதசத் க்கு வந்தெபா
அந்த
இடத்ைதப் பார்ைவயிட்
அ
ெதாடர்பான அறிக்ைக
ஒன்ைறச் சமர்ப்பிக்குமா
மீன்பி க் கூட் த்தாபனத் க்குப்
பணித்தி ந்தீர்கள். அதற்காக நாங்கள் எம
நன்றிகைளத்
ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறாம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you have one more minute.
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

Okay.
மீன்பி க்
கூட் த்தாபன
அதிகாாிக ம்
ெபாறியியலாளர்க ம் கைரேயாரத் திைணக்களத்தி ைடய
ெபாறியியலாளர்க ம்
அங்கு வந் ,
கடல்வளம்
பாதிக்கப்படாமல் இ க்கும் வண்ணம் floating jet வசதிைய
உ வாக்க
ம்
என்
ஓர்
அறிக்ைகையச்
சமர்ப்பித்தி க்கிறார்கள்.
எனேவ,
ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்கேள,
600க்கும்
ேமற்பட்ட
மீன்பி ப்
படகுகைளக்ெகாண்ட
ெநாச்சி ைனக்
கிராமத்தி ள்ள
மீனவர்க க்காக அங்கு floating jet
வசதிையச் ெசய்
த மா ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.
அத் டன்,
வடக்கு
ன்ேனற்றி அங்குள்ள

கிழக்கிேல
மக்க ைடய

மீன்பி த் ைறைய
ெபா ளாதாரத்ைத
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வி த்திெசய்வதற்கும் இன் அங்கு நில கின்ற அைமதிைய
நிரந்தர அைமதியாக மாற் வதற்கும்
இனப்பிரச்சிைனக்கு
நிரந்தரத் தீர்
காண்பதற்கும்
நீங்கள் என் ேம குரல்
ெகா த்
வ கின்றீர்கள். எப்ெபா
ேம சி பான்ைமயின
மக்க ைடய நிரந்தர உாிைமகள் பா காக்கப்படேவண் ம்
என் ம்
க த் டன்
அவர்கள்
ேமற்ெகாள்கின்ற
ேபாராட்டங்களில் ஈ ப கின்ற ஒ வர் என்ற வைகயிேல
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல நீங்கள் எ க்கின்ற
ஒவ்ெவா
ன்ேனற்றகரமான
நடவ க்ைகக்கும்
எங்க ைடய ஆதர
என்ெறன் ம் இ க்கும் எனக்கூறி,
உங்க க்கு
எம
பாராட் க்கைள ம்
நன்றிகைள ம்
மீண் ம் ெதாிவித் விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[අ. භා. 4.55]

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු ධීවර
අමාත්යතුමා ධීවර කර්මාන්තෙය් අභිවෘද්ධියට නිෙයෝග
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් අවස්ථාෙව්, ධීවර කාර්මිකයන්
විශාල පිරිසක් වාසය කරන පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරයකු හැටියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කරන්න
මට යුතුකමක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
අණපනත්වල ඉතිහාසය පිළිබඳව බලන විට 1889 දී ඇති කළ
ගාමීය පජා ව්යවස්ථාව සහ අතුරු ව්යවස්ථාව තමයි ඉතාම වැදගත්
වන්ෙන්. ඉන් පසුව 1940 දී ධීවර ව්යවස්ථාව සහ අතුරු ව්යවස්ථාව
ෙගනාවා. 1889 දී ඇති කරන ලද ගාමීය පජා ව්යවස්ථාව
කෘෂිකර්මය සහ ධීවර ජනතාව පදනම් කර ෙගන ඇති කරන
ලද්දක්. දිසාපතිවරයාෙග් පධානත්වෙයන් විසිපස් ෙදෙනකුෙගන්
යුත් කමිටුවකින් තමයි එහි පරිපාලන කටයුතු කෙළේ. කමිකව
විකාශනය වූ ෙම් නීති පද්ධතිය 1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ
සම්පත් පනෙතන් තවත් ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පනත
උපෙයෝගි කර ෙගන තමයි අද ෙම් සියලු නිෙයෝග පනවන්ෙන්. අද
ගරු ඇමතිතුමා නිෙයෝග ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ
පනවන නිෙයෝගවලින් එක් කාරණයක් මම ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ
අවධානයට ෙයොමු කරනවා.
ෙමහි තිෙබන, සියලු ෙදනාටම බලපාන නිෙයෝගයක් තමයි
බහු දින ධීවර ෙබෝට්ටු සඳහා ටාන්ස්ෙපොන්ඩර් අනිවාර්යය කිරීම.
මම ෙසොයා බැලුවා ෙම් උපකරණය සවි කිරීෙම් අරමුණ ෙමොකක්ද
කියලා. ෙමය ගරු ඇමතිතුමාෙග් මූලික අදහසක් ෙවලා තිබුණා.
බහු දින ධීවර යාතා හාරදහසකට ආසන්න පමාණයක් ලංකාෙව්
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ඒවායින්
ෙබොෙහොමයක් යම් යම් ෙහේතු නිසා අෙප් ෙද්ශ සීමාව උල්ලංඝනය
කරනවා. එෙසේ උල්ලංඝනය කිරීෙම්දී රටවල් අතර රාජ්ය
තාන්තික පශ්න ඇති වුණ අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවා දඩ
මීමා කර ෙගන අෙප් විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු ගම්වලට ගිහින්
අෙප් රජය අපහසුතාවට පත් වන ආකාරයට වැඩ කළ අවස්ථා අපි
දැකලා තිෙබනවා. ඔබතුමාටත් මතට ඇති, අපි පසු ගිය කාලයකදී
රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා ඉතාම අසාධාරණ විධියට අෙප් රජය
විෙව්චනය කරන ආකාරයට ඒ අය වැඩ කටයුතු කළ හැටි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ධීවර යාතා 32ක්
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ඉන්දීය බලධාරින් අත් අඩංගුවට අර ෙගන
තිෙබනවා. ඒ ධීවර කාර්මිකයන් ෙගන්වා ගන්න රුපියල් තිස්
ලක්ෂයකට ආසන්න පමාණයක් අෙප් රජයට වැය කරන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් උපකරණ
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සවි කළාට පසුව ඒ ධීවර කාර්මිකයන්ට අවස්ථාව සැලෙසනවා,
යම් කිසි අනතුරකට අවදානමකට ලක් ෙනොවී තමන්ෙග් ජීවිකාව
කරෙගන යන්න. ඒ වාෙග්ම සාගරෙය්දී අතරමං වුෙණොත් එෙහම
නැත්නම් ෙවනත් අකරතැබ්බයකට ලක් වුෙණොත් ඒ ධීවර
කාර්මිකයා ෙසොයා ගැනීම ෙබොෙහොම පහසු කාර්යයක් වනවා.
ෙමයින් ධීවර කාර්මිකයාට ෙසතක් සැලෙසන්ෙන් නැහැයි කියලා
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වාට අපි දන්නවා,
තමන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයා, තමන්ෙග් සෙහෝදරයා රස්සාවට ගිහින්
එන ෙතක් ඒ පවුෙල් උදවිය ෙබොෙහොම අවදානමකින් ඉන්නා බව.
යාතාවකට ෙම් වාෙග් උපකරණයක් සවි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ
අය ඉන්න තැන ෙකොතැනද කියලා නිශ්චිතව දැන ගන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, මහ පාෙර්
වාහනයක් කැඩුණා වාෙග් ෙනොෙවයි, සාගරෙය්දී යාතාවක්
කැඩුෙණොත්. සාගරෙය්දී යාතාවක් කැඩුෙණොත් ඒ යාතාව
නිරන්තරෙයන්ම පාවීමට ලක් වනවා. එතෙකොට අද ඉන්න තැන
ෙනොෙවයි ෙහට ඉන්ෙන්. ඒ යාතාව නිසියාකාරව කියාකාරී
වුෙණොත් ඒෙකන් වැඩිෙයන්ම පෙයෝජනයක් ලැෙබන්ෙන් ඒ ධීවර
යාතාෙව් හිමිකරුටයි. ඒ නිසා අෙප් ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන ඇමතිතුමාට මම ගරු කරන්න ඕනෑ. එතුමා ඉදිරිපත්
කර තිෙබන්ෙන් ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනා කිහිපයක්. ඒ නිසා ෙම්
ෙයෝජනා අනුමත කළ යුතුයි කියන අදහෙසේ මම ඉන්නවා.
ෙම් ගරු සභාෙව් ධීවර අණපනත් ගැන කථා කරද්දී, අෙප්
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඒ අණපනත් ගැන කථා
කරනවාට වඩා ෙවනත් යම් යම් ෙද්වල් ගැන තමයි කථා කෙළේ.
සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කෙළේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්, එෙහමත් නැත්නම් එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව යටෙත් ධීවර කර්මාන්තයට
කිසියම් ආකාරයක ෙහෝ ෙසතක් ෙවලා නැහැයි කියන පදනම මත
සිටයි.
ඉන්ධන සහනාධාරය ගැන කථා ෙකරුණා. අප ළඟ තිෙබන
දත්ත අනුව ෙම් වන ෙකොට ඉන්ධන සහනාධාර සඳහා ඉල්ලුම් කර
තිෙබන යාතා පමාණය 28,882යි. ෙමයින් යාතා 25,318කට
ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දී තිෙබනවා. යම් යම් ෙහේතූන් නිසා
සමහරක් යාතාවලට ඉන්ධන සහනාධාර ලබා ෙදන්න හැකියාවක්
ලැබී නැහැ. අෙප් රජය ධීවර යාතා 25,318කට ඉන්ධන
සහනාධාරය ලබා ෙදන්න මාසයකට රුපියල් මිලියන 326ක් වැය
කරලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු ධීවර හා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිතුමාටත් මා ෙම් කාරණය කියන්න
ඕනෑ. අෙප් රජයට ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා,
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ඉන්ධන සහනාධාර ලබා දීෙම්දී යම්
යම් අකමිකතාවන් සිදු ෙවනවා කියලා. මම පැහැදිලිව කියන්න
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. මම නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල
දිස්තික්කෙය් ධීවර කාර්මිකයන් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා.
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් කිසිම තැනක ඒ වාෙග් අකටයුතු සිදු වන්ෙන්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ධීවර ඉන්ධන සහනාධාරය වලංගු මාසයකට
පමණයි කියලා සමහර අය කිව්වා. එෙහම එකක් නැහැ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අදාළ මාසයක කාලය තුළදී
ධීවර ඉන්ධන සහනාධාරය පෙයෝජනයට ගන්න බැරි වුණා නම් ඒ
ධීවර යාතාෙව් අයිතිකරු DFO ෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනෑ,
"මෙග් යාතාව මුහුෙද් තිබුණා, ඒ නිසා මාෙග් ඉන්ධන සහනාධාරය
ලබා දීෙම් කාල සීමාව දික් කරන්න." කියලා. එතෙකොට කිසිම
ගැටලුවක් නැතිව ඒ කාලය දීර්ඝ කරනවා.
මම ෙසොයා බැලුවා, commission ඉල්ලන කථාව
සම්බන්ධෙයන්. කිසිම තැනක එෙහම අකටයුත්තක් සිදු ෙවලා
නැහැ. විරුද්ධ පාර්ශ්වය එම කාරණය, ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන ඇමතිතුමා ඇතුළු ෙම් රජය අපහසුතාවකට පත් කරන්න
කිව්වාද එෙහම නැත්නම් ෙමොන ෙච්තනාවකින් කිව්වාද කියන්න
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මම දන්ෙන් නැහැ. මම පැහැදිලිව කියනවා, අද වන ෙකොට ෙම්
ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීම නිසා අෙප් පළාත්වල ධීවර
ජනතාවට විශාල සහනයක් අත් ෙවලා තිෙබන බව.
සහනාධාර ගැන කථා කරද්දී මිරි දිය ධීවර කර්මාන්තය
ගැනත් කියන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2010
අවුරුද්ෙද් අපි
සහනාධාර පදනම මත යාතා 600ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
3,600 ෙදනකුට ධීවර ආම්පන්න ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
2011 අවුරුද්ෙද්ත් සහනාධාර පදනම මත යාතා 600ක් ලබා දීලා
තිෙබනවා; 3,700 ෙදනකුට ධීවර ආම්පන්න ලබා දී තිෙබනවා.
ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න ෙම් රජෙයන් විශාල සහනයක්
ලබා දීලා තිෙබන බව අපි කියන්න ඕනෑ.
1977 ඉඳලා අවුරුදු 17ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
පැවතුණා. නමුත් අපි ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ,
අෙප් පළාත්වල ධීවර කාර්මිකයකුට නැංගුරම් ෙතොටු ෙපොළක්
ෙනොෙවයි, අඩුම ගණෙන් බිලී පිත්තක්වක් දුන්ෙන් නැහැ කියන
එක. අද වන ෙකොට අෙප් රජය-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 10ක කාලයක්
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, එය විනාඩි අටක කාලයකට සීමා කරන්න
සිදු ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

ෙහොඳයි. එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු අමාත්යාංශෙය්
සියලු ෙදනාටම මෙග් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරමින් ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්නය කියන කාරණය අවධාරණය
කරමින් මෙග් අදහස් පකාශ කිරීම අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම
මන්තීතුමා.

ස්තුතියි. මීළඟට ගරු

නිෙරෝෂන්

ෙපෙර්රා

[අ. භා. 5.05]

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත
යටෙත් වන නිෙයෝග 05ක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙම්දී ඊට
සම්බන්ධ වන්න මටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මා සියලු
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ධීවර
කර්මාන්තය අප රට තුළ ඇති වැදගත්ම කර්මාන්තයක් බව. ෙම්
කර්මාන්තයට ලක්ෂ 20කට අධික ජනතාවක් සම්බන්ධ ෙවලා
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ධීවරෙයෝ 180,000ක් පමණ ෙකළින්ම ෙමම
කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවෙළඳාම, පවාහනය
වාෙග් support servicesවලට ලක්ෂ 04කට වඩා අධික සංඛ්යාවක්
එකතු වී සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට තුන්වන ෙලෝකෙය්
රටක් හැටියට, ස්වාභාවික සම්පත්වලින් පිරුණු රටක් හැටියට අපි
ඒ සම්පත්වලින් උපරිම පෙයෝජනය ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.
අද ලංකාෙව් දත්ත අනුව, -ෙම් දත්ත මා ලබා ගත්ෙත් Department
of Fisheries and Aquatic Resources website එෙකන්- පිරිමි දරු
උපත්වලින් සියයට 32ක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා; ඒ
වාෙග්ම ගැහැනු දරු උපත්වලින් සියයට 25ක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන්
ෙපෙළනවා කියා සඳහන් වනවා. ඒ වාෙග්ම තරුණ
ජනගහනෙයන් සියයට 22ක් රක්ත හීනතාවෙයන් ෙපෙළනවා
කියා සඳහන් වනවා. ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම දන්නවා
විෙශේෂෙයන්ම මානසික සහ ශාරීරික වර්ධනයට ඉතාම අහිතකර
බලපෑමක් ෙම් තුළ තිෙබන බව.
ඉතින් අද ශී ලංකාෙවන් මන්ද ෙපෝෂණය සහ රක්ත හීනතාව
තුරන් කිරීමට ඒ වාෙග්ම ෙපෝෂ්යදායී ආහාර ෙව්ලක් ජනතාවට
ලබා දීමට ධීවර කර්මාන්තය අපි මීටත් වඩා දියුණු කළ යුතුයි
කියලායි මෙග් අදහස වන්ෙන්. උතුරු නැෙඟනහිර ඒ යුද සමෙය්දී
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් තස්තවාදී කියා නිසා ඉතිහාසෙය් ඉඳලා
විශාල මත්ස්ය සම්පතක් ලබා දුන්නු පෙද්ශ අපට ඒ අවස්ථාෙව්දී
අහිමි වුණා. ඒ වාෙග්ම සුනාමි ව්යවසනයට ෙපර දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.5ක පමණ පැවැති ධීවර කර්මාන්තය
සුනාමි ව්යසනෙයන් පසුව සියයට 1, සියයට 1.5ක පමණ
පමාණයකට පහළ ගියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය වසර 10
තුළ අෙප් මත්ස්ය අපනයනය ගත් කළ මුළු අපනයනෙයන්
සියයට 2.5ක් පමණ අඩු පමාණයක තමයි පැවතිෙය්. 2005
වර්ෂෙය්දී -ෙම් දත්ත මා ලබා ගත්ෙත් Sri Lanka Customs,
Fisheries Year Book of NARA එෙකන්- අෙප් රෙට් මත්ස්ය
ආනයනෙය් වටිනාකම රුපියල් මිලියන 7,099ක් ෙවලා
තිෙබනවා. එය කමකමෙයන් වැඩි ෙවලා 2011 ෙවද්දී රුපියල්
මිලියන 16,420 දක්වා වැඩි වීමක් ෙපන්නුම් කරනවා. ෙමය අෙප්
විෙද්ශ විනිමය ආපසු යෑමට බලපාන කාරණයක්. ඒ පමාණය අඩු
කර ගන්න අප කියා කළ යුතු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතල් මිල වැඩි වීෙම් පශ්නය
ගැන පසු ගිය දිනවලත් අප ෙම් ගරු සභාෙව්දී දිගින් දිගටම විවාද
කළා. එදා රජය පැවසුෙව්, "ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල
වැඩි වුණු නිසා ෙම් රජයට කරන්න ෙදයක් නැහැ, ඒ නිසා ෙතල්
මිල වැඩි කළා" කියලායි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් උද්ෙඝෝෂණය
කරන්න ගිහිල්ලා හලාවත පෙද්ශෙය් ධීවර මහෙතකුෙග් ජීවිතය
පවා අහිමි වුණා.
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ධීවරයාට පමණක් ෙනොෙවයි, අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් අනිකුත්
සියලුම වැදගත් ස්ථානවල වර්ධනය සඳහා ෙම් ෙතල් මිල අප අඩු
කළ යුතුයි. ඒ ගැන රජෙය් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු ෙවලා ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු වීෙම් ඒ වාසිය අෙප් ධීවරයා
ඇතුළු සමස්ත ජනතාවට ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා ෙම්
ෙවලාෙව් මම ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, වැරැදි ආර්ථික
පතිපත්ති හා කළමනාකරණය නිසා ඇති වන පශ්නවලට අෙප්
ජනතාවට වන්දි ෙගවන්න බැහැ. අෙප් මහ බැංකුව වැරැදි ආර්ථික
පතිපත්ති අනුගමනය කරනවා නම් අද එහි වන්දිය ෙගවන්න
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් දුප්පත් අහිංසක ජනතාවටයි.
අද බදු වැඩි කිරීම හා රුපියල අවපමාණය වීම නිසා ධීවර
ආම්පන්නවල මිල විශාල ෙලස ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. අද
ෙබෝට්ටු එන්ජින් එකක් රුපියල් ලක්ෂ හතරකට ආසන්න මිලක්
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එහි වගකීම මුදල් අමාත්යාංශය භාර
ගත යුතුයි. ෙමොකද ෙම් රෙට් නිසි ආර්ථික කළමනාකරණයක්
කිරීෙම් වගකීම ඒ අමාත්යාංශයට පැවරිලා තිෙබන නිසා. ෙම්
ෙවන ෙකොට ධීවරයා ෙවනුෙවන් රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දීලා
තිෙබනවා. අෙප් ධීවර ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා එන අවුරුද්ද
ෙවන ෙකොට ඒක අනිවාර්ය කරනවා කියලා. දැනට ෙසලින්ෙකෝ
රක්ෂණ සමාගමට රුපියල් 750ක් ෙහෝ රුපියල් 1,500ක වාර්ෂික
වාරිකයක් ෙගවලා තමයි එය කරන්ෙන්.
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා රක්ෂණ සංස්ථාව ෙම්
රක්ෂණ කමයට ඇතුළු කර ගන්න කියලා. ෙමොකද රක්ෂණ
සංස්ථාව කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් රජය යටෙත්ම පාලනය වන
ආයතනයක්. ෙපෞද්ගලික අංශයටම විතරක් ෙදන්ෙන් නැතිව
රජයත් ෙමයට මැදිහත් ෙවන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ෙම් විවාද කරන
නිෙයෝග විෙශේෂෙයන්ම බලපාන්ෙන් තහනම් දැල් ආම්පන්න
භාවිතයටයි. අප දිගින් දිගටම ෙම් වාෙග් ෙරගුලාසි දමනවා; ෙම්
නීතිරීති ෙග්නවා. නමුත් මම පසු ගිය විවාදයකදී කිව්වා වාෙග් ෙම්
සියලුම ෙද්වල් කියාත්මක කිරීෙම් ෙලොකු ගැටලුවක් අෙප්
ලංකාෙව් තිෙබනවා. ඒ පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනයට, ඒ ධීවර
නිලධාරින්ෙග් බලපෑම්වලට පංගුවක් ෙවලාවට යටත් ෙවන්න
සිද්ධ ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට ෙපොලීසියට ඒ බලපෑම් එනවා;
නාවික හමුදාවට ඒ බලපෑම් එනවා. ඉතින් ෙම් නිෙයෝග
කියාත්මක කිරීෙම්දී මීටත් වඩා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්, මීටත් වඩා
ඉක්මන් වැඩ පිළිෙවළක් හඳුන්වා ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

අපි බලමු, අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල ෙකොෙහොමද
කියලා. ෙම් දත්ත මම ගත්ෙත් Bloomberg website එෙක් Brent
crude oil pricesවලින්. ඒ අනුව 2012 අෙපේල් 04වැනි දා වන විට
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
126යි. මැයි 15වැනි දා ෙවන ෙකොට එය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
113ක් දක්වා පහළ ගියා. ජුනි 1වැනි දා ෙවන ෙකොට ෙතල් බැරලය
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 102ක් දක්වා පහළ ගියා. මම ඊෙය් රෑ බලන
ෙකොට දැක්කා, ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 95
දක්වා පහළට ගිහින් තිෙබන බව. ෙම් විධියට මාස ගණනක්
තිස්ෙසේ ෙතල් මිල අඩු ෙවමින් පවතිනවා. නමුත් ෙම් රජය
රුපියලකින්වත් ෙතල් මිල අඩු කිරීමට කටයුතු කෙළේ නැහැ.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා මුහුදු
කලාපය තුළ නීති විෙරෝධීව ෙවනත් රටවලින් ඇවිත් මසුන්
ඇල්ලීම ගැනත් අප විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාව වැනි රටවලින් ඇවිත් මසුන් ඇල්ලීම
නිසා විශාල පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා ඒ පශ්න ගැන සාකච්ඡා කර, ඒ සඳහා කමෙව්දයක් හදා
ඒවා නිරාකරණය කරන්නටය කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා
සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, satellite තාක්ෂණය හරහා
vessel monitoring system එක කියාත්මක කරනවාය කියා. ඒක
ෙහොඳ අදහසක්. එය ඉක්මනින් කියාත්මක කරන්නටය කියා මම
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

737
[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ධීවරයන්
නඟා සිටු වීම සඳහා ෙතල් මිල අඩු කිරීමටත්, ධීවර ආම්පන්නවල
බදු අඩු කිරීමටත්, අලුත් තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය හඳුන්වා
දීමටත්, ධීවරයන්ෙග් සුභ සාධනයට පමුඛතාව දීමටත්, රෙට් මන්ද
ෙපෝෂණය හා රක්ත හීනතාව අඩු කිරීමට ඉවහල් වන මත්ස්ය
සම්පත නිෂ්පාදනය සඳහා ධීවර අමාත්යාංශයට, ධීවර
අමාත්යතුමාට අවශ්ය මුදල් රජෙයන් ලබා ෙදන්නටය කියා
ඉල්ලමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
[අ. භා. 5.15]

ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத்

ரேசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තය
ඉතාම සාර්ථකව කියාත්මක වන අම්පාෙර් දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙමම විවාදයට සහභාගි
වන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා කවදත් ඉතා ගුණාත්මක
සහ ඉතා ඵලදායි constructive proposals ඉදිරිපත් කරන
අමාත්යවරෙයක්. එතුමා ඉදිරිපත් කළ ධීවර නිෙයෝග
සම්බන්ධෙයන් යම් ෙදයක් කීමට මම ෙමය අවස්ථාව කර
ගන්නවා. පථමෙයන් මා ෙම් කාරණය සදහන් කරන්නට ඕනෑ.
ඕනෑම රටක සම්පත් කියන එක ඉතාම සීමිතයි. අසීමිත සම්පත්
කිසි රටක නැහැ. එෙසේ නම් සීමිත සම්පත් තිෙබන රටක ඒ සීමිත
සම්පත් නිසි ෙසේ කළමනාකරණය ෙනොකෙළොත්, ඒ සම්පත්
විනාශ කළෙහොත්, කිසිම පාලනයක් නැතිව උකහා ගත්ෙතොත්
අනාගත පරපුරට ඒ සම්පත් සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙවලා යනවා.
ඒකට එකම උදාහරණය තමයි, අර ගරු මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග් උතුෙර් දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ සිදුවන මුහුදු පහාරය.
දකුණු ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩුෙව් ජයලලිතා මහ ඇමතිතුමිය අෙප්
දවිඩ ජනතාවට අසාධාරණයක් ෙවනවාය කියා කිඹුල් කඳුළු
ෙහළනවා. නමුත් උතුරු මුහුෙද් ඉන්දීය ෙටෝලර් යාතා දහස්
ගණනින් ඇවිත් අෙප් මුහුදු සම්පත විනාශ කරමින් යනෙකොට ඒ
මුහුදු සම්පත අහිමි වීෙමන් අෙප් දවිඩ ජනතාවට වන විනාශය
නැත්නම් අසාධාරණය ගැන එතුමිය දැනෙගනත් ඒ ගැන
වචනයක්වත් කියන්ෙන් නැහැ. නාවික හමුදාෙව් අවුරුදු 35ක්
ෙසේවය කළ ෙකෙනක් හැටියට මම එය අත් දැකීෙමන් දන්නවා.
They come in about 700 - 800 horsepower boats and just
rape the seabed, take everything and go. මම හිතන්ෙන් එය
ඉතාම ෙහොඳ උදාහරණයක්, අෙප් සීමිත සම්පත් නිසි ෙලස
පාලනය කරන්ෙන් නැතිව, කළමනාකරණය කරන්ෙන් නැතිව
විනාශ වීෙම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් පැන නැඟී තිෙබන බවට.
ඇත්ත වශෙයන්ම ඉන්ධන මිල වැඩි ෙවනෙකොට මුහුදු මත්ස්ය මිල
වැඩි ෙවනවා. නමුත් ඉන්ධන මිල වැඩි ෙවනෙකොට වැඩි ෙවන්ෙන්
නැති එකම මත්ස්ය සම්පත තමයි, මිරිදිය මත්ස්ය සම්පත.
මිරිදිය මත්ස්ය සම්පත ගැනයි අප අද කථා කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසය ගැන උනන්දුවක්
දක්වන ෙකනකු හැටියට ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, මිරිදිය මත්ස්ය
කර්මාන්තයට ඓතිහාසික පසුබිමක් තිෙබන බව. සිය වස්
ගණනාවකට ෙපර වසභ රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය් පවා අෙප් මිරිදිය
මත්ස්ය කර්මාන්තය ඉතාම නිසි පරිදි කළමනාකරණය කළාය
කියා පිරිමියන්කුළම් ෙසල් ලිපිෙය් සඳහන් ෙවනවා.
අද දියුණුය කියන රටවල අය අවුරුදු ෙදදහස් පන්සියයක
ඉතිහාසය තුළ -එදා- ගල් ගුහාවල ඉන්න ෙකොටත් අෙප්
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පරාකමබාහු රජ්ජුරුෙවෝ සත්මහල් පාසාදවල අන්තඃපුර ස්තීන්
පන්සියයක් සමඟ වැජඹුණාය කියා ෙපොෙත් සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා. පණ්ඩුකාභය රජ්ජුරුවන්ෙග් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
ගැන අදත් ෙලොව මවිතයට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වසභ
රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය් මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තය නිසි ෙලස
පාලනය කළාය කියා පිරිමියන්කුළම් ෙසල් ලිපිෙය් සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙකොෙහොම ද ෙම් මිරිදිය මත්ස්යය කර්මාන්තය
පාලනය කරන්ෙන්, ෙකොෙහොමද ඒවා ෙබදා ගන්ෙන් -ඒවා
පන්සලවලට, අබල දුබල අයට ෙබදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද- කියා
සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් ඒ ෙසල් ලිපිෙය් සඳහන්ව තිෙබනවා.
අපට එයින් ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්, පූර්ණ රාජ්ය
අනුගහය එදා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයට ලැබුණාය, ෙපෝෂ්යදායී
ආහාරයක් වශෙයන් මිරිදිය මත්ස්ය සම්පත එදාත් ෙයොදා ගත්තාය
කියන එකයි. එදා වාෙග්ම අදත් රාජ්ය අනුගහය ලැෙබන
කර්මාන්තයක් තමයි මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය.
අෙප් ලංකාෙව් ජලාශ ෙහක්ෙටයාර් ලක්ෂ තුනක පමණ පැතිරී
තිෙබනවා. අප ඒවා උපරිම ෙලස භාවිතයට ගන්නවා නම් කරුණු
තුනකින් අපට එය වැදගත් වනවා. එක් කරුණක් තමයි, ගාමීය
ජනතාවට රසැති, ඒ වාෙග්ම ගුණැති ආහාරයක් සාධාරණ මිලකට
ලබා ෙදන්න පුළුවන් වීම. අෙනක් කාරණය ෙපෝෂ්යදායී
ආහාරයක් විධියට අපට මිරිදිය මාළු ෙයොදා ගන්න පුළුවන් වීම. ඒ
වාෙග්ම තමයි මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තය ස්වයං රැකියාවක්
හැටියටත් කරන්නට පුළුවන් වීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
මිරිදිය මත්ස්ය ධීවර කාර්මිකයා ෙමොන තරම් මාසික ආදායමක්
ලබා ගන්නවාද කියලා ඇහුෙවොත් ඔබතුමා පුදුම ෙවයි. මා
ඉදිරිෙය්දී ඒ ෙතොරතුරු කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් නිෙයෝගවලින් කියන්ෙන් කරමල් දැල්
පමණක් පාවිච්චි කරන්න කියලායි. ඇයි එෙහම කියන්ෙන්?
ඇත්ත වශෙයන්ම ධීවර අමාත්යාංශය විසින් මත්ස්යාෙග් පජනන
කියාවලිය, පැටවුන් බිහි කරන වාර ගණන අනුව සහ ඊට පසු
විශාල වන පමාණය අනුව තමයි දැල්වල පමාණය සකස් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ දැල්වලින් ඊට වඩා පුංචි මාළු අහු ෙවන්ෙන් නැහැ.
එෙහම නම් ඊට වඩා ෙපොඩි දැල් දැම්ෙමොත් පුංචි පැටවු පවා හසු
ෙවලා ධීවර සම්පත විනාශ වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙබෝට්ටු පමාණය, ධීවරයන් පමාණය ගණනය කරලා
තිෙබන්ෙන්ත් ඒ ජලාශය තුළ නිෂ්පාදනය වන ධීවර සම්පත
අනුවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි කාල
ෙව්ලාව සහ ධීවරෙයකුට නියමිත ජලාශෙයන් මසුන් ඇල්ලිය
හැක්ෙක් දිනකට එක් වරක් පමණයි කියන සම්මතය. මා
හිතන්ෙන් අප වැඩිපුර මසුන් ඇල්ලීම - overfishing - කෙළොත්
මසුන් ජනනය වීෙම් අඩුවක් සිදු ෙවලා ඇත්ත වශෙයන් අපට
මත්ස්ය සම්පත අඩු වීම සම්පූර්ණෙයන්ම වළක්වා ගන්න බැරි
ෙවනවා. ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල ෙහොෙරන් දැල් ලබා ෙගන, දැල්
හංගා ෙගන මත්ස්ය සම්පත වංචාෙවන් ගන්නවා. ඒකට පිළියමක්
හැටියට තමයි ජලාශෙය් සිට කිෙලෝමීටර් භාගයක් ඇතුළත සිටින
මත්ස්යයන් අල්ලා ෙගන යන ෙකොට පවාහනෙය්දී අත් අඩංගුවට
ගැනීෙම් නිෙයෝගය ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අම්පාර දිස්තික්කය
ගත්තාම එහි ජලාශ 121ක් තිෙබනවා; ධීවරෙයෝ 2,735ක්
ඉන්නවා; යාතා 917ක් තිෙබනවා. ඒ සෑම ජලාශයකටම ගාමීය
ධීවර සංවිධානය බැගින් පිහිටුවලා ඒවා නිසි ෙසේ කළමනාකරණය
කිරීෙම් වගකීම ඒ සංවිධානයට සම්පූර්ණෙයන් භාර දී තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම පසු ගිය වසර ෙදක තුළදී පැටවු මිලියන 11ක්
ජලාශවලට නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන
21ක් වැය කර තිෙබනවා. අපි මිරිදිය ඉස්සන් ෙවනුෙවන් රුපියල්
මිලියන 3.8ක් වියදම් කර තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 9ක යටිතල
පහසුකම් සහ බැංකු ණය කමයක්, ධීවර දිරිය නමැති රක්ෂණ
කමයක් ඔවුන් ෙවනුෙවන් ලබා දීලා තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මා කියන්න
කැමැතියි, 2012 දී මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 8,121ක්
තිබුණු බව. එය ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 12යි. එහි
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 975යි. ඒ රුපියල් මිලියන 975ක මුදල
මිරිදිය කර්මාන්තය නිසා අම්පාර දිස්තික්කය තුළ සංසරණය වීම
ඉතාම වැදගත් ෙදයක්. එදා මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන
ධීවරයාට හිනා වුණා. අද සමහර මිරිදිය ධීවරෙයෝ මාසයකට
රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා උපයා ගන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத்

ரேசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව තත්පර තිහක්
ෙදන්න.
අෙප් අම්පාර දිස්තික් ජලජීවි ව්යාපෘති නිලධාරි ෙරෝහිත
පනාන්දු මහතා ඉතාම උනන්දුෙවන්, කැපවීෙමන් එම නිෂ්පාදන
වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන එතුමාට මාෙග් ස්තුතිය ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික ජලජීවි වගා සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින් මිරිදිය ධීවර වගා ක්ෙෂේතෙය් දියුණුවට කරන
උදවුවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාම කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරනවා.
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමාට ෙම් වාෙග් පාලන නිෙයෝග ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන්
මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා.
ස්තුතියි.
[பி.ப. 5.23]

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා (නැවත පදිංචිකිරීෙම්
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு விநாயக
அைமச்சர்)

ர்த்தி

ரளிதரன் - மீள்கு ேயற்ற பிரதி

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister
of Resettlement)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் சட்டத்தின் கீழான
ஒ ங்குவிதிகைள அ லாக்குவ
பற்றி நாங்கள் கைதத் க்
ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
எங்க ைடய
நா
கடலால்
சூழப்பட்ட ஒ தீவாக இ க்கின்ற காரணத்தினால் ெபா வாக
கடற்ெறாழில் என்ப
எங்க க்கு மிக ம்
க்கியத் வம்
வாய்ந்த ஒ
ைறயாக இ க்கின்ற . அ
எம
ெபா ளாதாரத்ைதக் காக்கின்ற, தாங்கி நிற்கின்ற ஒ
ைறயாக இ க்கின்ற . உண்ைமயிேல மீன்பி த் ைறையப்
ெபா த்தவைரயில் கடந்த 30 வ ட காலத்தில் நாட் ல்
கிட்டத்தட்ட
ன்றில் இரண்
பகுதி கடற்பிரேதசத்தில்
மீன்பி
நடவ க்ைககள் அற்ற ஒ
நிைல காணப்பட்ட .
இன் மதிப் க்குாிய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்
இந்த
நாட்ைட
வி வித்
எங்க ைடய
மக்க க்கு
சுதந்திரத்ைத
வழங்கியதன்
காரணமாக
தற்ெபா
அைனத் ப் பகுதிகளி ேம மீன்பி நடவ க்ைககள் சிறந்த
ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்
வ வைத அல்ல
சிறந்த
ைறயில் வளர்ச்சிெபற் வ வைத நாங்கள் காண்கின்ேறாம்.
அேதேநரம், கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி
அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கைள நாங்கள் பாராட்ட
ேவண் ம்.
ஏெனன்றால், அவர் பல தடைவகள் கிழக்கு
மாகாணத் க்கு ேநர யாக வந் எங்க ைடய மீனவர்கைளச்
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சந்தித் ப்
பல
ஊக்குவிப்
நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாண்
க்கிறார்;
தற்ெபா
ம்
ேமற்ெகாண்
வ கின்றார். நன்னீர் மீன்பி யாக இ ந்தா ம் சாி, கடல்
மீன்பி யாக இ ந்தா ம் சாி அைமச்சர் அவர்கள் அவற் க்கு
உதவி
வ கின்றார்.
அேதேபான்
பண்ைண
உற்பத்தியாளர்க க்கும் தற்ெபா
பாாிய உதவிகைளச்
ெசய்
வ கின்றார். அந்த வைகயில் அைமச்சர் அவர்கள்
இன்
மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல இறால் குஞ்சுகைள
உற்பத்தி ெசய்கின்ற ஒ நிைலயத்ைத கிட்டத்தட்ட 18 ேகா
பாய் ெசலவில் அைமத் த் திறந்
ைவத்தி க்கின்றார்.
அேதேபான் இன் அங்குள்ள மக்க க்கு இலவச ேசைவ
வழங்கும் கமாக கிட்டத்தட்ட ஆ ேகா
பாய் ெசலவில்
ஒ model farm அைமக்கப்பட் வ கின்ற . இ அைனத்
மக்க க்கும் பிரேயாசன ள்ளதாக அைம ம். அேதேநரம்
ைற கங்கள் மற் ம் சந்ைதப்ப த் தல் ேபான்ற பல
விடயங்களி ம் அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் ெச த்தி
வ கின்றார்.
இன்
இலங்ைகயிேல உள்ள மீனவர் சங்கங்களில்
மட்டக்களப் மாவட்டத்தி ள்ள மீனவர் சங்கம்தான் மிக ம்
ெபாியதாக இ க்கின்ற . அதாவ
அந்த மீன்பி ச் சங்கம்
கிட்டத்தட்ட 13 ஆயிரம் அங்கத்தவர்கைள உள்ளடக்கியதாக
இ க்கின்ற . அேதேநரம் அங்கு கிட்டத்தட்ட 137 கிராமிய
அைமப் க்கள் இயங்குகின்றன. நன்னீர் மீன்பி த் ைறையப்
ெபா த்தவைரயில், அங்கு கிட்டத்தட்ட 28 சங்கங்கள்
இ க்கின்றன. அைவ கிட்டத்தட்ட 800 மீனவர்கைள
உள்ளடக்கியதாக இ க்கின்றன. தற்ெபா
அைவ ேம ம்
விாிவாக்கப்பட்
வ கின்றன.
ேநற் ம்
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி ள்ள மக்க க்கு 22 மீன்பி
வள்ளங்க ம்
கிட்டத்தட்ட
100
வைலக ம்
வழங்கியி ந்ேதாம்.
அதற்காக ம் நாங்கள் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு
நன்றிகூறக்
கடைமப்பட்
க்கின்ேறாம்.
அேதேநரம்
தற்ெபா
மட்டக்களப்பிேல
multi-day
boat
என்
ெசால்லப்ப கின்ற வள்ளங்கள் 355, அத் டன் ஒ
நாள்
படகுகள், outboard motor படகுகள் மற் ம் மாதல் வள்ளங்கள்
என் 4,825 படகுகள் பாவைனயில் இ க்கின்றன.
உண்ைமயிேல நாங்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைளப்
பாராட்ட ேவண் ம். ஏெனன்றால், உலகில் அர நா கள்
சிலவற்றில் த்தம் நடப்பதன் காரணமாக மண்ெணண்ெணய்
விைல கூ யி ந்தா ம் எங்க ைடய மீனவர்களின் தரத்ைதக்
குைறத் விடக்கூடா
அல்ல
அவர்களின் வாழ்க்ைக
பாதிக்கப்படக்கூடா
என்பதற்காக இன்
இலவசமாக
மண்ெணண்ெணய்
வழங்குகின்ற
திட்டெமான்
அரசாங்கத்தினால்
அ ல்ப த்தப்ப கின்ற .
இதனால்
இன்
எங்க ைடய
மீனவர்கள்
மிக ம்
நன்ைமயைடகிறார்கள்.
மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல
மாதாந்தம் கிட்டத்தட்ட 20 மில் யன்
பாய் ெசலவில்
மண்ெணண்ெணய்
மீனவர்க க்கு
இலவசமாக
வழங்கப்ப கின்ற . இதைனச் சிலர் விமர்சிக்கின்றார்கள்.
அதற்கு என்ன காரணம் என்
ாியவில்ைல. ஆனால், இன்
எங்க ைடய
மக்கள்
அந்த
நைட ைறைய
ஏற் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள். அந்தவைகயில் எந்த ஓர்
அரசாங்க ம் ெசய்யாத அள க்கு மண்ெணண்ெணய்ைய
இலவசமாக விநிேயாகித் , அந்த மீனவர்கைளத் தாங்கி
நிற்கின்ற இந்த அரசாங்கம். அ மாத்திரமல்ல, அரசாங்கம்
எங்க ைடய மீனவர்க க்கு ஓய் தியத் திட்டத்ைத ம்கூட
அறி கப்ப த்தியி க்கின்ற . அந்த வைகயிேல கிழக்கு
மாகாணத்
மீனவர்கள்
இன்
மிக ம்
தி ப்திப்பட்டவர்களாக இ க்கின்றார்கள். இைத எவ ேம
ம க்க
யா .
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அேதேநரத்தில்,
எங்க ைடய
பகுதிகளில்
சில
குைறபா க ம் இ க்கின்றன. அதாவ
மட்டக்களப்
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் கிட்டத்தட்ட 360 ந த்தரக்
குளங்கள்
இ க்கின்றன,
9
பாாிய
நீர்த்ேதக்கங்கள்
இ க்கின்றன. நன்னீர் மீன்பி த் ைறையப் ெபா த்த
வைரயில், அதற்குத் ேதைவயான தண்ணீர் வசதிகள் நிரம்ப
இ க்கின்றன.
ஆனால், அங்கு விடப்ப கின்ற மீன்
குஞ்சுகளின் ெதாைக ேபாதாமல் இ க்கின்ற . மாண் மிகு
அைமச்சர் அவர்களிடம் நான் இ சம்பந்தமாக ேவண் ேகாள்
ஒன்ைற வி த்தி க்கின்ேறன். அவர் அைத உடன யாக
நிைறேவற்றித் த வதாகக் கூறியி க்கின்றார். அதற்காக ம்
நான் அைமச்சர் அவர்க க்கு எங்க ைடய மக்களின் சார்பில்
பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.
அ மாத்திரமல்ல, மட்டக்களப் மாவட்டத்திேல 2005ஆம்
ஆண் 8,840 ெமற்றிக் ெதான்னாக இ ந்த மீன் உற்பத்தி,
தற்ேபா
37,282 ெமற்றிக் ெதான்னாகக் கூ யி க்கின்ற .
ெதாடர்ந் ம் அந்த உற்பத்தி கூ க்ெகாண்ேட ெசல்வதற்கான
வாய்ப்
இ க்கின்ற .
ஏெனன்றால்,
இன்
மீன்பி த் ைறயிேல ந ன ெதாழில் ட்ப வசதிகைள ெகளரவ
அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் மீனவர்க க்கு
அறி கஞ்ெசய்
வ கின்றார். அதாவ , ஆழ்கட ேல
மீன்கைளக் கண் பி ப்பதற்கான 'சற்றைலட்' ெதாழில் ட்பம்
தற்ெபா
அறி கப்ப த்தப்பட்
வ வதால் நிச்சயமாக
இந்த மீன்பி த் ைற இன் ம் ேமேலாங்குவதற்கு வாய்ப்
இ க்கின்ற . மட்டக்களப் மாவட்ட மக்கள் மாத்திரமல்ல,
வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசர்ந்த மீனவ மக்கள் அைனவ ம்
மீன்பி த் ைறயிேல
இன்
பாாிய
ெபா ளாதார
வளர்ச்சிையப் ெபற்
வ கின்றார்கள்.
த்தம் நைடெபற்ற
காலத்தில் மீனவர்களால் கட க்கு ேபாய் மீன்கைளப் பி க்க
யவில்ைல; அப்ப மீன்கைளப் பி த்தா ம்கூட அவற்ைற
சந்ைதப்ப த்த
யவில்ைல. ஆனால், இன்
மீன்கைளக்
ெகாள்வன
ெசய்வதற்காகப் ேபாட்
ேபாட் க்ெகாண்
வர்த்தகர்கள் வ வதால் அங்கு மீன்களின் விைலயில்
அதிகாிப்
காணப்ப கின்ற .
ெவளிநா க க்குக்கூட
மீன்கள்
ஏற் மதி
ெசய்யப்ப கின்றன.
உண்ைமயான
சுதந்திரத்ைதப் ெபற்றதன் பலனாக இன்
அந்த மக்கள்
எல்லாத் ைறகளி ேம
ன்ேனறி வ வைத எங்களால்
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அ மாத்திரமல்ல, கட ண
என்ப
ஒ
மனித க்கு இன்றியைமயாத ஒன்றாகக்
காணப்ப கின்ற . அந்த உண
கூ தலான
ரதத்ைத
வழங்குகின்ற உணவாக ம் இ க்கின்ற . நன்னீர் மற் ம்
கடல்நீர் மீன் உற்பத்திகள் இலகுவாக இன்
மக்க க்கு
கிைடக்கின்றன. அதன் காரணமாக எங்க ைடய தாய்மார்
ேபாசாக்குமிக்க
குழந்ைதகைளப்
பிரசவிக்கின்றார்கள்.
பிள்ைளகள் ேபாஷாக்குைடயவர்களாக வளர்கின்றார்கள்.
அந்த வைகயில், இந்த மீன்பி த் ைறயிேல மீனவர்க க்கு
ெமன்ேம ம் வசதி வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக்ெகா ப்பதற்கு
நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம்; எங்க ைடய அரசாங்க ம்
தயாராக இ க்கின்ற .
தற்ெபா
கிழக்கு மாகாணசைபத் ேதர்தைல நாங்கள்
எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ேறாம்.
எத்தைனேயா
மானியங்கள்
மக்க க்கு வழங்கப்பட்
க்கின்றன. மீன்பி த் ைறயின்
ேமம்பாட் க்கு
ைற கங்கள்
கட் க்ெகா க்கப்
பட்
க்கின்றன. எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயங்கள் கட் க்
ெகா க்கப்பட்
க்கின்றன. அவற்றின் பலன்கைள மக்கள்
அ பவித் க் ெகாண்
க்கின்றார்கள். அதற்காக அந்த
மக்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் கடற்ெறாழில், நீரக
வள லங்கள்
அபிவி த்தி
அைமச்சர்
அவர்க க்கும்
நன்றி ைடயவர்களாக இ ப்பார்கள் என்பைதக் கூறிக்
ெகாண் விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.
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(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ධීවර කර්මාන්තය
දියුණු කිරීම සඳහා ධීවර අමාත්යාංශය යටෙත් අලුත් අණපනත්
පැනවීම පිළිබඳව අෙප් සතුට පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම අද ෙම්
විවාදයට සහභාගි වුණු ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් නිෙයෝජනය කරන
ආසන වෙට්ට මුහුද පිහිටා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ
මන්තීවරුන් කරදිය මත්ස්ය කර්මාන්තය කරන පෙද්ශ
නිෙයෝජනය කළ මන්තීවරුන් හැටියටයි මම දැක්ෙක්. මා
නිෙයෝජනය කරන ආසනය වෙට්ට මුහුද නැති වුණත් මිරිදිය
මත්ස්ය කර්මාන්තය ෙකෙරහිත් මීට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ
යුතුය කියා මා හිතනවා.
ඉන්දියාව ගැන බැලුෙවොත් ඒ රෙට් මුළු මත්ස්ය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 55ක්ම ලබා ගන්ෙන් මිරිදිය මත්ස්ය
නිෂ්පාදනෙයනුයි කියා ෙපෙනනවා. සියයට 45ක පමාණයක්
විතරයි කරදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙයන් ලබා ගන්ෙන්. අෙප් රෙට්
වැව් 30,000ක් තිෙබනවා. ඒ වැව් 30,000න් මිරිදිය මත්ස්ය
නිෂ්පාදනය සඳහා අපට ෙයොදා ගන්න පුළුවන් පමාණය ෙකොච්චරද
කියලා හරියටම මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ වැව් 30,000න් අඩක් -වැව්
15,000ක්- පමණ මිරිදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනය සඳහා අපට ෙයොදා
ගන්න පුළුවන් කියා මා හිතනනවා. කමවත්ව, විධිමත්ව ඒ වැව්
මිරිදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොදා ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට්
ගම්බද ජනතාවට මීට වඩා මිරිදිය මාළු පමාණයක් ආහාරයට
ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබ්වි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය්
ගණනය කිරීම් අනුව අෙප් රෙට් පුංචි දරුවන්ෙගන් සියයට 20ත්30ත් අතර පමාණයක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. මාළු
ටිකක් කන්න ලැෙබනවාය කියන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් මත්ස්ය
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවාය කියන්ෙන්, ලාෙබට මාළු ටිකක් ගන්න
ලැෙබනවාය කියන්ෙන් එයින් අෙප් රෙට් දරු දැරියන්ෙග් මන්ද
ෙපෝෂණය අඩු ෙවනවාය කියන එක විතරක් ෙනොෙවයි, ශක්තිමත්
ජනතාවක් බිහි කරන්න පිටුවහලක් ලැෙබනවාය කියන එකයි. ඒ
ගැන අටුවා, ටීකා කියන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා විධිමත්
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි. ඒ සඳහා අපට
විශාල මුදලක් වැය ෙවන්ෙනත් නැහැ.
ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මන්තීතුමා සඳහන් කළා,
අතීතෙය් අෙප් රජ දරුවන්ෙග් කාලෙය් ඉඳලා තිබුණු මිරිදිය
මත්ස්ය කර්මාන්තය පිළිබඳව. සරල වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ
කරලා, වැව්වල මිරිදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනයට අවශ්ය කරන
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා
නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඒ වැව් වෙට් ජීවත් ෙවන ජනතාව
දැනුවත් කරන්න අපට පුළුවන්. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්,
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් සහ අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්
විශාල වැව් තිෙබනවා. නිකවැරටිෙය්, මාගල්වැව කියන්ෙන්ත්
විශාල වැවක්. එවැනි වැව් අවට ජීවත් ෙවන ජනතාව ඒක රාශි
කරලා, සමිති හදා ඒ අයට ඒ සඳහා පුහුණුවක් ලබා දීලා විධිමත්
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත් ඒක ඒ ජනතාවට ෙහොඳ ආදායම්
මාර්ගයක් ෙවනවා. එක පුද්ගලෙයකුට දවසකට මාළු කිෙලෝ 10ක්
අල්ලන්න පුළුවන් නම් ස්වයංරැකියාවක් විධියට ඒක වැදගත්
ෙවනවා. එතෙකොට අපට ස්වයංෙපෝෂිත ආර්ථිකයක් කරා ළඟා
ෙවන්නටත් පුළුවන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ රසවත්, ගුණවත්
මිරිදිය මාළු ආහාරයට ගන්න ගම්වල ඉන්න ජනතාවට
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි ෙද්වල් ෙකෙරහි
අවධානය ෙයොමු කරන්නටය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා
කරනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 දී අෙප් රෙට් මිරිදිය
මත්ස්ය නිෂ්පාදනය සියයට 13.48ක් වුණා. 2010 දී ඒක සියයට
13.54යි. ඒක ෙබොෙහොම අඩු පමාණයක්. ඉන්දියාෙව් නම් එය
සියයට 55ක් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු
කරන්නටය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු අමාත්යතුමා
යටෙත් පවතින ධීවර අමාත්යාංශයට අදාළව ජනතාව විසින් මා
ෙවත දැනුම් දුන් කරුණු කිහිපයක් ෙකෙර්ත් අවධානය ෙයොමු
කරන්න කැමැතියි. මීගමුව ධීවර වරායට ඕබෙබන් මීට අවුරුදු
30කට කලින් මුහුදු බත් වූ විශාල නැවක් තිෙබනවා. ඒක යකඩ
නැවක්ය කියා සමහරුන් කියනවා. රත්රන් නැවක්ය කියා තවත්
සමහරුන් කියනවා. ඒ ආදී විවිධ ෙද්වල් කියනවා. එතැන ෙලොකු
ගල් පරයක් තිෙබනවා. ඒ ගල් පරෙය් හැප්පිලා තමයි නැව මුහුදු
බත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් තවමත් නැෙවන් ෙකොටසක් උඩට
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ෙම් විධියට නැෙව් ෙකොටසක් උඩට
ෙපෙනන්න තිෙබන නිසා තමයි ධීවරයන්ට ගල් පරය මග හැරලා
යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක landmark එකක් විධියට ඒ
අය පාවිච්චි කරනවා. ෙම්ක අයිති ෙවන්ෙන් ධීවර අමාත්යාංශයට ද
ෙකොහාට ද මම දන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත් රජෙය්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට තමයි ෙමය අයිති ෙවන්ෙන්. මට දැන
ගන්නට ලැබී තිෙබනවා, කිසිම ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව
ඊෙය් ෙපෙර්දා කවුරු හරි පුද්ගලෙයක් විසින් ෙම් නැව යකඩ
සඳහා ලබා ගැනීමට උත්සාහ කර තිෙබනවාය කියා. මම හිතන
හැටියට ලක්ෂ එකයි ගණනක් තමයි ෙගවා තිෙබන්ෙන්. ඒ විධියට
ෙම් නැව ගන්න තීරණය කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක මට දැන ගන්න
ලැබුණා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, සාගරෙය් තිෙබන ගිලිච්ච නැව්වල යකඩ
ගන්න එක දැන් තහනම් කරලා තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා එෙසේ කිව්වාට ඒ පෙද්ශය භාර ඉන්න
තමුන්නාන්ෙසේෙග් නිලධාරින්ෙගන් අහලා බලන්න. ෙම් වන
ෙකොට අත්සන් කිරීම් ආදී සියල්ල අවසන් කරලා ඉවරයි. එක්
ලක්ෂ ගණනක් ෙගවලා ඒ නැව ලබා ගන්න තීරණය කරලා
තිෙබනවා. ෙමය ෙකෝටි ගණනක් වටිනා නැවක්. යකඩවලට
විකුණුවත් ෙකෝටි ගණනක් වටිනා නැවක්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට ආයතන කිහිපයකින් වාර්තා ගන්න
ඕනෑ. Cabinet subcommittee එකක් තිෙබනවා. ඒෙකන්
අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ. පුරා විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නාරා එක
වාෙග් ඒ සියලු පාර්ශ්වයන් අනුමැතිය දුන්ෙනොත් විතරයි ගන්න
පුළුවන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මට ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නයි වුවමනා
වුෙණ්. මම දන්නා විධියට නම් ඊට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයකුයි
මීගමුෙව් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා එෙහම කරනවා නම්
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙමොකද රෙට් ෙද්වල්, ජනතාවෙග් ෙදවල්. අර
ගල් පරවල ෙනොවැදී ධීවර කටයුතු කර ගන්න, වරායට එන්න ඒක
ෙහොඳ සලකුණක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේ
කියා කරනවා නම් මට ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ.
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ගරු අමාත්යතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්
ශාන්ත ෙජෝන් මාළු ෙවෙළඳ ෙපොළ පෑලියෙගොඩට ෙගනාවා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු ෙදයක් තමයි පෑලියෙගොඩට
ෙගන එන ෙකොට ඒ මිනිසුන්ටම ඒ ස්ථානෙය් ඒ කටයුතු කර
ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා කියලා. පෑලියෙගොඩට ෙගන එන
ෙකොට සියයට 25කට මාළු ලෑලි හම්බ වුෙණ් නැහැ, ගරු
ඇමතිතුමනි. ඒ සඳහා ඒ අදාළ නිලධාරින් කියා සිටිෙය් කුලියට
හිටපු අය සඳහා තමයි ඒ මාළු ලෑලි ෙනොලැබුෙණ් කියලා. නමුත්
අද ෙවන ෙකොට ෙම් පෑලියෙගොඩ මාළු ලෑලි පවත්වාෙගන-

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, කුලියට
අයිතිකාරයාට දුන්ෙන් නැහැ.

හිටපු

ෙකනාට

දුන්නා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් පෑලියෙගොඩ තමුන්නාන්ෙසේෙග් අලුත්
ස්ථානෙය් සියයට 75ක් ඉන්ෙන් අයිතිකාරයන් ෙනොෙවයි, කුලියට
ඉන්න අයයි. ෙවන අයට දීලා. ඒ ෙගොල්ලන් කුලියට ෙවන අයට
ෙදනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමා නම් ටික ෙදන්න. එෙහම අහු වුෙණොත් ෙහට දවෙසේ
ෙවන ෙකොටම අයින් කරනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා දන්නවා. මට නම් ටික නම් ෙදන්න පුළුවන්. ඔබතුමා
දන්නවා. කියන්න ඕනෑ නැහැ. සියයට 75ක් ඉන්ෙන් කුලියට
ගත්තු අයයි. එක එක්ෙකනාට දීලා ඒ ෙගොල්ලන් ආපසු කුලියට
දීලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපි ඔක්ෙකෝම check කරනවා. එෙහම අහු වුෙණොත් අයින්
කරනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ග ගන්නවා නම් කිසි
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒක තමයි යථාර්ථය.
ඊට අමතරව ඒ ස්ථානෙය් සංස්ථාෙව් cool room එකක්
තිෙබනවා. මම දන්නා විධියට ඒක ඇතුෙළේ සභාපතිතුමාෙගත්
cool room එකක් තිෙබනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැහැ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

නැද්ද එෙහම එකක්? හරි. මට ඒ ධීවරයන් කියපු කාරණයයි
මම කිව්ෙව්. මම ඒක ෙහොයලා බැලුෙව් නැහැ. නමුත් ඒ
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මම
කැමැතියි. ෙමොකද මම ඒ ගැන සියයට සියයක්ම දන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා දන්ෙන් නැති ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් තර්ක කරන්න මා
කැමැති නැහැ. නමුත් ෙම්වා ජනතාව කියන ෙද්වල්. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා
ඉල්ලනවා.
සිල්ලර ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ලෑලි 128ක් අද ෙවන ෙකොට වහලා
තිෙබනවා කියලා අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.
ඒ ෙමොකද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ඔබතුමා ඒ ගත්ත වැරදි
තීරණ නිසාද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. එෙහම නම් ඒ
සම්බන්ධෙයනුත් අවධානය ෙයොමු කරන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

කියන්න ෙගොඩාක් කාරණා තිබුණත් මට ඒවා කියන්න
අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කරුණ
ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. විෙශේෂෙයන්ම
අෙප් පෙද්ශවල නිකම්ම නිකම් තිෙබන විශාල වැව්වල මිරිදිය
මත්ස්ය නිෂ්පාදනයට කියා මාර්ග ගන්න. මත්ස්ය නිෂ්පාදනය කියා
කියන්ෙන් කරදිය මසුන් නිෂ්පාදනය විතරක් ෙනොෙවයි. අද මිරිදිය
මත්ස්ය නිෂ්පාදනය සියයට 13යි. කරදිය ධීවර කර්මාන්තය සඳහා
විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලා අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්. එම නිසා
මිරිදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනය සඳහාත් තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය
ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඊ ළඟට ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
පහක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ. භා. 5.39]

ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා
(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக)

(The Hon.V.K. Indika)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන්
ගරු අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග ගැන කථා
කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. අපි දන්නවා, මිරිදිය
ධීවර කර්මාන්තය වඩාත්ම පචලිත වුණු කාලය මුලින්ම ආරම්භ
වුෙණ් වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එදා ධීවර අමාත්යවරයා
වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය්ය කියන එක. එදා ඒ ආරම්භ
කරපු වැඩ පිළිෙවළ පසු කාලීනව නැවත වරක් අකර්මණ්ය වුණා.
නැවත අෙප් ආණ්ඩුව බලයට ආවාට පස්ෙසේ තමයි ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන මිරිදිය ධීවරයන්ටත් සුවිශාල ෙමෙහයක්
කරන අමාත්යාංශයක් බවට ධීවර අමාත්යාංශය පත් වුෙණ්.
මා හිතන හැටියට ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග තුළ
ඉතාම ෙයෝග්ය වගන්ති කීපයක් අඩංගු කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මිරිදිය ජලාශවල ජීවත් වන, ෙබෝ කරන මසුන් ඉතා
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කුඩා අවධිෙය්දීම තහනම් දැල් පන්න පාවිච්චි කරලා ඇල්ලීම
නිසා අද ඒ මසුන් විශාල වශෙයන් විනාශයට පත් වනවා. තවත්
මාළු පැටවුන් ෙබෝ වීමට ෙපර ඒ මසුන් ෙගොඩට ගන්නවා. එම
නිසා ගරු ධීවර අමාත්යතුමා ෙම් ෙගන එන නිෙයෝග තුළින් ගෑම්
250ට වඩා බර අඩු තිලාපියා වර්ගෙය් මසුන් ඇල්ලීම තහනම්
කිරීම මා අගය කරනවා. ෙමොකද, තිලාපියා මත්ස්යයාෙග් බර
ගෑම් 250ට වඩා වැඩි වන ෙකොට තමයි ඔවුන්ෙග් ෙබෝ වීම ස්වයංව
සිදු වන්ෙන්.
අපි ජලාශවල තැන්පත් කරන ෙරෝහු, කැට්ල්, බිග්ෙහඩ් කාප්,
ගාස් කාප්, සිල්වර් කාප් වැනි මත්ස්යයන් ස්වයංව ෙබෝ කරන්න
බැහැ. අපි ඒ මත්ස්යයන් අභිජනන මධ්යස්ථානවලට ෙගනැවිත්,
එහිදී ෙබෝ කරලා තමයි ෙම් ජලාශවලට මුදා හරින්ෙන්. අභිජනන
මධ්යස්ථානවලදී මත්ස්යයින් ෙබෝ කරලා, ඇසිට්ටන් ඇඟිල්ලන්
බවට පත් කරලා, ඒ ඇඟිල්ලන් ජලාශවල තැන්පත් කරලා තමයි
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව අෙප් ධීවර ජනතාවට
අවශ්ය පහසුකම් සලසා ෙදන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය කරන ෙකොට
අත්යවශ්ය ෙදයක් තමයි ධීවර සමිති කළමනාකරණය කිරීම. පසු
ගිය වකවානු තුළ එය කියාත්මක වීම නිසා ධීවරයන්ට යම් කිසි
කාල රටාවක් අනුව ධීවර කර්මාන්තය කරන්නට, ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ අනුව දැල්
එළන්න ෙවලාවක් දීලා තිෙබනවා; දැල් අකුළන්න ෙවලාවක් දීලා
තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමම නිෙයෝග යටෙත්, නියමිත
පෙද්ශවල පස්වරු 3.00 සිට පස් වරු 7.00 දක්වා වූ කාලය තුළ
පමණක් දැල් එළිය යුතු අතර, අස්වනු රැස් කිරීම ෙපර වරු 5.00
සිට ෙපර වරු 9.00 දක්වා කාලය තුළ සිදු කළ යුතුයි. මා හිතන
හැටියට ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ෙමවැනි කමයක්
නැති නිසා තමයි ෙවන ෙකනකුෙග් දැලකින් අල්ලන මාළු තව
ෙකනකුෙග් ඔරුෙවන් ෙගොඩට ෙගෙනන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය නැති
කරන්න නම් ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක අවශ්යතාවක් පවතිනවා.
එෙහම නැත්නම් ධීවරයන් අතර කලෙකෝලාහල ඇති වන්නත්
ෙමය ෙහේතුවක් වනවා. ජලාශයක් ඉදිරිපිට ජීවත් වන ෙකනකු
හැටියට මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් කටයුතු ආරම්භ කළ
ෙමොෙහොෙත් සිට අවසානය දක්වා ඒ කටයුතු පිළිබඳව යම් කිසි
දැනීමක් මට තිෙබනවා. ඒ නිසා මා ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
වනවා, ෙම් කියාවලිය නැවත වරක් ස්ථාපනය කිරීම
සම්බන්ධෙයන්. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ බෙලන් ෙහෝ ධීවර සමිතිවලට
ෙගන යා යුතුයි. එෙහම ෙනොමැති වුණාම තමයි අනවසර දැල්
එළන්ෙන්; අනවසර ෙවලාවට ජලාශවලට ගිහින් අනිකුත්
ධීවරයන් සමඟ පශ්න ඇති කර ගන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා
(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக)

(The Hon.V.K. Indika)

ෙම් කමය තුළින් ඉතාම සාධාරණ ෙලස ධීවරයන්
කළමනාකාරිත්වයකට ෙයොමු කරලා වැඩ කටයුතු කරන්න
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
ගරු අමාත්යතුමනි, මා එක ෙයෝජනාවක් කරනවා. අෙප්
ජලාශවල ශීඝ වශෙයන් තණෙකොළ වර්ග වර්ධනය වීම නිසා අපි
තැන්පත් කරන මාළු පැටවුන් ෙබෝ කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක්
අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් නිෙයෝග තුළින් ඉදිරිපත්
කර තිෙබන කරුණුවලට අමතරව ෙපොඩි සංෙශෝධනයක් කරන්න
කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් තත්ත්වය වළක්වා
ගන්න, ෙම් ජලාශවල තිෙබන තණෙකොළ සහ වැව් තුළ ඇති වන
පැළෑටි විනාශ කරන්න තිෙබන පහසුම ෙද් තමයි, ‘තණෙකොළ
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කාපයා’ කියන මත්ස්යයා ෙම් ජලාශ තුළ වඩවඩාත් තැන්පත්
කිරීම.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

ඔබතුමාෙග් ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා, ගෑම් 1500ට වඩා අඩු
තණෙකොළ කාපයන් ඇල්ලීම තහනම් කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි,
ගෑම් 1500ට වඩා අඩු ෙනොෙවයි, තණෙකොළ කාපයා කියන සතා
අල්ලන්නම එපා කියලා ෙයෝජනා කරනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි.
ෙමොකද, තණෙකොළ කාපයා ෙබෝවීම ඉතා අඩුයි. අපට hatchery
එකක වුණත් හදා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ඒ සතුන්ෙගන් ඉතා
සීමිත සංඛ්යාවක් පමණයි. ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
තණෙකොළ කාපයා පැටවුන් 5000ක් අෙප් වැව් තුළට,
තණෙකොළවලින් වැසී ගිය ජලාශ තුළට මුදා හරින්න කටයුතු කර
දීම සම්බන්ධව. තණෙකොළ කාපයා ගෑම් 1500ක් ෙනොව ඊටත්
වඩා බර වැඩි වුණත් අල්ලන්න එපා කියන්න ඕනෑ. අපි නම් අෙප්
පෙද්ශෙය් ධීවර ජනතාවට කියන්ෙන් තණෙකොළ කාපෙයක් අහු
වුෙණොත් නැවත වරක් ඒ තණෙකොළ කාපයා ජලාශයට දමන්න
කියලායි. අෙප් වැව් ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ නිසා ඒක අෙප්
වැව්වල කියාත්මක කරනවා.

