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Regulations made by the Minister of Environment under subsection
(1) of Section 24 of the Forest Conservation Ordinance (Chapter 451)
and published in the Gazette Extraordinary No. 1762/1 of June 11th,
2012. - [The Hon. Anura Priyadharshana Yapa.]

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

2012

2011 වර්ෂය සඳහා ෙද්ශීය ෛවද අමාත ාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.[ෙද්ශීය ෛවද අමාත ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

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

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

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

නිෙව්දන

ஆேலாசைனக் கு

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම
பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා
(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா

வக்கு)

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා
ෙවනුෙවන්, පහත සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන් සමුපකාර හා
අභ න්තර ෙවළඳ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

(The Deputy Speaker)

2012 සැප්තැම්බර් මස පැවැත්වීමට නියමිත ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සමුළුව සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධ වැඩ
කටයුතුවල වර්තමාන තත්ත්වය
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2012 ජූලි
මස 19වන දින, එනම් අද පස් වරු 3.00ට පාර්ලිෙම්න්තු
සංකීර්ණෙය් සිව්වැනි මහෙල් CPA Conference Room එෙක්දී
පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එයට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු
සභික මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනා ෙවත ෙමයින් දැනුම් දීමට
කැමැත්ෙතමි.

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS

·

2009 වර්ෂය සඳහා වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව;

·

2007-2008 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ)
නීතිගත සංස්ථාෙව් අනුපාප්තික එස්.ටී.සී. ෙජනරල් ෙට්ඩිං
ෙකොම්පැණි ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

·

2009 වර්ෂය සඳහා ෙපොල්ෙගොල්ල ජාතික සමුපකාර
සංගම් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.

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

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
1974 අංක 35 දරන ෙර්ගු (සංෙශෝධන) පනතින් සහ 1988 අංක 83 දරන
ෙර්ගු (සංෙශෝධන) පනතින් සංෙශෝධිත, (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු
ආඥාපනෙත් 19 (අ) වැනි වගන්තිය යටෙත් ෙර්ගු තීරු බදු සම්බන්ධෙයන්
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 මැයි 28
දිනැති අංක 1760/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය. [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු.
ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி,
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම්
වාර්ෂික වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු
සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව
ඉදිරිපත් කරමි.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත තුමා)

(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

அ ர

பிாியதர்ஷன

யாப்பா

-

சுற்றாடல்
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Environment)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ජනමාධ හා පවෘත්ති
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2009 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකාෙව්
එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන්
ජනමාධ හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

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

පශ්න අංක 2 -1364/'11- (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
වාර්තාව, එම කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු පියංකර ජයරත්න
මහතා විසින් පිළිගැන්වීම -[බාධා කිරීමක්] එතුමා නැත.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 4 - 2298/'12 - (1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 1 - 0691/'10 - (4), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා ( ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගීතා අමාත තුමා)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා ( අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

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

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

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கூட் ைணப் அைமச்சர்)

கம -

சர்வேதச நிதிய

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඊට ෙපර මම වචනයක්
කියන්න කැමැතියි. පසු ගිය දවසක විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා
ඉතා වැදගත් පකාශයක් කළා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු
වගකීෙමන් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්
මුදල් අමාත ාංශෙයන් ෙමම පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න අපි
ලැහැස්ති ෙවලායි ඉන්ෙන්. එතුමාෙග් පකාශෙය් තීන්ත
ෙව්ෙලන්නත් ඉස්ෙසල්ලා අදාළ මන්තීතුමා පශ්න අහන්න ෙම්
සභාවට ඇවිල්ලා නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පිළිතුර ෙදන්න පළාත්
සභාවලින් විස්තර ෙගන්වා ගන්න ඕනෑ. එම නිසා අධ ාපන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙදවැනි වටෙය් අහන්න පුළුවන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா - கல்வி
பிரதி அைமச்சர்)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ, එතුමා ඇවිල්ලා නැහැෙන් පශ්නය අහන්න. [බාධා
කිරීම්]

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 7 - 1370/'11 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.
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ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

ராட்சி, மாகாண

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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දරුවන් සමඟ බන්ධනාගාරගත වූ මවුවරු :
සුබසාධන වැඩසටහන්

பிள்ைளக

MOTHERS IMPRISONED WITH CHILDREN : WELFARE
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14. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

පුනරුත්ථාපන
හා
බන්ධනාගාර
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

2005 සහ 2011 වර්ෂවලදී වයස අවුරුදු පහ ෙහෝ
ඊට අඩු දරුවන් සමඟ බන්ධනාගාරගත වූ
මවුවරුන් සංඛ ාව, වරෙද් ස්වභාවය හා
බන්ධනාගාරගත වූ කාල සිමාව අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

වර්ෂ 2011 වන විට එම මවුවරුන් සමඟ සිටි
දරුවන් සංඛ ාව, ඔවුන්ෙග් වයස අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

පශ්න අංක 9 - 2299/'12 - (1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(ආ)

(i)

බන්ධනාගාරය තුළ මව සමග සිටින දරුවන්ෙග්
රැකවරණය හා සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් ෙගන
ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;

(ii)

වර්ෂ 2000 සිට 2011 දක්වා එක් එක් වර්ෂය තුළ
ඉහත සඳහන් කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිබූ
මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

රජෙය් ෙහෝ විවිධ රාජ ෙනොවන ආයතනවල
මූල ාධාර යටෙත් බන්ධනාගාරය තුළ සිටින
දරුවන් සහ කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් කියාත්මක
වන සුබසාධන වැඩසටහන් කවෙර්ද;

(ii)

2010 වර්ෂෙය්දී එම එක් එක් ආයතනය විසින්
බන්ධනාගාරය තුළ කාන්තාවන්ෙග් හා
දරුවන්ෙග් සංවර්ධනයට ෙයොදවා ඇති මුදල්
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 12 - 1396/'11 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

පතිසංස්කරණ

(i)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

டன் சிைறயி ள்ள தாய்மார் : நலன் ாி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.
ෙමම පශ්නයටත් ඒ සන්තෑසියමද දන්ෙන් නැහැ.

னர்வாழ்வளிப் ,
சிைறச்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2005 மற் ம் 2011ஆம் ஆண் களில் ஐந்
வய
அல்ல
அதைனவிடக்
குைறந்த
வய ைடய பிள்ைளக டன் சிைறயி டப்பட்ட
தாய்மார்களின்
எண்ணிக்ைக,
குற்றத்தின்
இயல் மற் ம் சிைறயி டப்பட்ட காலஎல்ைல
என்பவற்றின் அ ப்பைடயில் தனித்தனியாக
எத்தைனெயன்பைத ம்;

(ii)

2011ஆம் ஆண்டளவில் ேமற்ப
தாய்மார்
க டன் இ ந்த பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக,
அவர்கள
வயதின்
அ ப்பைடயில்
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ம சீரைமப்

அவர் குறிப்பி வாரா?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා]

(ஆ) (i)

(ii)

2000 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2011ஆம் ஆண்
வைர
ஒவ்ெவா
வ டத்தி ம்
ேமற்ப
நடவ க்ைகக க்காக
ஒ க்கப்பட்
ந்த
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

2010ஆம்
ஆண் ல்
ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வன ம்
சிைறச்சாைலயில்
உள்ள
ெபண்களின ம் பிள்ைளகளின ம் அபிவி த்
திக்காக
ஈ ப த்தி ள்ள
பணத்ெதாைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Rehabilitation and Prison
Reforms:
(a)

(b)

(c)

Will he state separately(i)

the number of mothers who were
imprisoned with their children who were 5
years old or under the age of 5 years in the
years 2005 and 2011, on the basis of the
nature of the offence and on the basis of the
jail term;

(ii)

the number of children who were with the
aforesaid mothers as at the year 2011, on
the basis of their age ?

Will he state(i)

the courses of action that have been
followed regarding the protection and the
development of the children who are with
their mothers in prison;

(ii)

the amounts of money that had been
allocated for the aforesaid purposes in each
of the years during the period from year
2000 to 2011 ?

Will he also state(i)

separately, the amount of money spent by
each of the aforesaid institutions in 2010 for
the development of women and children in
prison?

(d)

அரசாங்க அல்ல பல்ேவ பட்ட அரச சார்பற்ற
நி வனங்கள நிதி தவியின்கீழ் சிைறச்சாைல
யி ள்ள பிள்ைளக க்காக ம் ெபண்க க்காக
ம்
நைட ைறப த்தப்பட் ள்ள
நலன் ாி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

(ii)

சிைறச்சாைலயி ள்
தா டன்
இ க்கின்ற
பிள்ைளகளின் பா காப் மற் ம் அபிவி த்தி
சம்பந்தமாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

332

the welfare programmes that are being
implemented through the financial
assistance provided by the Government or
various non-governmental organizations for
the benefit of the children and women who
were in prison; and

If not, why?

(மாண் மிகு
திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
வ காலைமப்
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
தற்ேகாலாசா ம்)

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

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, පුනරුත්ථාපන හා
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ෙම් බන්ධනාගාරවල සිටින මවුවරුන්ෙග් සහ
දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණය හා සුරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් ජාතික
ළමාරක්ෂක අධිකාරිෙය් අධීක්ෂණය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර
තිෙබනවාද කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය නිරන්තරෙයන් ෙමහි
උපෙද්ශක හා සහෙයෝගකාරී ආයතනයක් ෙලස කියා කරනවා. ඒ
වාෙග්ම HOPE for Children ආයතනය, කාන්තා පිහිට හා
ෙවල්කම් හවුස් ආයතනය, සමස්ත ලංකා ෙබෞද්ධ සම්ෙම්ලනය,
ෙරොටරි සමාජය, ශී ලංකා නීති ආධාර ෙකොමිෂන් සභාව වැනි
ආයතන රාශියක්ද ඒ කටයුතුවලට සහාය ෙවනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු ඇමතිතුමනි, බන්ධනාගාරවල ඉන්න දරුවන් ෙවනුෙවන්
ළමා සුරැකුම් මධ ස්ථාන ෙකොපමණ පමාණයක් පවත්වා ෙගන
යනවාද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න පුළුවන්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සංඛ ාව නම් මට ෙම් ෙවලාෙව් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ, අහලා
නැති නිසා. නමුත් දරුවන් සඳහා ෙදන ෙසේවාවන් විස්තරාත්මකව
මා දැන් සඳහන් කළා. ඒ හැම බන්ධනාගාරයකම දරුවන්ෙග්
ආරක්ෂාව, සුරැකුම, ෙසෞඛ සනීපාරක්ෂාව, කීඩා කටයුතු සඳහා
වැඩසටහන් හා ෙසේවාවන්, පහසුකම් සපයා තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

335
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)
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(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, දකුණු ආසියාෙව්
රටවල්වලින් බන්ධනාගාරවල තදබදය වැඩිෙයන්ම තිෙබන
රටවල් අතර, ෙදවැනි ස්ථානයට තිෙබන රට තමයි ශී ලංකාව.
වැලිකඩ බන්ධනාගාරගත වූ කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් ගත්තත්,
කාන්තාවන් 75 ෙදනකුට තිෙබන්ෙන් නාන කාමර ෙදකක්
පමණයි. ඒ වාෙග්ම ඒ කාන්තාවන් සවස 5.30ට සිර මැදිරිය
ඇතුළට දැම්මාම, ඔවුන්ට උෙද් 5.00 වන තුරු අඩුම ගණෙන්
වැසිකිළියකට, කැසිකිළියකට යාමටවත් අවස්ථාවක් නැහැ.
Bucket එකක් ඇඳ ළඟ තියා ගන්න විතරයි ඔවුන්ට අවස්ථාව
ලැෙබන්ෙන්. දරුවන් සම්බන්ධ තත්ත්වයත් එෙසේමයි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දරුවන්ට අවශ පරිසරය එතැන ෙගොඩ නැඟිලා
නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, අතිරික්ත
බන්ධනාගාර රැඳැවියන් පමාණයක් ෙමතැන ඉන්නවා. ෙසල්සියස්
අංශක 33ට වැඩි උෂ්ණත්වයක් තමයි ඒ ස්ථානෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා මම කියන්ෙන් ෙම් ෙමොන අධීක්ෂණයන් කළත් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් මීට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුය කියලායි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා නිෙයෝජ
අමාත තුමා, ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් ෙවනත් ස්ථානයක තිෙබන
බන්ධනාගාරයක් සම්බන්ධෙයන්. මම කිව්ෙව් වැලිකඩ
බන්ධනාගාරය සම්බන්ධෙයන්. වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් කාන්තා
රැඳැවියන් 75 ෙදෙනකුට තිෙබන්ෙන් නාන කාමර ෙදකයි. ෙම්
පශ්නය ඉස්ෙසල්ලාත් මම ඔබතුමාට ෙයොමු කළා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙමතුමා ෙහොඳ පශ්නයක් ඇහුෙව්. ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඉතා පැහැදිලිව දරුවන් ඉන්න
මවුවරුන් -දීර්ඝ කාලීනව සිරගත වූවන්- සියලු ෙදනාම කළුතරට
යවනවා. රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් එතුමා කියන ගැටලු තිෙයන්න
පුළුවන්. නමුත් බන්ධනාගාරගත වූ දරුවන් සිටින මවුවරුන් මවුවරුන් සහ දරුවන්- සියලු ෙදනාම කළුතරට යවනවා.
ඔවුන්ට කළුතර ෙවනම, ඉතාමත්ම ෙහොඳ පරිසරයක ස්ථානයක්
නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ඔවුන් ඒ ස්ථානයට යවනවා. ඒ
ෙගොල්ලන්ට ඒක සිරමැදිරියක් ෙනොෙවයි, විෙව්කාගාරයක්.
ඔබතුමාට ඕනෑ නම් ගිහින් ඒක බලන්න පුළුවන්.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා පශ්නය ඇහුෙවොත් ෙහොඳයි.

(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)

එම ස්ථානෙය් සිටින කාන්තා රැඳැවියන්ට සවස 5.00 සිට පසු
දින උෙද් 5.00 ෙවනකම්ම කිසිම පහසුකමක් ලබා ගැනීමට
ෙනොහැකි වීම නිසා, ඔබතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා
මාර්ගය කුමක්ද කියා මා ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
මම
වැලිකඩ
බන්ධානාගාරගත වූ කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයනුයි පශ්නය
ඇහුෙව්. මම අහන්ෙන් ඒ කාන්තාවන්ට අවශ සනීපාරක්ෂක
කටයුතු කර ගැනීමට අවශ පහසුකම් ලබා ෙදනවාද කියලායි. ඒ
වාෙග්ම ෙම් බන්ධනාගාරෙය් පවතින විශාල තදබදය නිසා
උෂ්ණත්වය ෙසල්සියස් අංශක 33ටත් වැඩි පමාණයක් පවතිනවා.
ඒ නිසා ෙලඩ ෙරෝග ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා වැලිකඩ
බන්ධනාගාරෙය් පවතින ෙම් තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා
යම්කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හිටපු පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
නිෙයෝජ අමාත තුමාට ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා
එක්ක සංවාදයක ෙයෙදන්නය කියලා මම ආරාධනා කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ගාමිණී
අමාත තුමා.

විජිත්

විජයමුණි ද

ෙසොයිසා

නිෙයෝජ

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ගරු අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මන්තීතුමාට මම කියන්න ඕනෑ, දරුවන් සිටින
මවුවරුන් සිරගත වනවා නම් ඒ සියලුම මවුවරුන්ට මීට
අවුරුද්දකට විතර කලින් කළුතර ෙවනම බන්ධනාගාරයක් අපි
හැදුවාය කියන කාරණය. Children's Park එකක් ඇතුළුව ඒ
සියලුම ෙද්වලින් අංග සම්පූර්ණව දරුවන්ට ගැළෙපන පරිසරයක
කළු ගඟ අයිෙන් ඉතාම ලස්සනට ඉතාමත්ම ෙහොඳ තැනක් අපි
කළුතර නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. දීර්ඝ කාලීනව සිරගත
වනවා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම දරුවන් සිටින මුළු රෙට්ම සිර
ෙගවල්වල ඉන්න සිරකාරියන් කළුතරට යවනවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
ෙම්
සියලුම
බන්ධනාගාරවල විශාල තදබදයක් තිෙබනවා. අවශ පමාණයට
වඩා විශාල පිරිසක් සිටිනවා. ඒ නිසා දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක්
යටෙත් මුදල් ෙවන් කර ෙගන තිෙබනවා, නව බන්ධනාගාර හදලා
ඒවාට ෙම් අය යවන්න. දැනටමත් පල්ෙලකැෙල් එවන් ස්ථානයක්
ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්මයි යාපනෙය්ත්. ෙම්වාට මුදල්
ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පැවතුණු
පශ්නයක්. මහින්ද චින්තනය යටෙත්, දැන් ඒ කටයුතු කියාත්මක
ෙවමින් පවතිනවා, ගරු මන්තීතුමා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මට තව අතුරු පශ්නයක්
අහන්න ඉඩ තිෙබනවාද?
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න ඇහුවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

338

ගාන්ධිපුරම් කෛලමගල් විද ාලය : ෙභෞතික
සම්පත්

காந்தி ரம் கைலமகள் கல்

ாி : ெபளதிக வளங்கள்

GANDHIPURAM KALEIMAGAL VIDYALAYA : PHYSICAL
RESOURCES

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

තුන්වන අතුරු පශ්නය.