(The Hon.Victor Antony)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ
ඉදිරිෙය්දී ඉතාම සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් බවට පත් ෙවලා, අෙප්
මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය කරන ජලාශවල තත්ත්වය තව තවත්
උසස් කරන්න අෙප් ගරු අමාත්යතුමාට හා නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමාට හැකි ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ
ෙවනවා.
[අ.භා. 5.47]

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)
මූලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය සඳහා
නිෙයෝග පනවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ධීවර කර්මාන්තය තව තවත්
විධිමත් ආකාරයකට ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ධීවර
අමාත්යතුමාට ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. අද එතුමා ධීවර හා ජලජ
සම්පත් පනත යටෙත් නිෙයෝග රාශියක් පනවා තිෙබනවා.
උඩප්පුව සහ ෙසමුතුෙතොඩුවාෙව් දැල්ලන් ඇල්ලීම පිළිබඳව,
මිරිදිය ධීවර ජලාශ 18කට නීති පැනවීම පිළිබඳව, බහුදින යාතා
පිළිබඳව, රක්ෂණය පිළිබඳව, transponders සහ satellites
ෙබෝට්ටුෙව් සවි කර ඇති බවට සහතිකයක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව,
කෘතිම උපස්තර මත ජල ජීවීන් වගා කිරීම පිළිබඳව ඉතාම වැදගත්
කරුණු කීපයක් ෙවනුෙවන් අද එතුමා නීති පනවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි නීති නැති
නිසා, හුඟක් ෙවලාවට නීති තිබුණත් ඒවා කියාත්මක ෙනොවන
නිසා, මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය අයාෙල් යනවා. ඒ වාෙග්ම කරදිය
සහ කිවුල් දිය ධීවර කර්මාන්තෙය්ත් ෙමවැනි තත්ත්වයන් තිබීම
කනගාටුවට කාරණයක්. අපි ස්තූතිවන්ත ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමා
පත් වුණ දා ඉඳලා තහනම් දැල් තහනම් කරලා ධීවර කර්මාන්තය
විධිමත් කරන්න දරන උත්සාහයට.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

කාරක

සභාපතිතුමා

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்
பிறகு,
மாண் மிகு ஜானக
பண்டார
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා කියමින් හිටිෙය්
විධිමත් ධීවර කර්මාන්තයක් සඳහා අෙප් ධීවර අමාත්යතුමා අද
පනවන ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳවයි.
මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ජලාශ 18කට පමණක් ෙනොෙවයි
සීමා කළ යුත්ෙත් ගරු අමාත්යතුමනි. ෙම් රෙට් තවත් ෙබොෙහෝ
ජලාශ තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන් විශාල ජලාශ
පමණයි. ඒ නිසා සාමාන්ය මට්ටෙම් ජලාශවලටත් ෙම් නීතිරීති
පැනවිය යුතුයි කියන එකයි මා අදහස් කරන්ෙන්. ඒ පිළිබඳවත්
ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.
ගරු අමාත්යතුමනි, උඩප්පුව ෙසමුතුෙතොඩුවාව යන පෙද්ශවල
දැල්ලන් ඇල්ලීෙම් කර්මාන්තය පිළිබඳ නිෙයෝග කීපයක් පනවා
තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. ෙමොකද, දැල්ලන් ඇල්ලීෙම්
නියුතු වන කාලෙය්දී, මාදැල් වට කරන පෙද්ශවල පවා අතු ෙකොටු
හිටුවා දැල්ලන් අල්ලන්න සමහර ධීවරෙයෝ කටයුතු කරනවා. ඒක
තමයි පශ්නය වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම පිල අතුවලට වඩා විශාල
පමාණෙය් ගස් හිටවන නිසා ඒවාෙය් පැටලිලා කුඩා ධීවරයන්ෙග්
දැල් ඉරිලා ගිහින් විශාල අර්බුදයක් එෙහම නැත්නම්
කලෙකෝලාහලයක් ධීවරයන් අතර පැවතුණා. එම නිසා පිල අතු
පමණක් ෙයොදා ෙගන විධිමත් ආකාරයට දැල්ලන් කර්මාන්තය
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් නිෙයෝගවලින් අවසර දීලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු
ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
මා ෙම් කාරණයත් කියන්න
කැමැතියි. දැල්ලා ඇවිල්ලා ඒ ගෙහේ එෙතන්ෙන් බිත්තර දාන්නයි.
පැටවුන් බිහි කරන්නයි ගෙහේ එෙතන්ෙන්. අෙප් ධීවරයා
කරන්ෙන්, පැටවු බිහි කරන්න දැල්ලා එල්ලිලා ඉන්න ෙකොට ඒක
වෙට්ට දැල එළලා ඒ දැලට දැල්ලන් ටික අල්ලා ගැනීමයි. ඒෙකන්
ෙවන්ෙන් ඒ දැල්ලාට බිත්තර දැමීමට කාලයක් නැති වීමයි. ඒ
දැල්ලාට බිත්තර දැමීමට කාලයක් නැහැ, ඒ දැල්ලා ෙනළා
ගන්නවා. නමුත්, දැල්ලා බිත්තර දාලා යන අවස්ථාෙව් අල්ලා
ගන්න විධිමත් කමයක් සකස් කළා නම් ලංකාෙව් දැල්ෙලෝ අඩු
ෙවන්ෙන් නැහැ; මුහුදට දැල්ලන් අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ. දැල්ලන්
බිත්තර පිටින්ම අල්ලා ගැනීෙම් ව්යාපාරයක් බවට දැන් ෙමය
පරිවර්තනය කර ෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද, දැල්ලා ගෙසේ එතුනාට
පස්ෙසේ එෙවෙල්ම ඒ කූඩුව අවුස්සලා දැල්ලන් ඇල්ලීමට කටයුතු
කරන නිසා. එවැනි ෙද්වල් දැල්ලන්ෙග් පජනන කටයුතුවලට
ෙලොකු බාධාවක් කියලායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා satellite කම, ඒ වාෙග්ම
transponder වාෙග් කම හඳුන්වලා ෙදනවා. ඒ ගැන මම ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා නව තාක්ෂණයට යනවා. ඒක
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ නිසා වැඩි කරදරයක් නැතිව මාළු සිටින
තැන් ෙසොයා ෙගන ඒ මාළු ටික ෙනළා ගන්න ධීවරයන්ට පහසු
ෙවනවා. හැම ධීවර යාතාවකටම ඒ තාක්ෂණය තිෙබනවා නම්
ෙහොඳයි. නමුත්, හුඟක් ධීවර යාතාවලට ඒ තාක්ෂණය ෙදන්න
අෙප් ආණ්ඩුවට එච්චරම ශක්තියක් නැහැ. නමුත් ගරු ඇමතිතුමා ෙමොකද, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ධීවර කර්මාන්තෙය් විශාල
දියුණුවක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා අංග සම්පූර්ණ
ධීවරෙයක් හැටියට- දරුණු මුහුෙද් රළ පතරත් එක්ක ගත කරන
අයට ආරක්ෂා සහිතව නවීන ජීවිත ආරක්ෂක උපකරණ satellite සහ transponder වාෙග් උපකරණ- ෙයොදලා ධීවර
කර්මාන්තය පහසු කරවන්න කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්ය
කියන එක පකාශ කරමින්, ඔබතුමා දරන ෙම් උත්සාහයට
ඔබතුමාට සුබ පතමින් මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් අවසන්
කරනවා. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Palitha Range Bandara.
You have 11 minutes.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா
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(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

බැහැ, කවදාවත් බැහැ.

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව පටන්
ගන්න ඉස්ෙසල්ලා, ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
ඇමතිතුමාෙගන් පුංචි කාරණා ෙදකක් පිළිබඳව ඉතා ෙකටිෙයන්
පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න පුළුවන් ෙවයිද? බහුදින යාතාවලට
transponder සවි කිරීම පිළිබඳව කථා කෙළොත්, එම transponder
ෙගන්වීම ධීවර සංස්ථාව ෙහෝ ධීවර අමාත්යාංශය තුළින් කරනවාද,
එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට ෙදනවාද, එෙහමත්
නැත්නම් ෙටන්ඩර් පටිපාටියකට යනවාද කියලා කියන්න
පුළුවන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඒ ෙගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන්ත් නැද්ද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එම කටයුත්ත ආරම්භ කරලා ඉවරයි. දැනට transponders
23ක් ෙගනැල්ලා, එයින් 3ක් සවි කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට
ඒක Technical Evaluation Committee එෙක් තිෙබන්ෙන්. ඒක
ඉවර වුණු විගස, Cabinet-Appointed Negotiating Committee
එකත් appoint කරලා තිෙබන නිසා ඒකට දාලා එයත් අවසන්
වුණාම කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්නවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

த ரங்ேக பண்டார)

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

අමාත්යාංශෙයන්ද
එෙහම
ආයතනයකින්ද ඒක කරන්ෙන්?

නැත්නම්

ෙපෞද්ගලික

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අමාත්යාංශෙයන්. අමාත්යාංශෙයන් ෙගන්වන්ෙන්. හැබැයි,
ජාත්යන්තර සමාගමකින්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

තව ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. එම transponders
ෙපෞද්ගලිකව ෙගනැල්ලා සවි කර ගන්න පුළුවන්ද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

බැහැ. ඒ satellite එකට අවශ්ය transponder එක ඒ විධියටම
තිෙබන්නට ඕනෑ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙවනත් ආයතනයකින් ෙපෞද්ගලිකව ෙගන්වා ගන්න බැරිද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එෙහම ගත්ෙතොත් සමහර ෙවලාවට හරියන එකක් නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. මම ඒ පිළිබඳව
විමසීමක් කෙළේ, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් වාෙග් ව්යාපෘති පටන්
ගත්තාම ඒ හැම ව්යාපෘතියක්ම ෙකොමිස් එකට යට ෙවනවා අපි
දැකලා තිෙබන නිසායි. කවුරු හරි ෙකෙනක් එය එක
ආයතනයකට දුන්නාට පස්ෙසේ, ඒ විකුණන හැම transponder
එකකින්ම යම් කිසි ගණනක් ඒක ලබා ෙදන තැනැත්තා ෙහෝ
බලධාරියා අතට ලබා ගන්නවා.

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඒක ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරලා කියාත්මක කරන්න කවුරු
හරි ඉදිරිපත් වුෙණොත් ෙකොෙහොමද?

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

යූෙරෝ මිලියන 14කටයි අපි ඒවා ලබා ගන්ෙන්. ඒත් ඒවා
VHF කමයට කරන ඒවා. පැරණි කමයට කුළුණු ගහලා,
තනිකරම satellite මඟින් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 7ක් වාෙග් මුදලක් තමයි වැය ෙවන්ෙන්. නමුත්,
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ලක්ෂ 4ක විතර මුදලක් තමයි ලංකා
ආණ්ඩුෙවන් වැය ෙවන්ෙන්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙහොඳයි.
ලංකාෙව් ෙම් වාෙග් ව්යාපෘති ආරම්භ වුණු
අවස්ථාවලදී අපි දැකලා තිෙබනවා, සෑම ව්යාපෘතියකම අවසාන
පතිඵලය වන්ෙන්, එම ව්යාපෘතිය එක්තරා ෙකොම්පැනියකට,
එක්තරා ආයතනයකට, නැත්නම් එක්තරා පුද්ගලයකුට භාර දීමයි
සිද්ධ වන්ෙන් කියන එක. ඒ විධියට එක් පුද්ගලෙයකුට භාර
දුන්නාට පසුව, ෙටන්ඩර් පටිපාටිය කුමක් ෙලස සඳහන් කළත්
අවසානෙය් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය විනිවිද භාවෙයන් යුතුව
කියාත්මක වන්ෙනත් නැහැ. අවසානෙය් දී සිදු වන්ෙන්
ෙමොකක්ද? මිලදී ගන්නා පාරිෙභෝගිකයාට - ෙම් ව්යාපෘතිෙය් දී
ෙකළින්ම ධීවරයාට - තමයි එහි බරපැන යන්ෙන්. අතරමැදියන්
ගණනාවකට ෙමහි මුදල් ෙබදිලා යනවා. අන්න ඒක පැහැදිලි කර
ගැනීම සඳහායි මා ෙම් ගැන ගරු ඇමතිතුමාෙගන් විමසුෙව්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

Moratuwa Campus එක, navy එක, අමාත්යාංශය, ෙම්
ඔක්ෙකොම-

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

හරි. ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත යටෙත්
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් දී හලාවත ධීවර
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ෙවෙළඳ ෙපොළ -මාළු මාර්කට් එක- ගැනත් මා ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව බලයට
පත් ෙවලා අවුරුදු 18ක විතර කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගතෙවලා
තිෙබනවා. අෙප් වික්ටර් ඇන්ටනි මන්තීතුමාත් - එතුමා ෙම්
අවස්ථාෙව් දී ගරු සභාෙව් නැහැ. - පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන් හලාවත
පෙද්ශෙය්. ෙම් හලාවත මාළු මාර්කට් එක ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශය යටතට ඇතුළත් වන එකක්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැහැ, නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

හරි. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටතට ඇතුළත් වන්ෙන් නැති
වුණාට, ඔබතුමන්ලා නගර සභාවත් එක්ක එකතු ෙවලා නගර
සභාෙවන් පරිපාලනය කළාට, ෙම්ක ධීවර ජනතාවෙග් -

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපට කිසිම අයිතියක් නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

අයිතියක් නැති වුණාට ඔබතුමා ධීවර ජනතාව නිෙයෝජනය
කිරීම සඳහා සිටින අමාත්යවරයා. එතෙකොට ධීවර ජනතාව
නිෙයෝජනය කරන අමාත්යවරයා වශෙයන් එම ධීවර ජනතාවට
පැන නඟින ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් එයට මැදිහත්වීම ඍජුවම
කළ යුත්ෙත් ඔබතුමායි. ඒක හරි ෙන්? ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට
ෙම් මාළු මාර්කට් එක අවුරුදු ගණනාවකින් ෙටන්ඩර් කරලා
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි අහන්ෙන්. ඉස්සර කාලෙය්ද පසු
කාලයකද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. මා දන්නා කාලෙය් ඉඳලා
ෙම්ක ෙටන්ඩර් කරලා නැහැ. එතෙකොට ඉස්සර කාලෙය් කරපු
වරදක් තිෙබනවා නම් අද කාලෙය් දී ඒක නිවැරදි කරන්නට ඕනෑ.
දැන් අවුරුදු 17ක කාලයක් තිස්ෙසේ එහි පරිපාලනය සිදු වන්ෙන්
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත්යි. එතෙකොට ෙම් අවුරුදු 17ක
කාලය තුළත් ඒ ඉස්සර කාලෙය් කරපු වරද ඔබතුමන්ලාත්
කරනවාද? ඒ වරද තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යනවාද? විනිවිද
භාවෙයන් කටයුතු කරන, නීතිය නිසි ෙලස කියාත්මක කරවන,
වංචාව, දූෂණය නැති කරන, - අර චන්දිකා මැතිනිය නම් කිව්ෙව්
Galle Face එකට ෙගනියලා හමගහනවා කියලා. එවැනි කමයක්
තමයි- කමයක් තමයි ඇති කරනවා කිව්ෙව්. එෙහම නම් ඉස්සර
කාලෙය් සිදු වුණු වරද තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යන්න ඉඩ දීලා
තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් එයට
ඉඩ දීලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් අවධානයටයි මා ෙමය ෙයොමු කරන්ෙන්. ෙමය
එක්තරා කණ්ඩායමකට සීමා කරලායි දීලා තිෙබන්ෙන්. එම
කණ්ඩායම නගරාධිපතිවරයාට පාලනය කරන්නත් බැහැ.
නගරාධිපතිවරයා විසින් ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙමය අතට අරෙගන
තිෙබනවා. ෙකොෙතක් කාලයක් එතුමාට එය කරන්න පුළුවන්
ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මා කිව්ෙව් ඒක තමයි. ඔබතුමා ඇහුම්කන් දුන්ෙන් නැහැ.
නගරාධිපතිතුමා ඊෙය්-ෙපෙර්දා වනෙකොට ෙමය අතට අරෙගන
තිෙබනවා. නමුත් එතුමාට දැවැන්ත විධියට බලපෑම් තිෙබනවා. ඒ
දැඩි බලපෑම් මැද තමයි ෙමය කරෙගන යන්ෙන්. එතුමාට
ෙකොෙතක් කාලයක් එය කරන්න ඉඩ ෙදයිද දන්ෙන් නැහැ.
ෙවනත් කණ්ඩායමක් ඉඳෙගන අර අහිංසක ධීවරයාෙගන් අති
විශාල මුදලක් දිනපතා හම්බ කරනවා. ඔබතුමා දන්නවාෙන්, අද
ධීවරයාට ජීවත් වන්නවත් විධියක් නැති බව; ෙබල්ෙල් වැල
දමාෙගන මැෙරන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන බව. එවැනි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබද්දී ඒ ධීවරයා ආරක්ෂා කර ගැනීම
සඳහා අමාත්යවරයා වශෙයන් ඔබතුමා ඍජුවම මැදිහත් විය යුතු
තැනක් තමයි හලාවත මාළු මාර්කට් එක. ඒක පසිද්ධ තැනක්. ඔරු
සහ ෙබෝට්ටු 3,500කට වැඩි පමාණයක් ෙම් ස්ථානයට සම්බන්ධ
වනවා. එෙහනම් ඒ ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු විය
යුතුයි, ගරු ඇමතිතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම හලාවත ධීවර වරාෙය් තිෙබන දැවැන්ත
පශ්නයක් තමයි ෙමෝය කට පිළිබඳ පශ්නය. හැමදාමත් වාරකන්
කාලය එනෙකොට, එෙහම නැත්නම් අවුරුද්ෙදන් ෙදෙකන්
පංගුවක් ෙමෝය කට වැෙහනවා. එදා ගරු එස්.ඩී.ආර්. ජයරත්න
මැතිතුමා ධීවර අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය්
ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. අද එය
ආසර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් යම් කාලයකට හරි ඒ
කියාවලිය විතරයි සාර්ථක වුෙණ්. ඉන්පසුව කිසිම ෙකෙනක් ෙම්
සම්බන්ධව කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. මුල් ගල් තබනවා, මුල් ගල
මුහුදට යනවා. එතැනින් එහාට ධීවරයාට ෙසතක් සිදු වුෙණ් නැහැ.
අදත් ධීවර ෙබෝට්ටු යන්න විධියක් නැහැ. දැනට දවස් තුනකට
ඉස්සර ෙවලා අයිස් පටවාෙගන ගිය ෙබෝට්ටුවක් ෙපරළුණා, ෙම්
ෙමෝය කෙට් වැල්ෙල් තල්ලු කරන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් ෙම්කට
විසඳුමක් ෙසොයන්නට ඕනෑ. අෙප් හලාවත පෙද්ශය නිෙයෝජනය
කරපු ඉස්සර හිටපු ධීවර නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා ෙම් පිළිබඳ
විවාදයකදී මට කිව්වා, dredger යන්තයක් ෙගනල්ලා දිනපතා
වැලි ඉවත් කරලා, ෙම් ෙබෝට්ටුවලට පහසුෙවන් යන්න ඉඩ
සලස්වා ෙදනවා කියලා. දැන් ඒ කියලත් අවුරුදු ගණනාවක් ගත
ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. මා කියලා තිෙබනවා, ඒ වැලි
අරෙගන ආපසු දමන්න කියලා. Dredgersවලට වියදම් කරලා
අපි කරන්ෙන් එතැනින් ගන්න වැලි ටික විකුණන එකයි. ඒ
විධියට තමයි කරන්ෙන්. නැතිව රජෙය් මුදල් වියදම් කරන්ෙන්
නැහැ ෙන් corporationsවලට. එතෙකොට ඒක කරන්න ඉඩ
ෙදන්ෙන් නැහැ. එතැන තමයි පශ්නය ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் )

(The Hon. Milroy Fernando)

එතැනින් එන්න ෙදනවා නම් හරි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු මිල්ෙරෝයි
අමාත්යතුමා)

පනාන්දු

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

මහතා
-ச

(සමාජ

සුබසාධන

க நலன் ாி அைமச்சர்)

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare)

දැන් නගරාධිපතිතුමා balance එකකුත් දාලා දීලා තිෙබනවා,
කිරලා ෙදන්න.
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ෙකොතැනින්ද?

ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் )

(The Hon. Milroy Fernando)

වැලි ටික අරෙගන පාෙරන් එන්න ෙදනවා නම් හරි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙමතැන ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ෙමතැන
සිදු වුෙණ් ෙබෝට්ටුව යන්න වැලි ටික ඉවත් කරලා ෙදන එක
ෙනොෙවයි, වැලි ව්යාපාරයක් පටන් ගත්ත එක. එක්තරා
කණ්ඩායමක් එකතු ෙවලා වැලි විකිණීෙම් ව්යාපාරයක් ආරම්භ
කළා. ජනතාව විරුද්ධ වුෙණ් ඒ වැලි ව්යාපාරයට.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

පහාරවලට ලක් වුණා. හලාවත ෙරෝහෙල්, එතැනින් ෙකොළඹ
ජාතික ෙරෝහෙල් මාස එකහමාරක, ෙදකක කාලයක් පතිකාර
ලබලා තමයි අවසානෙය් ඒ ෙගොල්ලන් ෙගවල්වලට ගිෙය්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙම් වරාය හැදුෙව් ජයිකා එෙකන්; ජපන් කට්ටිය. ඒත් වැලි
පිෙරනවා. තව නවයක වැලි පිෙරනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙම් පශ්නය ඇති වන්ෙන් වාරකන් කාලයට විතරයි ෙන්
ඇමතිතුමා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැහැ, සමහර කාලවලට-

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

සමහර කාලයක් නැහැ. හලාවත ෙමෝය කට ගැන මම
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව, වග කීමක් ඇතිවයි ඔබතුමාට කියන්ෙන්.
වාරකන් කාලයට තමයි ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. හලාවත ෙමෝය
කෙට් තත්ත්වය අර හිටපු ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්ය ගරු
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමාත් දන්නවා . ඒ වැලි ඉවත් කර ගන්න
එක ව්යාපාරයක් බවට පත් කළා. අන්තිමට ෙමෝය කෙටන් ඉවත්
කරන වැලි ෙනොෙවයි, දූපෙත් තිෙබන ඒ වැලිත් කපලා ෙගන
යන්න පටන් ගත්තා. අන්තිමට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, ඒ වැල්ෙල්
ජීවත් වන ජනතාවට - තාලියාඩිවැල්ෙල් ජීවත් වන ජනතාවට ජීවත් වන්න භූමියක් නැති ෙවනවා. ෙමතැන පටන් ගත්ෙත් වැලි
ව්යාපාරයක්. අන්න ඒක නිසායි මිනිස්සු විරුද්ධ වුෙණ්. එෙහම
නැතිව ෙමෝය කෙටන් ඉවත් කරන වැලි ෙගන යනවාට මිනිස්සු
විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් ජාවාරමටයි ජනතාව
විරුද්ධ වුෙණ් කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඔබතුමන්ලාට
පරිපාලනයක් ඇතිව ෙම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්; ෙම් ගැන
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. පාලනයක් නැතිව
හිතුමනාපෙය් ජාවාරම්කරුවන්ට ජාවාරම් කර ගන්නට ඉඩ දුන්න
නිසා තමයි ජනතාව විරුද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා "ජනතාව විරුද්ධ
වුණා, වැලි ටික ෙගන යන එකට ජනතාව විරුද්ධ වුණා" කියලා
ෙම් කටයුත්ත අතහැර දැම්මාට පස්ෙසේ අද ධීවර ෙබෝට්ටු 3,500කට
වැඩි සංඛ්යාවක් එතැනින් එහාට ෙමහාට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ඔබතුමා ධීවර ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරයා වශෙයන්
මීට වඩා සංෙව්දීව ෙම් පශ්නය විසඳන්නට කල්පනාකාරී ෙවන්න
ඕනෑ කියන එකයි මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, 2012 ෙපබරවාරි මාසෙය් හලාවත වැල්ෙල්
ජනතාව, මීගමුෙව් ජනතාව එකතු ෙවලා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කිසිදු
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් නැතිව -එදා කවුෙදෝ ඇමතිවරෙයක් කිව්වා
ෙද්ශපාලන පසුබිමක් තිබුණා කියලා. - ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට
විරුද්ධව දැවැන්ත උද්ෙඝෝෂණයක් පැවැත්වුවා. ආණ්ඩුව ඒ
උද්ෙඝෝෂණයට සහභාගි වුණු පුද්ගලයන් ෙවඩි තියලා ඝාතනය
කළා. ඇන්ටනී පනාන්දු එදා ඒ ෙවඩි පහරින් ඝාතනයට ලක් වුණා.
ඇන්ටනී පනාන්දු ඝාතනයට ලක් ෙවනවාත් එක්කම ෙජ්සුමරිය
කිංස්ලිත්, රීශනුත්, ෙරොෂානුත් කියන තුන් ෙදනාත් ෙවඩි
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විනාඩි කීයද ගිෙය්? තව විනාඩියක් ෙදන්න පුළුවන්ද?
ෙම් ෙජ්සුමරිය කිංස්ලි පසු ගිය දිනක ෙබල්ෙල් වැල දමා ෙගන
මිය ගියා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔවුන්ට ෙවඩි තිබ්ෙබ් ආණ්ඩුව.
ආණ්ඩුෙව් හමුදාව, ආණ්ඩුෙව් ෙපොලීසිය. ඔහුට ජීවත් ෙවන්න
විධියක් නැති නිසා තමයි ඔහු ෙබල්ෙල් වැල දමා ගත්ෙත්. ඒ
මරණ සහතිකෙය් සඳහන් ෙවනවා ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැති
නිසා තමන්ෙග් වයස අවුරුදු 14ක දරුවා අධ්යාපනය නතර කරලා
දැල් ෙතෝරන වැෙඩ්ට ගිහිල්ලා කීයක් හරි ෙසොයා ෙගන ජීවත්
කරවන්න හදන එක දරා ෙගන ඉන්න බැරි නිසා දරුවාෙග් කකුල්
ෙදක අල්ලලා වැඳලා, "උෙඹන් කාලා ජීවත් ෙවන්න බැහැ පුෙත්"
කියලා ෙව්දනාෙවන් ෙබල්ෙල් වැල දමා ෙගන මිය ගියා කියලා.
එතෙකොට ෙම් ඉන්ධන මිල වැඩි කෙළේ ආණ්ඩුව. ෙවඩි තැබුෙව්
ආණ්ඩුව. ඒ නිසා ෙම් වගකීම ගත යුත්ෙත් ආණ්ඩුව. එෙහම නම්
ෙම් උද්ෙඝෝෂණෙය් ඊළඟ මරණය සිදු කෙළේත් ෙම් ආණ්ඩුව
කියන එක පැහැදිලියි. ඒ නිසා අදවත් සංෙව්දී වන්න. ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙම් ධීවර පවුල්වලට උදව්වක් කරන්න. ආණ්ඩුව
ගත්ත ඒ ෙනොහික්මුණු කියාවලිය තුළ පවුල් හතරක ජනතාව අද
හලාවත වැල්ෙල් අනාථ ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන විෙශේෂ
අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් ජනතාව ෙවනුෙවන් කටයුතු
කරන්නය කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
අවසාන වශෙයන් මම කියන්ෙන් ධීවර සංස්ථාවට අයිති
ෙමෝදර වරායට එන Apollo Marine International (Pvt.)
Limited කියන සමාගමට අයිති යාතාවලින් රජයට, එෙහම
නැත්නම් ධීවර සංස්ථාවට රුපියල් එක් ෙකෝටි පණස්හත්
ලක්ෂයක් ෙගවන්න තිබුණා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please, wind up now.
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

අවසාන කරනවා.
ඒෙකන් රුපියල් 5,675,373.47ක මුදලක් අය කර ගන්න එපා
කියලා Managing Director නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ
නිෙයෝගය අනුව ඒ මුදල අය කර ගත්ෙත් නැහැ. ෙම් පාඩුව
එන්ෙන් කාටද? රජයට. එෙහම නැත්නම් රෙට් අහිංසක
ජනතාවට. ෙම් ගැන ඔබතුමා දන්ෙන් නැත්නම් දැන ගන්න, මම
ෙම් ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා. එය හැන්සාඩ්ගත කරන ෙලස
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නය

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

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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කියා ඉල්ලා සිටිනවා. කුමන බලයක් යටෙත් ද රුපියල්
57,00,000ක් අය කර ගන්න එපා කියලා Managing Director
නිෙයෝගයක් ෙදන්ෙන්? එෙහම බලයක් තිෙබන්ෙන් කාටද? ඒ
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නිසා ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන එක මතක්
කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