2630/’12

15. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(The Deputy Speaker)

දිගාමඩුල්ල දිස්තික්කෙය්, ෙවල්ලාෙවලි පෙද්ශෙය්,
ගාන්ධිපුරම් ගම්මානෙය් පිහිටි කෛලමගල් විද ාලෙය්,

අවශ නම් අහන්න. හිර ෙගවල් ගැන දැන ෙගන ඉන්න එක
ෙහොඳයි ෙන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(i)

පන්ති පවත්වනුෙය් 1 ෙශේණිෙය් සිට 5 ෙශේණිය
දක්වා පමණක් බවත්;

(ii)

ෙභෞතික සම්පත්වල පවතින අඩු පාඩු සම්පූර්ණ
කරෙදන ෙමන් එම ගම්වාසීන් ඉල්ලා සිටින
බවත්;

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ
ස්තුතියි.

එතුමා දන්ෙනහිද?

කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම

මම බන්ධනාගාර විෂයයට අදාළව අතුරු පශ්නයක් අහනවා.
එය ෙම් පධාන පශ්නයට සෘජුවම අදාළ ෙනොවුණත් ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් සංවිධායකතුමා ෙහෝ කවුරු ෙහෝ උත්තර ෙදයි කියලා
මම විශ්වාස කරනවා. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කැමැති නම්
උත්තර ෙදන්න. ෙවලාවත් තිෙබනවා ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(ආ)

(i)

ගාන්ධිපුරම් ගම්මානෙය් කෛලමගල් විද ාලයට
ෙභෞතික සම්පත් ලබා දීමටත්;

(ii)

එම පාසල සාමාන
ෙපළ දක්වා පන්ති
පැවැත්ෙවන පාසලක් දක්වා උසස් කිරීමටත්;

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(The Deputy Speaker)

(அ)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව නම් තිෙබනවා. හැබැයි අදාළ නැති
නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක් අදාළ නැති පශ්නයකට උත්තර දීෙමන්
පතිඵලයක් තිෙය්විද?

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

திகாம ல்ல
மாவட்டத்தில்
ெவல்லாெவளி
பிரேதசத்தின் காந்தி ரம் கிராமத்தில் அைமந் ள்ள
கைலமகள் கல் ாியில்,
(i)

தரம் 1
தல் தரம் 5 வைரயில் மாத்திரேம
வகுப் கள் நைடெப கின்றன என்பைத ம்;

(ii)

காணப்ப கின்ற
ெபளதீக
வளங்களின்
பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய் ைவக்குமா
ேமற்ப
கிராம
மக்கள்
ேகா கிறார்கள்
என்பைத ம்;

(The Hon. Ajith Kumara)

විෙශේෂෙයන් මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු
රැස්වීම් වාරයක ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා පකාශ
කළා, සිරගත වූවන් සම්බන්ධෙයන් මාසයක් ඇතුළත කටයුතු
කරනවා කියලා. දැන් ඒ සිරකරුවන්ෙග් පීඩනය බරපතළ විධියට
මතුෙවලා වවුනියාෙව්ත්, මහරත් සිදුවීම් ගණනාවක් ඇති වුණා
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ෙම් වන විට ඝාතනයක් සිදු වී
තිෙබනවා. රජෙය් වගකීම යටෙත් සිදු වූ ෙම් නිමල රූබන්
ඝාතනය පිළිබඳව රජය ගන්නා කියා මාර්ගය කුමක්ද?

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ாித நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් තස්තවාදී
සිරකරුවන් ගැන. සාමාන සිරකරුවන් ගැන ෙනොෙවයි ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම්කට අවස්ථාව ෙනොදිය
යුතුය කියලා මා හිතනවා.

ாிக்கு ெபளதீக

ேமற்ப பாடசாைலைய சாதாரணதர வகுப் கள்
நைடெப ம்
பாடசாைலயின்
மட்டத் க்கு
தர யர்த் வதற்கும்

(ii)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී එය ඉදිරිපත් කරන්න.
එය පශ්නයක් හැටියට අදාළ නැත.

காந்தி ரம் கைலமகள் கல்
வளங்கைள வழங்குவதற்கும்;

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that in Kaleimagal Vidyalaya situated
in Gandhipuram village in Wellaveli area of
Digamadulla District(i)

classes are held only from grade 1 to grade
05; and

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]
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(ii)

(b)

(c)

the residents of the aforesaid village request
that the shortage of physical resources
prevailing at the aforesaid school be
remedied ?

Will he inform this House whether action would
be taken promptly (i)

to provide physical resources to Kaleimagal
Vidyalaya in Gandhipuram village; and

(ii)

to promote the aforesaid school to a school
where classes are held upto Ordinary
Level ?
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1. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.

(ආ)

දනිමි.
(නැෙඟනහිර
පළාෙත්
අධ ක්ෂෙග් ලිපියට අනුව)

අධ ාපන

(ii)

ෙනොදනිමි. (නැෙඟනහිර
අධ ක්ෂෙග් ලිපියට අනුව)

අධ ාපන

(i)

නැෙඟනහිර පළාෙත් අධ ාපන අධ ක්ෂෙග්
පිළිතුරු ලිපියට අනුව ඉදිරිෙය්දී ෙභෞතික සම්පත්
ෙලස පාසලට විදුලිය ලබා දීමටත්, පාසල වටා
වැට සකසා දීමටත් 2013 දැයට කිරුළ වැඩසටහන
යටෙත් සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන බව
දන්වා ඇත.

(ii)

නැත. (නැෙඟනහිර පළාෙත් අධ ක්ෂ දැන්වූ පරිදි)

පළාෙත්

ரவி

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (4):
(අ)
(i) ශී ලංකා මහ බැංකුව ආරම්භ වූ දින සිට ෙම් දක්වා
කාලය තුළ ශී ලංකාෙව් වාණිජ බැංකු පිහිටුවීම
සඳහා නිකුත් කර ඇති බලපත සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

If not, why?

(i)

மாண் மிகு

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

(ii)

ෙමම එක් එක් බැංකුෙව් පධාන ශාඛාව යටෙත්
කියාත්මක වන බැංකු ශාඛා සංඛ ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

ඉහත බැංකුවල ෙගවා නිමි ෙකොටස් පාග්ධනය
ෙකොපමණද;

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(අ)

-

(iv)

අද වන විට වාණිජ බැංකුවලට අවශ වන ෙකොටස්
පාග්ධන පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ඉහත බැංකු අතරින් පධාන කාර්යාලය ශී ලංකාෙව්
තිෙබන කවර ෙහෝ බැංකුවක් විෙද්ශීය බැංකුවක්
මිලදී ගැනීමට මුදල් ෙගවා තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම බැංකුෙව් නම සහ එම බැංකුව
මගින් අනුමත කර ඇති මුදල් පමාණය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)
(i) වාණිජ ෙනොවන බැංකු සඳහා නිකුත් කර ඇති
බලපත සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ඇ) ෙමම පාසල ළමයින් 75ක් පමණ සිටින ෙපෝෂක පාසලකි.
පාසල් 1000 වැඩසටහන යටෙත් ද්විතීයික පාසල වන මඩ/
පලුගාමම් කන්ඩුමුනි විද ාලය ෙමම පාසල අසලම පිහිටි
පාසලක් බැවින් ෙමම පාසල සාමාන ෙපළ පන්ති දක්වා
උසස් කිරීමට අවශ ෙනොමැති බව නැෙඟනහිර පළාත්
අධ ක්ෂතුමා විසින් දන්වා එවා ඇත. ඊට අමතරව පාසල්
1000 ව ාපෘතිය යටෙත් ගැෙනණ ෙපෝෂක පාසලක් ෙලස
ෙමය සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

(ii)

ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන වාණිජ
ෙනොවන බැංකු සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)

එම බැංකුවල ෙකොටස් පාග්ධනය ෙකොපමණද;
යම්කිසි වාණිජ ෙහෝ වාණිජ ෙනොවන බැංකුවක්
බංෙකොෙළොත් තත්ත්වයට පත්වී තිෙබ්ද;

(v)

ඒවාෙය්

එෙසේ නම්, එම බැංකුවල සහ
අධ ක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

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

(அ) (i)

மத்திய
வங்கி
தாபிக்கப்பட்டதி
ந்
இற்ைறவைரயில்
இலங்ைகயில்
வர்த்தக
வங்கிகைள
நி
வதற்கு
விநிேயாகிக்கப்
பட் ள்ள
அ மதிப்
பத்திரங்களின்
எண்ணிக்ைகைய ம்,

(ii)

ஒவ்ெவா பிரதான வங்கியின் கீ ம் இயங்கும்
கிைளகளின் எண்ணிக்ைகயிைன ெவவ்ேவறா
க ம்,

(iii)

ேமற்குறிப்பிடப்பட் ள்ள வங்கிகளின் ெச
பட் ள்ள பங்கு லதனத்ைத ம்,

த்தப்

(iv)

இன் ள்ளவாறாக
ேதைவப்ப ம் பங்கு

க்குத்

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

இந்தக் ேகள்விக்கு மிக ம் அழகாகப் பதிலளித்தீர்கள்.
உாிய ைறயிேல எல்லாவற்ைற ம் ெசய்
த வதாகச்
ெசான்னீர்கள்.
தலாவதாக,
அதற்கு
நன்றிையத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இரண்டாவதாக,
இந்தக்
ேகள்வியின்
ஒ
பகுதிக்கான
விைட
கல்வி
அதிகாாியிடமி ந்
பணிப்பாளாிடமி ந்
கிைடக்கவில்ைலெயன்
ெசான்னீர்கள்.
கிைடத்த ம்
எங்க க்குச் ெசால் ர்களா? என் ேகட்கின்ேறன்.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන්.

அவர் குறிப்பி வாரா?

வர்த்தக
வங்கிக
லதனத்ைத ம்
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(ஆ) (i)

குறிப்பிடப்பட்ட வங்கிக ள், இலங்ைகயில்
தைலைமயகத்ைதக் ெகாண் ள்ள எைவேய ம்
ெவளிநாட் வங்கிெயான்றிைன வாங்குவதற்கு
பணத்திைன
ைவப் ச்
ெசய் ள்ளதா
என்பைத ம்,

(ii)

அவ்வாறாயின், அவ் வங்கியின் ெபயைர ம்
வங்கியினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணத்தின்
ெப மதிைய ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

இலங்ைகயில் தற்ேபா
வங்கியல்லாத
எண்ணிக்ைகயிைன ம்,

(b)

(c)

(d)

(iii)

அவ்வங்கிகளின் பங்கு

(iv)

வர்த்தக வங்கி அல்ல வர்த்தக வங்கி அல்லாத
வங்கி
ஏதாவ
வங்குேராத்
நிைலைய
அைடந் ள்ளதா என்பைத ம்,

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

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

(අ)

(i)

the number of licences issued to establish
commercial banks in Sri Lanka to date from
the inception of the Central Bank;

(ii)

the number of branches operating under
each main bank separately;

(iii)

the paid up share capital of aforesaid banks;
and

(ii)

the required share capital for commercial
banks as at to date?

Will he also state(i)

whether any of the above banks of which
headquarters is in Sri Lanka has remitted
money to buy an overseas bank; and

(ii)

if so, the name of the bank and the value of
the money approved by the bank?

Will he inform(i)

the number of licenses issued for noncommercial banks ;

(ii)

the number of non-commercial banks
currently operating in Sri Lanka;

(iii)

the share capital of those banks;

(iv)

whether any commercial or noncommercial bank has gone bankrupt; and

(v)

If so, the names of those banks and their
directors ?

(i)

බලපත 45ක් නිකුත් කර ඇත.

(ii)

2011 ෙපබරවාරි 28 දින වන විට කියාත්මක වන බැංකු
ශාඛා සංඛ ාව 1,446 කි.
(විස්තර ඇමුණුම 1 හි සදහන් ව ඇත.)

லதனத்திைன ம்,

Will he state -

If not why?

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama )

இயங்கும் வர்த்தக
வங்கிகளின்

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

* Answer tabled:

வர்த்தக
வங்கியல்லாத
வங்கிக க்கு
வழங்கப்பட்ட
அ மதிப்பத்திரங்களின்
எண்ணிக்ைகயிைன ம்,

(ii)
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(ආ)

(ඇ)

(iii)

රුපියල් මිලියන 76,228 කි.
සදහන් ව ඇත.)

(iv)

රුපියල් බිලියන 3කි.

(විස්තර

ඇමුණුම

II හි

(i)

ඔව්.

(ii)

ෙකඩිට් ඇෙගෝෙකෝල් ඉන්ෙඩොසූවස් නමැති බංග්ලාෙද්ශීය
බැංකුව අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ෙකොමර්ෂල් බෑන්ස් ඔෆ්
සිෙලෝන්
පීඑල්සී
මඟින්
ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර්
මිලියන20.5ක මුදල් පමාණයක් අනුමත කර ඇත.

(i)

බලපතලාභී විෙශේෂිත බැංකු බලපත සංඛ ාව 19කි.

(ii)

වාණීජ ෙනොවන බැංකු සංඛ ාව 09කි.

(iii)

රුපියල් මිලියන 15,386 කි. (විස්තර
සදහන් ව ඇත)

(iv)

වාණීජ ෙනොවන කිසිදු
තත්ත්වයට පත් වී නැත.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

බැංකුවක්

ඇමුණුම III හි
බංෙකොෙලොත්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

අම්පාර පධාන මාර්ගෙයහි විදුලි කණු ඉවත්
ෙනොකිරීම : ගමනාගමන අපහසුව

அம்பாைற பிரதான தி மின் கம்பங்கள்
அகற்றப்படாைம: ேபாக்குவரத் ச் சிரமங்கள்
NON REMOVAL OF LAMP POSTS ON AMPARA MAIN ROAD :
TRANSPORT DIFFICULTIES

2628/'12

5. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

මීට වර්ෂ 5 ට පමණ ෙපර පුළුල් කර පතිසංස්කරණය
කරන ලද අම්පාර පධාන මාර්ගෙයහි විදුලි කණු ඉවත්
ෙකොට සුදුසු ස්ථානවල පිහිටුවා ෙනොතිබීෙමන් එම
මාර්ගෙය්,
(i)

වාහන ගමනාගමනය අපහසු වී ඇති බවත්;

(ii)

පදිකයින් මහත් අපහසුතාවයන්ට මුහුණ ෙදන
බවත්;

(iii)

වාහන අනතුරු බහුලවී ඇති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) අම්පාර පධාන මාර්ගෙය් ඇති ඉහත තත්ත්වය නිවැරදි කර
එම මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුව සලසා දීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ைற க, ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

இற்ைறக்கு
05
ஆண் க க்கு
ன்னர்
விஸ்தாிக்கப்பட்
னரைமக்கப்பட்ட அம்பாைற
பிரதான
தியில் மின் கம்பங்கள் அகற்றப்பட்
ெபா த்தமான இடங்களில் நி வப்படாைமயினால்
அவ் தியில்,
(i)

வாகனப்
ேபாக்குவரத் க்கு
ஏற்பட் ள்ளைத ம்;

(ii)

பாதசாாிகள்
ெப ம்
சிரமங்கைள
எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்;

(The Deputy Speaker)

(iii)

வாகன விபத் கள் அதிகாித் ள்ளைத ம்

පශ්න අංක 3 -1868/'11-(2), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

அவர் அறிவாரா?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

சிரமங்கள்
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(ஆ) அம்பாைற
பிரதான
தியி ள்ள
ேமற்ப
நிைலைமைய
நிவர்த்தி
ெசய்
அவ் திைய
பயன்ப த் ேவா க்கு
வசதிகள்
ெசய் ெகா ப்
பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(b)

(c)

(d)

ගෑස් සමාගම සීමාසහිත ෙෂල් සමාගමට විකිණීම :
විස්තර
எாிவா க் கம்பனி ெசல் கம்பனி மிெரட் ற்கு
விற்கப்பட்டைம: விபரம்
SALE OF GAS COMPANY TO SHELL COMPANY
LIMITED: DETAILS

0993/'10
6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

346

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

Is he aware that(i)

the movement of vehicles has become
difficult;

(ii)

pedestrians face great inconveniences; and

(iii)

road accidents have increased;

-

மாண் மிகு

ரவி

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

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3):
(අ)

(i)

ගෑස් සමාගම සීමාසහිත ෙෂල් සමාගමට විකුණනු
ලැබූ දිනය කවෙර්ද;

(ii)

එෙලස විකුණනු ලැබූ ෙකොටස්වල මිල සහ
පතිශතය ෙකොපමණද;

(iii)

Will he inform this House whether action will be
taken to facilitate the users of the aforesaid road by
rectifying the above mentioned condition
prevailing on the Ampara main road?

ගෑස් සමාගම විකුණන අවස්ථාෙව්දී සිටි
ජනාධිපතිවරයාෙග් නම සහ බලෙය් සිටි රජය
කවෙර්ද;

(iv)

විකුණනු ලැබූ දිනෙය් සිට නැවත මිලදී ගත් දිනය
දක්වා කාලය තුළ රජයට ලැබුණු ලාභාංශ
පමාණය ෙකොපමණද;

If not, why ?

(v)

ෙෂල් ටර්මිනල් සමාගම තුළ රජය සතු ෙකොටස්
පමාණය ෙකොපමණද;

as a result of the electricity posts on the Ampara
main road, which was widened and reconstructed
about five years ago, have not been removed and
placed in suitable places?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

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

සීමාසහිත ෙෂල් සමාගම සතු ෙකොටස් නැවත
මිලදී ගැනීම සඳහා රජය විසින් ෙගවනු ලැබූ මිල
කවෙර්ද;

(ii)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත*
කරනවා.

රජය විසින් නැවත මිලදී ගත් ෙකොටස් පතිශතය
ෙකොපමණද;

(iii)

ඉහත සඳහන් නැවත මිලදී ගැනීම සිදු කරන ලද
දිනය කවෙර්ද;

(iv)

මිල තක්ෙසේරුව සම්බන්ධෙයන් එකඟතාවයකට
පැමිණි කමය කවෙර්ද;

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)

-

ைற கங்கள்,

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

(ආ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

* Answer tabled:

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(අ)

(i)

නැත.
වසර 5කට ෙපර කිසිදු පතිසංස්කරණ කටයුත්තක් මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සිදු කර ෙනොමැති අතර,ෙමහි
සංවර්ධන කටයුතු 2011 වර්ෂෙය් ආරම්භ කරන ලදි. එ
අනුව මීටර් 650ක පමාණය තුළ මංතීරු 4ක් සහිතව නිසි
ෙලස සංවර්ධන කටයුතු කර ඇත. ඉතිරි කි.මි. 01 ක දුර
පමාණය සංවර්ධනය කිරීමට ෙටන්ඩර් පත් කැඳවා ඇත.
ඒ අනුව, වාහන ගමනාගමනය අපහසු වී ෙනොමැත.

(ii)

පදිකයින්ට මහත් අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දීමට
ෙනොමැත.

(iii)

වාහන අනතුරු බහුල වී ඇතිබවට වාර්තා වී ෙනොමැත.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.
(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

எாிவா க் கம்பனியான
கம்பனி
மிெரட் ற்கு
என்பைத ம்;

எப்ேபா
ெசல்
விற்கப்பட்ட

(ii)

விற்கப்பட்ட
தத்ைத ம்;

(iii)

எாிவா க்
கம்பனிைய
ஆட்சியி
ந்த சனாதிபதியின்
அரசாங்கத்ைத ம்;

(iv)

விற்ற திகதியி
ந் மீளக் ெகாள்வன ெசய்த
திகதி வைரயில் அரசாங்கத்திற்குக் கிைடத்த
இலாபத்திைன ம்;

(v)

ெசல் ேடர்மின ேல அரசாங்கம் ெகாண் ள்ள
பங்கிைன ம்

සිදු වී

அவர் குறிப்பி வாரா?

பங்குகளின்

விைலைய ம்
விற்றேபா
ெபயைர ம்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ஆ) (i)
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(iii)

ெசல்
கம்பனி
மீளவாங்குவதற்கு
விைலயிைன ம்;

மிெரட் ன்
அரசாங்கம்

மீளவாங்கிய

பங்குகைள
ெச த்திய

(ii)

அரசாங்கம்
தத்ைத ம்;

(iii)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட இந்த மீள் ெகாள்வன
எப்ேபா ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட என்பைத ம்;

(iv)

விைலப் ெப மதி குறித் எவ்வா
காணப்பட்ட என்பைத ம்

ජනාධිපති: චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය
බලෙය් සිටි රජය: ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ රජය

(iv)

ෙකොළඹ ගෑස් සමාගෙමහි ෙකොටස් ෙෂල් ගෑස් ආයතනය
ෙවත විකුණනු ලැබූ වසෙර් සිට
රජය ෙවත නැවත මිලදී ගත් දින දක්වා රජයට ලැබුණු
ලාභාංශ පහත පරිදි ෙව්.

பங்குகளின்

இணக்கம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

11,934,000

1997

11,934,000

2000

146,000,000

* 1998,1999 හා 2001 වර්ෂෙය් සිට 2010 වර්ෂය දක්වා
ලාභාංශ ලැබී නැත.

Will he state(i)

as to when the Gas Company was sold to
the Shell Company Limited;

(ii)

the price and the percentage of the shares
that were sold;

(iii)

the name of the President and the
Government in power at the time of selling
the Gas Company;

(iv)

the dividend received by Government from
the date of sale to the date of repurchase;
and

(b)

the Shell Terminal shares holding by the
Government?

(c)

Will he also state-

(d)

1996

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance and Planning :
(a)

ලාභාංශ පමාණය
(රුපියල්)

වසර

(i)

the price paid by the Government to buy
back the shares of the Shell Company
Limited;

(ii)

the percentage of shares bought back by the
Government;

(iii)

as to when the aforesaid repurchasing was
done; and

(iv)

as to how the valuation was agreed upon?

If not, why?

(ආ)

(v)

වර්තමානෙය්දී සීමාසහිත ෙෂල් ටර්මිනල් ලංකා සමාගෙමහි
ෙකොටස් 100%ක් රජය සතුෙව්.

(i)

ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 63යි. (හැටතුනයි)

(ii)

සීමාසහිත ෙෂල් ගෑස් ලංකා සමාගෙමහි (SGLL) ෙකොටස්
51% හා සීමාසහිත ෙෂල් ටර්මිනල් ලංකා සමාගෙමහි
ෙකොටස් 100%ක්.

(iii)

2010 ෙනොවැම්බර් 04 දින.

(iv)

පහත සඳහන් තක්ෙසේරුකිරීම් සලකා බලා අමාත
මණ්ඩලය පත් කළ සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුව
(CANA) ෙෂල් ගෑස් සමාගම සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 63ක මිල තක්ෙසේරුවකට
එකඟ වීමට තීරණය කරන ලදි.

1.

රජෙය් පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් තක්ෙසේරුව ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් මිලියන 154,374කි.

2.

ගනුෙදනුව සඳහා පත කරන ලද මූල
බැංකව විසින් අනාගත මුදල් පවාහ

උපෙද්ශක වූ ලංකා

සහ අනාගත වාසි මත පදනම්ව කරන ලද තක්ෙසේරුවඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 66 - 70 අතර මිල අන්තරයකි.
(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

ෙයෝධ වැෙව් අභය භූමිෙය් ෙකොටසක් එළිෙපෙහළි
කිරීම : පාරිසරික අනුමැතිය
ேயாதவாவி சரணாலயத்தின் பகுதிையத்
ப் ரவாக்கியைம: சுற்றாடல் அங்கீகாரம்

CLEARANCE OF PART OF YODAWEWA SANCTUARY FOREST
RESERVE : ENVIRONMENTAL IMPACT APPROVAL
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

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

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

8. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
ஜயேசகர சார்பாக)

(i)

1995.11.14 දින.

(ii)

ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් තිස් හත් මිලියන නවසිය අටක
(අෙමරිකන් ෙඩොලර්
37,000,908) ගැනුම් මුදලකට
සීමාසහිත ෙකොළඹ ගෑස් සමාගෙමහි ෙකොටස් 51%ක් ෙෂල්
විෙද්ශීය ආෙයෝජන ආයතනයට විකුණනු ලැබිණි.

-

மாண் மிகு

தயாசிறி

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Dayasiri
Jayasekara)

ෙගොවිජන ෙසේවා සහ වනජීවි අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය-

* Answer tabled:
(අ)

அமர ங்க

(ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර

(1):
(අ)

(i)

ෙයෝධ වැෙව් අභය භූමිය පෙද්ශයට අයත් රක්ෂිත
පෙද්ශෙය් ෙකොටසක් එළිෙපෙහළි කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම භූමි පමාණය ෙකොපමණද;
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349

350

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(iii)

ඉහත අභය භූමි පෙද්ශය එළිෙපෙහළි කිරීම සිදු
කළ අය කවුරුන්ද;

(iv)

එය සිදු කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(v)

ඒ සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
පාරිසරික අනුමතිය ලබාෙගන තිෙබ්ද;

(vi)

එෙසේ නම්, එම අවසරපත් ෙමම සභාවට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

(vii)

එම බිම් ෙකොටස ෙයෝධ වැෙව් ජල ෙපෝෂක
පෙද්ශයට අයත්වන්ෙන්ද;

* Answer tabled:

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙගොවිජන ෙසේවා සහ
වනජීවී අමාත තුමා ෙවනුෙවන්
එම පශ්නයට පිළිතුර මා
සභාගත* කරනවා.
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

(අ)

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கமநல ேசைவகள், வன சீவராசிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

ேயாதவாவி சரணாலய பிரேதசத்தின் கீ ள்ள
பா காக்கப்பட்ட பிரேதசத்திற்கு உாித்தான ஒ
பகுதி ப் ரவாக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாறாயின், அந்
எவ்வள என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ப் ர

நிலத்தின்

அவ்வா
ெசய்தைமக்கான
என்பைத ம்;

(v)

அதற்ெகன
வனசீவராசிகள்
திைணக்களத்தின்
சுற்றாடல்
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

ඔව්.

(ii)

ෙමම භූමි පමාණය මැනීම් කර ෙනොමැති නමුත් අක්කර
100ක් පමණ ෙව්.

(iii)

වාර්මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මන්නාරම කාර්යාලෙය්
නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් සිදු කර ඇත.

(iv)

ෙගොවිපළක් ඉදි කිරීමට හා වාන් ඇළක් ඉදි කිරීමට බව
වාර්තා වී ඇ.ත.

(v)

ෙම්
සම්බන්ධෙයන්
වනජීවි
සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අනුමැතියක් ෙහෝ ඉල්ලීමක් කර
ෙනොමැති අතර වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්
මන්නාරම මෙහේසත
් ාත් අධිකරණෙය් නඩු අංක
AR/173/2011 යටෙත් නඩුවක් ෙගොනු කර එම කාර්යය
සිදු කිරීම නතර කර ඇත.

பரப்பள

பா காக்கப்பட்ட
பிரேதசத்ைத
ெசய்தவர்கள் யாவர் என்பைத ம்;

(iv)

(i)

காரணம்

யா

அவ்வாறாயின், ேமற்ப அ மதிப் பத்திரத்ைத
இந்த
உயாிய
சைபயில்
சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;

(vii)

இந் நிலப்பகுதி ேயாதவாவியின்
பிரேதசத்திற்கு உாியதா என்பைத ம்

நீேரந்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

අදාළ ෙනොෙව්.
ඔව්.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

பா காப்
அங்கீகாரம்

(vi)

(vi)
(vii)

ගාන්ධිපුරම් ගම්මානය : පානීය ජලය
காந்தி ரம் கிராமம் : கு நீர்

GANDHIPURAM VILLAGE : DRINKING WATER
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10. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):
(අ)

(i)

ෙවල්ලාෙවලි
ෙකොට්ඨාසයට
අයත්,
ෙපෝරතීව්පට්රු හි ගාන්ධිපුරම් ගම්මානෙය්
ෙවෙසන පවුල් 214කට පමණ අයත් පුද්ගලයන්
800කට වැඩි පිරිසක් පානීය ජලය ලබාගැනීෙම්
දැඩි දුෂ්කරතාවකට මුහුණදී සිටින බවත්;

(ii)

එම පෙද්ශෙය් ළිං ජලය කිවුල් රසයකින් යුක්ත
බවත්;

(iii)

පානීය ජල පහසුකම් සලසා ෙදන ෙලස එම
පෙද්ශෙය් ජනතාව ඉල්ලා ඇති බවත්;

asked the Minister of Agrarian Services and Wildlife :
(a)

(b)

Will he state(i) whether a part of the forest reserve which
comes under the Yodawewa Sanctuary has
been cleared;
(ii) if so, the extent of the aforesaid land that
has been cleared;
(iii) the names of the persons who cleared the
aforesaid land in the sanctuary;
(iv) the reasons for clearing the aforesaid land;
(v) whether the approval of the Wildlife
Conservation Department pertaining to the
environmental impact has been obtained;
(vi) if so, whether the aforesaid permits will be
presented to this House; and
(vii) whether the aforesaid plot of land belongs
to the catchment area of the Yodawewa?
If not, why?

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත පෙද්ශෙය් පවතින පානීය ජල පහසුකම් ගැටලුව
විසඳීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீர்வழங்கல், வ காலைமப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ெவல்லாெவளி பிாி க்குட்பட்ட ேபாரதீ ப்
பற் , காந்தி ரம் கிராமத்தில் வசிக்கும் 214
கு ம்பங்கைளச்
ேசர்ந்த
800
இற்கும்
ேமற்பட்ேடார் கு நீைரப் ெபற் க்ெகாள்வதில்
ெப ம் சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள்
என்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

(ii)

அப்பிரேதசத்தில் காணப்ப ம் கிணற் நீர் உவர்
தன்ைமைய ெகாண் ள்ளெதன்பைத ம்;

(iii)

கு நீர் வசதிகைள ெபற் த் த மா அப்பிரேதச
மக்கள்
ேகாாிக்ைக
வி த் ள்ளார்கள்
என்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ேமற்ப
பிரேதசத்தில் கு நீர்ப் பிரச்சிைனைய
தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர்
குறிப்பி வாரா?
(இ)

පිටරටින් ලැබුණු ෙපේෂණ : විස්තර
ெவளிநாட்

ந்

கிைடத்த பண அ
விபரம்

ப்பல்கள் :

FOREIGN REMITTANCES RECEIVED : DETAILS

1306/’11

11. 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)

இன்ேறல், ஏன்?

මුදල් හා කම සම්පාදන

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -

(2):

asked the Minister of Water Supply and Drainage :
(a)

(අ)

(i)

පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ වාර්ෂික පදනමින් රටට
ලැබුණු මුළු ෙපේෂණ පමාණය ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් සහ ශී ලංකා රුපියල්වලින් ෙකොපමණද;

(ii)

එම ෙපේෂණ ලැබුණු රටවල නම් කවෙර්ද;

(iii)

පසුගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී
ඉහත සඳහන් එක් එක් රටවලින් එක් පුද්ගලයකුට
ලැබුණු සාමාන ෙපේෂණ පමාණය ෙකොපමණද;

Is he aware that(i)

over 800 persons belonging to about 214
families living in Gandhipuram Village in
Porathivpatru of Wellaweli Division are
facing great difficulties to obtain drinking
water;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ii)

the well water available in that area gives a
brackish taste; and

(ආ) විෙද්ශ සංචිත ආරක්ෂා කර ගැනීමට උපකාරීවන
පුරවැසියන්ට ලබාෙදන පතිලාභ කවෙර්ද යන්නත් එතුමා
සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(iii)

the people of the aforesaid area have
requested that they be provided with
drinking water facility ?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(b)

Will he state whether steps will be taken to solve
the problem of drinking water facility in that area ?

(c)

If not, why?

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

கடந்த 10 வ டங்களாக நாட் க்கு கிைடத்த
அ ப்
ெதாைககைள
அெமாிக்க
ெடாலர்களி ம்
இலங்ைக
பாவி ம்
ெவவ்ேவறாக ம்,

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ii)

அந்த அ ப் ெதாைககள் எந்த நா களி
ந்
ெபறப்பட்டனேவா அவற்றின் ெபயர்கைள ம்;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(iii)

ேமற்குறிப்பிட்ட நா களில் இ ந்
கடந்த 5
வ டங்களாக
ஒவ்ெவா
நபாிடமி ந் ம்
ெபறப்பட்ட
சராசாி
ைவப்பிைன
வ ட
அ ப்பைடயி ம் நாட் ன் அ ப்பைடயி ம்

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි:
(අ)

කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර

(i)

ඔව්.

(ii)

ෙමම පෙද්ශෙය් ෙනොගැඹුරු ළිංවල ජලය ලවණ
ගතිෙයන් යුක්ත බව හඳුනා ෙගන ඇත.

(iii)

පෙද්ශෙය් ජනතාව ජල පහසුකම් ලබා ෙදන ෙලස
ඉල්ලීම් කර ඇත.