සභාෙම්සය මත තබන ලද ලියවිල්ල :
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்:
Document tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
மீன்பி த் ைற ெதாடர்பில் கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின
வளங்கள் சட்டத்தின் கீழான ஐந்
ஒ ங்குவிதிகைள
ெபா த்தமான
இந்தக்
காலகட்டத்தில்
இங்ேக
சமர்ப்பித்தி க்கின்ற ெகளரவ அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன
அவர்க க்கு எம மக்களின் சார்பில் த ல் நன்றிைய ம்
பாராட் க்கைள ம் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். ெகளரவ
அைமச்சர் அவர்கள் மன்னார் மாவட்டத் க்கு வ ைக
தந்தேபா அவர்க டன் நா ம், ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாத்
பதி தீன் அவர்க ம் மீனவ ச கத்ைதச் சந்தித்ேதாம். அந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில்
க்கியமான
ஒ
விடயத்ைத
மீனவ
ச கத்தினர்
ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்க க்கு
ன்னிைலப்ப த்தினார்கள். அ தான் அங்கு இ க்கின்ற
'பாஸ்' நைட ைற! இற்ைறவைர கடற்பைடயினரால் அந்த
'பாஸ்' நைட ைறைய நீக்க
யவில்ைல. நாங்கள்
மன்னா க்கு விஜயம் ெசய்கின்ற ஒவ்ெவா சந்தர்ப்பத்தி ம்
அந்த
மீனவர்கள்
இந்த
அரசாங்கத்ைதக்
குைற
கூறிக்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
காைலயில்
மீன்பி க்கச்
ெசல்பவர்கள் மாைல ேநரத்தில் 'பாஸ்'கைளப் ெப வதற்காக
கடற்பைட
காமில் காத்தி க்கேவண் ய அவல நிைலைய
எங்களால்கூடச் சகிக்க
யாதி க்கிற . இர கண்விழித் க்
கட க்குச் ெசல்பவர்க க்கு, பக ல்கூட
ங்க
யாமல்
'பாஸ்' க்காகக் காத்தி க்கேவண் ய ஒ
நிைல!
த்தம்
வைடந்
3 வ டங்க க்கும் ேமலாகிவிட்ட . எம
வன்னி
மாவட்டத்தில்
த்த
சூழல்
இல்ைலெயன்ப
ஊர்ஜிதமாகியி ந் ம் இந்த 'பாஸ்' நைட ைற ெதாடர்ந் ம்
இ ந்
வ கின்ற .
இந்த
சமாதான
சூழ்நிைலயில்
மீனவர்கைள ன்
த் ம் ஒ ெசயலாகேவ இைத நாங்கள்
பார்க்கின்ேறாம். தய ெசய்
இந்த 'பாஸ்' நைட ைறைய
நீக்குமா
மீண் ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் அந்த
மீனவர்கள் சார்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
மன்னார்
மாவட்டத்ைதப்
ெபா த்தமட் ல்,
மீன்பி த் ைறயில்
ெவளிநாட் ச்
ெசலாவணிைய
ஈட் த்தரக்கூ ய ஒ
க்கிய ெதாழில்தான் கடலட்ைட
மற் ம் கடல் சங்கு பி க்கும் ெதாழிலாகும். இதற்குப்
பிரசித்தமான சுழிேயா கள் மன்னார் மாவட்டத்தில்தான்
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், ஒ
வ டத்தில் 2 அல்ல
3
மாதங்கள்தான் ஒ கடற்பிரேதசத்தில் சுழிேயா களால் இந்தத்
ெதாழிைலச் ெசய்ய
ம். உதாரணமாக மன்னார்
மாவட்டத்தில் 2 மாதங்கள் அந்தத் ெதாழிைலச் ெசய்தால்
அதற்குப் பின்னர் த்தளம், அம்பாந்ேதாட்ைட, ல்ைலத்தீ ,
யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற மாவட்டங்கைள நா ச் ெசல்ல
ேவண் ம்.
அந்த
வைகயில்,
அவர்கள்
இவ்வாறாக
இலங்ைகயி ள்ள எல்லாக் கடற்பரப் க்க க்கும் ெசன்
தங்கள ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கான ஏற்பா கைளக் ெகளரவ
அைமச்சர் அவர்கள் ஏற்ப த்திக் ெகா த்தி க்கிறார். ெகளரவ
அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சுழிேயா கைள அைடயாளம்
கண் அவர்க க்கு சங்கு மற் ம் கடலட்ைட பி ப்பதற்கான
அ மதிப்பத்திரம்
மற் ம்
அவற்ைறக்
ெகாண்
ெசல்வதற்கான அ மதிப்பத்திரம் அேதேபான்
அவற்ைற
விற்பைன ெசய்வதற்காக வியாபார அ மதிப்பத்திரெமன ஓர்
அழகான நைட ைறைய ஏற்ப த்திக் ெகா த்தி க்கிறார்.
அதற்காக விேசடமாக அவ க்கு நன்றி ெசால்ல ேவண் ம்.
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இ ந்தெபா தி ம், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களினால்
அ மதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்
கடந்த மாதம் அவர்கள்
யாழ்ப்பாணத் க்குக் கடலட்ைட பி க்கச் ெசன்றெபா
அங்குள்ள
உயர்
இரா வ
அதிகாாிகளால்
த க்கப்பட்டார்கள். நான் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பாக
அவர்க க்கு நிவாரணம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ஒ
வாரத் க்கு
ன்னர்
இரா வத்
தளபதியிடம்
அ மதிெபற் ,
இங்கி ந்
ெசல்வதற்கு
8
மணித்தியாலங்க ம் யாழ்ப்பாணத்தி
ந்
வ வதற்கு 8
மணித்தியாலங்க மாக ெமாத்தம் 16 மணித்தியாலங்கள்
என ேநரத்ைதச் ெசலவழித் , ேநர யாக அந்த இரா வ
உயர் அதிகாாியிடம் ெசன்
இதற்கான நிவாரணத்ைதக்
ேகட்டேபா , அவர் நான் ஒ பாரா மன்ற உ ப்பினராக
இ ந் ம்கூட எனக்குச் சாியான பதில் தரவில்ைல. ஆனால்,
கடலட்ைடையப் பி ப்பதற்கான அ மதிைய அல்ல
அதைனக் ெகாண் ேபாவதற்கான அ மதிைய அல்ல MoD
pass ெபற்றிராத ஒ சில க்கு அந்த இரா வ உயரதிகாாி
கடலட்ைட பி ப்பதற்கு அ மதி வழங்கி ள்ளார். ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்கேள,
உங்களால்
வழங்கப்பட்ட
அ மதிப்பத்திரங்கள் இ ந் ம் அவர்க க்கு அ மதி
ம க்கப்பட்
ந்தைம
நீங்கள்
வழங்கிய
அந்த
அ மதிப்பத்திரத் க்கு
எந்தவித
ெப மதி மில்லாமல்
இரா வ
உயரதிகாாி
ெசயற்பட்டைம
உங்கைள
இழி ப த் ம்
ெசயலாகும்.
இ
உண்ைமயில்
மனவ த்தத் க்குாிய .
உங்களால்
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற
அந்த
ஒ ங்கு ைறையப்
பின்பற் ம்ேபா
எதிர்காலத்தில் எந்தப் பிரச்சிைன ம்
ஏற்படா . எனேவ, யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற இரா வத்
தளபதிக்கு
இ ெதாடர்பான
உாிய
கட்டைளையப்
பிறப்பிக்குமா
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ஏெனன்றால்,
இச்சம்பவத்தில் நான் ேநர யாகச் சம்பந்தப்பட்டவன். நான்
பாரா மன்றத்தில் ஆ ம் கட்சி சார்ந்தி க்கின்ற ஒ
பாரா மன்ற உ ப்பினர். நான் ேநர யாகச் ெசன்றேபா ,
அ
ம் ஒ வாரத் க்கு ன் அ மதி ெபற் ச் ெசன்றேபா ,
எனக்காக ஐந்
நிமிடங்கள் ஒ க்கி இதற்கு விளக்கம்
தர
யாத ஓர் இரா வத் தளபதி யாழ்ப்பாணத்தில்
இ க்கின்றார் என்றால், அவர் எவ்வா ஏைனய மக்க டன்
பழகுவார்? அல்ல ஏைனய பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்கேளா
அவர் எவ்வா
நடந் ெகாள்வார்? இதன் லம் நாங்கள்
எவ்வா
அங்கு சமாதானத்ைத ஏற்ப த்த
ம்? தமிழ்
மக்கள் கூ கின்ற குற்றச்சாட் க்கைள எவ்வா
நாங்கள்
சாதகப்ப த்தப்ேபாகின்ேறாம்? என்ற ஆதங்கம் எனக்கு
இ க்கின்ற .

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள,
த் க்ெகாள் ங்கள்!

உங்கள் உைரைய

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)
இன்

ம் இரண்

நிமிடம் தா ங்கள்!

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் அழகான
ைறயில் அந்த அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்குவதற்கு
ஒ ங்கு ெசய்தி ப்பதால், அவற்ைற நைட ைறப்ப த் ம்ப
இவ்வாறானவர்க க்கு
கட்டைளயிட
ேவண் ெமன்
இச்சந்தர்ப்பத்தில் மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
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ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கடற்ெறாழில், நீரக
வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்ைசப் பாரெம த்த பின்னர்
நன்னீர்
மீன்பி த் ைற
மிக ம்
சிறந்த
ைறயில்
நைட ைறப்ப த்தப்பட்
வ கின்ற .
மன்னார்
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் அங்கு கட் க்கைரக்குளம்,
வியாய க்குளம், அகத்திக்குளம் ஆகிய
ன்
பாாிய
நீர்த்ேதக்கங்கள் இ க்கின்றன. இந்த நீர்த்ேதக்கங்களி ம்
எதிர்காலத்தில் நன்னீர் மீன் வளர்ப் க்கு நீங்கள் ஏற்பா
ெசய்தால், கடைல நம்பி வாழ்கின்ற மீனவர்க க்கு மாத்திரம்
நன்ைம
கிைடக்காமல்
விவசாயத்ைத
மாத்திரம்
நம்பியி க்கின்றவர்க க்கும்
இந்த நன்னீர் மீன்பி
ைற லம்
அதிக
வ மானத்ைதப்
ெபற
ம்.
அேதேபான்
30 வ டங்களாக
த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட
வன்னி மாவட்ட மக்க க்கு இலகு தவைண
ைற லேமா
அல்ல
ேவ
ஏதாவ
ைற லேமா வள்ளங்கைள ம்
அேதேபான்
இயந்திரப் படகுகைள ம் வழங்குவதற்கு
ஏற்பா
ெசய்தால், அந்த மக்களின் ெபா ளாதாரத்ைதக்
கட் ெய ப் வதற்கு அ ேப தவியாக இ க்குெமன்ப டன்,
எங்கேளா
என் ம் ஒத் ைழத் ,
மீன்பி த்
ைறயில்
எங்கள
வன்னி மாவட்டத்ைத ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு
அ ம்பா ப கின்றைமக்கு
வன்னி
மக்கள்
சார்பாக
உங்க க்கு என
வாழ்த்ைத ம் நன்றிைய ம் கூறி,
விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்!

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. J. Sri Ranga. I can give
you only six minutes.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

Sir, the Opposition has been given 15 minutes.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

There are two Ministers to speak from the
Government side. So, I can give you only six minutes.
You have to wind up your speech at 6.30 p.m.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

I think the Opposition has been given 15 minutes.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay. You carry on with your speech. Your time is
running out.
[பி.ப. 6.11]

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
இன்ைறய தினம் கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள்
சட்டத்தின்
கீழான
ஒ ங்குவிதிகள்
சம்பந்தமாக
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்ற
இவ்விவாதத்திேல

760

கலந் ெகாண்
உைரயாற் வைதயிட்
மகிழ்ச்
சியைடகின்ேறன். வடக்கு, கிழக்கிேல
த்தம்
க்குக்
ெகாண்
வரப்பட் ள்ளெதன
அரசு
அறிவித்ததன்
பின்னர்தான் இன்
அப்பிரேதசங்களி ள்ள மீனவர்க க்கு
மீன்பி த் ைறைய
மிக ம்
உன்னதமான
நிைலக்கு
ெகாண் ெசல்லக்கூ யெதா
சந்தர்ப்பம்
ஏற்பட் ள்ள .
ஆரம்பகால
கட்டங்களிேல
வடக்கு,
கிழக்கி ள்ள
மீனவர்க க்குப்
பல
காரணங்கைளக்
கூறி
அப்பிரேதசங்களிேல
மீன்
பி ப்பதற்குத்
தைடகள்
விதிக்கப்பட்
ந்தன. ெகளரவ உ ப்பினர் ஹுைனஸ்
பா க் அவர்கள் மன்னார் பிரேதசத்திேல மீன்பி ப்பதற்கு
இன்ன ம்
'பாஸ்'
நைட ைற
பின்பற்றப்ப வதாக
இச்சைபயிேல
ெதாிவித்தி ந்தார்.
ஆனால்,
மன்னார்
பிரேதசத்திேல
இந்தப் 'பாஸ்'
ைறைய ெதாடர்ந் ம்
அ ல்ப த் வதற்கு எம கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள்
அபிவி த்தி
அைமச்சர்
அவர்கள்
ஒ ெபா
ம்
அ மதிக்கமாட்டார்
என்ேற
நான்
நிைனக்கின்ேறன்.
ஏெனனில், மாண் மிகு அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன
அவர்கள் இந்த நாட் ேல அதிகாரப்பகிர்
உட்பட்ட பல
விடயங்களிேல
ஒ
திறந்தவைகயான
ெகாள்ைகைய
உைடயவராக,
ஊடகங்களி ம்
தன
பாரா மன்ற
உைரகளி ம் க த் த் ெதாிவித் வந் ள்ளைமைய நாங்கள்
கண்
க்கின்ேறாம்;
அதைன
நைட ைறயி ம்
காண்கின்ேறாம். குறிப்பாக ஏைனய மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த
மீனவர்கள் அ மதிெபற்
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத் க்கு
வந் மீன்பி த்த ேவைளகளில் அவர்க க்குத் தவ தலாகக்
ெகா க்கப்பட் ள்ள
மீன்பி க்கும்
அ மதிைய
இரத் ச்ெசய் ,
ல்ைலத்தீ
மாவட்ட மீனவர்க க்கு
மீன்பி ப்பதற்கான
அ மதி
வழங்கியைத
நாங்கள்
ேநர யாகக் கண்
க்கின்ேறாம். ஆனால், இன் ம் மன்னார்
பிரேதசத்தி ள்ள மீனவ மக்க க்கு 'பாஸ்' நைட ைற
அ ல்ப த்தப்ப வதற்குக் காரணம், மன்னா க்கு மிக ம்
அண்ைமயிேல
இந்தியா
இ ப்பதனால்,
அவர்கள்
இந்தியா க்குச் ெசன் விடக்கூ ம் என்ற கட் க்கைதகள்
பல்ேவ
தரப்பினரா ம்
ன்ைவக்கப்ப வதாகும். இன்
இலங்ைகயி
ந்
அ ஸ்திேர யா க்கு
வள்ளங்களில்
களவாகச்
ெசன் ெகாண்
க்கும்
இவ்ேவைளயிேல,
இலங்ைகயி
ந்
'பாஸ்' எ த் த்தான் தமிழ்நாட் க்குச்
ெசல்லேவண் ம்
என்றில்ைல.
உண்ைமயிேல
இ
மீன்பி த்ெதாழில்
ெசய்பவர்கைளத்
த ப்பதற்காக
கூறப்ப கின்ற கட் க்கைதேயெயாழிய, அ நைட ைறக்குச்
சாத்தியமானதல்ல.
மன்னார்
மாவட்டத்ைதச்
ேசர்ந்த
மீனவர்கள் அண்ைமயி ள்ள
தமிழ்நாட் க்கு 'பாஸ்'
இல்லாமேல
பல
ஆண் களாகச்
ெசன்
வந்தைம
அைனவ ம் அறிந்த உண்ைம.
Ceylon Fishery Harbours Corporation இன் Chairman அசங்க
அபயகுணேசகர அவர்கள் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட் ள்ள
ெகாந்தப்பிட்
ேதாட்டெவளிையச்
ேசர்ந்த
மக்க க்கு
15.06.2006இல் ெகாத்தப்பிட் யில் தம
வள்ளங்கைளத்
தாித்
ைவப்பதற்கான அ மதிைய
வழங்கியி ந்தார்.
ஆனால், தற்ெபா
அங்கு கடைமயாற்ற வந் ள்ள பிரேதச
ெசயலாளர்
அவர்கள்
ெகாந்தப்பிட்
மக்கைள
அப்பிரேதசத்தி
ந்
உடன யாக
ெவளிேய ம்ப
உத்தரவிட்
க்கின்றார். ஆனால் Ceylon Fishery Harbours
Corporation இன் Chairman அசங்க அபயகுணேசகர அவர்கள்
ைகெய த்திட் க் ெகா த்த க தத்தின் பிரகாரம் அந்தக்
காணி Fisheries அைமச்சுக்குச் ெசாந்தமானதாகும். நான்
இவ்விடயத்ைதக்
ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்க ைடய
கவனத் க்குக்
ெகாண் வ கின்ேறன்.
நான்
இதற்கு
ன்ன ம் பல விடயங்கைள அவாின் கவனத் க்குக்
ெகாண் வந்தெபா
அவரால்
அவற் க்கு
உாிய
தீர்ப் க்கள் வழங்கப்பட்
ந்தன.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sri Ranga, you have one more minute.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

த்த
காலகட்டங்களிேல
பலவிதமான
பாதிப் க்
க க்குள்ளாகியி ந்த இந்த மீனவர்கள் தற்ேபா
எந்த
ேநர ம் மீன்பி ப்பதற்குச் ெசல்லலாம் என்ற எண்ணத்திேல
மீன்பி ப்பதற்குச் ெசல்கின்றனர். இன் தான் அவர்கள்
சுயமாக வாழக்கூ ய நிைலைம ஏற்பட்
க்கிற . இன் தான்
அவர்கள் சுயமாகத் தம ெதாழி க்குத் ேதைவயான வள்ளம்
மற் ம்
உபகரணங்கைள
வாங்கக்கூ ய
நிைலைம
ஏற்பட் ள்ள .
அத்தைகய
நிைலைமயிேல
"நீங்கள்
உடன யாக அவ்விடங்கைள விட் ச் ெசல் ங்கள்" என்
ெசான்னால் அவர்கள் எங்கு ெசல்வ ? எப்ப அவர்கள் தம
மீன்பி த்ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வ ? இவர்கைள உடன யாக
அப்பிரேதசங்களி
ந் ம்
ெவளிேய ம்ப
ெசால் ம்
பிரேதச ெசயலாளர் அவர்கள், இவர்கள் ெசல்வதற்கு ேவ
ஏதாவ
இடத்ைத சிபார்சு ெசய்தி க்கிறாரா? அ
ம்
ெசய்யவில்ைல. அப்ப யாயின், இவர்கள் எவ்வா
ன்ேனற
ம்? ெநாண் யாக இ ந்தவ க்கு ஒ
ெசயற்ைகக்
காைலப் ெபா த்திவிட் அவன் அந்தச் ெசயற்ைகக்கா டன்
நடக்கத் ெதாடங்கும் ன்ேப அந்தக் காைலக் கழற்றிவி கின்ற
ெசயைலப்ேபான் தான் இந்த நைட ைற காணப்ப கிற .
இன்
இனங்களிைடேய
ஒற் ைம
நிலவேவண் ெமன் ம்
பாதிக்கப்பட்டவர்களின்
வாழ்
ன்ேனற ேவண் ெமன் ம் கூறிக்ெகாண்
க்கின்ற இந்த
ேவைளயிேல,
ஒ சில
அரசியல்வாதிகளின ம்
அரச
அதிகாாிகளின ம்
இப்ப யான
நடவ க்ைககள்
அந்த
மக்க க்கு 'ெவந்த
ண்ணில் ேவல் பாய்ச்சுவ ' ேபான்ற
ெசயலாகத்தான் காணப்ப கின்றன. இந்த அைமச்சி டாக
அவர்க க்குப்
பல
உதவிகள்
வழங்கப்பட் க்
ெகாண்
ந்தா ம் உள் ாிேல அவர்க க்கு இைட
கள்
ெதாடர்ந்தவண்ணம்தான்
இ க்கின்றன.
பாரா மன்ற
உ ப்பின டன்கூட
மாியாைதக்
குைறவாக
நடந் ெகாள்கின்ற ஒ
நிைலைம அங்கி ப்பதாக இந்தச்
சைபயிேல கூறப்பட்ட . எனேவ, அங்கு யார், யாைர ஆட்சி
ெசய்கின்றார்? எவர் அங்கு நி வாகம் நடத் கின்றார்? என்ற
ேகள்வி மக்கள் மத்தியில் எ கின்ற . இ ந்தா ம், பாாிய
வ மானத்ைத ஈட் ம் வைகயிேல வடக்கு, கிழக்கிேல
மீனவர்கள் ெசயற்பட் க்ெகாண்
க்கிறார்கள்.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)
ஒ

நிமிடத்தில்

த் க்ெகாள்கின்ேறன்.

த்தம்
ந்த பின்
இன்
நாட் ேல ஜனநாயகம்
நில வதாகக் கூ கின்றார்கள். எனக்கு ெதாிந்தவைரயிேல
ெகளரவ அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் ல்ைலத்தீ
ேபான்ற பிரேதசங்களில் அவ ைடய அைமச்சு சம்பந்தப்பட்ட
பல விடயங்களிேல சாியான
கைள எ த்
அந்த
மக்க க்கு நன்ைம ெசய்தி க்கிறார். எனேவ, ெகளரவ
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அைமச்சர் அவர்கேள! தய ெசய் மன்னார் மாவட்டத்தி ம்
'பாஸ்'
பிரச்சிைனயால்
பாதிக்கப்பட்
க்கின்ற
மீனவர்க க்கு உதவி ெசய்வ டன், ேதாட்டெவளி மக்க க்கு
ஏற்பட்
க்கின்ற
அந்தப்
பிரச்சிைனைய ம்
நீங்கள்
தீர்த் ைவக்க ேவண் ெமன் ம் ேகட் , என
உைரைய
க்கின்ேறன். நன்றி.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Felix Perera. You have
got seven minutes.
[අ. භා. 6.18]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1989 දී මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තය වසා දැමු බව අප දන්නවා. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමති
වශෙයන් සිටි කාලෙය් දී එනම් 1998 දී එතුමා නැවත වරක් මිරිදිය
ධීවර කර්මාන්තය ආරම්භ කළා. එම තීරණය නිසා තමයි අෙප්
ගැමියන්ට මාළු අස්වැන්න පරිෙභෝජනය කරන්න ලැබිලා
තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම මා කියන්න ඕනෑ, 2006 කාලෙය් දී තංගුස් දැල්
භාවිතෙයන් වූ හානිය ගැන. ඒ මඟින් මාළුන්ට තුවාල වන නිසා ඒ
කාලෙය් තංගුස් දැල් භාවිතය මා තහනම් කළා. කරමල් දැල්
භාවිතයත් තහනම් කළා. නමුත් අද ඒ දැල්වල ඇස මිලිමීටර් 0.16
දක්වා විශාල කර තිෙබනවා. එය ෙයෝග්ය කටයුත්තක් විධියටයි මා
දකින්ෙන්. ඒ ගැන මම සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ එක පැත්තක්.
අපි ඒ කාලෙය් "උතුරු වසන්තය" යටෙත් ඉරණමඩු
ජලාශයටත් මාළු දැම්මා. ඒෙකන් අද ෙටොන් පහක විතර මාළු
අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගණන් හදලා බලද්දී
මන්නාරම, යාපනය, වව්නියාව, මුලතිව්, කිලිෙනොච්චිය,
මඩකලපුව, අම්පාර සහ තිකුණාමලය වාෙග් දිස්තික්කවල
ෙහක්ෙටයාර් 122,900ක විතර පමාණයක අභ්යන්තර ජලාශ
පැතිරී තිෙබනවා. අභ්යන්තර ජලාශවලින් භාගයක් විතර
තිෙබන්ෙන් උතුරු පළාෙත්යි. උතුර දැන් සම්පුර්ණෙයන්ම නිදහස්
ෙවලා තිෙබන නිසා ඒ ජලාශවල මත්ස්ය අස්වැන්න අපට ලබා
ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙම් යාතා නිරීක්ෂණයට පද්ධතියක්
අවශ්ය වීම. ධීවර කළමනාකරණ පද්ධතියක් සාර්ථකව කියාත්මක
ෙවන්න අද ෙම් ෙගෙනන system එක අවශ්යයි. "Transponder"
කියන්ෙන් එහි එක් උපාංගයක් පමණයි. මම ඒ කාරණය ගරු
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ධීවර කළමනාකරණ
පද්ධතියක් -Fisheries Management System එකක් - තමයි
අවශ්ය වන්ෙන්. අනන්ය ආර්ථික කලාපයක - EEZ එකක ෙනළා ගත යුතු මත්ස්ය වර්ග සහ පමාණය, ඒ සඳහා භාවිත කළ
යුතු longline දැල් සහ ෙවනත් කම, මසුන් අල්ලන කාල සීමාව,
මුහුදු යෑමට භාවිත කළ යුතු යාතා වර්ගය ආදිය හඳුනා ෙගන ඒවා
සීමාවන් ෙලස පනවා ධීවර සම්පත් තිරසාර ෙලස පවත්වා ෙගන
යෑෙම් කියාදාමයකට තමයි "Fisheries Management System"
කියලා අපි කියන්ෙන්. උපාංගයකින් විතරක් ෙම් කටයුත්ත
කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන මට නම් ගැටලුවක් තිෙබනවා.
Transponder එකක් සවි කරන්න රුපියල් 150,000ක් විතර
යනවා. ෙමහි instalment charge එක සඳහා රුපියල් 15,000ක්
විතර යනවා. එෙහම තිෙබනවා නම් ෙපොඩි යාතාවලට අඩු තරෙම්

2012 ජුනි 19

763

battery pack එකක්, එෙහම නැත්නම් ෙජනෙර්ටරයක් අවශ්යයි.
ෙම් යටිතල පහසුකම් සඳහා විශාල වියදමක් දරන්නට වනවා.
ඉතින් ෙම් වියදම් වන ගාස්තුත් එක්ක බලද්දී ඊට සාෙප්ක්ෂව
ෙකොච්චර ලාභයක් ලැෙබනවාද කියලා අපි ෙමය සංසන්දනය කර
බලන්න ඕනෑ. ආදායමයි වියදමයි අතර පරතරයට ලාභය කියලා
කියනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,VMS එකක් ස්ථාපනය
කරන්න යන වියදමට අමතරව subscription එකක් ෙලස විශාල
වියදමක් දරන්න වනවා. එතෙකොට satellite එකටත් ෙගවන්න
වනවා. ෙම්වා නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අප
කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් කලාපය තුළ
කියාත්මක වන ධීවර යාතා එවැනි සීමාවන් අනුව ධීවර
කියාකාරකම් කරන්ෙන්ද කියන එක නිරීක්ෂණය කිරීමට VMS
එකක් අවශ්යයි. එම නිසා VMS එකක් ස්ථාපනය කිරීම මඟින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිඵල නිසියාකාරව ලබා ගන්න නම්
ධීවරයන්ෙග් ආකල්ප ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද transponder
එකක් තිබුණාම ඒ ධීවරයාට ඒක off කරන්න පුළුවන්. Off කළාම
මුකුත් කරන්න බැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
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හම්බ වුණා. එතුමා ෙපොලිස්පතිතුමාට නිෙයෝගයක් දුන්නා.
ෙපොලිස්පතිතුමා ගැසට් නිෙව්දනයක් එව්වා. ඒ ගැසට් පත මා ළඟ
තිෙබනවා. මම ඒ ගැසට් පත සභාගත* කරනවා.
ඒ ආකාරෙයන් තමයි අපට ෙම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්
වුෙණ්.
ෙම් කාර්යයට ෙපොලීසිය මැදිහත් වීම ගැන මම
විෙශේෂෙයන් ෙපොලීසියට ස්තුතිවන්ත වනවා. එෙහම මැදිහත්
ෙනොවන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන්
නැහැ.
විවිධ තාක්ෂණික කමයන් භාවිත වන transponders වර්ග
රාශියක් තිෙබනවා. සමහර කම ස්ථාපන වියදම අඩු වුවත් ෙසේවා
ගාස්තු අධිකයි. එම නිසා අප ලබන අස්වැන්න සහ ආදායම සමඟ
ගැළෙපන තාක්ෂණයක් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ෙම් තාක්ෂණය
ෙසොයා ගැනීෙම්දී ෙම්වා පිළිබඳ ගැඹුරින් විමර්ශනය කරන්න
ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් සාර්ථක
වනවාට වඩා අසාර්ථක වන්න පුළුවන්.
කෘතිම උපස්තර මත වගා කරන මුහුදු ජලජ ජීවින් ව්යාපෘතිය
ෙහොඳ ව්යාපෘතියක්. ෙම් ව්යාපෘතිය අනිවාර්යෙයන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ
කරන්න ඕනෑ. ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවීමට ෙම් experiment
එක මා ධීවර අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටියදී -1998 දී- කළා. අද ඒ
experiment එක සාර්ථක වී තිබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ වනවා.

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙම්ක off කරන්න බැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.

(The Hon. Felix Perera)

ෙකොෙහොමද දන්ෙන්? මා ඔබතුමාට ඒක පැහැදිලි කරලා
ලියුමක් එවන්නම්. Transponder එක off කරන්න පුළුවන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

Off කරන්න බැහැ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

අවසන් කරන්න.

(The Hon. Felix Perera)

අපි බලමු ෙකෝ. මම ඒ ගැන ලියලා එවන්නම් ෙකෝ. මට
ෙවලාව නැහැ, නැත්නම් මා ඔබතුමාට විස්තර කරනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

අපෙග් සම්පත් සූරා කන නීති විෙරෝධි - illegal- වාර්තා රහිත
- unreported- උපෙදස් ෙනොලද - unregulated - වශෙයන්
හඳුන්වන IUU වර්ගෙය් ධීවර යාතාවලින් සිදු වන හානිය
ඉතාමත්ම විශාලයි. ශී ලංකාව තුළ ධීවර යාතාවල transponders
සවි කිරීම සහ VMS එකක් ස්ථාපනය කිරීෙමන් ඒ සිදු වන හානිය
වළක්වන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ෙම්වා monitor කරන්න
system එකක් නැහැ. ෙම්වා මඟින් සූරා ෙගන කන අෙප් සම්පත්
පමාණය ෙඩොලර් මිලියන 60ක්. ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි.
ෙඩොලර් මිලියන 60ක් ෙම් නීති විෙරෝධි යාතාවලින් සූරා ෙගන
කනවා. එම නිසා VMS එකට වඩා Monitor Control and
Surveillance - MCS - වශෙයන් හැඳින්ෙවන ආරක්ෂක
පද්ධතියක් කියාත්මක කෙළොත් තමයි සම්පූර්ණ වැඩ ටික කරන්න
පුළුවන් වන්ෙන්. ඒකට ෙවරළ ආරක්ෂක බල කාය අවශ්යයි. ඒ
සඳහා නාවික හමුදාෙව් සහෙයෝගයත් ගන්න ඕනෑ. ඉස්සර නීතිරීති
පනවපුවාම මා ගිහින් ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය මැතිතුමාව

මම පාර්ථනා කරනවා, තවත් කරුණු ගෙව්ෂණය කරමින් ෙම්
කටයුතු සාර්ථක කර ගන්න ඉඩ පස්ථාව ලැෙබ්වායි කියලා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Milroy Fernando, please. You have six minutes.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ඇමතිතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ අයට යම් කිසි
සහනයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා.