(ආ) පානීය ජල ගැටලුව සඳහා ෙකටිකාලීන විසඳුමක් වශෙයන්
අත් ෙපොම්ප සහිත ගැඹුරු නළ ළිං ෙදකක් JICA ආධාර
යටෙත් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරයි.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ெவளிநாட்
ஒ க்கங்கைளப்
பா காப்பதற்கு
உத கின்ற
பிரைசக க்கு
வழங்கப்ப கின்ற
நன்ைமகைள ம் அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல் ஏன்?

asked the Minister of Finance and Planning :
(a)

Will he state(i)

the total remittances received in to the
country for over last 10 years on per year
basis in USD and SL rupees;

(ii)

the names of the countries from which those
remittance were received; and

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

நீங்கள் அந்த மக்க க்கு உதவி ெசய்யவி ப்பைதயிட்
உங்க க்கு நன்றி. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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(iii)

the average remittance per person from each
of the aforesaid countries for the last 5 years
on per year and per country basis?

(b)

Will he also state the benefits given to the citizens
who are helping to protect our external reserves?

(c)

If not, why?

(ඇ)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:

(අ)

(i)

ෙපේෂණ පමාණය
වසර
2000

(iii)

රුපියල් මිලියන

1,160

87,697

2001

1,155

103,180

2002

1,287

123,183

2003

1,414

136,475

2004

1,564

158,291

2005

1,918

195,256

2006

2,161

224,663

2007

2,502

276,728

2008

2,918

316,118

2009

3,330

382,801

2010

4,116

465,372

4,639

466,127

2011
(ෙනොවැම්බර්
දක්වා
(ii)

ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර්
මිලියන

විෙද්ශ රටවල ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයන් ෙමරටට පැමිණීෙමන්
පසු ආරම්භ කරනු ලබන ව ාපෘතිවලින් ලැෙබන සියලුම නව ආදායම්
මාර්ග වසර 5ක කාල පරිච්ෙඡ්දයකට සියලුම බදුවලින් නිදහස් කර
ඇත. ෙර්ගු ගාස්තු අය කිරීමකින් ෙතොරව අවශ යන්ත, උපකරණ
මිලදී ගැනීමට එකී ව ාපෘතිවලට අවසර ලබා දීම, එකී ව ාපෘති
ආරම්භ කරන තැනැත්තන්ට සාෙප්ක්ෂව අඩු ෙපොලියට ණය ලබා
දීමට පියවර ගැනීම.
ශී ලංකා විෙද්ශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) විසින්
සංකමික ෙසේවකයන්ට දිරිගැන්වීම් ලබා දීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර
ඇමුණුෙමහි විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

(ආ)

354

ෙසෞදි අරාබිය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ ය, බහෙර්නය,
ඕමානය, කුෙව්ට්, ෙදොහා කටාර්, ඉරාකය, ලිබියාව,
ෙමක්සිෙකෝව, ෙජෝර්දානය, සිංගප්පූරුව, ෙහොංෙකොං,
නයිජීරියාව, ෙලබනනය, ගීසිය, ජපානය, එක්සත්
රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඉතාලිය, ජර්මනිය, සයිපසය,
බෲනායි, ෙබොට්ස්වානාව, ඕස්ෙට්ලියාව, ස්විට්සර්ලන්තය,
මැෙල්සියාව, තායිලන්තය, බංගලාෙද්ශය, සැම්බියාව,
ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, ෆීජි, අපිකාව, පැපුවා නිව්ගිනියාව,
චීනය, මාලදිවයින, නවසීලන්තය, ඇල්ජීරියාව, ෙකන්යාව,
ඊජිප්තුව, සිම්බාබ්ෙව්, සිරියාව, මලාවි, කැනඩාව,
මැඩගස්කරය, වියානාව, ෙපෝලන්තය, දකුණු ෙකොරියාව,
මුරිසිය, දකුණු අපිකාව, තුර්කිය, ටැන්සානියාව, උගන්ඩාව,
ඉන්දුනීසියාව, වියට්නාමය, දකුණු ෙයමනය, ෙසොලමන්
දූපත්, ෙලෙසෝෙතෝ, සීෙෂල්ස් දූපත්, ජැෙමයිකාව, ඊශායලය,
පිලිපීනය, සුඩානය, පලස්තීනය, ඔස්ටියාව, ෙය්මනය,
කසකස්තානය,
ෙජඩ්ඩා,
අබුඩාබි,
ඉතිෙයෝපියාව,
රුෙම්නියාව, ටිෙමෝරය, ෙකොංෙගෝව, ඇෆ්ගනිස්ථානය,
බහමාස්,
ඝානාව,
ෙමොරිටානියාව,
ඇංෙගෝලාව,
කුර්දිස්ථානය, ලිතුෙව්නියාව, ෙටොංගා රාජධානිය,
තුර්ක්මනිස්ථානය සහ වනවාටු.
ගණනය කිරීම පාෙයෝගිකව දුෂ්කරය.

පැන ෙනොනඟී.
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(iii)

සීමාසහිත මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් යන්ෙතෝපකරණ
සමාගම : ෙකොටස් හිමියන්
வைரய க்கப்பட்ட மகெநகும தி நிர்மாண
உபகரணக் கம்பனி : பங்குாிைமயாளர்கள்
MAGA NEGUMA ROAD CONSTRUCTION EQUIPMENT
COMPANY LIMITED : SHAREHOLDERS

(iv)

அவ்வா
வழங்கப்பட்
ப்பின் அவர்களின்
ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் ஒவ்ெவா ஆள்
அல்ல
நி வனத்திற்குச்
ெசாந்தமான
பங்குகளின்
அள
தனித்தனியாக
யாெதன்பைத ம்;

(v)

மகெநகும தி நிர்மாண உபகரணக் கம்பனியின்
நிகழ்கால பங்குாிைமயாளர்களின் ெபயர்கள்
மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(vi)

அக்கம்பனி நி வப்பட்ட
ஆண்
ந்
இற்ைறவைர பங்குகைளக் ெகாள்வன ெசய்த
மற் ம் ெகாள்வன
ெசய்த பங்குகளி
ந்
நீங்கிய
ஒவ்ெவா
பங்குாிைமயாளாின ம்
ெபயர்,
கவாி மற் ம் பங்குகளின் அள
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்

2114/’11
13. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා ( ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර

මහතා ෙවනුවට)

(மாண் மிகு ேஜான்
ஜயேசகர சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

தயாசிறி

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the hon. Dayasiri
Jayasekara)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත
සභාව සහ ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග්
සංගමය ඒකාබද්ධ හවුල් ව ාපාරවලට එළැඹීමට
ලබා දුන් කැබිනට් අනුමතිය අනුව ස්ථාපනය
කරනලද සීමාසහිත මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම්
යන්ෙතෝපකරණ සමාගම ලියාපදිංචි කරන ලද
දිනය කවෙර්ද;
(ii)

(iii)

එම සමාගම තුළ ඇති මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය,
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සභාව සහ ඉදිකිරීම්
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් සංගමය සතු ෙකොටස්
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
එම සමාගම ලියාපදිංචි කළ කාල සීමාෙව් දී ඉහත
ආයතනවලට අමතරව ෙවනත් පුද්ගලයින්ට ෙහෝ
ආයතනවලට ෙකොටස් ලබා දී තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ ලබා දී තිෙබ් නම්, ඔවුන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්
සහ එක් එක් පුද්ගලයා ෙහෝ ආයතනය සතු
ෙකොටස් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;

(v)

මඟනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගෙම්
වත්මන් ෙකොටස් හිමියන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන්
කවෙර්ද;

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

(vi)

එම සමාගම ස්ථාපිත කළ වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා
ෙකොටස් මිලදී ගත් සහ මිලදී ගත් ෙකොටස්වලින්
ඉවත් වූ එක් එක් ෙකොටස් හිමියාෙග් නම, ලිපිනය
සහ ෙකොටස් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

Will he state(i)

the date on which Maga Neguma Road
Construction Equipment Company Limited,
which was established consequent to the
Cabinet approval which permitted joint
ventures to be entered into by the Road
Development Authority, the Construction
Industries Council and the Construction
Contractors Association, was registered;

(ii)

separately, the amount of shares owned by
the Road Development Authority, the
Construction Industries Council and the
Construction Contractors Association in
the aforesaid company;

(iii)

whether shares were allocated to other
individuals or institutions in addition to the
aforesaid institutions during the period in
which the aforesaid company was
registered;

(iv)

if so allocated, their names, addresses and
the amount of shares owned by each
individual or institution separately;

(v)

the names and addresses of the current
shareholders of Maga Neguma Road
Construction Equipment Company; and

(vi)

separately, the name and address of each
shareholder who purchased shares and
disposed of purchased shares from the year
the aforesaid company was established to
date ?

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

(ii)

தி அபிவி த்தி அதிகாரசைப, நிர்மாணக்
ைகத்ெதாழில் ேபரைவ மற் ம் நிர்மாண
ஒப்பந்தக்காரர்களின்
சங்கம்
என்பைவ
ஒ ங்கிைணந்த கூட் த் ெதாழில் யற்சிகளில்
ஈ ப வதற்காக வழங்கப்பட்ட அைமச்சரைவ
அங்கீகாரத்தின்ப
நி வப்பட்ட
வைரய க்கப்பட்ட மகெநகும
தி நிர்மாண
உபகரணக் கம்பனி பதி ெசய்யப்பட்ட திகதி
யாெதன்பைத ம்;
அக்கம்பனியி ள்ள
தி
அபிவி த்தி
அதிகாரசைப, நிர்மாணக் ைகத்ெதாழில் ேபரைவ
மற் ம் நிர்மாண ஒப்பந்தக்காரர்களின் சங்கம்
என்பைவ ெகாண் ள்ள பங்குகளின் அள
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்;

அக்கம்பனி பதி ெசய்யப்பட்ட காலப்பகுதியில்
ேமற்ப நி வனங்க க்கு ேமலதிகமாக ேவ
ஆட்க க்ேகா நி வனங்க க்ேகா பங்குகள்
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(b)

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல )

(The Hon. Nirmala Kotalawala )

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

මුලින් ලියාපදිංචි කළ දිනය - 2004.06.11

(ii)

ෙමම සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පමණක් මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ඇමුණුම්වල නම් සඳහන්
පුද්ගලයින් ෙකොටස් ලබා ෙගන ඇති අතර සමාගම ෙකොටස්
නිකුතුවක් සිදු කර ෙනොමැත.

අවසන්වරට ලියාපදිංචි කළ දිනය - 2009.11.16

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ෙකොටස් පමාණය -01යි.
ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සභාව සතු ෙකොටස් පමාණය - නැත.
ඉදි කිරීම් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් සංගමය සතු ෙකොටස්
පමාණය - නැත.

(ආ)

(iii)

ඔව්.

(iv)

ඇමුණුම 1හි දැක්ෙව්.

(v)

ඇමුණුම 2හි දැක්ෙව්.

(vi)

ඇමුණුම 3හි දැක්ෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)
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මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the Opposition)
Hon. Deputy Speaker, I rise to a point of Order?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Leader of the Opposition, what is your
point of Order?
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

I find that this House has not got a proper Order Paper
because that contains the proceedings for the day. The
Order Paper is printed by the Government Press. This is
not an incorporated institute. Therefore, the powers of the
Government Press lie with the Government Printer. I
would read both the Establishments Code and the
Constitution, which make provisions for appointment of
heads of departments together. According to them, the
head of department is a person who can exercise power.
In the absence of the head of department, one of the
deputies - there are two Additional Government Printers
and three Deputy Government Printers - has to be
appointed as the acting Government Printer to exercise
the power. But, at the moment there is no acting person.
So, just by saying the Government Press will not do - අද
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජනමාධ
හා පවෘත්ති
අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් (සංවර්ධන සහ සැලසුම්)
බී.ෙක්.එස්. රවීන්ද මහත්මයා වැඩ ආවරණය කිරීමට පත් කරලා
තිෙබනවා. වැඩ ආවරණය කිරීෙම්දී රජෙය් මුදණාලයාධිපතිෙග්,
එෙහම නැත්නම් එම තනතුෙර් වැඩ බලන ෙකනාෙග් බලතල
ඔහුට නැහැ. ඒ නිසා ෙම් න ාය පුස්තකය නියම එකක් ෙනොෙවයි
නම් පස්ෙසේ එන ෙරගුලාසි ගැන පශ්න ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ
වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමා යම්කිසි පනතක් අත්සන් කරලා
තිෙබනවා නම් ඒවාත් පශ්න කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක උප්පැන්න
සහතිකවලට බලපානවා; අධිකරණ කටයුතුවලට බලපානවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඡන්ද පතිකාවලටත් බලපානවා. ඡන්ද
පතිකා ගහන්න රජෙය් මුදණාලයාධිපතිවරෙයකු ඉන්න ඕනෑ. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. There is

no an acting person. You have not got any of these
persons appointed. So, I am bringing all this to the notice
of the House and I am asking the Minister concerned to
get someone appointed in the course of next week or so
as the Head of the Department and not to have the
Additional Secretary as the whole election process comes
in. There are two Additional Government Printers and
three Deputy Government Printers. Get one of them
appointed; then everything is legal. Otherwise, we are
going to have problems with regard to the election
process, judiciary and also in this House.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you very much. I will look into that matter.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. John Amaratunga)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා සඳහන් කරපු කාරණය ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු
ෙවලා තිෙබනවා. එතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ඒ කාරණය
මතු කිරීම ගැන.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමාත් ඉන්න ෙවලාෙව් මම ෙම් සමඟම තවත් කාරණයක්
මතු කරන්න ඔබතුමාෙග් අවසරය ෙමොෙහොතක් ඉල්ලා සිටිනවා.
අපි කනගාටු ෙවනවා ඊෙය් ෙම් සභාෙව් වූ සිදු වීම් ගැන. කිසිම
මන්තීවරයකුෙග් අයිතිවාසිකමක් යටපත් කිරීම ෙවනුෙවන් මම
කථා කරන්ෙන් නැහැ.
නමුත් ගරු සභාෙව් හා පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සිටින
සියලු මන්තීතුමන්ලාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම ගැන
කල්පනාවට භාජනය කළ යුතුයි. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි,
ඊෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු පමණක් 54 ෙදෙනක් ෙම්
ෙගොඩනැඟිල්ල ඇතුෙළේ සිටියා; කාරක සභාවලට සහභාගි වුණා.
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා නිතර ෙදෙව්ෙල් කථා කරන
COPE එක, PAC එක, ඒ වාෙග්ම මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ
කාරක සභාව වැනි වැදගත් කාරක සභාවලට රාජ නිලධාරින්
කැඳවා තිෙබද්දී, මන්තීවරු ඒවාට සහභාගි වී සිටියදී
ගණපූරණයක් නැහැයි කියලා පස් වරු 3.40ට විරුද්ධ පක්ෂෙයන්
පළමුවැනි ඉල්ලීම කළා. අෙප් මන්තීවරු 54 ෙදෙනක් ඒ ෙවලාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ල තුළ හිටියා. විරුද්ධ පක්ෂෙයන්
හිටිෙය් 26යි. පස් වරු 4.31ට විරුද්ධ පක්ෂෙයන් හිටිෙය් 18යි.
අෙපන් හිටියා 46ක්. පස් වරු 5.32ට විපක්ෂෙයන් ආපහු ඒ
ෙසල්ලම කළා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂය
ඇයි ද ෙමෙසේ හැසිෙරන්ෙන් කියලා මම ඔබතුමා මඟින් ගරු
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි.
විපක්ෂය දන්නවා ගණපූරණයක් තිබුණු බව. පශ්නය ඒකයි.
විනාඩි භාගයක් ඇතුළතදී පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ල ඇතුෙළේ
ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හා විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරු කවුද
කියලා දැන ගැනීම පධාන සංවිධායකවරුන් ෙදෙදනාට තිෙබන
සුවිෙශේෂ වරපසාදයක්. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාත්
ෙමතැන සිටිෙය් නැහැ. ඒක දැන දැනම ඇයි ෙමෙහම
හැසිෙරන්ෙන්? විපක්ෂයට පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන යන්න
ඕනෑ නැති වුණාට, පජාතන්තවාදි මහජන වරම ලබා ෙගන පැමිණි
අපි පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් ජනතාවට හිමි කළ යුතු ෙද් ඉටු කිරීම
සඳහා වැඩ කර ෙගන යනවා.
කවුරු හරි මන්තීවරෙයක් පකාශ කරලා තිෙබනවා නම්
"පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිනි තැබිය යුතුයි" කියලා, ඒ මන්තීවරයා
ඉෙගන ගන්නට ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ යුතු ෙද්වල්.
එතුමා නවක මන්තීවරෙයක්. අපි අහලා තිෙබනවා, ඉතිහාසෙය්
ඒකාධිපතිවරුන් -දක්ශිණාංෂික පතිගාමී ඒකාධිපතිවරුන්පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තබන තත්ත්වයට පත් වුණු හැටි. ඔය වාෙග්
කතන්දර කියලා තමයි හිට්ලර් බලයට ආෙව්. ෙහොඳින් මතක තබා
ගන්න. අද මා වග කීෙමන් කියනවා, ඒ පකාශය ඉල්ලා අස්
කරවන්නට ඕනෑ කියලා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ලජ්ජා
වන්නට ඕනෑ. එතුමා පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් නැඟිට කථා
කරනවා. එතුමාට පසුපස ෙපෙළේ සිටින විපක්ෂෙය් නිෙයෝජ
පධාන සංවිධායකවරයා පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තියන්න කථා
කරනවා. ෙම් ගැන මෙග් කනගාටුව සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් පකාශ කරන්නට කැමැතියි. විරුද්ධ
පක්ෂය ආවත් නැතත් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගණපූරණය
පවත්වා ෙගන යනවා. විපක්ෂෙය් තුන් හතර ෙදනකු ෙම් සභාෙව්
ඉඳෙගන සීනුව නාද කිරීෙම් සන්ෙතෝෂය ලබනවා නම්, එය
ෙද්ශපාලන පිරිහීම බව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
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ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමතුමා විපක්ෂය ගැන
සඳහන් කළ නිසා ෙම් කාරණය ගැනත් මා කියන්නට කැමැතියි. ඒ
අවස්ථාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත් සිටිෙය් ඇමතිවරුන්
ෙදෙදනායි. ඒක ගැන අෙප් ෙම් අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මන්තීතුමා මූලාසනෙය් අවධානය ෙයොමු කර සිටියා. වැදගත්
විවාදයක් සිදු කරන ෙවලාවක, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ගැන,
වරායවල් ගැන කථා කරන ෙවලාවක -

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අසත කියන්න එපා. විපක්ෂය පැත්ෙතත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් වාඩි වී සිටියා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නැහැ, නැහැ. සත යක් ෙම් කියන්ෙන්. අෙප් කථික
මන්තීවරුන් කථා කරන අවස්ථාෙව් දී එතුමන්ලා කාෙග්
අවධානයටද ඒ කරුණු ෙයොමු කරවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

COPE එක එපා කියලා ද, PAC එක එපා කියලා ද,
Committee on Public Petitions එපා කියලාද කියන්ෙන්?
එෙහම එපා කියනවා නම් අපි ඒවා නවත්වලා ෙම් වැඩ කටයුතු
විතරක් කරන්නම්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තමුන්නාන්ෙසේලාට කැමැති ෙදයක් කරන්න. නමුත් ඒක
ෙනොෙවයි කාරණය.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා දිව ෙදෙකන් කථා කරන්න එපා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක ෙනොෙවයි කාරණය.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තියන්න කථා
කරනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මම අහන පශ්නය ෙම්කයි. පමුඛත්වය ෙදන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු
රැස්වීම්වලටද? ෙකොමිටිවලටද?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. John Amaratunga)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තියන්න කථා කරනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

පමුඛත්වය ෙදන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්වලටද ෙකොමිටිවලටද?
[බාධා කිරීම්]
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(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

කෑ ගැහුවාට හරි යන්ෙන් නැහැ. සත යට මුහුණ ෙදන්න
ඕනෑ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අද අපට කට උත්තර ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා ෙම් ෙගොල්ලන්
ගිනි තියපු ඒවාට.[බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔෙහොමද පජාතන්තවාදය රකින්ෙන්?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තමුන්නාන්ෙසේ ඒක පටළවා ගන්න එපා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඇයි හැංෙගන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ෙම්ක පටළවා ගන්න එපා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

Order, please!
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මුල් තැන ෙදන්ෙන් ෙකොමිටියටද පාර්ලිෙම්න්තුවටද කියලා
මම අහන්න කැමැතියි.

(The Hon. John Amaratunga)

පමුඛත්වය ෙදන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටද ෙකොමිටිවලට ද කියන
එක කියන්න.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

තමුන්නාන්ෙසේලා ගිනි තියපු හැටි අපි දන්නවා. ජූලි මාසෙය්
ගිනි තියපුවා අපි දන්නවා.

Order, please!
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගිනි තියන්න තමයි පුරුදු. ඒක අපි දන්නවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ජූලි මාසෙය් ගිනි තියපුවා වැඩක් නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන් ගිනි තිබ්ෙබ්. [බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට ගිනි තියපුවා අපට අමතක ෙවන්ෙන්
නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එතුමා කිව්ෙව් ෙම් විධියට හැසුරුෙණොත් ජනතාව ඇවිල්ලා
ගිනි තියයි කියලායි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ෙදපාර්ශ්වෙය්ම මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කියා කරන ආකාරය පිළිබඳව ජනතාව ෙබොෙහොම අවධානෙයන්
බලා සිටිනවා. ෙම් කියවුණු ගණන් අනුව ෙදපාර්ශ්වෙය්ම
මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටියදී -කමිටුවලට සහභාගී
ෙවමින් සිටින අවස්ථාවකදී- විහිළුවට ෙමන් වරින් වර ගණපූරණ
සීනුව නාද කරවා ගැනීෙම් අදහසින් කියාත්මක වීම සුදුසු නැතැයි
කියලා මම ෙම් සභාවට දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

1983 ජූලි මාසෙය් ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි ගිනි තිය තියා ගිෙය්.

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

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

What is the point of Order?
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ගණපූරණය නැහැයි කියන ඉල්ලිම කෙළේ මමයි. ඒකට ෙහේතුව
තමයි වැදගත් විවාදයක් යන අවස්ථාෙව් අමාත වරුන් ෙදෙපොළයි
හිටිෙය්. ඒ අමාත වරු ෙදෙපොළත් ෙහොඳටම නිදියෙගනයි හිටිෙය්.
ෙහොඳටම නිදියෙගන හිටිෙය් ඒ අවස්ථාෙව්. [බාධා කිරීම්] නිදිය
ගන්න නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් ෙම් විවාද පවත්වලා වැඩක්
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා තමයි
ගණපූරණය නැහැයි කියලා කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

කථා කරන්න ඉෙගන ගන්න.

கம)

ෙමොකද නැත්ෙත්? බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම
මන්තීතුෙමක් කිව්වා, ෙම් ඇමතිතුමා නම් අවසන් වනකම් සිටියාය
කියා. එතුමාම කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] නින්ද යන විධියට කථා
කරන එක ගැන අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමතැන කථා
කරන්න ඉෙගන ගන්න ඕනෑ.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ගිනි තැබීමක් ගැන කථා කළා.
මම ඒ ගැන බලන්නම්. එෙහම එකක් ෙවලා තිෙබනවා නම් අපි
ඒක හදන්නම්. ඒත් ඒක මූලාසනෙයන් කියන්න ඕනෑ. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තියන්න අපට කිසිම වුවමනාවක් නැහැ.
ෙමතැනට ෙගෙනන්න එපා කියද්දිත් ෙම් අලංකාර ෙගොඩනැඟිල්ල
ඉදි කෙළේ අපියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Leader of the Opposition, I do not think you
have read the newspapers this morning.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க )

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

නැඟී සිටිෙය්ය.

I want to check on that.

எ ந்தார்.
rose.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

If you had read the newspapers, you would not say

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

"ෙහොයා බලන්නම්." It is the headline today. - [Interruption.]

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගණපූරණය පිළිබඳ සීනුව
නාද කරන්ෙන් නැතිව ඊට ඉස්ෙසල්ලා අපි එකඟත්වයකට එනවා.
එකඟත්වයක් ෙනොතිබිලා ගණපූරණ සීනුව තුන්වතාවක් නාද
කිරීම පිළිබඳ පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්. පක්ෂ නායකයින් අතර
සාකච්ඡා කරලා අපට එය විසඳා ගන්න පුළුවන්. එෙහම කරන්නත්
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කැමැති නැහැ. ඒකයි මම
පිළිතුරු දුන්ෙන්. ඒ එක්කම ඇමතිවරුත් ෙම් සභාවට පැමිණිලා
ඇහුම්කන් ෙදන්න ඕනෑ. ෙදවන කාරණය ගැන මම -[බාධා
කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

கம )

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama )

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මට මිනිත්තුවක් ෙදන්න.
ඒ මුළු විවාදෙය්දී අවසාන වන ෙතක් මම සිටියා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා අසත ය කියන්න එපා. ඔබතුමා සිටිෙය් නැහැ.

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Wait, wait. Let me look at the transcript and find out if
there is anything to be corrected. That is the way to go
about it. පුවත් පත්වල ලියන ෙද්වල් ගැන -ෙමොනවාද ලිව්ෙව්,
and how the sentence goes- මම දන්ෙන් නැහැ No one
should say anything like that. ඒක මම පිළිගන්නවා. අපි ෙම්
ආයතනය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ආයතනය ආරක්ෂා කරලා
ෙම් කටයුතු කර ෙගන යන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කර තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
කාලෙය්දීයි. අපි දන්නවා, දිවංගත ජනාධිපති ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මැතිතුමා - [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර ඔබතුමා
වාඩිෙවන්න. මෙග් කථාෙවන් පසුව කථා කරන්න. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී තමයි ෙම් අලංකාර
ෙගොඩනැඟිල්ල හැදුෙව්. අපට ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්
ෙගොඩනැඟිල්ලකුයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙප්
කාලෙය්දී පළාත් සභා නවයක් ඇති කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
අපි ඉල්ලන්ෙන්, උතුරු පළාත් සභාෙව් ඡන්දය තියන්නය
කියලායි. එච්චරයි අපි ඉල්ලන්ෙන්. දැන් ඉතින් උතුරු පළාත්
සභාෙව් ඡන්දය තියන්ෙන් නැතුව රට ගිනි ගන්න යනවා.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.

367

පාර්ලිෙම්න්තුව

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Hon. Azwer, what is the point of Order?

The Hon. Member said that.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Hon. Deputy Speaker, I want to raise two important
matters. The first is, the threat to the sheer existence of
Parliament. Sir, that is a threat to set this House aflame,
inciting people to come and take over this. I think the
Chief Opposition Whip was good enough to say
something regarding that. But, I go a little further and say
that action must be taken against the Hon. Member who
issued the threat to demolish this House, which is a threat
to democracy also. - [Interruption.] Sir, a motion must be
moved; I think he must be removed. Then, the second
matter is - [Interruption.]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

No, no. He never said that. - [Interruption.]
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Sir, if we are going to have jokers in this House,
people will come and throw us out. So, let us at least
protect ourselves from that.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Hon. Member, your point is taken.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I also want to say that action must be taken and a
motion must be moved in Parliament to expel him. Then,
the second matter is -

(The Deputy Speaker)

මම විශ්වාස කරනවා, ෙදපාර්ශ්වෙය්ම මන්තීවරු අෙන ෝන
අවෙබෝධෙයන් ෙම් කාරණා විසඳා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි
කියා. නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂය ෙහෝ විපක්ෂය කියා බලන්ෙන්
නැහැ. ජනතාව මන්තීවරු ෙදස හාස යට ලක් වන ආකාරයට
බැලීමට පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා තමන්ෙග් වගකීම ෙත්රුම්
අරෙගන කථා කරනවා නම් ෙම් පශ්න බහුතරයක් විසෙඳනවා.
ජනමාධ යටත් පාර්ලිෙම්න්තුව පහතට වැෙටන ආකාරයට
පවෘත්ති පළ කිරීමට අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ඊළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර
දිසානායක මහතා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය

Please explain the second matter in short.

தனி அறிவித்தல்

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ல வினா

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the other day, the Leader of the Opposition got up
and said that all of us must be present here. We all agree.
But, at that time, I raised a relevant question as to how
many minutes or hours the Leader of the Opposition sits
in Parliament, valuing the democratic ideals? Therefore,
Sir නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. - [Interruption.] Order,
please! විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, ඔබතුමාට කථා කරන්න
අවස්ථාවද ඉල්ලන්ෙන්?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
ඔව්. මම ඉල්ලන්ෙන් එච්චරයි. Hon. Deputy Speaker, none