[අ. භා. 6.24]

ගරු මිල්ෙරෝයි
අමාත්යතුමා)
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පනාන්දු

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

මහතා
-ச

(සමාජ

සුබසාධන

க நலன் ாி அைமச்சர்)

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ධීවර
ජනතාව
ෙවනුෙවනුත්, ඒ වාෙග්ම මත්ස්ය සම්පත ආරක්ෂා කර ගන්නත්
අවශ්ය නිෙයෝග පහක් අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කර ගන්න
අවශ්ය කටයුතු කර තිබීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම මම රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
ෙම් නීති විෙශේෂෙයන්ම අවශ්යයි. එෙහම නැතුව ෙම් මත්ස්ය
සම්පත ආරක්ෂා කර ගන්න අපට බැහැ. අෙප් ඉදිරි පරම්පරාවට
මත්ස්ය සම්පත තිෙබන්න ඕනෑ. මත්ස්ය සම්පත ආරක්ෂා කර
ගන්නට නම් ෙමවැනි නිෙයෝග, ෙරගුලාසි අවශ්ය වනවා. ඒ නිසා
ෙම් කටයුතු කිරීම ගැන මම ගරු ධීවර ඇමතිතුමාට ඉතාමත්
ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාවල ඉන්න ධීවර
අමාත්යවරුන්ට ෙම් නීති ෙවනස් කිරීමට කටයුතු කරන්න ඉඩ
ෙදන්න එපා කියා තමයි
විෙශේෂෙයන්ම මට ඉල්ලන්න
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තය ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙම් සභා
ගර්භෙය් කථා කළා. 1994 දී ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු
ආණ්ඩුවක් ෙනොආවා නම් අද මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයක් නැහැ.
ෙමොකද, එදා මම නිෙයෝජ්ය ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරද්දී අපි උඩ වළෙව් ගියා.
ෙමොකක් ෙදෝ ෙහේතුවකට ඒ මත්ස්ය මව් සතුන් ඒ ජලාශවල
ඉතිරිව සිටියා. ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙම් මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය
තහනම් කළා. මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ගැන අද අපි සන්ෙතෝෂ
වනවා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, එදා ධීවර
අමාත්යවරයා හැටියට විෙශේෂෙයන්ම මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය
නඟා සිටුවන්න විශාල කටයුත්තක් කළා. අද ඒ වැඩ පිළිෙවළ
අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඉදිරියට ෙගන යනවා. අෙප්
වැව්වල තවමත් ඒ සම්පත තිෙබනවා. එදා ෙෆස්ටස් ෙපෙර්රා
මහත්තයා වුණත් ඒ වැව්වල සිටි ෙලොකු මත්ස්යයන් "වැව් ෙතෝරු"
කියලා හැඳින් වූවා. එවැනි තත්ත්වයක් තිබිලා පසුව ඒක නැතුව
ගියා. 1994 දී අපට පුළුවන් වුණා, නැවත වරක් මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න. අපි ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ
වාෙග්ම ඒ පාර්ශ්වෙයන්ම අද කියනවා, වැව්වල මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තය කරන්න පුළුවන් කියලා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත්
ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්. ඒවා කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මාළු අල්ලන්න
ෙවලාවක් නියම කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මාළු ඇල්ලීමට
තංගුස් දැල් පාවිච්චි කරනවා. ෙමොකද, ෙම් කටයුතු වැඩිෙයන්ම
කරන්ෙන් ෙගොවිෙයෝ; ධීවරයන් ෙනොෙවයි. තංගුස් ෙකොෙහන් ෙහෝ
ලාෙභට ගන්න පුළුවන්. දැලක් හදා ෙගන මාළු ටික අල්ලා ෙගන
මාළු සම්පත විනාශ කරනවා. ඒ නිසා මාළු ඇල්ලීෙම් වැඩ
පිළිෙවළ හරියාකාරව කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම
මත්ස්ය සම්පත අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධයට ඉස්සර ෙවලා,
-1983ට ඉස්සර
ෙවලා- උතුරු නැෙඟනහිර මන්නාරම්
දිස්තික්කෙය්, මුලතිව්වල, නයාරුවල අෙප් අය ගිහින් ධීවර රැකියා
කළා. අද නැවත වරක් ඒ පෙද්ශවලට ෙම් ධීවරයන් ගිහින් කටයුතු
කරනවා. දැනට සතියකට විතර කලින් නයාරුවල ධීවර වාඩියක
ස්වභාවික ගින්නක් ඇති වුණා. එක් වාඩියකින් ගිනි අරන් වාඩි
15ක් විතර පිච්චිලා තිෙබනවා. ඒ ෙපොල් අතු වාඩි. මම ගරු ධීවර

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද කථා කළ සමහර
මන්තීවරුන් ඉන්ධන මිල ගැන කථා ෙකරුවා. නමුත් අද කිසිම
ධීවරෙයක් ඉන්ධන මිල ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අද
ඒ අයට ෙලොකු සහනයක් ලබා දී තිෙබනවා. අපි එදා කිව්ෙවත්
ඒකයි. අපි ගරු ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ කථා කරලා ඉන්ධන මිල
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි සහනයක් ධීවර ජනතාවට ලබා ෙදනවා
කිව්වා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ධීවර
ඇමතිතුමාටත් විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා. ඉන්ධන
ෙවනුෙවන් යම් කිසි සහනයක් ධීවර ජනතාවට ලබා දීලා
තිෙබනවා.
ධීවර කර්මාන්තය කරන අයට අද ඒක ෙලොකු සම්පතක්.
ෙම්ෙක් ෙපොඩි රහසක් තිෙබනවා. ඒ රහස ෙමොකක්ද කියලා මම
ඔබතුමාට පස්ෙසේ කියන්නම්. අද ෙලෝකෙය් ඉන්ධන මිල අඩු
ෙවද්දී, ෙම් රෙටත් ඉන්ධන මිල අඩු කරන්න කියලා කියනවා.
රජයක් හැටියට ඒක කරයි. නමුත් එදා අපි ධීවරයාට සහනයක්
දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම ෙටෝලර් යාතාවලට සහ එක් දින යාතාවල
ෙතල්වලට යම් කිසි සහන වැඩ පිළිෙවළක්, සහන මිලක් දීලා
තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් ඒක ඉතාමත් වටිනවා කියලායි. ෙතල්
සාමාන්ය මිලට ආවත්, ධීවර ජනතාව ඉල්ලන්ෙන් ෙම් සහනයම
අපට ෙදන්න කියලායි. ෙමොකද, අද ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරෙයන්
ධීවර ජනතාවට ෙලොකු සහනයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
ඉන්ධන මිල අඩු කරන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒ ෙවලාෙව්දීත්
ඒ සහනය ඔවුන්ට ෙදන්න කියලා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද මාළුවලට ෙහොඳ
මිලක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට ඒවා විකුණා ගන්න පුළුවන්
ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. අද හැම මාළු වර්ගයක්ම පිට රට
යවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කාල
සීමාෙව්දී ධීවර අමාත්යාංශය ධීවර ජනතාවට ෙලොකු සහනයක්
දීලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සුරතල්
මසුන් ඇති කිරීෙම් කර්මාන්තය ෙම් රෙට් දියුණු කරන්න පුළුවන්
කර්මාන්තයක්. විෙශේෂෙයන්ම ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
"දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් මෙග් දංෙකොටුව පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් සුරතල් මසුන් ඇති කිරීෙම් වැඩසටහන්
100ක් සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. අපි දැනට එයින් 40ක්
සම්බන්ධව කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි තවත් ඒ වැඩසටහන්
100ක් ළඟදීම පටන් ගන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කර්මාන්තය අෙප්
රෙට් දියුණු කරන්න පුළුවන් කර්මාන්තයක් හැටියට මම දකිනවා.
ෙමොකද, ෙම් කර්මාන්තය ෙබොෙහොම සුළු ඉඩ පමාණයක් තිෙබන
තැනක වුණත් කරන්න පුළුවන්. ෙගදර ඉන්න සියලුම ෙදනාට ඒ
කටයුත්තට සහභාගි ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අපට ෙම්
කර්මාන්තෙයන් විෙද්ශීය විනිමය ලැෙබනවා. අපට ලැෙබන්ෙන්
ෙඩොලර්. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා ෙමම සුරතල් මසුන් ඇති
කිරීම ඉතාමත්ම ෙහොඳ වැඩසටහනක් විධියට ඉදිරියට ෙගන
යන්න ඔබතුමාට ශක්තිය සහ ෛධර්ය ලැෙබ්වා; ෙමම නිෙයෝග
ඒ විධියටම ඉදිරියට ෙගන යෑමටත් ඔබතුමාට ශක්තිය සහ
ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනය කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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II
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Minister of Fisheries and Aquatic
Resources Development, I move,
"That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under Section 61 of the Fisheries and
Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 read with paragraph (a) of
subsection (1) of Section 64 of the said Act and published in the Gazette
Extraordinary No. 1730/9 of November 01st, 2011, which were
presented on 06.06.2012, be approved."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

768

"That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under Section 61 of the Fisheries and
Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 read with paragraph (c) of
Section 8 of the said Act and published in the Gazette Extraordinary No.
1733/24 of November 23rd, 2011, which were presented on 06.06.2012,
be approved."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

III
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Minister of Fisheries and Aquatic
Resources Development, I move,
"That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under Section 61 of the Fisheries and
Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 read with Section 30 and
published in the Gazette Extraordinary No. 1730/14 of November 02nd,
2011, which were presented on 06.06.2012, be approved."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Next, the Adjournment Motion is to be moved by the
Hon. Shantha Bandara. Before he starts, will an Hon.
Member propose the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take
the Chair?
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

IV
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Minister of Fisheries and Aquatic
Resources Development, I move,
"That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under Section 61 of the Fisheries and
Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 read with paragraph (c) of Section
8 of the said Act and published in the Gazette Extraordinary No.
1733/23 of November 23rd, 2011, which were presented on 06.06.2012,
be approved."

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

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

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

දහම් පාසල් අධ්යාපනය අනිවාර්ය කිරීම

அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விையக் கட்டாயமாக்கல்

V
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Minister of Fisheries and Aquatic
Resources Development, I move,

MAKING OF DHAMMA SCHOOL EDUCATION COMPULSORY

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා
ඉදිරිපත් කරනවා:
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]
" ශී ලංකා පජාතන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් පාලනය වන නිදහස් ශී ලංකාෙව්
ඉහළ ෙභෞතික හා ආර්ථික දියුණුවක් දක්නට ලැෙබ්. එෙසේම මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති පකාශනයට අනුව ෙභෞතික දියුණුවට සමගාමීව
අධ්යාත්මික දියුණුව උදා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නැංවීම උෙදසා
පන්සල්, ෙකෝවිල්, පල්ලි ඇතුළු සියළුම ආගමික සිද්ධස්ථානවල උන්නතිය
සඳහා ඒවාෙය් යටිතල පහසුකම් සහ මානව සංවර්ධනයට ආධාර වැඩ සටහන්
සකස් කිරීම සහ විෙශේෂෙයන්ම විනාශ වී ගිය උතුරු, නැෙඟනහිර ආගමික
ස්ථාන සම්පූර්ණෙයන්ම අලුත්වැඩියා කිරීම ද සිදු ෙකෙර්. සාර ධර්මවලින්
පිරිපුන් සමාජයක් ෙගොඩ නැඟිම සඳහා මූලික සහ විධිමත් කාර්ය භාරයක් දහම්
පාසල් අධ්යාපනය තුළින් නිරායාසෙයන්ම දරුවන් ෙවත හිමි කර ෙදනු ලැෙබ්.
ශී ලංකාෙව් සමස්ත දහම් පාසල් සංඛ්යාව 10,088ක් ද, 2011 වර්ෂය වන විට
දහම් පාසල් ගුරුවරු 120,864ක් සහ එම වර්ෂෙය් දහම් පාසල් අධ්යාපනය
ලබන මුළු දරුවන් සංඛ්යාව 1,932,582ක්ද ෙව්. එෙසේම දහම් අධ්යාපනය වැඩි
දියුණු කිරීම සඳහා වර්තමාන රජය විසින් දහම් පාසල් ගුරුවරුන් ෙවත නිල
ඇඳුම්, ධර්ම අධ්යාපනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් 2000ක පුස්තකාල
දීමනාව සහ ෙනොමිෙල් දහම් ෙපළ ෙපොත් ආදිය ලබා දීම පශංසනීය කාර්ය
භාරයකි. ඉරිදා දින හා ෙපොෙහොය දිනවල ෙපෞද්ගලික පන්ති සහ අමතර වැඩ
සටහන් ෙයොදා ගැනීමත්, ෙදමාපියන් දහම් අධ්යාපනය ෙකෙරහි දක්වන්නා වූ
උනන්දුව අඩු වීමත් ෙහේතුෙවන් දහම් පාසල් අධ්යාපනය ෙකෙරහි නැඹුරු වන
දරුවන්ෙග් පතිශතය අඩු වීමක් දක්නට ලැෙබ්.
ඒ අනුව ගුණ නැණ සාර ධර්ම පිරි යහපත් සමාජයක් උදා කිරීම උෙදසා
පාසල් අධ්යාපනය ලබන සියලුම දරු දැරියන් ෙවත දහම් පාසල් අධ්යාපනය
අනිවාර්ය කිරීෙම් සුදුසු වැඩ සටහනක් සම්පාදනය කරන ෙලස ගරු සභාවට
ෙයෝජනා කරමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කෙළේ ෙබෞද්ධ දහම් පාසල් පමණක් ෙක්න්ද කරෙගන ෙනොෙවයි.
ෙබෞද්ධ, හින්දු, කිස්තියානි සහ ඉස්ලාම් ආදී ෙකොට ගත් ඒ සියලුම
ආගම්වල දරුවන් දහම් අධ්යාපනය ලබන එක ඉතාම වැදගත්
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබෞද්ධ දහම් පාසල්
ආරම්භෙය් ඉතිහාසය ෙගන බැලුෙවොත් එය ඉතාම සුන්දර විධියට
ආරම්භ ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි කියන එක අපි දන්නවා. විවිධ
අපහසුතාවන්, පශ්න හමුෙව් යම් යම් අවස්ථාවල නැඟිටීම්, වැටීම්
එක්ක තමයි ෙම් දහම් පාසල් ආරම්භ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් ෙවලාෙව් මා මතක් කරන්න ඕනෑ, ගරු ඕල්කට්
මැතිතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව, 1895 අෙගෝස්තු මාසෙය් 03
වැනිදා ගාල්ෙල්, වැලිවත්ෙත් විජයානන්ද විහාරස්ථානෙය් තමයි
මුලින්ම සංවිධානාත්මකව දහම් පාසලක් ආරම්භ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක. ඊට ෙපර දහම් පාසල් ආරම්භ වුණත් අෙප්
රට අධිරාජ්යවාදීන්ට යටත් වීම ඇතුළු විවිධ ෙහේතු නිසා දහම්
අධ්යාපනය කරෙගන යෑෙම් අසීරු තත්ත්ව ඇති වී තිෙබනවා.
නමුත් 1895 ගාල්ල, වැලිවත්ත විජයානන්ද විහාරස්ථානෙයන්
සංවිධානාත්මකව ආරම්භ කරපු දහම් පාසල් අධ්යාපනය අද ෙම්
වන ෙකොට විශාල වශෙයන් වර්ධනය ෙවලා තිබීම ශී ලංකාවාසීන්
හැටියට අප ලැබූ විශාල ජයගහණයක්, භාග්යයක් කියන එක ෙම්
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙනක් ආගම්වල දහම්
පාසල් වුණත් ඒ ආකාරෙය් ඉතිහාසයක් එක්ක ආරම්භ ෙවච්ච
දහම් පාසල්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ෙම් දහම්
අධ්යාපනය ගැන කථා කරද්දී අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ,
1956 සංස්කෘතික ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ වීමත් එක්ක දහම්
අධ්යාපනයට විශාල පුනර්ජීවනයක් ලැබුණාය කියන එක. ඊට
පසුව පැවැති හැම රජයක්ම විවිධාකාරෙයන් සහෙයෝගය ලබා
දීලා, අෙප් දරුවන්ට කමානුකූලව දහම් අධ්යාපනය ලබා ෙදමින් ඒ
දහම් පාසල් වැඩිදියුණු කරන්න, ඒවාෙය් යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධනය කරන්න, දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා විවිධ
පුහුණුවීම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරමින් ඒ සියලු කටයුතු ඉදිරියට
අරෙගන ඇවිත් තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන්ම මතක්
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කරන්න ඕනෑ, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් තුෙනන් එකක
ෙකොටසක දරුවන්ට දහම් අධ්යාපනය ලබන්න අවස්ථාවක්
තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. ඒ ෙබදුම්වාදී එල්ටීටීඊ තස්තවාදය නිසා
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල දරුවන්ට දහම් අධ්යාපනයවත්,
සාමාන්ය අධ්යාපනයවත් ලබන්න හැකියාව ලැබුෙණ් නැහැ.
නමුත් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළ,
වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ෙග් කැප කිරීම නිසා උතුරු නැෙඟනහිර
පෙද්ශ නිදහස් කර ගත්තාට පස්ෙසේ, අද ඒ පෙද්ශවල දරුවන්ටත්
දහම් අධ්යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට ෙම් රජය වැඩ
පිළිෙවළවල් සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සියලුම
ආගමික නායකයන් ඒ සඳහා විශාල කැප කිරීමක් කරනවා. ඒ
පෙද්ශවල දහම් අධ්යාපනය ලබා ෙදන ගුරුවරුන්ට දිරි දීමනා පවා
ලබා ෙදන්න රජය කටයුතු කර තිබීම ෙම් ෙවලාෙව් පැසසුමට ලක්
කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට දහම් පාසල්
ෙපළ ෙපොත් ලබා දීම, විභාග පැවැත්වීම, ගුරුවරුන්ට නිල ඇඳුම්
ලබා දීම, පුස්තකාල දීමනා ලබා දීම සිදු ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ආගමික කටයුතු ෙසොයා
බලා, දහම් පාසල් පවර්ධනය කරන්න, ඒ ෙවනුෙවන් ඇප කැප
ෙවන අෙප් ෙගෞරවණීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ඇතුළු ආගමික
නායකත්වයට සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් ඒ මඟ ෙපන්වීම් කරන්න,
ඒ මැදිහත් වීම කරන්න උපාධිධාරින් ෙදෙදනකු ෙබෞද්ධ කටයුතු
සමාෙයෝජක නිලධාරින් හැටියට අද වන ෙකොට පත් කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද දිස්තික් ෙල්කම්තුමා ෙහෝ තුමිය කටයුතු
කරන්ෙන් ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් හැටියටයි. ඒ වාෙග්ම
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ෙහෝ තුමිය කටයුතු කරන්ෙන් සහකාර
ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් හැටියටයි. ඒ ආකාරයට රාජ්ය
මැදිහත් වීම අද විශාල වශෙයන් ලබා දී තිබීම දහම් අධ්යාපනෙය්
පවර්ධනයට විශාල සහෙයෝගයක්ය කියන එක අපි මතක් කරන්න
ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රට ආර්ථික
වශෙයන් විශාල දියුණුවක් ලබන අවස්ථාවක් තමයි අද
තිෙබන්ෙන්. දවසින් දවස, වර්ෂෙයන් වර්ෂය අෙප් රට ආර්ථික
අතින් ශක්තිමත් වීෙගන එනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ෙභෞතික
සංවර්ධනය අතින් බැලුවත්,
ජාතික සංවර්ධනය, ගාමීය
සංවර්ධනය අතින් විශාල දියුණුවක් එක්ක ඉදිරි ගමනක් යන
අවස්ථාවක් තමයි ෙම්. ෙමයට සමගාමීව ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය
දියුණු කිරීම ෙකෙරහිත් ෙම් වන ෙකොට රජය අවධානය ෙයොමු
කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විනයගරුක
සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීම තුළින්ම අපට පශ්න ගණනාවකට පිළියම්
ලැෙබනවා. උදාහරණයක් කිව්ෙවොත්, මත් පැන් පානයට, මත් කුඩු
පාවිච්චියට ඇබ්බැහි වූවන්ෙග්, දුම් වැටි පාවිච්චි කරන්නන්ෙග්
වාෙග්ම අෙප් රෙට් පවතින නීතියට විරුද්ධව කටයුතු කරමින්
වැරදිවලට හසු ෙවන, ඒ වැරදිවලට අනුබල ෙදන ෙගොඩක්
ෙදනාෙග් ළමා කාලය ඇතුළු ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත්, ඒ අය
දහම් අධ්යාපනය ලබපු අය ෙනොෙවයි කියලා ෙපෙනනවා.
ඒ නිසා විනයගරුක සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීම තුළින් අෙප්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන නිදහස්, නිවහල්
දියුණු රාජ්යය බිහි කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා
මා හිතන හැටියට දහම් පාසල් අධ්යාපනයට අපි වැඩි අවධානයක්
ෙයොමු කරලා, ෙම් ලබා ෙදන සහන, ෙම් ලබා ෙදන සහෙයෝගය
තවදුරටත් වැඩි කරලා කටයුතු කෙළොත්, යහපත් අනාගතයක් උදා
කරන්න, ෙහොඳ විනයගරුක සමාජයක් බිහි කරන්න අපට පුළුවන්
වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරමින් මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්ෙන් ෙම්කයි. අද අපට විශාල
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පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් තරගකාරී අධ්යාපන රටාවත් එක්ක
ෙදමව්පිෙයෝ ඉරිදා දවසටත්, ෙසනසුරාදා දවසටත්, ෙපෝය දවසටත්
-හැම දාම- අමතර පන්ති සඳහා දරුවන් ෙයොමු කරනවා. ඉරිදා
දවෙසේ උෙද් වරුෙව් ෙම් ටියුෂන් පන්ති කරන්ෙන්ත් ෙවන
කවුරුවත් ෙනොෙවයි. දරුෙවෝ ඉන්න ෙදමව්පිෙයෝ තමයි ඒ පන්ති
පවත්වන්ෙන්ත්. නැත්නම් නංගිලා මල්ලිලා ඉන්න සෙහෝදර
සෙහෝදරියන් තමයි ඉරිදා උෙද් වරුෙව්ත් පන්ති පවත්වන්ෙන්. ඒ
නිසා අපි රටක් හැටියට හිතලා, කැප කිරීමක් කරලා, ඉරිදා දවෙසේ
උෙද් වරුෙව් ෙම් ටියුෂන් පන්ති නවත්වලා, ඒ අවස්ථාව
සම්පූර්ණෙයන්ම සියලුම ආගම්වල දහම් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්
ෙයොමු කරන්න පුළුවන් නම් මා හිතන හැටියට ඒක දහම්
අධ්යාපනෙය් පවර්ධනයට විශාල ශක්තියක් ෙවනවා. විභාගවලින්
අයහපත් පතිඵල ලැෙබයි කියලා, තරගකාරී අධ්යාපනෙය් ඉහළට
හරියාකාරව යන්න බැරි ෙවයි කියලා දහම් අධ්යාපනයට ෙවන්
කරන ඉරිදා උෙද් වරුවත් පාසල් විෂයානුබද්ධ අධ්යාපනය ලබා
ගැනීම සඳහා කැප කිරීම තුළින් සමහර දරුවන් දහම් අධ්යාපනය
ලබන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට දරුවන්
ලක්ෂ 20කට ආසන්න පිරිසක් දහම් අධ්යාපනය ලබනවා. අපට
අවශ්යයි ෙමය තව ගුණයකින් වර්ධනය කර ගන්න. ඒ කියන්ෙන්
අෙප් රෙට් ඉන්න ලක්ෂ 40ක් වූ ශිෂ්ය දරු පරම්පරාවම දහම්
අධ්යාපනයට නැඹුරු කිරීම සඳහා අපි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
කරලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා,
ෙයෝජනා කරනවා අධ්යාපන අමාත්යාංශය, බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය ඒ වාෙග්ම ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතු අමාත්යාංශය ඇතුළු ෙමයට අදාළ සියලුම
අමාත්යාංශ එකතු ෙවලා ෙම් සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා.
දැන් අප අලුත් අධ්යාපන පනත් ෙකටුම්පතක් සකස් කරන
ෙවලාෙව්, පාසල් වයෙසේ ඉන්න අෙප් සියලුම දරුවන්ට දහම්
අධ්යාපනය ලබා දීම අනිවාර්යය කළ යුතුය කියන ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරමින්, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත්
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.

ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉතාම වැදගත්, කාෙලෝචිත
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් වචන කීපයක් කථා කරන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
අෙප් සමාජය තුළ, අප ජීවත් වන ෙලෝකය තුළ සාමාන්ය
ව්යවහාරෙය් හැටියට සත්ව ෙකොට්ඨාස ෙදකක් අපට දකින්න
ලැෙබනවා. එයින් පළමුවන ෙකොට්ඨාසය අප
හඳුන්වනවා
"මනුෂ්යෙයෝ" කියලා. අනික් ෙකොට්ඨාස අප හඳුන්වනවා
"තිරශ්චීන" කියලා. ෙහොඳ නරක ෙත්රුම් අරෙගන, ෙහොඳ ෙද් කථා
කරන්නත්, නරක ෙද් පැත්තකට දමන්නත්, ෙහොඳ ෙද් හිතන්නත්,
නරක ෙද් ෙනොහිතන්නත්, ෙහොඳ ෙද් කියාත්මක කරන්නත්, නරක
ෙද් අත් හරින්නත් පුළුවන් කල්පනාකාරී බුද්ධිමත් මනසක් ඇති
නිසා ''මනුෂ්ය'' -මනසින් උසස්- කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා.
තිරශ්චීන කියන්ෙන් එබඳු ශක්තියක් නැති සත්ව ෙකොට්ඨාසවලට.
ඒ සත්ව ෙකොට්ඨාසවලට තමයි ඒ නම පාවිච්චි කරන්ෙන්.
මනුෂ්යයා ෙකළින් යනවා. ඔවුන් හරහට යනවා. ඒ නිසා තමයි
තිරශ්චීන කියන වචනය පාවිච්චි කරන්ෙන්. එහි ගැබ් වන්ෙන්
"හරහට යන්නා" කියන අර්ථය. පැරැණි වියතුන් සඳහන් කර
තිෙබන ආකාරයට ෙම් මනුෂ්ය සත්ව ෙකොට්ඨාසයත්, තිරශ්චීන
සත්ව ෙකොට්ඨාසයත් අතර සමාන කරුණු හතරක් තිෙබනවා. ඒවා
තමයි, ආහාර ගැනීම, නිදා ගැනීම, භයට පත් වීම සහ මිථුනත්වය
කියන කරුණු. "ආහාර නිදා භය ෛමථුනංච - සාමාන්ය ෙම්තද්
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පශුභි: නරා, නාම්" ෙම් කරුණු හතර මනුෂ්යයාත්, තිරශ්චීන
සත්වයාත් අතර සමානයි. ෙම් සත්ව ෙකොට්ඨාසවලින් මනුෂ්යයා
ෙවනස් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් සත්ව ෙකොට්ඨාසවලින්
මනුෂ්යයා කියන සත්වයා ෙවනස් වන්ෙන් ඔහු තුළ පවත්නා
ගුණාංග නිසායි.
ඒ මනුෂ්ය ෙකොට්ඨාසය තුළ පවත්නා ගුණාංග මනුෂ්ය
සන්තානය තුළ ඇති කරන්ෙන් කුමක් නිසාද? ඒක ඇති කරන
පධාන කාරණය තමයි ආගම ධර්මය. මනුෂ්යෙයක් වුණාම කිසියම්
ආගමක් පිළි අරෙගන ඒ ආගමට අනුව කටයුතු කරන්නට ඕනෑ;
ඒ ආගම ධර්මෙය් උගන්වන චර්යාවන් අනුගමනය කරන්නට
ඕනෑ. ඒ කියාදාමයන් තුළයි මනුෂ්යයා ෙලෝකයට, සත්වයාට
පෙයෝජනවත් මනුෂ්යෙයක් බවට පරිවර්තනය වන්ෙන්. එම නිසා
මනුෂ්යයා අෙනකුත් සත්වයන්ෙගන් උසස් සත්වෙයක් බවට
පරිවර්තනය කිරීෙම් පධාන සාධකය බවට ආගම දහම පත්
ෙවනවා. ඒවාෙග්ම සාහිත්ය, කලා ශිල්ප නිර්මාණයන්, භාෂාව
ආදී තවත් ඒ සදහා අදාළ වන කරුණු තිෙබනවා. ඒ කාරණා
සියල්ලම ෙම් කාරණය තුළ අන්තර්ගත ෙවලා තිෙබනවා. එයින්
ආගම ධර්මය කියන එක පධානයි.
අප ෙලෝකය දිහා බැලුවාම මානව සමාජය තුළ ආගම දහමට
ඇති ලැදිකම, ඒ ආගම දහම පිළිබඳව කියාකාරීත්වය පිළිබඳව
අපට අද සතුටුදායක තත්ත්වයකට පත් වන්නට පුළුවන් කමක්
නැහැ. අෙප් රට ගැන බැලුෙවොත් අෙප් රෙට් දැන් ඉන්න
පරම්පරාව අවසන් වන විට අනාගතෙය්දී ෙම් රට භාර ගන්න
ඉන්න දරු පරම්පරාව තමයි ෙම් රෙට් ඉන්න පාසල් ශිෂ්ය
ශිෂ්යාෙවෝ. ඒ හැෙදන වැෙඩන පරම්පරාව අප ආගම දහමට
නැඹුරු කර නිවැරදි, ඒ වාෙග්ම මනස දියුණු කරන, පුද්ගලයාෙග්
හැදියාව ඇති කරන කලා ශිල්ප ශාස්තයන්ට ෙයොමු කරන
ව්යාපෘතියක් අප කියාත්මක කෙළේ නැත්නම් අපට අනගතෙය්දී
යහපත් පුරවැසි පරම්පරාවක් දකින්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
එම නිසා ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් වන කරුණු ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා.
දරුවන්ට දහම් අධ්යාපනයක් ලබා දීම සඳහා පාසල්වල ඉෙගන
ගන්නා සියලුම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට දහම් පාසල් අධ්යාපනය
අනිවාර්ය කිරීම ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. පාසල් විෂය මාලාෙව්
හර විෂයයන් පහට ආගම ධර්මයත් ඇතුළත් වනවා. නමුත් ඒ හර
විෂයයන් අතර තිෙබන විෂයයක් වුවත් ආගම ධර්මයට ලැෙබන
කාල පරාසය කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙදකක් ෙහෝ තුනක් වාෙග් සුළු
කාලයක්. එපමණක් ෙනොෙවයි.
ඒ ආගම ධර්මය දිනපතා පාසල්වල උගන්වනු ලබන්ෙන්
ආගම ධර්මෙය් මුහුණුවරකින් ෙනොෙවයි, විෂයයක් හදාරවන
මුහුණුවරකින්. ආගම ධර්මය හදාරනෙකොට අනුගමනය කරන
පතිපත්තිවලට වඩා ෙවනස් සාමාන්ය පාසල් විෂයයක් හදාරන
විධියට තමයි ධර්මය උගන් වන්ෙන්. බුද්ධ ධර්මය වුණත්, හින්දු
ආගම වුණත්, කිස්තියානි ආගම වුණත්, ඉස්ලාම් ආදී ආගම්
වුණත් ඒ ආගම ධර්මය පාසල්වල ඉගැන්වීමට ෙපළ ෙපොත් ආදිය
සකස් කර තිබුණත්, එය විෂයයක් හදාරන ස්වරූපෙයන්
උගන්වනවා මිස ආගම ධර්මයක් උගන්වන ස්රූපයක් එතැන
අනුගමනය ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ආගම ධර්මය
උගන්වන්නට ඕනෑ, ආගම ධර්මය පිළිබඳව පූජ්ය ස්ථාන මුල්
කර ෙගන. ඒ ආගමික ස්ථානවල ඉන්න ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග්,
පූජ්ය පූජකවරුන්ෙග් අවධානය ඇතිව සහ ඊට අදාළ වන
පරිසරයක්
මත තමයි ඒ ආගම ධර්මය ඉගැන්විය යුතුව
තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ඒකට ෙහොඳම
කමය දහම් පාසල් අධ්යාපන කමයයි. දහම් පාසල් අධ්යාපන
කමෙය්දී ආගම දහමට අදාළවන මූලික ආගමික පතිපත්ති
අනුගමනය කරමින් ආගමික වතාවත් පිළිෙවත් අනුගමනය
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කරමින් ඒ විෂයය උගන්වන විට ඒ ශාස්තෘවරයන් වහන්ෙසේෙග්
ෙසවෙණ්, ඒ දර්ශනය තුළ ඒ විෂයය හැදෑරීෙමන් ඒ සිසුන් තුළ
අෙප් බුදු දහෙම් උගන්වන හැටියට ශද්ධාවත්, අන්ය ආගම්වල
හඳුන්වන හැටියට භක්තියත් ඇති කරමින්, ඒ දරුවන් අධ්යාපනය
ලබනවා. එම නිසා දහම් පසල් අධ්යාපනය මීට වඩා පුළුල් ෙලස
සකස් කරන්නට අවශ්යයි.
සියලුම පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට දහම් පාසල් අධ්යාපනය
අනිවාර්යය කළ යුතුයි. ෙමතැනදී එක පශ්නයක් පැන නඟිනවා.
අද ලංකාෙව් පවත්වා ෙගන යන දහම් පාසල්වලට විශාල
බාධකයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් දහම් පාසල්
පවත්වන්ෙන් ඉරිදා දිනවලයි. කලාතුරකින් ෙසනසුරාදා දිනවල
පවත්වනවා. ෙකොෙහොම නමුත් ෙම් නිවාඩු දින ෙදෙක් පවත්වන
දහම් පාසල්වලට ෙලොකු තර්ජනයක් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට්
උපකාරක පන්ති නමින් හැඳින්ෙවන අධ්යාපන කඩ. ෙම්
කියාවලිය නිසා - ඒ අධ්යාපන කඩවලට යාමට සිදු වී තිෙබන
නිසා - දහම් පාසලට එන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පමාණය ෙබොෙහෝ දුරට
අඩු ෙවනවා. ඒ නිසා අවසානෙය් දී අපට බිහි වන්ෙන්
ආධ්යාත්මයකින් ෙතොර ෙවච්ච, ආගම දහමකින් ෙතොර ෙවච්ච
නමින් ආගමිකයින් වශෙයන් හඳුන්වනු ලබන හිස් පුද්ගලයින්
පිරිසක්.
ෙම් ෙලෝකයට අවශ්ය වන්ෙන් හරයක් ඇති මනුෂ්ය
ෙකොට්ඨාසයක්. අද සමාජය තුළ බිහි වන්ෙන් ෙවසක් කූඩු වාෙග්
මනුෂ්ය ෙකොට්ඨාසයක්. පිටින් බැලුවාම ෙවසක් කූඩුව හරිම
ලස්සනයි. නමුත් අභ්යන්තරය සම්පූර්ණෙයන්ම හිස්. ඒ වාෙග්
මනුෂ්යයන්ෙගන් සමාජයට පෙයෝජනයක් නැහැ. එවැනි
පුද්ගලයන් බිහිවීම නිසා තමයි, අද සමාජය තුළ පියා දුවව දූෂණය
කරන්ෙන්; අම්මා දුවව ගණිකා මඩමට යවන්ෙන්. ඒ වාෙග්
දුශ්චරිතවලට ෙපලඹිලා තිෙබන්ෙන් අභ්යන්තරෙය් හරයක් නැති
පුද්ගලයන් බිහි වීම නිසා. ෙම්ක නවත්වන්න දැඩි ෙලස පියවර ගත
යුතුයි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් සාමය ඇති කරලා, රෙට්
ආර්ථිකය සංවර්ධනය කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග්
දර්ශනය ආර්ථික සංවර්ධනයත් සමඟ ජනතාවෙග් ආධ්යාත්මික
සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමයි. ඒ සඳහා ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත්
වන බව සඳහන් කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාමත් ඉක්මනින්
කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාව පැහැදිලි කරමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවාෙල් අතුරුදන් වුණු ඔබතුමා නැවතත් ෙම් ෙව්ලාෙව්
මූලාසනෙය් ඉන්නවා දැකීමත් අපට සන්ෙතෝෂයට කාරණයක්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එය ඉල්ලා අස්කරගත යුතුයි. මන්තීවරෙයක් අතුරුදන්
ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ෙපොලීසියට කියන්න ෙවනවා. එය
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්ෙන් නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)
එෙහම වුණා නම් අපි ෙපොලීසියට දැනුම් ෙදන්න තමයි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා සිටිෙය්.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ශාන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දහම් අධ්යාපනය
දියුණු කිරීම සහ ඒ සඳහා වැඩි නැඹුරුතාවක් ඇති කිරීම සඳහා ෙම්
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම දහම් අධ්යාපනය රටට අත්යවශ්ය
කාරණයක්. හැබැයි ඒ අත්යවශ්ය කාරණය දියුණු කරන්නට
කටයුතු කළ යුතු වන්ෙන් රජයයි. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමනි, වසර 18ක පාලන කාලයක් එක දිගටම කර ෙගන
යන්ෙන් ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන රජයයි. එෙහම නම් ඒ කාල
පරිච්ෙඡ්දය තුළ දහම් අධ්යාපනය දියුණු කිරීමට, අපරාධ මර්දනය
කිරීමට, මිනිසුන්ෙග් චිත්ත සන්තානය යහපත් අන්දමට
හැසිරවීමට කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්නට තිබුෙණ් ෙම්
ෙයෝජනාව ෙගනාපු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා නිෙයෝජනය
කරන රජයයි කියන එක අපි සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන්, ජාතික ෙහළ උරුමය
නිෙයෝජනය කරමින් ෙකොෙළොන්නාෙව් ශී සුමංගල හාමුදුරුෙවෝ
ෙමතැනට වැඩියා. එදා සුමංගල හිමියන් එක්ක දයාරත්න
හිමිෙයොත් කථානායකවරයා පත් කරන්නට ඡන්දය පාවිච්චි
කරන්න ෙමතැනට වැඩියා. ඒ ෙවලාෙව් සුමංගල හිමියන්ට දුන්නු
වද හිංසා අනුව අවසානෙය් උන්වහන්ෙසේට ෙරෝගාතුරව
ෙරෝහල්ගත ෙවලා ඉන්න සිද්ධ වුණා. ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්දී
තමයි ඒක සිද්ධ වුෙණ්. ෙවන තැනකදී ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. එතෙකොට ෙම් උත්තරීතර සභාවට මහා
සඟරුවනකටවත් වඩින්නට බැරි නම්, වැඩ ඉන්නට බැරි නම්,
එෙහම නම් ෙකොතැනද දහම් අධ්යාපනය දියුණු කරලා
තිෙබන්ෙන්? පළමුවැනි තැන ෙමතැන. එතැනින් පටන් ගන්න
එපැයි ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුෙමෝ. සංඝයා වහන්ෙසේලාටත්
ෙමතැන එෙහම නම්, රෙට් ජනතාවට ෙදන දහම කුමක්ද?
දැන්
බලන්න
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෙකොෙළොන්නාෙව් නගරාධිපතිවරයාව උස්සා ෙගන යන්න සුදු
වෑන් එකකින් ආවා. ආපු කට්ටිය හඳුනා ගත්තා. ෙපොලීසිෙයන් අත්
අඩංගුවට ගත්තා. අන්තිමට රජෙය් ඉහළම තැනකින් ඇවිල්ලා,
ෙපොලීසිෙය් OICවරයාටත් බැණලා, ඒ පුද්ගලයන් ෙගනි යන්න
කටයුතු කළා. සාමාන්ය නීතිය කියාත්මක ෙනොකරන රටක ෙම්
දහම් අධ්යාපනය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි? සාමාන්ය නීතිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන්
පාලනයක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්න ඕනෑ. මැරයන් ෙපෝෂණය
කරන පාලනයක් ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මැරයන් ෙපෝෂණය කරන පාලන කමය තුළ දහම්
අධ්යාපනයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබතුමාටම කල්පනා
ෙවනවා ඇති.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්මයි විලච්චිෙය් නිධන්
ෙකොල්ලය. විලච්චිෙය් නිධන් ෙකොල්ලයට සම්බන්ධ ෙවලා
හිටිෙය් රජෙය් ආරක්ෂක අංශෙය් නිලධාරිෙයක්. අෙන්, අෙප්
වර්තමාන ෙපොලිස්පති ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමා ඉතාමත්ම
කීර්තිමත්ව වැඩ කරපු ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක්. එතුමාව ෙපොලිස්පති
හැටියට පත් කළාට පසුව මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී එතුමාට පශංසා
කළා, කීර්ති නාමයක් හිමි කර ෙගන ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ඉන්න නිලධාරිෙයක් යාන්තම් ෙපොලිස්පතිවරෙයක් බවට පත්
වුණා කියලා. හැබැයි එවැනි කීර්තිමත් ෙපොලිස් නිලධාරියාට අද
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියාෙග් කීර්තිය
නැති කරන්නට ෙම් රජය කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ ෙපොලිස්
නිලධාරියාට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ජූලම්පිටිෙය් අමෙර් ගැන
අහන ෙකොට මාධ්යෙව්දීන් ඉස්සරහා අර ආරක්ෂක මධ්යස්ථානෙය්
එක් ෙකනාත් එක්ක ඉඳ ෙගන ෙගොත ගහන්න; විනාඩි 3, 4ක්
කල්පනා කරන්න. ඇයි, ඒ තත්ත්වයට ෙපොලිස්පතිවරයා පත්
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කරන්ෙන්? එතෙකොට ඒ දහමක්ද කරන්ෙන්? ෙම් රෙට් නීතිය සහ
විනය කියාත්මක කරන්න පැය 24 පුරා කියාත්මක වන එකම
ආයතනය ෙපොලීසිය.
ඒ ආයතනෙය් පධානියාව ෙගොත ගහන තත්ත්වයට පත් කර
තිෙබනවා. එතුමා වැනි කීර්තිමත් නිලධාරිෙයක් අද
අපහසුතාවයට, නින්දා සහගත තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා.
රජය විසින්, පාලකයන් විසින් ඒ නිලධාරියාෙග් නම ෙකෙළෙසන
විධියට, අපකිර්තිමත් වන විධියට කටයුතු කරනවා. එතෙකොට
ෙමතැන දහම් අධ්යාපනය දිය යුතුයි කියා ෙයෝජනාවක් ෙගනාවාට
වැඩක් තිෙබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? එෙහම නම්
අද දහම් අධ්යාපනය ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් පුංචි දරුවන්ට
ෙනොෙවයි. දහම් අධ්යාපනය දිය යුත්ෙත් කාටද? ෙම් රට පාලනය
කරන ඉහළම තැනැත්තාෙග් ඉඳලා කණ්ඩායම් ෙමෙහයවන
අයටයි ෙම් දහම් අධ්යාපනය ෙදන්න ඕනෑ. අන්න ඒ අයට දහම්
අධ්යාපනය දී අනික් අයට ඒ දහම් අධ්යාපනය ෙදන්න ගියා නම්
වැෙඩ් ඉෙබ්ටම හරියාවි. ෙමතැන හැදුවා නම් හරි, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.
විලච්චිෙය් නිදන් ෙකොල්ලය ෙවච්ච ෙවලාෙව් ආණ්ඩුෙව්
බලපෑම
මත මාධ්ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ෙපොලිස්පතිතුමාට
කියන්න සිද්ධ වුණා, වටිනා වස්තුවක් ෙගොඩ දමා තිෙබනවාය, ඒ
වටිනා වස්තුව සුරක්ෂිතව ෙපොලීසිය දක්වා ෙගන යාම සඳහා
විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ෙයදුවාය කියා. අද රෙට් සිටින කීර්තිමත්ම
හමුදාව තමයි විෙශේෂ කාර්ය බලකාය කියන්ෙන්. ෙපොලිස්පතිතුමා
කියපු ඒ වටිනා වස්තුව ෙගනිහින් තිෙබනවා. නමුත් ෙපොලීසියට
ඇවිල්ලා නැහැ. ෙපොලිස් ෙපොෙත් ලියවිලා නැහැ. නඩු භාණ්ඩයක්
- production එකක්- විධියට, ෙසොයා ගත්තු භාණ්ඩයක් විධියට
ෙල්ඛනගත ෙවලා නැහැ. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ෙපොලිස්පතිතුමා හෑල්ලුවට ලක් කරන්නට කටයුතු කරලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක
ඇති පසු ගිය කාලෙය්දී,
රජෙය් ඇමතිවරෙයක් ජාතික
රූපවාහිනියට ගිහින් හැසිරිච්ච හැටි. කාන්තාෙවෝ මුතා කරලා,
ඒවා පාට කරලා ඔළුවට වැක්ෙකරුවා. අන්තිමට රූපවාහිනිෙය්
වැඩ කරපු ගණනාවකට පහර දුන්නා; දැළි පිහිවලින් කැපුවා;
තුවාල සිදු කළා; ඇදෙගන ගිහින් පහර දුන්නා. කවුද එෙහම
කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයක්.
ඉතින් හත් ෙදවියෙන්! කාටද ෙම් දහම් අධ්යාපනය ෙදන්න ඕනෑ
කරලා තිෙබන්ෙන් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමනි? ඔබතුමා
ජනාධිපතිතුමා සමඟ කණ්ඩායම් රැස්වීෙම් ඉන්නෙකොට ෙයෝජනා
කරන්න ඕනෑ, දහම් අධ්යාපනය ෙමතැන ඉන්න එවැනි වැඩ
කරන කට්ටියට ලබා ෙදන්නය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කැලණිය කියන්ෙන්
කප්පම් පුරයක්. බුදුන් වැඩිය කැලණිය. බුදුන් වැඩිය කැලණිය
කියායි ඉතිහාසගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කැලණිය කියන්ෙන් ශුද්ධ
භූමියක්. ''උපන් දා සිට කරපු පව් නැත වරක් වැන්ෙදොත්
කැලණිෙය්'' කියායි කියන්ෙන්. එක වතාවක් කැලණිය වැන්ෙදොත්
නිවන් දකින්නත් ඒ ඇතිය කියා තිෙබනවා. එතෙකොට කැලණිය
වඳින්ෙන් ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මෙග් ෙවලාව
ඉවරයි කියන්නද හදන්ෙන්? නැහැ ෙන්ද? මට විනාඩි 15ක්
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

තව හතර පස් ෙදෙනක් කතා කරන්නට ඉන්නවා.
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(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

නැහැ, නැහැ. අෙපන් ෙදන්නයි ෙන් කථා කරන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙම්ක Adjournment Motion එක ෙන්. අපට ෙවලාව
ෙපොඩ්ඩක් ලිහිල් කර ගන්න පුළුවන්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

කරුණාකර මට කථා කරන්න ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. එෙහම කරන්න එපා. ඔබතුමා Chair එකට ආවාම
දිගටම ඔය වැෙඩ් ෙකෙරනවා. එෙහම කරන්න එපා. මම ෙහොඳට
බලා තමයි නැඟිට්ෙට්. මම නැඟිටලා තවම විනාඩි පහයි ගත
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තව විනාඩි දහයක් එෙහමපිටින්ම තිෙබනවා.
මම වැරැද්දක් ඔබතුමාට කිව්වා නම් සමාෙවන්න. මට කථා
කරන්න ෙදන්න. මෙග් ෙවලාව බලාෙගනයි මම කථා කරන්ෙන්.
මීට කලිනුත් විනාඩි 15ක් ය කියා විනාඩි 8න්
නවත්වා
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඔර්ෙලෝසුව බලාගත්තා.
කැලණිය කියන්ෙන් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ වැඩපු ශුද්ධ
භූමිය.
''උපන් දා සිට කරපු පව් නැත වරක් වැන්ෙදොත්
කැලණිෙය්'' කියායි තිෙබන්ෙන්. එවැනි පුන්ය භූමියක් තමයි අද
කප්පම්පුරය
ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
කුඩුකාරයින්ෙග්,
ජාවාරම්කාරයින්ෙග්, ඉඩම් පැහැර ගන්නන්ෙග්, ඉඩම් බෙලන්
අත්පත් කර ගන්නන්ෙග්, ෙහොර ඔප්පු හදන්නන්ෙග්, ඒවා
විකුණන්නන්ෙග් තැනක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ජාවාරම්කාරයින්ෙග් තැනක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
එතෙකොට බලන්න. කාෙග්ද නිෙයෝජනය? කාෙග් ආරක්ෂාවද?
පහුගිය මැතිවරණය ෙවලාෙව්දී ගම්පහ පෙද්ශෙය් දරුෙවක්
උස්සාෙගන ගියා. ඊට පස්ෙසේ ඉඩම මිල දී ගත්තු ෙකනාෙගන්
ෙකෝටි ගණනක කප්පම් ඉල්ලුවා, ''උඹ ඉඩම මිල දී ගත්තා නම්
මට කප්පම් දීපන්'' කියා. ඒ එක ඇමතිවරෙයක්.
දැන් බලන්න ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙවච්ච වැෙඩ්.
දවසින් දවස පිරිෙහමින් තිබුණු ද ෆිනෑන්ස් ආයතනෙය් ෙකොටස්
මිල දී ගත්තා. ෙකෝටි 50ක අලාභයක් වුණා. කිසිම ෙචෝදනාවක්
නැහැ, විමර්ශනයක් නැහැ. ෙදෙදෙනක් ඉල්ලා අස් වුණා.
සභාපතිවරයා
සහ
අධ්යක්ෂ
මණ්ඩලෙය්
සුමනදාස
අෙබ්ගුණවර්ධන යන ෙදෙදනා ඉල්ලා අස් වුණා. එතැනින් එහාට
inquiry එක ඉවරයි. එතැනින් එහාට ෙවච්ච අලාභය ඉවරයි.
මහජනතාවටයි අලාභය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
බලන්න ජනරල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට අවුරුදු ෙදක
හමාරක් හිර බත් කැව්වා, තැටිෙය් දමලා, ජම්පරය ගහලා.
ෙමොකක්ද ෙචෝදනාව? ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුව කළ ෙටන්ඩර්
එකකදී තමන්ෙග් බෑනා ඒක ඉල්ලා තිෙබනවාය කියා කිව්ෙව්
නැහැ කියායි. ෙම්වා ෙහණ ගහන අපරාධ ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. එෙහම කරන රටක් තිෙබනවාද? තමන්ෙග් ඥාතීන්
ෙමොන තරම් ඉන්නවාද? Business කරන අය ෙකොච්චර ඇත්ද?
ෙමොන ෙමොනවාට ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරනවා ඇද්ද? ගිහින්
ඥාතිත්වය කියනවාද? රජයට අලාභයක් ෙවලාත් නැහැ, හමුදාවට
අලාභයක් ෙවලාත් නැහැ, ෙවන පුද්ගලයකුට අලාභයක් ෙවලාත්
නැහැ. එතෙකොට ෛවරී ෙද්ශපාලනය තුළ, පළි ගැනීෙම්
ෙච්තනාව තුළ අවුරුදු ෙදකක් ජම්පරය ගස්සවලා, අහිංසක
මනුස්සෙයකුට -රට ෙවනුෙවන් වැඩ කරපු වීරයකුට- තැටිෙය් හිර
බත් කැව්වා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

දැන් බලන්න, ගුවන් ෙතොටුපෙළේ සභාපතිවරයාෙග් ෙගදර
මං ෙකොල්ල කෑවා. අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා ඒ
කතන්දරය කියාවි, ඒ නිසා මම ඒ ගැන වැඩිය කියන්න යන්ෙන්
නැහැ. එහිදී විෙද්ශ විනිමය ෙහොරකම් කරලා තිබුණා. දැනුම් ෙනොදී
විෙද්ශ විනිමය තියා ගත්තාය කියා රවි කරුණානායක
මන්තීතුමාට විරුද්ධව නඩුවක් දැම්මා. එතෙකොට අර ගුවන්
ෙතොටුපෙළේ සභාපතිවරයා කාෙග් කවුද? ඉහළම තැන්වල ඥාතීන්.
මම ඊට වඩා වචනයක් පාවිච්චි කෙළොත් ඔබතුමා මට බාධා කරාවි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, විෂයයට අදාළව කථා කෙළොත් ෙහොඳයි ෙන්.
දහම් පාසල් ගැන ෙන් ෙම් කථා කරන්ෙන්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

විෂයට අදාළව තමයි කථා කරන්ෙන්. දහම් අධ්යාපනය ගැනයි
කථා කරන්ෙන්.

(The Hon. Palitha Range Bandara)

දහම් අධ්යාපනය ඇති කරන්න ඕනෑ කාටද? ඒකයි ෙම්
කියන්ෙන්. ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්
ෙගනාෙව්. ඒ ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න ඕනෑ තැනයි ෙම්
කියන්ෙන්. විෂයට අදාළව තමයි කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමාට ඔය
තරම්ම ෙව්දනාව ෙමොකද? කරුණාකරලා අපට කථා කරන්න ඉඩ
ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කිසිම ෙව්දනාවක් නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා මට කථා
කරන්න ඉඩ ෙදන්න. මෙග් ෙවලාව මට අවශ්යයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

මූලාසනයට යුතුකමක් තිෙබනවා, එය ෙපන්වා ෙදන්න.
එච්චරයි.

දහම් අධ්යාපනය ෙන්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඉතින් කාටද ෙම් දහම් අධ්යාපනය ෙදන්නය කියන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙර්ගුව ගැනයි, විනිමය ගැනයි, කරුණාකරලා - [බාධා
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා විටින් විට ෙම්ක කරන නිසා මට
යුතුකමක් තිෙබනවා -[බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඔබතුමා කරුණාකරලා මට බාධා ෙනොකර කථා කරන්න ඉඩ
ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මම ෙන් දැන් ෙමතැන මුල් ගුරුවරයා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එෙහම නම් ඔබතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා කථා කරන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකරලා විෂයට අදාළව කථා කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

විෂයට අදාළව තමයි කථා කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් විනයක්නැහැ,
පාලනයක් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දහම් පාසල් ගැන ෙන් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්.

ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට, එල්ලාවල
ෙම්ධානන්ද හාමුදුරුෙවෝ කථා කරන ෙකොට ඔබතුමා බාධා කෙළේ
නැහැ ෙන්. චාරයක් නැතුව එෙහම කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එතුමන්ලා සම්පූර්ණෙයන්ම දහම් පාසල් චින්තනය ගැනයි
කථා කෙළේ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එෙහම චාරයක් නැතුව කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි? දහම් පාසල්
පිහිටු වන්න ඕනෑ ෙම් වාෙග් අයටයි. අර ෙකොෙළොන්නාෙව්
සුමංගල හාමුදුරුවන්ට තුවාල කරලා පහර දුන්නු, කැලණිෙය් පුද
බිම විනාශ කරන කට්ටියටයි දහම් අධ්යාපනය ෙදන්න ඕනෑ.
ෙමතැන ෙම් දහම් අධ්යාපනය කියලා කියන්ෙන් පුංචි ළමයින්ට
ෙදන දහම් අධ්යාපනය ෙනොෙවයි. පුංචි එකා හදන්න බැහැ, ෙලොකු
එකා නිසා. අර කියමනක් තිෙබනවා, "ගුරුවරයා හිට ෙගන
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මුතා කරන ෙකොට ෙගෝලෙයෝ දුවදුව මුතා කරනවා"යි කියලා.
එෙහම එකක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පාලකයන් එෙහම කරන
ෙකොට අනික් අය ගැන කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න. දකුෙණ් ෙමොන
තරම් අපරාධ සිද්ධ වුණාද? අර දඹුල්ෙල් 'චණ්ඩි මල්ලි' කියලා
පළාත් සභා ඇමතිවරෙයක් සිටියා. ස්තී දූෂණ, මිනී මැරුම්, මං
ෙකොල්ලකෑම් යන ෙම් සියල්ලම කළා. සූරියවැව සිටියා,
'වම්ෙබොට්ටා' කියලා ෙකෙනක්. ඔහු කාෙග් යටෙත්ද සිටිෙය්? ඔහු
කාෙග් හිතවෙතක්ද? ඔවුන් දකුෙණ් පාලකයින්ෙග් අතිශය
මිතෙයෝ; ෙගෝලෙයෝ. ඔවුන් එකට කෑෙව්; එකට බිව්ෙව්. දැන්
බලන්න සූරියවැව වම්ෙබොට්ටා ස්තී දූෂණ, මං ෙකොල්ලකෑම්, මිනී
මැරුම්, ෙකොන්තාත් අපරාධ ගණනාවක් කළා. ඒ වාෙග්ම
මුල්කිරිගල ආමි ජිෙන්. ඔහුත් එෙහමමයි. ඒ ෙසේරම
අපරාධකාරෙයෝ. ඒ වාෙග්ම තිස්සමහාරාමෙය් ගුෙණ්. ඔහු මිනී
මැරුම්, කප්පම් ගැනීම්, පහර දීම්, භිය වැද්දීම් කළා. කවුද ෙම්වා
කරන්ෙන්? ෙම්වාට පාලකයින්ෙග් ආශීර්වාදය ලැෙබනවා.
එතෙකොට ෙම් දහම් අධ්යාපනය ලබා දිය යුත්ෙත් කාටද
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? [බාධා කිරීමක්] ඉන්න. ෙසොත්ති
උපාලි ගැනත් මා කියන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, චන්ද පුෂ්ප කියලා
විතාරන්ෙදණිෙය් හිටපු පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරයා -ඔහු- භිය
වැද්දීම්, පහර දීම් ඔක්ෙකොම කළා. ඒ කවුද? ෙම් රෙට් ඉහළම
තනතුරු දරන උදවියෙග් අග සව්වරු. එතෙකොට ඊළඟ එක් ෙකනා
අර ෙලොකු චන්ද පුෂ්පෙග් පුතා. ඔහු තංගල්ෙල් පාෙද්ශීය සභා
සභාපතිවරයා. සංචාරක යුවලකට කළ ෙද් මතකයි ෙන්. ටී 56
අරෙගන ඇවිල්ලා කිහිප ෙදනකු එක්ක එක්කාසු ෙවලා ඒ
කාන්තාව දූෂණය කළා. අර සංචාරකයා මරා දැම්මා. කවුද ෙම්වා
කරන්ෙන්? පාලකෙයෝ. ෙම්ක කෙළේ පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරයා.
මං ෙකොල්ලකෑම්, ඝාතනය කිරීම් කරන්ෙන් නිල් බල කාෙය්
සාමාජිකෙයෝ; ෙමෙහයුම්කරුෙවෝ. ඉතින් කාටද ෙම් දහම්
අධ්යාපනය ලබා දිය යුත්ෙත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ෙම්
පාලකයන්ට දහම් අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් පාලකයන්ට
දහම් අධ්යාපනය ලබා දීලා ඔවුන්ව හදන්න කියලා කණ්ඩායම්
රැස්වීෙම්දී ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනා කරන්න කියන කථාව මා
කිව්වා. එතෙකොට හරි යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට
තව ටිකක් ෙවලාවක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙකොපමණ ෙවලාව ගන්නවාද?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

තව විනාඩි 5කින් අවසන් කරනවා. ඉතිරි විනාඩි 15, අකිල
විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා කථා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න. රන්න
තලුන්නදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ රැස්වීමට යන උදවියට ෙවඩි තබා
කාන්තාවක් ඝාතනය කළා, ඔය චන්ද පුෂ්ප කියන පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරයා. ඔහුට ෙමොළෙය් අමාරුවක් තිෙබනවාය කියලා
ෙමොළය පරීක්ෂා කරන්න යැව්වා. බලන ෙකොට ෙමොළෙය්
අමාරුවකුත් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ අර සංචාරක කාන්තාව දූෂණය
කරලා, ඒ සංචාරකයා මරා දමාපු එක ගැන බලන්න. ඒ වාෙග්
තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා
මතක් කළ ෙසොත්ති උපාලි. මා ඒ ගැනත් කියන්නයි සිටිෙය්. එතුමා
හදිසි ෙවලා තිෙබනවා. අපරාෙද් එතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න
තිබුණා, ෙසොත්ති උපාලිලා ෙපෝෂණය කළාය කියලා.
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ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

අදාළ ෙද් ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

අදාළ ෙද් ෙනොෙවයි? ඒවා තමයි අදාළ. ඒ වාෙග් මැර කල්ලි
ෙපෝෂණය කළා. පාලකයන් විසින් මැර කල්ලි - [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමාට මා බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. කරුණාකරලා වාඩි
ෙවන්නෙකෝ. එතෙකොට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා
ෙසොත්ති උපාලිලා ෙගනාවා. ෙසොත්ති උපාලිලා ෙපෝෂණය කළා.
ෙසොත්ති උපාලිලාට එදා සාම විනිසුරුකම් ලබා දුන්නා. පාලකයා
කවුරු වුණත් ෙමන්න ෙම් වාෙග් වැඩ කරන්න ගියාම තමයි රෙට්
ෙලොකු පශ්නයක් වන්ෙන්. ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා එය පිළිගන්නවා ඇති.
එදා ෙගෝනවල සුනිල්ලා සිටියා. ෙගෝනවල සුනිල් ෙදොස්තර
ෙපෝල් මහත්මයාෙග් දුව දූෂණය කළා. ඒ දූෂණය කළ නිසා
හිෙර්ට වැටුණා. හිෙර්ට වැටුණාම ජනාධිපති සමාව දුන්නා. මා
කියන්ෙන් එදා ෙකරුවා, අද ෙකරුවා, එදා කරපු එක ෙහොඳයි, ඒක
නීත්යනුකූලයි, එෙහම කරපු එක ෙහොඳයි කියලා ෙනොෙවයි. අද
එදා වාෙග් ෙනොෙවයි. ඊට වඩා සිය දහස් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒක මුහුකුරා ගිහින්
තිෙබනවා. ඒක වැඩිදුර ගිහින් තිෙබනවා. ඉතින් දහම් අධ්යාපනය
ලබා ෙදන්න ඕනෑ කාටද? ෙගෝනවල සුනිල්ට සාම විනිසුරුකමක්
දුන්නා. ඉතින් එෙහම ඉතිහාසයක් තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊෙය්-ෙපෙර්දා සිද්ධියට සම්බන්ධ
ජූලම්පිටිෙය් අමෙර් ටී 56 කෙර් දමා ෙගන යන්ෙන්. ෙපොලීසිෙය්
OIC මහත්මයාෙග් ෙම්සය උඩ ටී 56 තියනවාලු.
විනිශ්චයාසනෙය් ඉඳලා නඩුකාර උන්නාන්ෙසේ කියනවාලු,
"තමුෙසේ ෙබොරු කරන්න එපා. තමුෙසේ ටී 56ත් කෙර් එල්ලා ෙගන
petrol shed එක ළඟ ඉන්නවා මා දැක්කා"යි කියලා. ටී 56
ෙගනැවිත් උසාවියට භාර ෙදන්න කියලා මෙහේස්තාත්තුමා
කියනවා කියා නඩු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. අද ඔහු
උසාවියට භාර වුණාම ඉස්ෙසල්ලා ටී 56 ෙදකයි, දැන් ෙදකයි
හතරක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා බන්ධනාගාර නිලධාරිටයි,
ෙපොලීසියටයි කියනවා. ෙම්ක විහිළුවක් ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. කාටද ෙම් කියන්ෙන්? කාෙග් ආශීර්වාදය යටෙත්ද
ෙම්වා කරන්ෙන්? එදා ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා අභ්යන්තර
කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් 2002 ජූලි
මාසෙය් 02 වන දා ජූලම්පිටිෙය් අමෙර් ඔය බන්ධනාගාරෙය්
වහලට නැග්ගා. වහලට නැග්ගා විතරක් ෙනොෙවයි, එතැන
ගබඩාව කඩලා ආයුධ ටික ගත්තා. අන්තිමට ආයුධ ටික භාර
ගන්න එන්න කිව්ෙව් ජනාධිපතිතුමාත්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

එක්ක. අද ජනාධිපතිතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

එක්ක. එදා ජනාධිපතිතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

ෙනොෙවයි, එදා විපක්ෂ නායකතුමා. එක්තරා පුවත් පතක පළ
වී තිෙබනවා, "තංගල්ෙල් හිර ෙගදර කැරැල්ල අවසානයි. පාණ
ඇපකරුවන් මුදා හැර අවි ආයුධ භාර ෙදති" කියා. කවුද ෙම් ගිහින්
ඉන්ෙන්? වත්මන් ජනාධිපතිතුමා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

(The Hon. Palitha Range Bandara)

තවත් විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. කරුණාකර, කථා කරන්න
ඉඩ ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

පස් වරු 6.49ට පටන් ගත්ෙත්.

එතෙකොට තංගල්ෙල් අමෙර් -

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙහම සඳහන් කරන්න බැහැ. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කථා
කරන්න. ඒක අපි ඉවත් කරනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එදා හිටපු විපක්ෂ නායකතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ගැන මම කියන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් විනාඩි ෙදකක්
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Time එක පාලනය කරන්ෙන් මම. දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව
අවසන් කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මම විනාඩි ෙදකකින් අවසාන කරන්නම්. බාධා කරන්න එපා.
ඔබතුමායි මමයි එකට හිටපු මිනිස්සු ෙන්. ඔබතුමාට අපි ආදෙරයි
ෙන්. තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

එෙහම සඳහන් කරන්න බැහැ.

(The Presiding Member)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

ඒක අයින් කරලා එදා හිටපු විපක්ෂ නායකතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

කියලා එතැන ලියන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙහමත් බැහැ. වංකව කථා කරන්න බැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

"ජූලම්පිටිය අමෙර් හවුල් යයි තහවුරු වී නැහැ. ඒත් දිගටම
පරීක්ෂණ" ෙපොලිස්පතිතුමා කියනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලාව අවසානයි.

පසුව ආදෙර් කරමු. දැන් කථාව අවසන් කරමු.
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අමෙර් අද ෙම් හුරතල්
වන්ෙන් කවුරු නිසාද? එෙහම වන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් මිනිසුන්ට නාම ෙයෝජනා දීම,
සංවිධායකකම් දීම, ෙම් වාෙග් උදවියට ෙද්ශපාලන තනතුරු දීම
නිසයි.
හලාවත කැබැල්ලවල පන්සල ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ
කැබැල්ලවල පන්සෙල් සංඝාවාසෙය් කාමරයක් තුළ එදා
ආරච්චිකට්ටුෙව් ගයාන් කියන පුද්ගලයාව ඝාතනය කළා. ෙබෝම්බ
සුදා නැමැති හිටපු මිතයාට ෙබොන්න දීලා ෙලොරියකට යට කරලා
මැරුවා. ෙම් වාෙග්ම දැදුරු ඔය කැලුම් කියන තැනැත්තා
බයිසිකලෙය් යද්දි කාර් එකට යට කරලා මරා දැම්මා. ඒ වාෙග්ම
2010 අෙපේල් මාසෙය් 10වන දා -ෙමතුමා මතක් කරපු කාරණය
මා කියන්නම්- මා ඇතුළු තවත් 17 ෙදෙනකුට අමානුෂික විධියට
පහර දීලා මා ඝාතනය කරන්න හැදුවා. ඊෙය් ඒ මනුෂ්යයා ආසන
සංවිධාකවරෙයක් විධියට පත් කරලා. එතෙකොට විනය
පරීක්ෂණෙයන් වැරදිකරුවා කරලා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. අධිකරණෙය් නඩුව යනවා. අපරාධ සම්බන්ධව
තවත් නඩු ගණනාවක් තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය,
විපක්ෂය ගැන ෙනොෙවයි. මම එෙහම නම් ෙසොත්ති උපාලි ගැන
කථා ෙනොකර ඉන්න ඕනෑ ෙන්. එෙහම නම් ෙගෝනවල සුනිල්
ගැන කථා ෙනොකර ඉන්න ඕනෑ ෙන්. ඒ නිසා ඉවසා ෙගන ඉන්න.
ෙමන්න ෙම් වාෙග් අපරාධකරුවන්, මැරයන්, තක්කඩියන්,
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සල්ලාලයන්, ෙහොරුන් ෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක තුළින්ම
ෙගෙනන නිසා තමයි ෙම් විනාශය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
රුපියල උඩ දැම්මාම වැෙටන්ෙන් ෙදපැත්තයි. එක්ෙකෝ මුහුණ
නැත්නම් ෙපොල්ල. ෙකොයි පැත්ත වැටුණත් වටිනාකම රුපියලයි.
ෙකොයි පැති බලයට ආවත් ෙම් වලත්තයන්ට, තක්කඩියන්ට,
අමානුෂික අපරාධකරුවන්ට තැනක් දීම නිසයි ෙම් රෙට් දහම කඩා
වැටිලා තිෙබන්ෙන්; පාලනය කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්; විනය
කඩා වැටිලා තිෙයන්ෙන්. ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග්
ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. ඒ ෙයෝජනාෙව් ෙපොඩි ෙවනසක් කරන්න
තිෙබනවා. මුල ඉන්න ඉහළම උදවියට දහම් අධ්යාපනය දීලා
එතැන ඉඳලා හදන්න කියලා ෙයෝජනාව ෙගනාවා නම් මමත්
ඒකට ඉහළින්ම කැමැත්ත පකාශ කරනවාය කියමින් මා නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දහම පැතිරුවාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. அ த்ததாக, மாண் மிகு

ஹுைனஸ் பா

க் அவர்கள்! உங்க

க்கு ஐந்

நிமிடங்கள்!

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

(The Hon.

க்)

Hunais Farook)

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் சாந்த பண்டார அவர்கள்
காலத்திற்கு மிக ம் ெபா த்தமான நல்லெதா தைலப்பின்கீழ்
இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணைய
ன்ைவத்தைமக்கு
அவ க்கு நன்றி கூறியவனாக என் ைடய உைரைய
ஆரம்பிக்கின்ேறன். இன்
எம
இலங்ைக நாட்ைடப்
ெபா த்தமட் ல் கூ தலாக உலகக் கல்விக்கு க்கியத் வம்
வழங்கப்பட்
வ கின்றைமைய
நாங்கள்
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இந்த அரசாங்கம்
அறெநறிப் பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும்
அதைன
ஊக்குவிப்பதற்கும்
பல
திட்டங்கைள
ன்ைவத்தெபா தி ம் உண்ைமயில் அைவ ேபாதாமல்
இ க்கின்றன என் தான் நாங்கள் கூற ேவண் ம். இன்
இஸ்லாமியர்க ைடய மத்ரஸாக்கைள எ த் க்ெகாண்டால்
அல்ல இந் மாணவர்கள் மதக் கல்வி கற்கின்ற அவர்கள
மத ஸ்தாபனங்கைள எ த் க்ெகாண்டால், அேதேபான்
ெபளத்த விகாைரகைள எ த் க்ெகாண்டால் அவற்றின்
எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப குறித்த அறெநறிப் பாடசாைலகள்
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம் என்ப தான் என
க த்தாக
இ க்கின்ற . கிராமங்கள்ேதா ம் இ க்கின்ற மக்களின்
மதங்க க்கு ஏற்ப அங்கு குறித்த மத ஸ்தாபனங்கள் இ க்கும்.
அதாவ
இஸ்லாமியர்கள் வாழ்கின்ற கிராமமாக இ ந்தால்
அங்கு
ஸ் ம் பள்ளிவாசல்கள் இ க்கும். இந் க்கள்
வாழ்கின்ற கிராமமாக இ ந்தால் அங்கு ேகாயில்கள் இ க்கும்.
கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கின்ற கிராமமாக இ ந்தால் அங்கு
ேதவாலயங்கள் இ க்கும். எனேவ, இவ்வா
எந்தக்
கிராமத்தில் எந்த மதத்தினர் இ க்கின்றனேரா, அங்ேக அந்த
மதம்
சம்பந்தப்பட்ட
அறெநறிப்
பாடசாைலகைள
அைமப்பதற்கு உதவ ேவண் ய அரசாங்கத்தின் கட்டாயக்
கடைமயாக இ க்கின்ற .
இன்
அரசாங்கம்
ல் ெகாள்வன க்காக அறெநறிப்
பாடசாைலக க்கு இரண்டாயிரம்
பாய் வழங்குகின்ற .
உண்ைமயிேல இந்தத் ெதாைக ேபாதா . எனேவ, அந்தத்
ெதாைகைய அதிகாிப்பதற்கு நான் இந்தச் சைபயிேல
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ன்ெமாழிகின்ேறன். அந்த வைகயில்
ஸ் ம் சமய
பண்பாட்ட வல்கள்
திைணக்களத்திற்கு
அறெநறிப்
பாடசாைலக க்காக
6.5
மில் யன்
பாய்
ஒ க்கப்ப கின்ற என் நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆனால்,
இரண்
மில் யன்
ஸ் ம்கள் வாழ்கின்ற இந்த நாட் ல்
இந்தத் ெதாைக மிக ம் ெசாற்பமாக இ க்கின்ற . எனேவ,
அந்தத் ெதாைகைய அதிகாிக்க ேவண் ம். இஸ்லாம் என்
ேதான்றியேதா அந்தக் காலம் ெதாட்
இஸ்லாமிய மத
ஸ்தாபனங்கேளா
ஒட் யதாக
மத்ரஸாக்கள்
அைமந்தி ந்தன. அைவ குர்ஆன் மத்ரஸாக்களாக ம் கிதா
மத்ரஸாக்களாக ம் அர
மத்ரஸாக்களாக ம் ெசயற்பட்
வந்தன. அதற்கு ேமலதிகமாக அங்கு அன் ெதாட் ஒ க்கம்
பற்றிய விடயங்கள் கற்பிக்கப்பட் வந்தி க்கின்றன. எம
நாட்ைடப்
ெபா த்தமட் ல்
பள்ளிவாசல்
இ க்கின்ற
ஒவ்ேவார்
இடத்தி ம்
அதைன
ஒட் யதாக
இந்த
மத்ரஸாக்கள் காணப்ப கின்றன. எனேவ, இவற் க்கான
கட் ட
வசதிகள்
மற் ம்
இவற்றில்
ேபாதிக்கின்ற
ஆசிாியர்க க்கான வசதிகைளச் ெசய்ய ேவண் ய ெபா ப்
அரசாங்கத்திற்கு இ க்கின்ற . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்
இதைனக்
க த்திற்ெகாண்
அதற்கான
ஏற்பாட்ைடச்
ெசய்வார்
என்ற
அந்த
நம்பிக்ைக ம்
எங்க க்கு
இ க்கின்ற . லீ
நாட்களில் அதாவ
ேபாயா மற் ம்
ஞாயி
வி
ைற
தினங்களில்
இந்த
அறெநறிப்
பாடசாைலகைள
நடத் வதற்குப்
பல
திட்டங்கள்
ன்ெமாழியப்ப கின்றன. இன்
சமய ஆசிாியர்கைளப்
ெபா த்தமட் ல்
இலங்ைகயிேல
இஸ்லாம்
மதத்ைதப்
ேபாதிக்கின்ற இஸ்லாம் சமய ஆசிாியர்க க்குத் தட் ப்பா
இ க்கின்ற . அேதேபான் இந் மதத்ைதப் ேபாதிக்கின்ற
இந் சமய ஆசிாியர்க க்குப் பாடசாைலகளில் தட் ப்பா
இ க்கின்ற ; ெபளத்த மதத்ைதப் ேபாதிக்கின்ற ெபளத்த சமய
ஆசிாியர்க க்கும் தட் ப்பா நில கின்ற .

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
ெகளரவ உ ப்பினர்
த் க்ெகாள் ங்கள்!

அவர்கேள!

நல்ல ,

ேபச்ைச

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

(The Hon.
ஒ

நிமிடம்!

க்)

Hunais Farook)

எனேவ, இந்த ஆசிாியர்க க்கான நியமனங்கைள வழங்க
ேவண் ம். அேதேநரம் அந்த ஆசிாியர்கைளக் ெகாண்ேட
இந்த அறெநறிப் பாடசாைலகைள நடத்த
ம். அதாவ ,
அவர்க க்கு
ஒ
சி
ெதாைகைய
ேமலதிக
ெகா ப்பனவாகக் ெகா த் அவர்கள் லம் அந்த அறெநறிப்
பாடசாைலகைள வளர்ச்சி றச் ெசய்யலாம் என்ற ஒ
ேயாசைனைய
நான்
இந்த
உயாிய
சைபயில்
ன்ைவக்கின்ேறன்.
எனேவ,
மத
அ வல்க க்குப்
ெபா ப்பான
ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்கள்
இந்த
ேயாசைனைய ம் உள்வாங்கி எதிர்காலத்தில் இந்த அறெநறிப்
பாடசாைலகைள வளர்த்
மாணவர்க க்கு அறெநறிக்
கல்விைய ஊட் வதன் லம் இந்த உலகத்திற்கும் ம
உலகத்திற்குமான நல்ல வழிகாட்டைல அவர்க க்கு வழங்க
ம். நாட் ன் எதிர்காலத் தைலவர்களாக வரவி க்கின்ற
இன்ைறய மாணவர்கைள ஒ க்கம் நிைறந்த ஒ ச கமாக
உ வாக்குவதற்கு இ உத ம் என் இந்த இடத்திேல கூறி,
வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித்
விைடெபற் க்
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. வஸ்ஸலாம்.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Shantha Bandara)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඊළඟට ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා. ඔබතුමා
ෙකොච්චර ෙවලාවක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

විනාඩි 15ද, 20ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නැහැ. එච්චර ගන්න බැහැ. ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමාෙග් කථාව නිසා විනාඩි 3ක් විතර අඩු වුණා.
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(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

මම ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මන්තීතුමා හරියට කියවලා නැහැ. දැනට ඒ රුපියල් 2,000
දීමනාව ලබා ෙදනවා. ඒක ෙදනවා කියලා ෙයෝජනාෙව් සඳහන්
කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ඉල්ලීමක් කරලා නැහැ. ඒක දැනට
පුස්තකාල දීමනාව වශෙයන් ෙදන එකක්. ෙම් සභාව ෙනොමඟ යන
නිසායි මම නිවැරදි කෙළේ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ඒක අවධානයට ගනිමු.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර තරුණ
මන්තීවරයා ඉදිරිපත් කළ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධව
වචන කිහිපයක් ෙහෝ කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාත්
ෙබොෙහොම අවංක ෙච්තනාෙවන් දහම් පාසල් අධ්යාපනෙය් තිෙබන
වටිනාකමත්, ඒ වාෙග්ම සමාජෙය් තිබිය යුතු සාරධර්මවල
පිරිහීමත් ෙහොඳට අවෙබෝධ කර ෙගන ෙම් වාෙග් කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරපු බව මට ෙපෙනනවා. හැබැයි මට
කනගාටුයි, එතුමා ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරයකු ෙවලාත් දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 2,000ක
පුස්තකාල දීමනාවක් ලබා ෙදන ෙලස ෙම් කල් තැබීෙම් විවාදය
මඟින් ඉල්ලා තිබීම ගැන.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ඒවා විය යුතු
ෙද්වල්. ඒවා ඉතාම වටිනවා. අෙප් රෙට් පිරිහීෙගන යන සමාජ
කමය තුළ අෙප් පුංචි දරු දැරියන්ට දහම් පාසල් අධ්යාපනය ලබා
දීලා ඒ ෙගොල්ලන් යා යුතු මාර්ගය පිළිබඳව
කියා දීමට
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කරන, ඒ වාෙග්ම කැප වීෙමන් වැඩ කරන, ඒ
මාර්ගය කියා ෙදන අයට කරන දිරි ගැන්වීමක් වශෙයන් දීමනාවක්
ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙබොෙහොම වටිනා ෙදයක්. ඒ ගැන අෙප්
කිසිම විවාදයක් නැහැ. හැබැයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවක පිරිස
හැම ෙදනාම ෙගවල්වලට යන්ෙන්ත් නැතුව රෑ ෙබෝ වන තුරු
ඉඳෙගන අද ෙම් කල් තැබීෙම් විවාදය පවත්වාෙගන ගියාට
පතිඵලයක් තිෙබනවාද කියලා මට හිෙතනවා. ෙමොකද, ෙම්වා
සිද්ධ වන ෙද්වල්ද? ෙම් ෙයෝජනාව විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කළා
නම් මෙග් හිතට දුකක් නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේ
ඉදිරිපත් කරපු එකට අනුමැතිය ෙදනවාද? මම නිකම් ගණන් හදලා
බැලුවා, ෙම් කරන ඉල්ලීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 2,000 ගණෙන්
විශාල මුදලක් වැය ෙවනවා. අෙප් රෙට් දහම් පාසල් ගුරුවරු
120,000ක් විතර ඉන්නවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

නමුත් ඒක හරියාකාරව කියාත්මක ෙවනවා කියලා ඔබතුමා
පිළිගන්නවාද?

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ඒ දීමනාව ලබා ෙදනවා. දිස්තික් ෙල්කම්වරයා තමයි ෙබෞද්ධ
කටයුතු ෙකොමසාරිස් හැටියට කටයුතු කරන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

තමුන්නාන්ෙසේ ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් එක ෙකොටසක්
ෙම් ෙකොළෙය් මුදණය ෙවලා නැහැ. ෙම් දැන් මා අෙත්
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මම ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් ඒක පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා. ලංකාවම දන්නවා, දහම් පාසල් ගුරුවරු දසදහස්
ගණනකට ෙම් දීමනාව දැනට ලබා ෙදනවා කියලා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

තමුන්නාන්ෙසේලා එවපු ෙයෝජනාෙව් ෙකොටසක් මුදණය ෙවලා
නැහැ. ඒක මෙග් ෙදෝෂයක් ෙනෙමයි. ෙකොටසක් මුදණය ෙවලා
නැහැ. ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්.
ඒ ෙකොෙහොම වුණත්, මම කියන්න ඕනෑ දහම් පාසල්
ගුරුවරුන් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා වූ කියා මාර්ග පිළිබඳව, ඔවුන්
ෙවනුෙවන් කථා කරන ඒවා පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවාය කියන
එක. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. නමුත් පශ්නයක් විධියට
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. අෙප් රෙට් දහම් පාසල් ගුරුවරු ශක්තිමත්
කරන්න ඒ ගුරුවරුන්ට දීමනා ලබා ෙදනවා කියලා ඔබතුමා
කිව්වා. නමුත් ඒවා අෙප් පෙද්ශවල කියාත්මක ෙවනවාද කියලා
නම් මම දන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මම ෙමෙහම
කියන්නම්ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, නිදහස් අධ්යාපනය
ෙවනුෙවන් අපි ආරම්භ කරපු ෙනොමිලෙය් ෙපොත් ටික ෙදන එක,
ෙනොමිලෙය් නිල ඇඳුම් ෙදන එක, ෙනොමිලෙය් දිවා ආහාරය ෙදන
එක -ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ ඔක්ෙකෝම- ලබා ෙදනවා කියලා. එය
අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් කියනවා. හැබැයි, මම ෙහොඳටම දන්නවා,
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තමුන්නාන්ෙසේත් පාෙයෝගිකව දන්නවා, නිල ඇඳුම ෙවලාවට හම්බ
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක. සමහර පෙද්ශවල පාසල්වලට තවමත්
ලබා දීලා නැහැ. මම ඒක වගකීෙමන් කියනවා. රජය මඟින් දිවා
ආහාරය ලබා ෙදන්න සැලසුම් කළාට, දැන් පාසෙල් සමිති හදලා
අෙප් පෙද්ශවල ෙදමව්පියන්ට කියනවා දිවා ආහාරය ෙග්න්න
කියලා. ඔය කියන මට්ටමින් ඒවා කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ
කියන එක පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොම වුණත් දහම් පාසල්
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේ ෙගනාපු ෙයෝජනාව පිළිබඳව අපි
සතුටු ෙවනවා. නමුත් මීට ඉස්ෙසල්ලා ගරු රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම්වා යථාර්ථයක් කර ගන්න නම්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ වශෙයන් අපි ෙම්වා පිළිබඳව අවංකව කටයුතු
කිරීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා.
අද අෙප් සමාජය ෙකොතරම් පිරිහිලාද කියලා බලන්න.
ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් අපි අලුතින් කියන්න ඕනෑ නැහැ, සමාජ
කමෙය් විශාල කඩා වැටීමක් තිෙබනවා, විශාල බිඳ වැටීමක්
තිෙබනවා කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම නීතිය හා සාමය
කියාත්මක වීම පිළිබඳව අපට බරපතළ ගැටලු තිෙබනවා. අෙප්
රෙට් නීතිය හා සාමය කියාත්මක වීම විශාල වශෙයන් කඩා
වැටීමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය
දවස්වල අපි දැක්කා, නිශාන්ත විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නිවසට
ෙහොරු පැනලා නිවස බිඳලා තිබුණ බව. එතෙකොට එතුමා
ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් කර තිබුණා, ෙඩොලර් 11500කුත් පවුම්
10500කුත් රැෙගන ගිහින් තිබුණාය කියා. ඊට අමතරව ලක්ෂ 40ක්
වටිනා ෙරොලැක්ස් ඔරෙලෝසුවක් අරෙගන ගිහින් කියා එතුමා
ෙපොලිස් පැමිණිල්ෙල් පකාශ කර තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, කල්පනා කර බලන්න, ෙම් පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව
නීතිය කියාත්මක ෙනොවන්ෙන් ඇයි කියා. අෙප් විනිමය පාලන
පතිපත්තිය අනුව ෙඩොලර් 2000කට වැඩිය කිසි ෙකෙනකුට තියා
ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. විනිමය පාලන ෙරගුලාසි යටෙත්
ෙඩොලර් 2000කට වැඩිෙයන් ළඟ තබා ගත්තාය කියන ෙචෝදනාව
මත තමයි දනුන තිලකරත්නෙග් මව අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුෙව්.
නමුත් ඇයි ෙම්වා කියාත්මක වන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙම් දහම් පාසල්
සංකල්ප ආදී සියලු ෙද්වල් කියාත්මක කරන්නට ඉස්සර ෙවලා
අපට ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක කරන්නට පුළුවන්කම
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ එක පැත්තකින්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන්
බලන්න, මත්දව්ය උවදුර ගැන. අපි "මතට තිත" කියලා කියනවා.
"මතට තිත" යටෙත් අපි විවිධ සාකච්ඡා සිදු කරලා තිෙබනවා.
හැබැයි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ "මතට තිත" කියාත්මක වනවාද
කියන එකයි. සැර බීම වර්ග නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා;
අෙළවියත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; පරිෙභෝජනයත් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල මා research unit එෙකන් ඒ පිළිබඳව
විස්තර ලබා ගත්තා. ඒ අනුව මට ඒ බව දැන ගන්නට ලැබුණා.
එෙහනම් ෙම් සංකල්ප ෙගනාවාට, -මහින්ද චින්තනය වන්නට
පුළුවන්, ෙවනත් විවිධ සංකල්ප වන්නට පුළුවන්- ඒවා කියාත්මක
වන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තිෙබනවා. එෙහනම් ඒ ගැනත්
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.
දැන් බලන්න, අෙප් එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද ස්වාමින් වහන්ෙසේ
අද ෙම් සභාෙව් කථා කළා. එම ස්වාමින් වහන්ෙසේ පුරා වස්තු
පිළිබඳව ෙබොෙහොම විෙශේෂඥෙයක්. අද බලන්න, කටු ෙගය
කඩලා එහි තිබුණු වටිනා පුරා වස්තූන් පැහැරෙගන ගිහින්
තිෙබනවා; නැත්නම් ඒවා ෙසොරා ෙගනෙගොස් තිෙබනවා.
එතෙකොට අද වන තුරු ඒ පිළිබඳව කිසි ෙකෙනකු අත් අඩංගුවට
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ තස්තවාදය විනාශ කරපු
හමුදාවක්, ෙපොලීසියක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම එල්ටීටීඊ
සංවිධානෙය් හිටපු ෙක්පීව විෙද්ශ රටකින් ලංකාවට ඇද ෙගන
අරෙගන එන්න තරම් දක්ෂ ෙපොලිස් විෙශේෂඥයන් අෙප් රෙට්
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සිටිනවා. හැබැයි, ෙම් ෙකොළඹ 07 හි තිෙබන කටු ෙගය කඩලා,
එහි තිබුණු වටිනා පුරා වස්තු ෙසොරකම් කරෙගන ගිය අයකුව අත්
අඩංගුවට ගන්න අද පුළුවන්කමක් නැහැ. එතෙකොට අපට ඒ ගැන
ඇති වන සිතුවිල්ල ෙමොකක්ද? අපට ඒ ගැන සැකසංකා ඇති
වනවා. ෙම්වා කවුද කරන්ෙන්, ෙම්වා කවුද කරවන්ෙන්? නීතිය
කියාත්මක කරවන්න පුළුවන් දක්ෂ නිලධාරින් ෙම් රෙට් සිටිද්දී,
දක්ෂ ෙපොලීසියක් ෙම් රෙට් තිෙබද්දී, ෙම් තරම් දක්ෂ නිලධාරින්
ෙම් රෙට් සිටිද්දී, ෙම් පිළිබඳව නීතිය කියාත්මක වන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි? ෙම් පිළිබඳව නීතිය කියාත්මක වන්ෙන් නැත්ෙත් කාෙග් හරි
බලපෑමක් උඩද? එහි පාලන අධිකාරිවරයා කියනවා, "එහි කැමරා
සියල්ලම ෙහොඳින් වැඩ කළා, ෙම් සිද්ධියට කලින් කැමරා
සියල්ලම switch off කර තිෙබනවා" කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
පශ්න කරලා ඒ එක්ෙකෙනකුවත් අත් අඩංගුවට ගත්තාද? ෙම්
වාෙග් පශ්න තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා ෙම්
ගැන ෙද්ශපාලන වශෙයන් කථා කරනවා ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්න
පැන නැඟිලා, අවුල් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙහොඳ,
සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවන් ෙගෙනන්න ෙමතුමන්ලා
උත්සාහ කළත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් අවුලක් තිෙබන බව අපට
ෙපෙනනවා.
දැන් බලන්න, අෙප් රෙට් සමස්ත අධ්යාපන පද්ධතිය
ෙකොච්චර කඩා වැටිලාද කියලා. මා ෙම්ක දහම් පාසල කියන
සංකල්පය තුළින්ම දකින්නට කැමැතියි. ෙමොකද දහම් පාසල,
පාසල, ෙම් සියල්ල එකට එකක් බද්ධ ෙවච්ච ස්ථාන හැටියටයි
අපි දකින්ෙන්. කන්නන්ගර මැතිතුමා ෙම් රටට නිදහස් අධ්යාපනය
ෙනොෙගෙනන්න, ගෙම් දුප්පත් දරුවන්ට -අද ෙම් ගරු සභාෙව්
සිටිනවා ෙවන්නට පුළුවන්, පිටත සිටිනවා ෙවන්නට පුළුවන්කවදාවත් ඉදිරියට එන්නට අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරනවා වන්නට පුළුවන්, ශාන්ත
බණ්ඩාර මන්තීතුමා වන්නට පුළුවන්, ගෙම් ඉඳලා ඉදිරියට
ඇවිල්ලා අද පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා වන්නට පුළුවන්, නැත්නම්
පධාන පුටු දක්වා වන්නට පුළුවන්, ඒ ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් එම
සංකල්පය නිසායි. අද ඒවා විනාශ ෙවමින් පවතිනවා; අද ඒවා
විනාශ කරමින් පවතිනවා. එෙහම නම් ෙමවැනි ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති කරන්නට ෙම් ආණ්ඩුව
කියා ෙනොකිරීම පිළිබඳව අපි කනගාටු වනවා.
මා තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, අපි ෙම්වා
ගැන ෙකොච්චර කථා කළත්, - මට ඉස්ෙසල්ලාත් කියන්න
ඕනෑකම තිබුෙණ් ඒකයි- ෙම්වා ගැන ෙකොච්චර විවාද කළත්,
අවසානෙය් ෙමතැනින් එළියට ගියාම අර තිබුණු තැනම තමයි
තිෙබන්ෙන් කියන එකයි. එතැනින් එහාට ෙලොකු ෙවනසක්
ෙවලාත් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ெகளரவ சில்ேவஸ்திாி அலன்றின் அவர்கள். உங்க
நிமிடங்கள்தான் உண் .

க்கு 3

ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා

(மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின்)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இன்ைறய காலத்தின் ேதைவக்ேகற்ற வைகயிேல அறெநறிப்
பாடசாைலக் கல்விைய ஊக்கப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான
ெசயற்றிட்டங்கைள ன்ென க்க ேவண் ெமன்ற ேநாக்கில்
அ
பற்றிய ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணெயான்ைற இங்ேக
சமர்ப்பித்தி க்கும் ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் சாந்த
பண்டார அவர்க க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.
ெபளத்தம், இந் , கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் ஆகிய எந்த
சமயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தா ம்சாி, அந்தந்தச்
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சமயத்தி ைடய
அறெநறிகைளக்
கற் க்ெகாண் ,
அவற்ைறப்
பின்பற்றிக்ெகாண்
அத டாகத்
தம
ெசயற்பா கைள ன்ென த் வாழ்வ தான் உண்ைமயான
வாழ்க்ைகயாகும். அந்த வைகயில்தான் இந்த அறெநறிப்
பாடசாைலகளி ைடய ெசயற்பா கள் அைமகின்றன. இன்
எங்க ைடய அரசாங்கம் பாடசாைலக் கல்விக்கு எவ்வா
ஆக்க ம் ஊக்க ம் ெகா க்கின்றேதா அைதப்ேபாலத்தான்
அறெநறிப் பாடசாைலகைள ம்
ன்னிைலப்ப த் கின்ற .
அறெநறிப்
பாடசாைலகளின்
ெசயற்பா களி டாக
அத ைடய ேசைவகைள ெவளிக்ெகாணர்வ
இன்ைறய
காலகட்டத்திேல மிக ம் ேதைவயாக இ க்கிற . அந்த
வைகயில், அறெநறிப் பாடசாைலகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்காகத்
ேதைவயான ஆசிாியர்கைள நியமித் , அவர்க க்கு உாிய
சம்பளத்ைத ம் வழங்க ேவண் ம். ஒ
மனிதன் எவ்வா
வாழேவண் ெமன்பைத, அவ ைடய சமய வழிபா கள்
எப்ப
அைமயேவண் ெமன்பைத
அறெநறிக்
கல்வி
அவ க்குப் ேபாதிக்கின்ற . தன் ைடய ஆன்மீக க த்
க்கைள ெவளிப்ப த் ம் சுதந்திரம் அவ க்கு இ க்கின்ற .
எனேவ, இந்த அரசாங்கம் மஹிந்த சிந்தைனயின் அ ப்
பைடயிேல அறெநறிக் கல்விைய ெமன்ேம ம் ஊக்கப்ப த்தி,
ேதைவயான நிதி ஒ க்கீ கைள ம் ெசய்ய ேவண் ெமன்
ேகட் , இந்த ஒத்திைவப் ப் பிரேரரைணையக் ெகாண் வந்த
ெகளரவ உ ப்பினர் சாந்த பண்டார அவர்க க்கு மீண் ம்
என மனமார்ந்த நன்றிையக் கூறி விைடெப கின்ேறன்.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පළමුෙවන්ම කියන්න
ඕනෑ, අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඉතාම වැදගත්
ෙයෝජනාවක් තමයි අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදය
සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් කියන එක. විපක්ෂෙයනුත්,
ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුත් ෙදෙකන්ම ෙම් ෙයෝජනාවට ගැළෙපන
ආකාරෙය් අදහස් තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ තුළින්
ෙම් දහම් පාසල් තව තවත් දියුණු කිරීම සඳහා ගැඹුරින් අදහස් ලබා
ගන්න අපට පුළුවන් වනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් ෙදෙගොල්ලන්
තුන්ෙගොල්ලන්ෙග්ම ෙකරුවාවල් ගැන කථා කරන්න ෙවනම
විවාදයක් ෙගනාෙවොත් එතෙකොට බලාගන්න පුළුවන්, ෙම් අයෙග්
ෙකරුවාවල්.
ෙමවැනි වටිනා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාවක
එය කිලිටි කරමින් අදහස් පකාශ කරන්නට මා කැමැති වන්ෙන්
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි කුඩා කාලෙය් දහම් පාසල්වලින්
අධ්යාපනය ලබා ගත්තා. ඒ කාලෙය් පරිසරය
තුළ දහම්
පාසල්වලට තිබුණ පහසුකම් දිහා බලන විට අද දහම් පාසල්වලට
ඊට වඩා විශාල වශෙයන් පහසුකම් ලැබිලා තිෙබනවා. මාත්
කාලයක් ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු
කළා. ඒ කාලය තුළදීත් සියලුම ආගම් අදහන දරුවන් සඳහා
විශාල ෙසේවාවක් අපි ලබා දීලා තිෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දහම් පාසල් නංවාලන්න ගන්නා වූ
උත්සාහය, ඒ සඳහා එතුමා ලබා දුන්න සහාය, ෙසේවාව ගැන
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ෙබෞද්ධ ෙවන්න පුළුවන්, හින්දු
ෙවන්න පුළුවන්, කිස්තියානි ෙවන්න පුළුවන්, ඉස්ලාම් ෙවන්න
පුළුවන් ඒ දහම් පාසල් සියල්ලටම එක හා සමානව විශාල
ෙසේවාවක් එතුමා ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමාට ඒ ගැන විශාල
උනන්දුවක් ඇති වුණා. ෙමතැනදී කවුරුත් අදහස් පකාශ කරපු
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ආකාරයට ඉරිදා දවෙසේ උෙද් වරුෙව්වත් අතිෙර්ක පන්තිවලට
දරුවන් ෙයොමු කිරීම නවත්වා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙහොඳ
ෙදයක් ෙවන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. අපි ෙම් ගැන
බලපෑම් කිරීමක් කරන්න ගත්ෙතොත් ඒ ගැන විවිධ අදහස් ඉදිරිපත්
කරන්න පුළුවන්. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමන්ෙග්
දරුවා යහපත් ෙලෝකයකට ෙගන යන්නට නම්, යහපත්
සමාජයකට ෙගන යන්නට නම් දරුවන් මීට වඩා දහම් පාසල්වලට
ෙයොමු කරන්නට ෙදමවුපිෙයෝත් ෙපොඩ්ඩක් උනන්දු ෙවන්න ඕනෑ.
ඒ අය දරුවන් දහම් පාසල්වලට ෙනොයවනවා ෙනොෙවයි. නමුත්
තවත් උනන්දු වන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කරපු
ආකාරයට අද ඒ කාලයට වඩා දහම් පාසල්වලට පහසුකම් ලබා
දීලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී තව තවත් පහසුකම් ලබා ෙදන්න අපට
හැකි ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමාෙග් අදහස්, අපි කාෙග්ත් ෙහොඳ
අදහස් එක්ක කැටි කරලා ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශයට අදහස්
භාර දුන්නාම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතැනින් ඒ පිළිබඳ
සැලැස්මක් ඇති කරාවි. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද දහම් පාසල්වල
කටයුතු කරන්නට තරුණ තරුණියන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඉදිරිපත්
ෙවලා ඉන්නවා. ඔවුන්ට නිල ඇඳුමක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. පත ෙපොත ලබා ෙදනවා. ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම දහම් පාසල්වලට දරුවන් ෙයොමු වීමක්ද
සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් ඔබතුමා අදහස් කෙළේ දරුවන් මීට වඩා
දහම් පාසල්වලට ෙයොමු කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියන
එකයි. ඒක ඇත්ත.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි
දීර්ඝකාලීනව පැවැති යුදමය වාතාවරණය තුළ උතුර නැෙඟනහිර
වාෙග්ම ඒ ආසන්නෙය් පිහිටි අෙප් පෙද්ශවල ගම්මානවල
දරුවන්ටත් දහම් පාසල් අධ්යාපනයක් ලබා ගන්න වාසනාවක්
තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. අෙප් රණ විරුවන්ට පින් සිද්ධ ෙවන්න
යුදමය වාතාවරණය අවසන් වුණා. ඒ ගැන අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ යුදමය වාතාවරණය
අහවර වුණාට පස්ෙසේ අද උතුෙර්ත් නැෙඟනහිර කලාපවලත්
දරුෙවෝ දහම් පාසල් අධ්යාපනය කරා කමකමෙයන් ෙයොමු වීමක්
අපි දකිනවා. ෙම් කාරණය ක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන් ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ඒක ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා ඇති. ෙම් ෙද් කරන්න අපි
සියලු ෙදනාෙග්ම කැප වීමක් අවශ්ය ෙවනවා.
ඉතින් කාල ෙව්ලාව අනුව මම වැඩිදුර කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාටත්, ෙම් ගැන ද්ෙව්ශයකින්,
ෛවරයකින් ෙතොරව සාධාරණ අදහස් දක්වපු සියලුම ගරු
මන්තීතුමන්ලාටත් නැවත වතාවක් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙම් සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනාවක් වශෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, ඉදිරිෙය් දී ඒ ෙයෝජනා ගැන
අමාත්යාංශය මඟින් කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු
වන බව අවසාන වශෙයන් පකාශ කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, මට අදහස් පකාශ කරන්නට අවස්ථාව
ලැබුෙණ් නැහැ. දහම් පාසල් කියන ෙකොට අහදියා මුස්ලිම්
පාඨශාලා 500ක් පමණ ලංකාෙව් තිෙබනවා. ඒවාෙය් 50,000ක්,
60,000ක් විතර ළමයි ඉෙගන ගන්නවා. ඒ ගුරුවරුන්ටත්
ෙගවීමක් කරලා, ඒ පාඨශාලා ටිකක් වැඩිදියුණු කරන්න කියලා
ඉල්ලනවා.
රජෙය් පාඨශාලා හැටියට තමයි ඒවා පවත්වන්ෙන්. ඒ නිසා
අෙනකුත් ෙද්වල් -යුනිෙෆෝම් වාෙග් ෙද්වල්- ලබා ෙදන්නය
කියලා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
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(ඇ)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(i)

එම ව්යාපෘතිය මගින් ආධාර ලබාදුන් අයෙග් නම්
හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ii)

එක් එක් අයට ලබාදුන් ආධාර මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

එම මුදලින් කරන ලද කාර්යය හා ඒවාෙය් පගතිය
කවෙර්ද;

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ඔබතුමා එය ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ඒකත් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ෙහොඳයි.