of us want to burn this House down. But, I do not know
whether all of us -

වී වගා බිම් විනාශ වූ ෙගොවීන්ට සහන

வயல்நிலங்கள் அழி க்குள்ளான விவசாயிக
நிவாரணம்

க்கு

RELIEF FOR FARMERS WITH DEVASTATED PADDY LANDS

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2)
යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ෙමම පකාශය කරමින් මා අවධානය ෙයොමු කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් උතුරු මැද පළාෙතත් තවත් පළාත්
ගණනාවකත් කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියුතු වී සිටින ෙගොවි ජනතාව
මුහුණ දී සිටින දුෂ්කරතාවන් හා ගැටලු පිළිබඳවයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වී වගා බිම් විනාශ වීම
ෙහේතුෙවන් අසරණ වී ඇති උතුරු මැද හා අෙනකුත් පළාත්වල
ෙගොවීන්ට සහන සැලසීෙම් අවශ තාව පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
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ෙම් වන විට අනුරාධපුරය සහ ෙපොෙළොන්නරුව
දිස්තික්කවලත්, කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම තවත්
තදාසන්න දිස්තික්ක ගණනාවකත් වී ෙගොවීන් විශාල
සංඛ ාවකෙග් වගා බිම් ජලය ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන් විනාශ වී
ෙගොස් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එය කිසි
ෙසේත්ම නියං සාගත තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි, ජල හිඟයක් තමයි මතු
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම පළාත්වල ජීවත් වූ අපට එම පළාත්වල
ඇති වී තිෙබන නියඟ පිළිබඳව ෙහොඳ අත් දැකීම් තිෙබෙනවා.
අනුරාධපුර පළාත ගත්ෙතොත්, හුරුළු වැව යටෙත්, මහකනදරාව
ජලාශය යටෙත්, මහවිලච්චිය ජලාශය යටෙත්, පදවිය ජලාශය
යටෙත් ඇති කෘෂි බිම්වලට තවමත් ෙම් හානිය සිදු වී නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුර පළාෙත් කලා වැව යටෙත් වගා කර
තිෙබන ෙතත් කලාපෙය් කුඹුරු පමාණයක් තමයි වැඩි වශෙයන්
හානියට ලක් වී තිෙබන්ෙන්. එය කිසි ෙසේත්ම නියං සායක් ෙහේතු
ෙකොට ෙගන ඇති වූවක් ෙනොෙවයි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට අනුරාධපුරය සහ ෙපොෙළොන්නරුව
දිස්තික්කවලත්, කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත් ෙමම අර්බුදය මතු
ෙවලා තිෙබනවා. පමාණාත්මක ෙලස සැලකුවෙහොත් අනුරාධපුරය
කලා වැව ව ාපාරය යටෙත් වගා කරන ලද, මුළුමනින්ම මහවැලි
එච් කලාපයට අයත් වගා බිම් ෙහක්ෙටයාර 31,500ක්,
ෙපොෙළොන්නරුව ගිරිතෙල් ව ාපාරය යටෙත් ෙහක්ෙටයාර
2,500ක් හා ඊට අමතරව ගිරිතෙල් ව ාපාරය යටෙත් වගා කරන
තවත් වගා බිම් රැසක් -ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙහක්ෙටයාර
500ක්- සහ කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් හක්වටුණ ව ාපාරය
යටෙත්, බතලෙගොඩ ව ාපාරය යටෙත් වන වගා බිම් ෙහක්ෙටයාර
16,000ක් පමණ ෙමෙසේ විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
සාමාන ෙයන් ෙගොවි පවුලකට අක්කරයක ෙගොවි බිමක්
අස්වද්දා අස්වනු ෙනලා ගැනීම දක්වා කියා දාමෙය්දී ඔවුන්ෙග්
ශමයද ඇතුළත්ව රුපියල් 50,000ක පමණ මුදලක් වැය ෙවනවා.
ෙම් වන විට ෙගොවීන් විනාශ වන තම ෙගොයම ෙවනුෙවන් ආසන්න
වශෙයන් අක්කරයකට රුපියල් 40,000ක් පමණ වැය ෙකොට
තිෙබනවා. ෙම් වියදම පවා ඔවුන් ෙසොයා ගන්ෙන් විවිධ මූල
ආයතනවලට ණය වීෙමන් හා තමන්ෙග් කන කර උකස් කිරීෙමන්
බව අමුතුෙවන් කිව යුතු නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එම පළාත්වල උකස් බඩු
කඩ ෙවත ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්, ටැක්ටර්, වතුර ෙමෝටර්,
motorcycles, pushbikes, ඒ වාෙග්ම ටැක්ටරෙය් නගුල, මඩ වීල්
එක ආදී උපකරණ අක්කර ෙදක තුනක් පුරවන තරමට එම
කඩවල පුරවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විටත් ඔවුන්ෙග් වගා බිම්
විනාශ වී යෑම නිසා ඔවුන් විසින් වියදම් කළ මුදල අහිමි වී
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඔවුන්ෙග් පධාන
ජීවෙනෝපාය කෘෂි කර්මාන්තය බවට පත් වී තිෙබන බැවින්,
ඔවුන්ට ඊළඟ අස්වැන්නක් ලැෙබන්ෙන් එළැෙඹන මහ
කන්නෙය්යි. ඉදිරි මහ කන්නෙය් අස්වැන්න ලැෙබන ෙතක් ජීවත්
වන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පවා ඔවුන්ට බරපතළ ගැටලුවක් වී
තිෙබනවා.
ඔවුන් ෙම් දිනවල දවස ෙගවා ගන්නා ආකාරය අතිශය
ෙශෝචනීය බව ඔවුන්ෙග් ජීවිතවලට සමීප ඕනෑම අෙයකුට
ආගන්තුක ෙදයක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
ෙගදර මව උෙද්ට නැඟිටලා ෙකොස් හැළියක් තම්බලා තියනවා.
දරුවාට බඩගිනි වුණු ෙවලාවට ඇවිල්ලා ෙකොස් ටිකක් කාලා
තමන්ෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන යන ආකාරෙය් දුෂ්කර
තත්ත්වයකට ඔවුන් පත් කරලා තිෙබනවා. ෙවන කිසිදු රස
මසවුළක්, ෙවන කිසිදු ආහාරයක් ඔවුන්ට නැති වන තරමට ෙම්
ෙඛ්දවාචකය එම පළාත්වල පැතිරිලා තිෙබනවා.
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මහ කන්නෙය් අස්වැන්න ෙනළා ගනු ලබන්ෙන් එළැෙඹන
වසෙර් ෙපබරවාරි සහ මාර්තු මාසවලදීයි. එෙතක් එම ෙගොවීන්ට
ලැෙබන ආදායමක් ෙනොමැති නිසා, ඔවුන් බලවත් අසීරුවකට පත්
වීම නිසැක කරුණක්. තව මාස 7ක් ඔවුන් ජීවත් වන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ඔවුන් ෙකෙරහි
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. එෙසේ අසීරුතාවට ලක් ෙනොවීම සඳහා
එම ෙගොවීන්ට ජීවනාධාරයක් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා.
අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන්ට ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑමට පමාණවත්
පරිදි යම් ජීවනාධාරයක් ලබා දිය යුතුයි. විනාශ වූ වගාව
ෙවනුෙවන් හා මීළඟ අස්වැන්න ෙනළන ෙතක් කාලය සලකා
බලා ෙගොවි පවුලකට අක්කරයකට අවම වශෙයන් රුපියල්
75,000කවත් වගා වන්දියක් ලබා දිය යුතුයි ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.
මා එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි. ෙපොෙත් තිෙබන්න පුළුවන්,
ෙගොවි පවුලකට අක්කර තුනක් අයිතියි, අක්කර ෙදකහමාරක්
අයිතියි කියලා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා දන්නවා,
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයා ඒ පළාත්වල ඉඩම් ෙදන කාලෙය්,
එෙහම නැත්නම් මහවැලි ව ාපාරය ආරම්භ කරන කාලෙය් තමයි
එක පවුලකට අක්කර තුනක්, අක්කර ෙදකහමාරක් අයිතිව
තිබුෙණ් කියලා. හැබැයි අද ඒවා ෙකොටස් වශෙයන් ෙබදිලා ගිහින්
තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් එක පවුලක එක සෙහෝදරෙයක් වගා
කරන්ෙන් අක්කරයක් ෙවන්න පුළුවන්, අක්කර එකහමාරක්
ෙවන්න පුළුවන්. ඊළඟ අස්වැන්න ලැෙබන ෙතක් ඔවුන් තව මාස
හතක් ජීවත් විය යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් සාධාරණ වන්දි මුදලක් ලබා
දීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කටයුතු කළ යුතුයි.
එෙසේම, යල කන්නය විනාශ වීම නිසා ෙගොවීන් බලවත් මූල
අසීරුතාවකට පත්ව සිටින තත්ත්වයක් තුළ, ෙමම කන්නෙය්
වගාව සඳහා රාජ හා ෙපෞද්ගලික බැංකුවලින් ලබා දී ඇති ණය
අෙහෝසි කර ෙගොවි ජනතාවට සහන සැලසිය යුතු යැයි ෙමම ගරු
සභාවට මා ෙයෝජනා කරනවා. එය කිසි ෙසේත්ම දුෂ්කර
ෙයෝජනාවක් ෙනොවන බව ගරු ඇමතිතුමන්ලා දන්නවා. ෙමොකද,
අෙප් රෙට් ෙකෝටි, පෙකෝටි ගණන් ණය ෙගන තිෙබන
පුද්ගලයන්ෙග් ණය කපා හැර තිෙබනවා. ඒ ලැයිස්තුවත් ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතුව සඟවා තිෙබනවා.
හැබැයි ෙම් රුපියල් 25,000ක්, රුපියල් 30,000ක් වැනි ෙසොච්චම්
මුදලක් ණය අරෙගන වගාවක් කරපු ඒ ෙගොවි ජනතාවට ඒ ණය
ෙගවා ගැනීමට ෙනොහැකි දුෂ්කරතාවක් මතු වුණාට පස්ෙසේ අපි
ඔවුන් ෙකෙරහි සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු නැද්ද? එම නිසා එම
ණය අෙහෝසි කර ෙගොවි ජනතාවට සහන සැලසිය යුතු යැයි ෙමම
ගරු සභාවට මා ෙයෝජනා කරනවා.
අෙප් රෙට් මුළු වගා ණය පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 30කට
අඩුයි. "කෘෂි කාර්මික ණය" කියන ශීර්ෂය යටෙත් සියලු
බැංකුවලින් ලබා දී තිෙබන ණය පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 30කට
අඩුයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අනිකුත් ණය මුදල් සමඟ
සන්සන්දනය කරලා බලන ෙකොට ෙමය විශාල මුදල් කන්දරාවක්
ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුව විසින් ෙනොසලකා හරින මුදල්වලට
සාෙප්ක්ෂව ෙමම මුදල ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලක්. නිදසුනක් ෙලස,
බංෙකොෙලොත් බවට පත් ෙවලා තිෙබන ගීක රජෙය් බැඳුම්කරවල
2011 වසෙර් ආණ්ඩුව විසින් මුදල් තැන්පත් කිරීම නිසා අහිමි වී
ඇති රුපියල් ෙකෝටි 220ක මුදලට සාෙප්ක්ෂව සැලකුවද ෙමය
ඉතා ෙසොච්චම් මුදලක්. ගීක රජෙය් බැඳුම්කරවල කරන ලද
ආෙයෝජනය, එයින් අහිමි වූ මුදල ෙනොසලකා හැරිය යුතු තරම්
මුදලක් බවද ශී ලංකා මහ බැංකුව පකාශ කර තිෙබනවා. ශී ලංකා
මහ බැංකුව කියා තිෙබනවා, එය කිසි ෙසේත් සැලකිල්ලට ලක් කළ
යුතු ආෙයෝජනයක් ෙනොෙවයි කියලා; එය ඒ තරම් බැරෑරුම් එකක්
ෙනොෙවයි කියලා. රුපියල් ෙකෝටි 220ක් බැරෑරුම් ෙනොවන
ශී ලංකා මහ බැංකුවට, ෙගොවි ජනයාෙග් රුපියල් ෙකෝටි 30ක්
බැරෑරුම් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
පශ්න කරන්න කැමැතියි.
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එෙසේම දැයට කිරළ, ඉන්දියානු නළු නිළියන් කැඳවූ අයිෆා
සැණෙකළිය, ඇමති නඩත්තුව, එයාර් ලංකා හා මිහින් එයාර්
පාඩුව ආදී විස්තර කිරීමට පවා ෙනොහැකි දීර්ඝ නාස්තිකාර වියදම්
හමුෙව් රටට බත සපයන ෙගොවියා එම ණය බරින් නිදහස් කිරීම
ජාතික අවශ තාවක් ෙවනවා. ෙම් රෙට් ආහාර නිෂ්පාදනෙයන්,
කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදනෙයන් අෙප් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනයට
විශාල ෙමෙහයක් සපයන ඔවුන්ට කරන මහත් සහන සැලසීමක්
ෙලස අපි එය සැලකිය යුතුයි.
එෙසේම එළැෙඹන මහ කන්නෙය් බිත්තර වී, කෘෂි රසායන හා
අෙනකුත් වගා අවශ තා ලබා ගැනීම සඳහා ණය මුදලක් රජය
විසින් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා.
ෙමොකද, ඔවුන් ඊ ළඟ කන්නය වගා කරන්ෙන් ෙමොකක්
විකුණලාද? මවෙග් කරාබු ෙදක උගස් තියලා නම්, ස්වාමියා පදින
බයිසිකලය උගස් තියලා නම්, ඉන්න ෙගදර උගස් තියලා නම්,
දරුවාෙග් ෙබල්ෙල් බැඳලා තිෙබන පංචායුධය උගස් තියලා නම්,
කුඹුරට ෙහේනට වතුර දාපු ෙමෝටරය උගස් තියලා නම්, ටැක්ටරය
නඟුල උගස් තියලා නම්, මඩ වීල් එක උගස් තියලා නම් ඔවුන්
ලබන කන්නය වගා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ලබන
කන්නය වගා කිරීම සඳහා ඔවුන්ට සහන කමෙව්දයක් අපි හඳුන්වා
දිය යුතුව තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. එෙසේ
ෙනොවුෙණොත් ඔවුන්ට ෙගොවිතැනින් ඉවත් වන්නැයි ෙයෝජනා
කිරීමක් තමයි කරන්න ෙවන්ෙන්. ඒක කරන්ෙන් නැත්නම් අපට,
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සිද්ධ ෙවන්ෙන් "ෙගොවි ජනතාවනි, නුඹලා
ෙගොවිතැන අතහැරපල්ලා" කියන්නයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙනක් අතට පළාත් සභා
මැතිවරණය කැඳවා ඇති ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඡන්ද දිනය පසු වන
ෙතක් උතුරුමැද පළාෙත් ෙගොවීන් සහන ෙපොෙරොන්දුවලින් රවටනු
ලැබීෙම් අවදානමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙගොවි ජනතාව මුහුණ
දී ඇති දුෂ්කරතාව, ඡන්ද ගුණ්ඩුවක්, ඡන්ද සූදුවක් බවට පත් කර
ගන්න එපාය කියන ආයාචනය, ඉල්ලීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
කරනවා. ෙමම ෙපොෙරොන්දුවලින් ආණ්ඩුෙව් අෙප්ක්ෂකයන්ෙග්
ඡන්ද මලු පිරී ගියද, ෙගොවීන්ෙග් කුස් ෙනොපිෙරනු ඇති බැවින්
සියලු සහන කඩිනමින් ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා.
ෙමම තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත පශ්න පිළිබඳව ගරු
අමාත තුමා ෙමම සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා
කරනවා.
(1)

වගා විනාශ වී ගිය ෙගොවීන්ට එම වගා සඳහා සහ ඉදිරි
කාලය ජීවත් වීම සඳහා පමාණවත් වන්දි මුදලක් ෙගවීමට
කටයුතු කරනු ලබන්ෙන්ද?

(2)

යල කන්නය ෙවනුෙවන් ෙගොවීන් විසින් රාජ හා
ෙපෞද්ගලික මූල ආයතනවලින් ලබා ෙගන ඇති වගා ණය
අෙහෝසි කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද කියලා මම ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.
ෙම්ක ඉතා ෙසොච්චම් වගා ණයක් මහ බැංකුෙව්
අර්ථකථනයට අනුව. ෙකෝටි 220ක් ෙසොච්චමක් වන මහ
බැංකුවට විශාල ෙගොවි ජනතාවකට ලබා දී ඇති ෙකෝටි
30ක් ෙලොකු මුදලක් විය යුතු නැහැ.

(3)

මහ කන්නෙය් වගාවට අවශ බිත්තර වී, කෘෂි රසායන සහ
අෙනකුත් වගා අවශ තා ලබා ගැනීම සඳහා සහන ණය
මුදලක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන්ෙන්ද යන්න
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරනු ඇතැයි මා උදක්ම
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන අපි කවුරුත් කවර
පළාතක් නිෙයෝජනය කළත්, අෙප් රෙට් ජාතික
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ආර්ථිකෙයන්, ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් වැඩි පංගුවක් අපට
අත් පත් කරලා ෙදන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තෙයන්. අද ඒ
කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැෙලන ෙගොවි ජනතාව තමයි ෙම්
දුෂ්කරතාවට පත් වී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කවුරුත් ෙම්
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ඔබතුමා කැමැති නම්
ඒ පිළිබඳ සංඛ ා දත්ත, ෙතොරතුරු සහිත සාකච්ඡාවක් ඇති
කරන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් එක්ක විෙශේෂ
සාකච්ඡාවක් කරලා ෙම් පිළිබඳව විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක්
අපි පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ආරම්භ කළ යුතුයි. ඒ ජනතාවට
ඡන්ද ගුණ්ඩු, ඡන්ද ෙපොෙරොන්දුවලින් එහා යන, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විධිමත් මැදිහත් වීමක් අවශ යි කියලා
මම උදක්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. ඒ පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

ගරු මහින්ද
අමාත තුමා)

යාපා

අෙබ්වර්ධන

මහතා

(කෘෂිකර්ම

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன - கமத்ெதாழில்
அைமச்சர்)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of
Agriculture)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මන්තීතුමා විශාල ෙද්ශපාලන වාසියක් ලබා ගැනීම
සඳහා ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරමින් යනවා. ඒකට
අෙප් විෙරෝධයක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ පැත්ෙත් මැතිවරණයකුත්
තිෙබන හන්දා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා කියපු සංඛ ා
ෙල්ඛනවලට මම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. සාමාන ෙයන් අපි
ෙමවන් අවස්ථාවල අෙප් නිලධාරින් ඒ සෑම පෙද්ශයකටම, ඒ සෑම
ගමකටම යවලා, ඒ විස්තර එකතු කරලා තමයි
කටයුතු
කරන්ෙන්. හානියට පත් වී වගා වපසරිය හැටියට මම දකින්ෙන්
එතුමා කියපු සංඛ ා ෙල්ඛනවලට වඩා ඉතාම අඩු ෙකොටසක්. ඒ
අනුව කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ඒ පමාණය ෙහක්ෙටයාර්
23,120යි. මහවැලි එච් කලාපය ඇතුළත්ව
අනුරාධපුරෙය්
ෙහක්ෙටයාර්
7,800යි.
මාතෙල්
ෙහක්ෙටයාර්
80යි.
ෙපොෙළොන්නරුව ගිරිතෙල් ආශිතව ෙහක්ෙටයාර් 3,800යි.
පුත්තලම ෙහක්ෙටයාර් 1,000යි. ෙමොනරාගල ෙහක්ෙටයාර්
200යි. සියල්ෙල්ම එකතුව ෙහක්ෙටයාර් 36,000යි. ෙම්වා තමයි
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් කරන
ලද පර්ෙය්ෂණෙයන් ෙසොයා ගත්තු ෙතොරතුරු. ඉතින් ෙම් ගැන
එතුමා දීර්ඝ විස්තරයක් ෙකරුවා. නමුත් ඒ ඔක්ෙකෝම ෙද්ශපාලන
වශෙයන් ලකුණු දා ගන්න කරපු කථාවක් හැටියටයි මම
දකින්ෙන්.
ෙගොවි ජනතාව ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානයකින්, විෙශේෂ
කැක්කුමකින් කටයුතු කරන රජයක් හැටියට ෙම් රජය ෙම්
ෙතොරතුරු කිසිවක්, ෙමයින් ඇති ෙවච්ච පශ්න කිසිවක් යටපත්
කිරීමට ෙහෝ ඒ ගැන ෙනොසලකා හැරීමට ෙහෝ සූදානම් නැහැ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත වරයා හැටියට ෙම් ෙමොෙහොත
වනෙකොටත්, "නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ෙවච්ච ජනතාවට සහන
සැලසීම සහ ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම සඳහා ෙයෝජිත
කඩිනම් සංවර්ධන වැඩ සටහන් කියාත්මක කිරීම" කියන
මාතෘකාව යටෙත් පසු ගිය සතියට උඩින් සතිෙය් කැබිනට්
පතිකාවක් දාලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ෙම් වැඩ සටහන අනුමත
කරෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා එතුමා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන්
ෙවන් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 3,665ක්. ෙම්
වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත ාංශ හතරක් සම්බන්ධ
කරලා අමාත ාංශ කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතුවල
සම්පූර්ණ අධීක්ෂණය ඒ කැබිනට් පතිකාව මඟින් අමාත ාංශවල
ෙල්කම්වරුන්ට එතුමා පවරා දී තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම
ෙගොවීන්ෙගන් ණය අය කිරීම කල් දාලා තිෙබනවා, ඒ කැබිනට්
පතිකාව මඟින්.
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ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක්
ෙවච්ච හැම ෙව්ලාවකම අෙප් රජය ඒ විධියට කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ හැම ෙව්ලාවකම බිත්තර වී ෙනොමිෙල්
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය ගං වතුෙරන්
විනාශ වුණු අවස්ථාෙව්ත් ඒ අවශ බිත්තර වී ෙනොමිෙල් ලබා
දුන්නා.
අක්කරයක් ෙගොවිතැන් කිරීම සඳහා වුවමනා කරන අෙනකුත්
කාරණා සඳහා රුපියල් 4,000ක දීමනාවක් ලබා දුන්නා. ෙපොෙහොර
ෙකොෙහොමත් ෙනොමිෙල් හා සමානව ලබා ෙදනවා. ඉතින් ෙම්
විධියට ඒ වැඩසටහන කියාත්මක ෙවනවා. ඒක අපට එතුමා මතක්
කරන්න අවශ නැහැ. ෙම් ෙවන ෙකොටත් රජය ෙම් ෙවනුෙවන්
ගන්න තිෙබන උපරිම පියවර අරෙගන වැඩසටහන් සංවිධානය
කර තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, අනාගතෙය් ෙම් ගැටලු පශ්න- මතු වීම වැළැක්වීම සඳහා ජලය රැස්කර තබා ගන්නා
වැව්වල තිෙබන ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහාත් විෙශේෂ වැඩ
පිළිෙවළක් ෙම් වන ෙකොට ආරම්භ කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ට අවශ
කරන ජල ෙපොම්ප ලබා දීම සඳහාත්, කෘෂි ළිං තවත් පචලිත කිරීම
සඳහාත් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් වැඩසටහන්
රාශියක් ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඉතින්
එතුමා කියන විදිෙය් තර්ජනයක්, කරදරයක්, එෙහම නැත්නම්
ෙනොසලකා හැරීමක් රජය මඟින් ෙම් වනතුරු සිද්ධ කරලා නැහැ.
ෙම් කටයුතු දැනට කියාත්මක කරෙගන යනවා. ඉදිරි කාලසීමාව
තුළ ගම් මට්ටමින් මුදල් ෙබදා හැරීෙම් කටයුත්ත සිද්ධ කරන්න
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. තවත් ෙමොනවා ෙහෝ පශ්න
තිෙබනවාද ගරු මන්තීතුමනි?