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.30 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2012 ජුනි 20 වන බදාදා අ. භා.
1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය.

(அ) (i)

கா மர ாிைம மன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி
தல் இற்ைறவைர ெநதர்லாந் அரசாங்கத்தின்
ஊடாக வழங்கப்பட்ட நிதி ாீதியிலான அ சர
ைணகள் யாைவ;

(ii)

ேமற்ப
நிதியங்கைளப்
பயன்ப த்தி
நைட ைறப்ப த்திய க த்திட்டங்கள் யாைவ

அப்ெபா
, பி. ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும்
உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத
ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப பாரா மன்றம், 2012 ன் 20, தன்கிழைம பி. ப. 1.00
மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட

It being 7.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 20th June,
2012.

என்பைத ஆண் வாாியாக
குறிப்பி வாரா?

க்கு எ த்

கா ேகாட்ைடயில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட
தனியார்
கைளப்
பா காப்பதற்கான
க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி மற் ம்
நிைற ெசய்யப்பட்ட திகதி யா ;

(ii)

ேமற்ப
க த்திட்டத்திற்காக
ெநதர்லாந்
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக யா ;

(iii)

ேமற்ப பணத்ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட விதம்
பற்றிய
விபரமான
அறிக்ைகெயான்ைற
சமர்ப்பிப்பாரா

ல விைடகள்

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ෙනදර්ලන්ත රජය ලබා දුන් මූල්යමය අනුගහයන් :
ව්යාපෘතීන්
ெநதர்லாந்

அரசாங்க நிதி அ
க த்திட்டங்கள்

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

FINANCIAL ASSISTANCE PROVIDED BY GOVERNMENT OF
THE NETHERLANDS : PROJECTS

1430/’11

1. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

ජාතික උරුමයන් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(i)

(ii)

ගාලු උරුමය පදනම ආරම්භ කළ දින සිට ෙම්
දක්වා
ෙනදර්ලන්ත රජය හරහා
ලබාදුන්
මූල්යමය අනුගහයන් ෙකොපමණද;

(i)

(ஈ)

(a)

ගාලු ෙකොටුව තුළ කියාත්මක වූ ෙපෞද්ගලික
නිවාස සංරක්ෂණය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කළ
දිනය හා අවසන් කළ දිනය කවෙර්ද;
එම ව්යාපෘතිය සඳහා ෙනදර්ලන්ත රජය ලබාදුන්
සම්පූර්ණ මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

එම මුදල වැයකළ ආකාරය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක
වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

வழங்கப்பட்ட

உதவித்

ஒவ்ெவா வ க்கும்
ெதாைக யா ;

(iii)

அப்பணத்ைதக் ெகாண்
நிைறேவற்றப்பட்ட
பணிகள் மற் ம் அவற்றின் ன்ேனற்றம் யா

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of National Heritage:

එම අරමුදල් ෙයොදා කියාත්මක කළ ව්යාපෘතීන්
කවෙර්ද;

(ii)

உதவி
மற் ம்

(ii)

Will he state separately in respect of each year(i)

the amounts of financial assistance
provided by the Government of the
Netherlands to the Galle Heritage
Foundation from its inception up to now;
and

(ii)

the names of the projects that were
implemented using those funds?

යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ආ)

லமாக
ெபயர்கள்

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(අ)

ேமற்ப
க த்திட்டம்
வழங்கப்பட்டவர்களின்
கவாிகள் யாைவ;

சரைணகள்:

(The Hon. Ajith Kumara)

அவர்

(ஆ) (i)

පශ්නවලට ලිඛිත පිළිතුරු

வினாக்க

தனித்தனியாக

(b)

Will he State(i)

the date of commencement and the date of
completion in respect of the Private Houses
Conservation Project implemented within
the Galle Fort;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ඇ) ඔව්.

[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

(ii)

(iii)

(c)

the total amount of money provided by the
Government of the Netherlands for that
Project; and

(i)

ඇමුණුම 01* බලන්න.

(ii)

ඇමුණුම 02* බලන්න.

(iii)

කරන ලද කාර්යයන්
• පැරණි නිවාසවල
අලුත්වැඩියා කිරීම.

whether he will submit a detailed report on
the manner in which that amount of money
was spent?

of the amount of money granted to each
such person; and

(iii)

of the activities done using those amounts
of money and the progress of those
activities?

If not, why?

ஜகத்

• පින්තාරු කිරීම.
පගතිය:
සංරක්ෂණය කරන ලද සෑම නිවසකම ඉදිරිපස එහි මුල්
ෙපනුම පිළිඹිබු වන අයුරු නිවැසියන් විසින් පවත්වා ෙගන
යනු ලැෙබ්. ෙමමගින් ජීවමාන උරුම නගරයක ලක්ෂණ
ෙපන්නුම් කිරීමට සමත් වී ඇත.
(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

* ඇමුණුම් පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා (ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

பாலசூாிய

-

ேதசிய

(அ) ஆம்
(i) 48.48 மில் யன்

மர ாிைமகள்

பா

(The Hon. Jagath Balasuriya - Minister of National Heritage)

வ டாந்தம் கிைடத்த நிதி அ
தரப்பட் ள்ளன.

(අ)

வ டம்

ඔව්.
(i)

(ii)

2006

2

වාර්ෂිකව ලැබූ මූල්ය අනුගහයන් පහත පරිදි ෙව්.

2007

28

වර්ෂය
2006
2007
2008

2008

18.48

රු. මිලියන
2
28
18.48

(ii) பிரத்திேயக
(ஆ)

(iii)

ඔව්.

-

මූලික සමීක්ෂණ කටයුතු
සඳහා දරන ලද මුදල
- රු.

150,000.00

සුබසාධන වැඩසටහන් සඳහා
දරන ලද මුදල
- රු. 2,347,516.97
සැලසුම් සහ පිරිවැය ඇස්තෙම්න්තු
සඳහා දරන ලද මුදල
- රු. 1,800,000.00
පතිලාභීන්ට ෙගවීම්
- රු. 38.651,075.67
තාක්ෂණ ගාස්තු
- රු.

பா மில் யன் 48.48
அ ப்பைடயான அளைவ விவகாரங்கள் ெதாடர்பாக
ஏற்பட் ள்ள ெசல

අවසන් කළ දිනය: 2009.04.30
රු. මිලියන 48.48

(ii)

ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 2006.09.01

(iii) ஆம்

ආරම්භ කළ දිනය: 2006.09.01

(ii)

கள் பா காப் க த்திட்டம் மாத்திரேம.

ஆம்
(i)

පුද්ගලික නිවාස සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිය පමණි.

சரைணகள் கீேழ

பா மில் யன்

රු. මිලියන 48.48

(ආ) ඔව්.
(i)

සම්පූර්ණෙයන්

• ඉරි තැලී ගිය බිත්ති යථා තත්වයට පත් කිරීම.

of the names and addresses of the persons to
whom financial assistance was granted
through aforesaid Project;

(ii)

වහල

• නිවෙසේ ඉදිරිපස පැරණි ස්වරූපයට පරිවර්තනය
කිරීම.

Will he inform this House(i)

(c)

794

275,000.00

පරිපාලන ගාස්තු
- රු. 5,256,400.38
- රු.
44,182,476.05
- රු.
48,479,993.02

பா

150,000.00

நலன் ாி நிகழ்ச்சிகள் ெதாடர்பாக
ஏற்பட் ள்ள ெசல
பா

2,347,516.97

திட்டங்கள் மற் ம்
ெசலவின மதிப்பீ கள் ெசய்வதில்
ஏற்பட் ள்ள ெசல
பா

1,800,000.00

நன்ைம ெப நர்க க்கு
ெச த்திய கட்டணங்கள் பா 38,651,075.67
ெதாழில் ட்பக்
கட்டணங்கள் பா 275,000.00
நிர்வாகக்
கட்டணங்கள் பா 5,256,400.38

பா 44,182,476.05
பா 48,479,993.02
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(இ)

ஆம்
(i)

இைணப் —01*ஐப் பார்க்க ம்.

(ii)

இைணப் —02*ஐப் பார்க்க ம்.

(iii)

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள்:

 பைழய

யாகேவ



களின் கூைரகைள
ப்பித்தல்.

796

(c) (i) Yes.

ைம

Please see annex 1*
(ii) Please see annex 2*
(iii) Activities performed
 ·Full repairs to roofs of old houses.
 ·Conservation of front side of old houses into
the old shape.
 ·Rehabilitation of wall that were cracked.

ட் ன் கப்ைப பைழய நிைலக்கு மாற்றிய
ைமத்தல்.

 ெவ த் ப் ேபாயி ந்த சுவர்க க்கு உாிய

 ·Painting.

நிைலைய ஏற்ப த்தல்.

 வண்ணம் சுதல்.

Progress:

ன்ேனற்றம்:
அழியா
பா காக்கப்பட்ட
ஒவ்ெவா
களின ம்
ன் ற ஆரம்பத் ேதாற்றத்ைத
ஏற்ப த் கின்ற
வைகயில்
கு யி ப்பாளர்
களால்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
இதன் லம்
உயிர்ப் ைடய ஒ
மர ாிைம நகரத்தின்
அைடயாளங்கைள ஏற்ப த்த
ந் ள்ள .
(iv)

(d)

Not relevant.

* Annexes placed in the Library.

ெபா ந்தா

*இைணப் க்கள்

The occupants of those houses that were
conserved are maintaining the front side of each
house to resemble the original appearance.
Through this, it has been successful in displaying
features of a live heritage city.

ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ளன.

(a) (i) Yes.
Rs. 48.48 million.
Financial sponsorship received annually is as
follows:
Year
Rs. (Millions)
2006

2

2007

28

2008

18.48

2 වන පශ්නය - 1631/'11
ලිඛිත පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ මන්තීතුමා
විසින් අසා ඇති අද දින න්යාය පතෙය් සඳහන් ඉහත අංක දරන
පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
අමාත්ය ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා මාස ෙදකක් කල් ඉල්ලා
ඇත.

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට බඳවා
ගැනීම : විස්තර

(ii) Private housing conservation project only.
(b) (i) Yes.
Date of commencement: 01.09.2009
Date of completion: 30.04.2009
(ii) Rs. 48.48 million

அரச

காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவக்கு
ஆட்ேசர்ப் : விபரம்

RECRUITMENT TO PUBLIC MANAGEMENT ASSISTANT
SERVICE : DETAILS

2253/’12

3. ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(iii) Yes.
Amount of money
for initial survey activities
- Rs. 150,000.00
Amount of money for
welfare programmes
- Rs. 2,347,516.97
Amount of money for
plans and costing estimate
- Rs. 1,800,000.00
Payments for beneficiaries
- Rs. 38,651,075.67
Technical charges
- Rs.
275,000.00
Administrative charges
- Rs. 5,256,400.00- Rs.44,182,476.05
Rs. 48,479,993.02

(The Hon. Tissa Attanayake)

රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
පශ්නය - (1):
(අ)

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ

(i)

ෙසේවා ව්යවස්ථාව අනුව රාජ්ය කළමනාකරණ
සහකාර ෙසේවෙය් තුන්වැනි ෙශේණියට බඳවා
ගැනීෙම්දී සලකා බලන ලකුණු මට්ටම;

(ii)

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් තුන්වැනි
ෙශේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා 2011 වර්ෂෙය්දී
පැවති සීමිත තරඟ විභාගෙය් පතිඵල අනුව අදියර
ෙදකකින් සිදු කළ බඳවා ගැනීෙම්දී සලකා බැලූ
ලකුණු මට්ටම්;

(iii)

එම පළමුවැනි හා ෙදවැනි අදියර යටෙත් බඳවා
ගැනීම් සිදු කළදිනයන්;

(iv)

එම අදියර ෙදකම යටෙත් බඳවා ගත් සංඛ්යාව;

(v)

බඳවා ගත් අයෙග් නම් සහ ලිපිනයන්;

කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

පාර්ලිෙම්න්තුව

797

798
சில க்கு அநீதி ஏற்பட் ள்ளைத
ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

[ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා]

(ආ)

(i)

2009 වර්ෂෙය් රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේවෙය් තුන්වැනි ෙශේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා
සලකා බැලූ අවම ලකුණු මට්ටම කවෙර්ද;

(ii)

එම වර්ෂෙය්දී බඳවාගැනීම් සිදු කළදිනයන්
කවෙර්ද;

(iii)

බඳවාගත් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

(ii)

2011 සහ 2009 වර්ෂවලදී අදාළ තනතුරට බදවා
ගැනීෙම්දී සලකා බැලූ ලකුණු මට්ටම් අනුව යම්
පිරිසකට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව
පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

அவ்வாெறனின், அ ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Administration and
Home Affairs:
(a)

Will he state(i)

the cutoff mark considered for recruitment
to Class III of the Public Management
Assistant Service as per the Service
Minutes;

(ii)

the cutoff marks considered in recruitments
done in two stages on the results of the
Limited Competitive Examination held in
2011 for Management Assistant Service;

(iii)

the dates on which recruitments in the first
and second stages were done;

(iv)

the number of persons recruited in two
stages; and

(v)

the names and addresses of those recruited?

එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபா நி வாக உள்நாட்ட
வினா:
(அ) (i)

(ii)

(iii)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

ேசைவப் பிரமாணங்களின் ப அரச காைமத்
வ
உதவியாளர்
ேசைவயின்
ன்றாம்
தரத் க்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய் ம்ேபா கவனத்
தில்
ெகாள்ளப்ப ம்
ள்ளிகளின்
அள
யாெதன்பைத ம்;
அரச
காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவயின்
ன்றாம் தரத் க்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக
2011ஆம் ஆண் ல் நைடெபற்ற மட் ப்ப த்தப்
பட்ட ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் ெப ேப க க்கு
அைமய இரண் கட்டங்களாக ேமற்ெகாள்ளப்
பட்ட
ஆட்ேசர்ப்பின்ேபா
கவனத்தில்
ெகாள்ளப்பட்ட
ள்ளிகளின்
அள
யாெதன்பைத ம்;

(b)

ேமற்ப
தலாம்
மற் ம்
இரண்டாம்
கட்டங்களில்
ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய்யப்பட்ட
திகதிகள் யாெதன்பைத ம்;

(c)

(iv)

இரண்டாவ
கட்டத்தில் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(v)

ஆட்ேசர்க்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

(d)

2 0 0 9ஆம் ஆண் ல் அரச
காைமத் வ
உதவியாளர் ேசைவயின்
ன்றாம் தரத் க்கு
ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய்வதற்காக
கவனத்திற்
ெகாள்ளப்பட்ட ஆகக் குைறந்த
ள்ளிகளின்
அள யாேதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப வ டத்தில் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ட
திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய்யப்பட்ட
எவ்வள என்பைத ம்;

எண்ணிக்ைக

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

2011 மற் ம் 2009ஆம் ஆண் களில் குறிப்பிட்ட
பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய் ம்ேபா
கவனத்
திற் ெகாள்ளப்பட்ட ள்ளிகளின் அளவின்ப

ஏற் க்

Will he inform this House of(i)

the cutoff mark considered in 2009 for
recruitment to Class III of the Public
Management Assistant Service;

(ii)

the dates on which recruitment was done in
that year; and

(iii)

the number of persons recruited?

Will he state(i)

whether he admits that an injustice has been
caused to a certain group of persons due to
the cutoff marks considered for recruitment
to the relevant post in 2011 and 2009; and

(ii)

if so, the measures that will be taken in that
respect ?

If not, why?

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ්ය පරිපාලන
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்)

நி வாக,

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public
Administration and Home Affairs)

(අ)

(i)

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් III වන
පන්තියට බඳවා ගැනීෙම් විවෘත පදනම මත
අවසාන කඩඉම් ලකුණු මට්ටම දිස්තික්ක අනුව
ෙවනස් ෙව්. ෙසේවා ව්යවස්ථාව අනුව විවෘත
පදනමින් 100 ට වැඩි ලකුණු ලබා ගත්
අයදුම්කරුවන්ෙග් කුසලතා අනුපිළිෙවළින්
දිස්තික් ලකුණු මට්ටම අනුව බඳවා ගනු ලැෙබ්.
සීමිත පදනමින් එක් විෂයකට 40 ට වැඩි ලකුණු

2012 ජුනි 19

799

800
(ii)

ලබා ගත් අයදුම්කරුවන්ෙග් කුසලතා අනුපිළිෙවළ
අනුව බඳවා ගනු ලැෙබ්.

அரசாங்க
காைமத் வ
உதவியாளர்
ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப் ெசய்வதற்கான மட் ப்
ப த்தப்பட்ட ேபாட் ப் பாீட்ைச 2009

2009 වසෙර් විවෘත තරග විභාගෙය් එක් එක්
දිස්තික්කෙය් අවසන් ලකුණු මට්ටම ඇමුණුම් අංක
01* මගින් දැක්ෙව්.
(ii)

தலாம் சுற்றின் ெவட் ப் ள்ளி மட்டம்—80
இரண்டாம் சுற்றின் ெவட் ப் ள்ளி மட்டம்—79

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට බඳවා
ගැනීෙම් සීමිත තරග විභාගය 2009,

(2011ஆம்
பட்ட )

පළමු වටය සඳහා ලකුණු මට්ටම - 80

(iii)

ෙදවන වටය සඳහා ලකුණු මට්ටම - 79
(2011 වර්ෂෙය්දී බඳවා ගැනීම් සිදු කරන ලදී)
(iii)

(iv)

(ආ)

පළමු වටය
ෙදවන වටය

බඳවා ගත් දිනය
2011.07.01
2011.09.15

පළමු වටය
ෙදවන වටය

බඳවා ගත් සංඛ්යාව
395
280

(iv)

(v)

බඳවා ගත් අයෙග් නම් හා ලිපිනයන් ඇමුණුම් අංක
02* න් ඉදිරිපත් කරමි.

(i)

විවෘත තරග විභාගයට අදාළ අවසන් කඩඉම්
ලකුණු මට්ටම ඇමුණුම් අංක 03* මගින් ඉදිරිපත්
කරමි.
විවෘත තරග
2008.09.01

විභාගය

-

2007.12.10

(i)

(ii)

2011.07.01

இரண்டாம் சுற்

2011.09.15

ஆட்ேசர்ப் ெசய்யப்பட்ட எண்ணிக்ைக
தலாம் சுற்

395

இரண்டாம் சுற்

280

மட் ப்ப த்தப்பட்ட
ேபாட் ப்பாீட்ைசக்கு
ேதைவயான ள்ளி மட்டம் 80 ஆகும்.

විවෘත තරග විභාගය - 2384

එක් එක් තරග විභාගයකින් බඳවා ගන්නා ලකුණු
මට්ටම්, සම්පූර්ණ කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව සහ අයැදුම්කරුවන් තරග
විභාගෙය්දී ලබා ගන්නා ලකුණු මට්ටම අනුව
තීරණය ෙව්.

தலாம் சுற்

திறந்த ேபாட் ப்பாீட்ைச ெதாடர்பான இ தி
ெவட் ப் ள்ளி
பின்னிைணப்
3*
இல்
காட்டப்பட் ள்ள .

සහ

නැත.

ஆட்ேசர்ப் ெசய்யப்பட்ட திகதி

(ஆ) (i)

(ii)

திறந்த ேபாட் ப் பாீட்ைச 2007.12.10 மற் ம்
2008.09.01 மட் ப்ப த்தப்பட்ட
ேபாட் ப்
பாீட்ைச 2009.02.02 மற் ம் 2009.04.02

(iii)

திறந்த ேபாட் ப்பாீட்ைச—2384

සීමිත තරග විභාගය - 821
(ඇ)

மட் ப்ப த்தப்பட்ட ேபாட் ப்பாீட்ைச—821
(இ) (i)

இல்ைல
ஒவ்ெவா ேபாட் ப்பாீட்ைசயி ம் ஆட்ேசர்ப்
ெசய்யப்பட்ட ள்ளித்ெதாைக மட்டம், நிரப்ப
எதிர்பார்த் ள்ள ெவற்றிட எண்ணிக்ைக மற் ம்
விண்ணப்பதாாி ேபாட் ப்பாீட்ைசயில் ெபற்ற
ள்ளித்ெதாைகக்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்ப ம்.

පැන ෙනොනඟී.
(ii)

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

எழா

* ඇමුණුම් පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

(ஈ)

(அ) (i)

*இைணப் கள்

அரச
காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவயின்
வகுப் iiiக்கு திறந்த அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்ப்
ெசய்வதற்கான
இ தி
ெவட் ப் ள்ளிகள்
மாவட்ட மட்டத்தில் ேவ ப ம்.
ேசைவ
பிரமாணக்குறிப்பின்ப திறந்த அ ப்பைடயில்
100க்கு கூ ய ள்ளிகைளப் ெபற்ற விண்ணப்ப
தாாிகளி
ந் திறைம ஒ ங்கு அ ப்பைடயில்
மாவட்ட ெவட் ப் ள்ளி மட்டத்தில் ஆட்ேசர்ப்
ெசய்யப்ப ம்.
மட் ப்ப த்தப்பட்ட
அ ப்
பைடயில் ஒ
விடயத் க்கு 40க்கு கூ ய
ள்ளிகைளப்
ெபற்ற
விண்ணப்பதாாிகளில்
திறைம ஒ ங்கு அ ப்பைடயில் ஆட்ெசர்ப்
ெசய்யப்ப வார்கள்.
2009ஆம்
வ டத்தில்
திறந்த
ேபாட் ப்
பாீட்ைசயில் ஒவ்ெவா
மட்டத் க்கும் இ தி
ெவட் ப் ள்ளி மாவட்டம் பின்னிைணப் 1*இல்
காட்டப்பட் ள்ள .

ெசய்யப்

ஆட்ேசர்ப்
ெசய்யப்பட்டவர்களின்
ெபயர்
மற் ம் கவாி பின்னிைணப் 2*இல் காட்டப்
பட் ள்ள .

සීමිත තරග විභාගය - 2009.02.02 හා 2009.04.02
(iii)

ஆட்ேசர்ப்

(v)

සීමිත තරග විභාගයට අදාළ ලකුණු මට්ටම 80කි.
(ii)

வ டத்தில்

(a)

எழா

(i)

ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ளன.

Cutoff marks for recruitment on open basis
to Class III of Public Administration
Service shall be varied from district to
district. Applicants who have obtained
more than 100 marks on open basis in
accordance with the Service Minute shall
be recruited on the order of the merit based
on the cutoff marks of the district.
Applicants who have obtained 40 marks for
each subject on limited basis shall be
recruited on the order of the merit.

Cutoff marks of the Open Competitive
Examination 2009 for each district are indicated in
Annex 1*.

පාර්ලිෙම්න්තුව

801

මහතාට අයත් ෙද්පලවලට සිදුවූහානිය ෙවනුෙවන් අම්පාර
දිස්තික් ෙල්කම් විසින්, රු. 259,730.00ක මුදලක් වන්දි
ෙලස නිර්ෙද්ශ කරමින් අංක AM/GA/REPPIA/1(V)
දරන 2011.04.04 දිනැති ලිපිය මගින් තැනැත්තන්, ෙද්පල
හා කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය ෙවත දැනුම් දී
තිබුණත්, ෙම් දක්වාත් එම වන්දි මුදල් පදානය කිරීම
සිදුවීෙනොමැති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]

(ii)

Limited Competitive Examination for
recruitment to Public Management
Assistants’ Service - 2009
Marks for first round
80
Marks for second round
79
(Recruitments were made in year 2009)

(iii)

(iv)

(b)

First round

395

Second round

280

னர்வாழ்வளிப் ,
சிைறச்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

Names and addresses of the recruited
officers are given in Annex No. 2*.

(i)

Final cutoff marks of the Open Competitive
Examination is given in Annex 3*.

(ii)

Open Examination -

10.12.2007 and
01.09.2008

Limited Examination -

02.02.2009 and
02.04.2009

(i)

Open Examination

- 2384

Limited Examination

- 821

(d)

Does not arise.

Does not arise.

1994 ேதர்தல் காலத்தின்ேபா
இடம்ெபற்ற வன்
ைறகள் காரணமாக அம்பாைற, இறக்காமம் 6,
ஹாஜியார் தியில் வசிக்கும் தி . எஸ்.எம். அசீசின்
ெசாத் க்க க்கு ஏற்பட்ட ேசதங்க க்காக அம்பாைற
மாவட்ட ெசயலாளாினால் பா 259,730 .00 நட்ட
ஈடாக சிபாாிசு ெசய்யப்பட் AM/GA /REPPIA/1 (V)
ஆம் இலக்க 2011.04.04 ஆந் திகதிய க தத்தின் லம்
ஆட்கள், ெசாத் க்கள், ைகத்ெதாழில்கள் னர்வாழ்
வளிப்
அதிகார சைபக்கு அறிவிக்கப்பட்
ந்த
ேபாதி ம், இன்
வைர ேமற்ப
நட்ட ஈட் த்
ெதாைக வழங்கப்படவில்ைல என்பைத அவர்
அறிவாரா?

(ஆ)

னர்வாழ்வளிப் அதிகார சைபயின் 255A/PV/EP/
AM/IK/0002/5550 ஆம் இலக்கத்தின்கீழ் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள
தி .
அசீசுக்குாிய
ேமற்ப
நட்டஈட் த் ெதாைகைய உடன யாக வழங்க
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Rehabilitation and Prison
Reforms:
(a)

Is he aware that despite a communication made to
the Rehabilitation of Persons, Property and
Industries Authority through the letter No. AM/
GA/REPPIA/1(V) dated 04.04.2011 by the
District Secretary of Ampara recommending a
compensation of Rs. 259,730.00 for the damages
caused to the property belonging to Mr. S.M. Aziz
of Hajiyar Road, Irakkamanm 6, Ampara as a
result of violence during the 1994 election period,
the payment of the aforesaid compensation still
not taken place?

(b)

Will he inform this House whether action will be
taken to promptly pay the aforesaid compensation
entitled to Mr. Aziz who is registered at the
Rehabilitation Authority under No. 55A/PV/EP/
AM/1K/0002/5550 ?

(c)

If not, why?

*Annexes placed in the library

එස්. එම්. අසීස් මහතා : වන්දි
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ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා

(மாண் மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ )

(The Hon. M.T. Hasen Ali)

පුනරුත්ථාපන
හා
බන්ධනාගාර
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

පතිසංස්කරණ

1994 මැතිවරණ සමෙය් ඇති වූපචන්ඩත්වය නිසා, අම්පාර,
ඉරක්කාමම් 6, හාජියාර් පාෙර් පදිංචි, එස්. එම්. අසීස්

ம சீரைமப்

(அ)

No.
Cutoff marks for recruitment from each
examination shall be determined on the
number of vacancies expected to be filled
and the level of marks secured by
candidates at the competitive examination.

(ii)

(ආ) පුනරුත්ථාපන අධිකාරිෙය් අංක 255A/PV/EP/AM/
IK/0002/5550 යටෙත් ලියාපදිංචි වී ඇති අසීස් මහතාට
හිමි එම වන්දි මුදල් ෙනොපමාව ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(v)

(iii)
(c)

Date of recruitment
First round
01.07.2011
Second round
15.09.2011
No. of Recruitments

802

2012 ජුනි 19

803
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමා)

හා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

(අ)

னர்வாழ்வளிப் ,

-

Minister

(இ)

ேமேல (ஆ) பிரகாரம் ெபா த்தமற்ற .

(a)

Yes.

(b)

Scheme of compensation has been suspended
temporarily; action will be taken once the
scheme starts.

(c)

This is not relevant as per Answer No. (b).

ඔව්

(ආ) ෙමම වන්දි කමය තාවකාලිකව නතර කර ඇති බැවින්
නැවත වන්දි කමය කියාත්මක කරන අවස්ථාෙව් වන්දි
ෙගවීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

804

(ඇ) ඉහත (ආ) අනුව පැන ෙනොනඟී.

5 වන පශ්නය - 1632/'11
(அ)

ஆம்.

(ஆ) இந்த நட்டஈட் நடவ க்ைக தற்கா கமாக இைட
நி த்தப்பட் ள்ள .
மீண் ம்
ஆரம்பித்த டன்
நட்டஈ வழங்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.

ලිඛිත පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ මන්තීතුමා
විසින් අසා ඇති අද දින න්යාය පතෙය් සඳහන් ඉහත අංක දරන
පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට අධිකරණ අමාත්ය ගරු රවුෆ් හකීම්
මහතා මාසයක් කල් ඉල්ලා ඇත.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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