374

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, උෙද් කාලෙය් පවත්වපු
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සවස් කාලෙය් පවත්වන්ත තීරණය කරපු
එක පධාන ෙහේතුවක් තමයි උෙද් කාලෙය් කමිටු රැස්වීම්
පැවැත්වීමට ෙයොදා ගැනීම.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නයක්.

කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඉතාම වැදගත්

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එෙහම අහපු එක ෙබොෙහොම
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත තුමා කළ
පකාශයක් අද පුවත් පත්වල වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා මම දැක්කා.
ෙගොවීන්ෙගන් සතියකට දින 12ක් වැඩ අරෙගන මාසයකට
රුපියල් 6,000ක දීමනාවක් ෙදන්න සූදානම් කියලා එතුමා පකාශ
කර තිෙබනවා. එතෙකොට ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් පැය
48ක්. දින 06ක් ෙහෝ 10ක් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්
දවසකට රුපියල් 1,000යි. දැන් කුලී වැඩ කළත් ඒ මුදල හම්බ
ෙවනවා. ඒ නිසා ඒක අලුත් දීමනාවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොවි
ජනතාව ගිහිල්ලා බදාම ඇනුවා නම්, ඒ තරුණෙයෝ ගිහිල්ලා
ෙකොන්කීට් වැඩ ෙපොළක වැඩ කළා නම් එතැනත් ෙදනවා දවසකට
රුපියල් 1,300ක් විතර. තමුන්නාන්ෙසේලා දවසක වැඩ අරෙගන
රුපියල් 1,000ක් ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අද "ලංකාදීප"
පුවත් පෙත් වාර්තා කර තිෙබනවා, ඒක. ඒ නිසා ෙම් කරන්ෙන්-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ වුණාට ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ෙම්
පශ්නය පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡාවට භාජනය කළ යුතුයි.
That is not a point of Order.
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා අහන්ෙන් අතිෙර්ක
පශ්නයක්. ෙම් වැඩසටහන් සියල්ලම ඇතුළත් කරපු කැබිනට්
පතිකාවක් තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ සියලුම ෙද්වල් තිෙබනවා. එතුමාට තවත් අතිෙර්ක
පශ්න ඇසීෙම් අයිතියක් නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන්
පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා :
"අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2012 අෙගෝස්තු මස
07 වැනි අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය."

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. [බාධා කිරීම්]

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ඉදිරිපත් කළා වුණත් විෙශේෂෙයන් අද පවතින බංකරින් පිළිබඳ
වැඩ පිළිෙවෙළේදී ඒ සඳහා වැදගත් වන ආරක්ෂණ නිෙයෝග
ෙමෙතක් කල් අපි නිකුත් කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ෙමම නිෙයෝග
ඉදිරිපත් කරන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.

වරපසාද ෙයෝජනාව

சிறப் ாிைமப் பிேரரைண
PRIVILEGE MOTION
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා
ඉදිරිපත් කරනවා :
"පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා විසින්
තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2012 ජූනි 20 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී මතු කරන ලද කරුණු, ස්ථාවර නිෙයෝග 127
යටෙත් වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු ය."

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත : නිෙයෝග
கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள்
MARINE POLLUTION PREVENTION ACT :
REGULATIONS
[අ. භා. 1.57]

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

அ ர
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யாப்பா
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-

சுற்றாடல்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Environment)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා
ඉදිරිපත් කරනවා :
"2008 අංක 35 දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනෙත් 7 වැනි සහ
21 වැනි වගන්ති සමග කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 51 වැනි වගන්තිය
යටෙත් පරිසර අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012 ජනවාරි 19
දිනැති අංක 1741/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2012.07.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය."

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම්
පනත යටෙත් ෙමම නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමින්, ඒ පිළිබඳව කරුණු
කිහිපයක් සඳහන් කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
විෙශේෂෙයන්ම 2008 අංක 35 දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම්
පනත යටෙත්, 2011 අංක 02 දරන බංකරින් -සමුදීය පරිසර
ආරක්ෂණ- සඳහා වන නිෙයෝග පැනවීමට අපි කියා කරලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපට අයිති සාගර කලාපය තුළ සමුදීය
කටයුතුවලින් සිදු වන, නාවික කටයුතුවලින් සිදු වන දූෂණය
වැළැක්වීම සඳහා වන පනතක් හැටියට 2008 අංක 35 දරන සමුද
දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ පනත

විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියන් සාගරය ගත්ෙතොත් ලංකාව පිහිටා
තිෙබන්ෙන් අන්තර්ජාතික ෙනෞකා ගමන් ගන්නා මාර්ගයකට
ආසන්නවයි කියලා අපි දන්නවා. එම මාර්ගෙයන් දිනකට නැව්
300ක් විතර ගමන් කරන බවට ගණන් හදලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් තිෙබන පධාන වරායන්වලට වර්ෂයකට
ෙනෞකා 5,000කට ආසන්න පමාණයක් පැමිෙණනවා. ඒ අනුව
අෙප් රට අන්තර්ජාතික ෙවෙළඳාෙම් පධාන මධ ස්ථානයක්. ඒ
වාෙග්ම අෙප් රටට භාණ්ඩ ෙගන ඒම පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප්
නිෂ්පාදනයන් අන්තර්ජාතික ෙවළඳ ෙපොළට ෙගන යාමත්, ඒ
වාෙග්ම අන්තර්ජාතික ෙවළඳ ෙපොළ සඳහා කියා කිරීමත් අප
අතරින් සිද්ධ වනවා. ඒ අනුව ෙමරටට පැමිෙණන ෙනෞකාවලට
අවශ උපකාරක ෙසේවා සැපයීම ඉතාම ෙහොඳ ව ාපාරයක්. ඒ
අනුව අප ඒ ගැන කල්පනා කර තිෙබනවා.
මුලින් අෙප් රෙට් බංකරින් ෙසේවාවන් කෙළේ එක් ආයතනයක්
මඟින් පමණයි. නමුත් අද විශාල වශෙයන් බංකරින් ෙසේවාවන්
පැවැත්වීෙම් කටයුතු කර ෙගන යනවා. මුල් අවස්ථාෙව්දී බංකරින්
ෙසේවාවන් සැපයුෙව් ශී ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව මඟින්
පමණයි. නමුත් 1990 ගණන්වල අග භාගෙය්දී රාජ ව වසාය
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් ෙමම ෙසේවාව ෙපෞද්ගලික
අංශයටත් විවෘත කළා. ඒ ෙහේතුව නිසා ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ආයතන රැසක් ෙමම බංකරින් ෙසේවාව ඇරඹීමට කටයුතු කළා.
වර්තමානෙය් බංකරින් ෙසේවාව සැපයීම ෙපෞද්ගලික ආයතන 10ක්
මඟින් කර ෙගන යනවා. ෙවෙළඳ ෙනෞකා සඳහා බංකරින් ෙසේවාව
සැපයීම ඛනිජ ෙතල් අමාත ාංශය මඟින් නිකුත් කරන ලද
බලපතයක් මඟින් සිදු කරනු ලබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම බංකරින් ෙසේවාව ෙපෞද්ගලික අංශයට
පැවරීෙමන් පසුව ඉන්ධන සැපයීම ලංකාෙව් වරායවලට එන
ෙනෞකාවලට පමණක් සීමා වුෙණ් නැහැ. අන්තර්ජාතික නැව්
මාර්ගෙය් ගමන් කරන නැව්වලටද බංකරින් ෙසේවාව එනම්
ඉන්ධන සැපයීම කර තිෙබනවා. නමුත් ෙමම කටයුත්ත කිරීෙම්දී
ෙමම ෙතල් හුවමාරුව කරන්ෙන් නළ මාර්ගෙයන්. බංකරින්
ෙසේවාව වශෙයන් අපි හඳුන්වන්ෙන් නැවකින් තවත් නැවකට ෙහෝ
ෙගොඩබිම ෙතල් ගබඩාවකට ෙහෝ, ෙගොඩබිම ෙතල් ගබඩාවකින්
නැවකට ෙහෝ ෙතල් පවාහනය කිරීම සහ හුවමාරු කිරීමයි. ඒ
අනුව ෙගොඩබිෙම් ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හලකින් වාහනවලට
ඉන්ධන සපයනවා වාෙග් ෙනෞකාවලට අවශ ඉන්ධන සැපයීම
ෙමෙලස බංකරින් යනුෙවන් අපට හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්.
ෙමම ෙතල් හුවමාරුව සිදු වන්ෙන් නළ මාර්ගෙයන්.
දැනටමත් ෙම් ආකාරෙයන් ෙතල් ෙටොන් 40,000ක් විතර
ෙනෞකාවලට වාර්ෂිකව සැපයීෙමන් විශාල විෙද්ශ විනිමයක් අපි
අත් කර ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය, අදාළ
කියාවලිෙය්දී යම් කිසි ආකාරයක කාර්මික ෙදෝෂයක් ඇති ෙවලා
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් කාරණාවක් නිසා ෙතල් විසිරීමක
අවදානමක් තිෙබන කර්මාන්තයක්. ෙලෝකෙය් හැම රටකම
ෙමවැනි කර්මාන්තවල ආරක්ෂක විධිවිධාන රැසක් කියාත්මක
කිරීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
පසු ගිය වසර ෙදක තුළ පමණක් ෙකොළඹ වරාෙයදිත් ෙමවැනි
ෙතල් විසිරීම් අවස්ථා කීපයක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව
විෙශේෂෙයන් අන්තර්ජාතික පමිතීන්ට අනුකූලව බංකරින්
කියාදාමය අනුගමනය ෙනොකෙළොත් ෙම් තත්ත්වය සමුද දූෂිත
තත්ත්වයක් බවට පත්වීම වළක්වන්න අමාරුයි.
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ඒ නිසා ජාත න්තර මට්ටෙම් ආරක්ෂක උපකම පාවිච්චි
කරමින් එම කියාවලියට පාලනයක් ඇති කිරීමට එම අධිකාරිය
මඟින් ෙරගුලාසි සම්පාදනය කිරීමයි අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අන්තර්ජාතික ෙනෞකා
ගමනාගමනය අනුවත් ශී ලංකාව පිහිටි ස්ථානය දිහා බලන ෙකොට
අපට ෙපෙනනවා ෙම් බංකරින් සඳහා ඉතාම සුදුසු ස්ථානයක
ලංකාව පිහිටා තිෙබන බව. ඒ අනුව ඉතා විශාල දුරක් ෙගවාෙගන
බටහිර සිට පැමිෙණන ෙනෞකාවලට වාෙග්ම නැෙඟනහිර සිට
පැමිෙණන ෙනෞකාවලටත් ෙතල් සැපයීම සිදු කිරීම අපි ඉටු කරනු
ලබනවා.
ෙමෙසේ තරගකාරී ස්වරූපෙයන් ෙකෙරන කියාවලිය නිසා
ෙතල් විසිරීෙම් යම් කිසි අවදානමක් වුෙණොත් එමඟින් සිදුවන
සාගර දූෂණය වැළැක්වීම අපට අවශ ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා ෙම්
සඳහා පමිතීන් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන ෙලස රාජ
ව වසාය හා පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව ඒ ෙවලාෙව්
නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර තිබුණා. නමුත් ෙම් දක්වා එම ෙරගුලාසි
ඉදිරිපත් කිරීමට අපට ෙනොහැකි වුණා. ඒ අනුව 2008 අංක 35
දරන නව පනත මඟින් -එහි 51(2) ෙඡ්දය යටෙත්- ෙතල්
පවාහනය කිරීෙම්දී සහ බංකර ෙමෙහයුම් සිදු කිරීෙම්දී අනුගමනය
කළ යුතු කාර්ය පටිපාටියද, එම කාර්යය සඳහා බලපත නිකුත්
කිරීෙම්දී අය කළ යුතු බලපත ගාස්තු පිළිබඳවද එයට අදාළව
අනුගමනය කළ යුතු අන්තර්ජාතික ෙකොන්ෙද්සිද නිශ්චිතව සඳහන්
කරමින් අමාත වරයා විසින් නිෙයෝග සාදන්නත් පුළුවන් කියලා
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් අනුව යමින් තමයි අප ෙම් 2011
අංක 02 දරන බංකරින් සමුද පරිසර ආරක්ෂණ නිෙයෝග ෙමහිදී
සභාගත -ඉදිරිපත්- කරන්ෙන්.
ෙමමඟින් මම අර කලින් කියපු කාරණා රාශියක් නිසි ෙලස
කියාත්මක වුෙණොත් සමුද දූෂණය අවම කිරීමට අපට විශාල
ඉඩකඩක් ලැෙබන බව ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
බංකරින් ෙසේවාව කිරීෙම්දී අප අන්තර්ජාතික සම්මුතීන්වලට ඇතුළු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්මුතීන් අනුව කියා කිරීමත් ෙමම
කියාවලිෙය් ඉතා වැදගත් අංගයක් හැටියට සඳහන් කරන අතරම,
ෙමම නිෙයෝග පැනවීම හරහා ඇති කරන කමෙව්දෙයන් ෙම්
බංකරින් ෙසේවාව අන්තර්ජාතික මට්ටමට ගැළෙපන ෙලස
පවත්වාෙගන යාම සිදු කරන බවත් මා කියන්න කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන් අප දන්නවා, ලංකාෙව් මුහුෙද් ෙතල් විසිරීමක් සිදු
වුෙණොත් විශාල සමුද පරිසර දූෂණයක් ඉන් සිද්ධ ෙවන බව. එය
ෙකොළඹ වරාය ආසන්නෙය් සිදු වුෙණොත් වරාෙය් කටයුතු
නවතිනවා. ඒ වාෙග්ම අනික් තැන්වල සිදු වුෙණොත් ඒ මුහුදු
පජාවන්ට -මුහුෙද් ජීවත් වන ජීවීන්ට- වාෙග්ම ධීවර කර්මාන්තෙය්
ෙයදී සිටින අයටත් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.
බංකරින් කටයුතුවලදී ඒ සඳහා නියමිත වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක ෙවන්නට අවශ යි. බංකරින් සඳහා භාවිත කරන
උපකරණ, විෙශේෂෙයන් බට නියමිත පරිදි නඩත්තු කර තබා
ගන්නට ඕනෑ. නමුත් සමුදීය පරිසර සංරක්ෂණ අධිකාරිය විසින්
කරන ලද නිරීක්ෂණයන් මඟින් අනාවරණය වන ආකාරයට ෙම්
බංකරින් කියාදාමය ෙබොෙහෝවිට අන්තර්ජාතික පමිතීන් නිසි පරිදි
පවත්වාෙගන යාමට අෙපොෙහොසත් වී තිෙබනවා. එෙමන්ම ෙතල්
විසිරීමක් සිදු වුෙණොත් එම පිටවීම වැළැක්වීමට හා අවම
කිරීමටත් ඉක්මන් කියා මාර්ග ගන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ
උපකරණත් එම නැව් තුළ තබා ගන්නටත් අවශ යි. ෙතල් විසිරීම
වැළැක්වීමට ෙයොදා ගත් උපකරණවල තත්ත්වයන් හා පමිතීන්
අන්තර්ජාතික තත්ත්වයට ගැලෙපන ෙලස පැවැතීමත් ෙතල්
විසිරීමක් සිදු වූ විට නැව ගතයුතු කියා මාර්ග පිළිබඳවත් එම
ෙරගුලාසි තුළින් නිසි පාලනයක් ඇති කිරීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ඒ අනුව ෙම් ෙරගුලාසි මඟින් මුලික වශෙයන් සමුද
දූෂණය සඳහා වූ රක්ෂණයක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය කර
තිෙබනවා.
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එමඟින් ෙමවැනි අවස්ථාවලදී සමුද පරිසරයට සිදු වූ හානිය
යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට යන වියදම ඇතුළුව වන්දි ලබා
ගැනීෙම් හැකියාවක් අපට තිෙබනවා. ෙමෙතක් කල් ඒ කමෙව්දය
අපට තිබුෙණ් නැහැ. තවද, හදිසි ෙතල් විසිරීමකදී කියාත්මක
සැලැස්මක් තබා ගැනීම සහ ඒ සඳහා අවශ මූලික උපකරණ
තබා ගැනීම අනිවාර්ය කර තිෙබනවා. යම් විධියකින් විශාල ෙතල්
විසිරීමක් සිදු වුවෙහොත් සමහරවිට ලංකාෙව් ඒ සදහා උපකරණ
නැහැ. ඒ සදහා අන්තර්ජාතික සහෙයෝගය ලබා ගන්නට ඕනෑ.
සමහරවිට ඒ ෙවනුෙවන් ලබා ගන්නට පුළුවන් ආසන්නම රට
සිංගප්පුරුව. යම් විධියකින් සිංගප්පූරුෙව් ෙනොමැති වුවෙහොත් අප
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය වාෙග් දියුණු රටවලින් ඒ ආරක්ෂක
උපකරණ ලබා ගන්නට ඕනෑ. ෙතල් විසිරීම වාෙග් අවස්ථාවකදී
අප අනිවාර්ෙයන්ම විශාල වියදමක් කළ යුතුව තිෙබනවා. එම
නිසා සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම්දී විෙශේෂෙයන් ෙතල් විසිරීම
වැළැක්වීමට අප විශාල වගකීමකින් කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.
ඒවා නිවැරදි පරිදි කියාත්මක කිරීම ෙමම නිෙයෝගවලින් ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා.
තවද, එම ෙරගුලාසි මඟින් එම ෙනෞකාෙව් ෙහෝ බංකරින්
කියාදාමය සඳහා ෙයොදා ගන්නා සියලු උපකරණ අන්තර්ජාතික
මට්ටෙම් පවත්වා ගැනීමටත්, ඒවාට අවශ නීසි පමිති සහ
තත්ත්ව සහතික ලබා ගැනීමටත් ඒවා ෙනෞකාවලට සහ
කියාදාමයන්ට අවශ
ෙසේවකයන්ට අවශ නිපුණතා සහතික
ලබා ගැනීමත් ෙමයින් අනිවාර්ය කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඒ
කටයුතුවල ෙයදී සිටින ෙසේවකයින් අනිවාර්ෙයන්ම යම් කිසි
පුහුණුවක් ලැබිය යුතුය කියා අප විශ්වාස කරනවා. නුපුහුණු
ෙසේවකයන් තියා ගත්ෙතොත් හදිසි අවස්ථාවකදී කියාත්මක
කරන්නට පුළුවන් කමෙව්දය ඉටු කිරීමට ඔවුන් අෙපොෙහොසත්
වන නිසා ඒවාත් ඉදිරිපත් කරන්නට අප බලාෙපොෙරෝතතු ෙවනවා.
තවද ජාත න්තර සමුද සංවිධානය මඟින් කලින්කලට
සංෙශෝධනය කර ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙනෞකාෙව් සහ අෙනකුත්
උපකරණවල ෙයෝග තා සහතික නියමිත පරිදි ලබා ගැනීමටත්
රාති කාලෙය් බංකරින්වල ෙයෙදනවා නම් ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්
අනුගමනය කළ යුතු කියා මාර්ග පිළිපැදීමත් ෙමම ෙරගුලාසි
මඟින් අවධාරණය කර තිෙබනවා.
තවද, හදිසි ගින්නක් මැඬපැවැත්වීම සඳහා විය යුතු සූදානම ද
ෙමම ෙරගුලාසි මඟින් අවධාරණය කර තිෙබනවා.
ඉහත සඳහන් සියලුම පමිතීන් හා ෙයෝග තා නිසි පරිදි පවත්වා
ෙගන යන බවට සෑහීමට පත් වීෙමන් පසුව පමණයි අපි ෙමම
වාර්ෂික බලපත නිකුත් කිරීම කරනු ලබන්ෙන්. එම බලපතයක්
සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් 1,50,000ක බලපත ගාස්තුවක් සමුදීය
පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය මඟින් අය කිරීමට බලය පැවෙරනවා.
ෙමන්න ෙම් කරුණු තමයි ෙම් කටයුතු මඟින් ෙකෙරන්ෙන්.
තවදුරටත් විගහ කරනවා නම්, ෙම් පිළිබඳව අපි දමලා තිෙබන
ෙරගුලාසි කියැවීෙම්දී ෙපෙනනවා, ඒ ෙරගුලාසි අපි ඉතාමත්ම
මැනවින් අන්තර් ජාතික මට්ටමට ඇති කර තිෙබන බව.
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් අද පවතින තත්ත්වය අනුව ෙතල්
විසිරීමක් පිළිබඳ හදිසි අවස්ථාවකදී කියාත්මක විය යුතු
කමෙව්දයන් අපි අනිවාර්යෙයන්ම කරුණු හදාරලා කියාත්මක
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අද අපි ෙතල් ගෙව්ෂණ කටයුතු
කරන නිසා අෙප් තත්ත්වය තවදුරටත් ආරක්ෂාකාරීව තබා
ගැනීමට අපි කියාත්මක විය යුතුය කියලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
ෙමම අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනෙය් කියලා තිෙබන හැටියට,
කිසිම තැනැත්තකු විසින් එක් යාතාවකට වැඩි යාතා පමාණයක
ෙතල් ෙබදා හැරීෙම් ෙසේවාව භාර තැනැත්තා වශෙයන් කටයුතු
ෙනොකළ යුතු ය කියලාත්, ඒ වාෙග්ම ෙබදා හැරීෙම් කාර්යයක්
සමඟ අනුකූල වන්ෙන් නම් මිස, ෙතල් ෙබදා හැරීෙම් කාර්යයක
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ෙසේවය ෙනොකළ යුතුය කියලා අපි දැනුම් ෙදනවා. එෙසේම
කාලගුණ තත්ත්වයන් තුළ විවිධ අවස්ථාවල මුහුද රළු වන
අවස්ථාවලදී යාතාෙව් තිබිය යුතු කඹ දරා සිටීමට පමාණවත් නම්
මිස; එෙහමත් නැත්නම් ඒ සඳහා ෙයොදා ඇති උපකරණ ආරක්ෂිත
සීමාෙව් ඇත්නම් මිස; කාලගුණ තත්ත්වයන්ට හිතකර නම් මිස; ඒ
වාෙග්ම ඒ ෙසොඬ නළ - hose - පිරවීෙම් උපකරණ පමාණවත්
ෙලස දිග ඇත්නම් මිස; ඒ හැම නළයක්ම භාවිත කිරීමට ෙපර
ෙහොඳින් පරීක්ෂා කරලා ඇත්නම් මිස; එක් එක් ෙසොඬ නළවලට
සිදු වන ආතතිය හා අවපාතය දඟර වැටුම්, ඇතිල්ලීම්, ෙවනත් යම්
හානියක් වැළැක්වීම සහ බලපෑම අඩු කිරීම සඳහා එක් එක්
නළයට නිවැරදිව සවි කර ආධාරක ෙයොදා ඇත්නම් මිස; ෙතල්
මාරු කිරීෙම් දී භාවිත කරනු ෙනොලබන, මාරු කිරීෙම් නළ
පද්ධතිෙය් එක් එක් ෙකොටස ආරක්ෂා සහිත ෙලස ආවරණය කර
ඇත්නම් ෙහෝ සුදුසු පරිදි වසා ඇත්නම් මිස; යාතාෙව් ෙතල් මාරු
කිරීෙම් පද්ධතියට සවි කර ඇති එක් එක් බැහැර කිරීෙම් ෙහෝ
මුහුෙදන් ජලය උරා ගැනීෙම් වෑල්වය, පැහැදිලි බර පැටවීෙම් දව
ලබා ගැනීෙම්දී ෙහෝ බැහැර කිරීෙම් දී හැර සීල් තබා ඇත්නම්, වසා
ඇත්නම් ෙහෝ සුරක්ෂිත කර ඇත්නම් මිස; ෙම් ආදී වශෙයන්
සන්නිෙව්දන උපකරණ පරීක්ෂා ෙකොට යහපත් කියාකාරී
තත්ත්වෙයන් ඇත්නම් මිස; ක්ෂණික වසා තැබීෙම් උපකරණ
යහපත් කියාකාරී තත්වෙයන් ඇත්නම් මිස; ෙතල් මාරු කිරීෙම්
ස්ථාන ෙදෙක්දීම නම් කරන ලද තැනැත්තන් රාජකාරි සඳහා
ෙයොදවා ඇත්නම් මිස; පමාණවත් විදුලි ආෙලෝකය ඇත්නම් මිස;
මුහුදු ගමන්කරුවකුෙග් සියලු යහපත් පරිචයන් සහ ආරක්ෂාව
පිළිබඳ පරිචයන් කියාත්මක කර සහ ඊට අනුකූල වන්ෙන් නම්
මිස; ෙතල් මාරු කිරීෙම් ෙසේවාව භාරව සිටින තැනැත්තා එක් එක්
මාරු කිරීම සම්බන්ධ පිළිබඳ සියලු කියාකාරකම්වල පමාණවත්
පරිදි පවීණයකු සහ පළපුරුදු තැනැත්තකු වන්ෙන් නම් මිස සහ
ෙතල් උතුරායාම පිළිබඳ හදිසි සැලසුම පිළිබඳව සම්පූර්ණ දැනුමක්
ඇත්නම් මිස; කිසිම තැනැත්තකු විසින් ෙතල් මාරු කිරීෙම්
ෙසේවාව ෙනොකළ යුතු ය." වශෙයන් ෙම් පිළිබඳ ජාත න්තර
තත්ත්වයන් සලකා අපි කියා කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙවනදා අපට සමුදීය දූෂණය
පිළිබඳ ඒ තරම් වගකීමක් තිබුෙණ් නැති වුණත් අද කාලය වන විට
අපට ෙම් ගැන දැඩි ෙලස කල්පනා කරන්න සිද්ධ වනවා. ෙම්
පනත හදලා දැන් දශක තුනක් විතර ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් මධ ම
පරිසර අධිකාරිය පනත හදපු දවස්වලම තමයි ෙම් පනත හදලා
තිෙබන්ෙන්. එෙහත් ෙම් දක්වා සමහර අංශවල නිෙයෝග
පැනවීමක් සිදු කිරීමට කාලය එළඹිලා නැති බව ඒ කාලෙය්
කල්පනා කරන්න ඇති. නමුත් අපි දැන් ඒ සියල්ලම කර ෙගන
යනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණාව ෙම්කයි.
විෙශේෂෙයන්ම මුහුදු මාර්ගයක ඉන්න අය හැටියට අපි යම්කිසි
ආකාරයක ෙතල් හැලීමකදී ෙහෝ ෙවනත් නාවික අනතුරකදී
කියාත්මක විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ නිරන්තරෙයන්ම දැඩි
සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් පශ්නයක් තිබුණා.
දැනට වසර තුනක් තිස්ෙසේ ෙකොළඹ වරායට නුදුරින් නැවක්
නවත්තලා තිෙබනවා. ඒ නැෙව් තිෙබනවා දැවි ෙතල් ෙටොන්
350ක්. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒක අධිකරණය
විසිනුයි තහනමට ගනු ලැබ තිෙබන්ෙන්. අපි පසු ගිය කාලෙය්
දැක්කා ඒ නැව සම්පූර්ණෙයන් දිරා පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
යම් විධියකින් ඒ නැෙව් දැවි ෙතල්වලට වතුර එකතු ෙවලා. ඒ
ෙහේතුෙවන් දැවි ෙතල් පමාණයක් gel බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ජනමාධ ත් අපට ෙම් ගැන වාර්තා ෙකරුවා.
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ලබා ගන්න ආපු ෙවලාෙව් පඩි දුන්ෙන් නැහැ කියලා පැමිණිල්ලක්
කරලා තිෙබනවා. ඒ නැව අත් අඩංගුවට අරෙගන පානදුර
පෙද්ශෙය් පිටත මුහුෙද් නවත්තලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම
අපට ෙලොකු බියක් තිබුණා ෙම් නැව දිය බත් ෙවයි කියලා. එෙහම
වුණා නම් දැවි ෙතල් ෙටොන් 350ක් සම්පූර්ණෙයන්ම මුහුදට එකතු
ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරලා අපි විශාල
උත්සාහයක් ගත්තා පිළියමක් ෙයොදන්න. ෙම් අද තිෙබන වාරකන්
සමෙය් මුහුද රළුයි. ෙම් නැව ඒ රළු තත්ත්වයට ෙගොදුරු
ෙනොෙවන්න නම් අපි ඒක ෙගන යන්න ඕනෑ තිකුණාමලය
පෙද්ශයට. ඉතින් ඒ පිළිබඳ කටයුතු කිරීෙම්දී අපට ආපසු සැරයක්
අධිකරණ වාරණයක් ලැබුණා ඒ නැෙව් අයිතිකරුවන්ට මිස එය
ෙවනත් කිසිවකුට ෙගන යන්න බැහැ කියලා.
සමහර ෙවලාවට කරුණු ෙනොදැන සිටීම සහ අත වශ
අවස්ථාවල ඊට අනුව කියා කිරීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැති වීම
වාෙග් තත්ත්වයනුත් අපට බලපානවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම
ෙමම සමුද දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළට
අෙනකුත් සෑම අංශයකින්ම අපට විශාල සහායක් ලැබිය යුතුයි.
ෙම් වන තුරු ෙකොළඹ වරාය තුළ ෙම් කාර්යාංශයට යම් කිසි
ඉඩකඩක් තිබුෙණ් නැහැ. මා ෙම් අමාත ධුරය භාර ගත්තාට පසුව
විෙශේෂ නිෙයෝගයක් කළා, ඒ අයට අවශ කරන පහසුකම් ලබා
ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව ඉදිරිෙය් දී - ලබන මාසෙය් 02වැනි දා
වනෙකොට - ෙකොළඹ වරාය ඇතුළත සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහොඳ
කාර්යාලයක් විවෘත කරන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි. ශී ලංකා
වරායට පැමිෙණන සෑම නැවක්ම නිසි ෙලස අපදව බැහැර
කළාය කියලා අෙපන් සහතිකයක් ලැෙබන තුරු එම නැවට
වරාෙයන් පිටව යාමට පුළුවන්කමක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
අෙප් රටට ඉතාම
අත වශ නිෙයෝග සමුදායක් තමයි අද දින අපි ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. අපි ෙගොඩ බිෙම් පරිසරය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වනවා
වාෙග්ම ෙම් නිෙයෝග අනුමත කර ගැනීම මඟින් අෙප් සමුදීය
පරිසරය පිළිබඳවත් අපට විශාල සැලකිල්ලක් දක්වන්න පුළුවන්.
ෙම් සඳහා අවශ කරන නීති සම්පාදනය සහ ඒවා කියාත්මක
කිරීමට සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය අද විශාල වැඩ
ෙකොටසක් කර ෙගන යනවා. ඉදිරිෙය් දී අලුෙතන් සාදන සෑම
වරායකම අෙප් කාර්යාලයක් පිහිටුවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. ඒ වාෙග්ම සෑම ධීවර වරායකම තිෙබන නැව්වල
තත්ත්වය පිළිබඳව පරීක්ෂාකාරී වන්නටත් බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. ඒවාෙයන් ෙතල් විසිරීම වැළැක්වීම සහ එම තත්ත්වයන්
අවම කිරීමටත් අපි පූර්ණ උත්සාහයකින් කටයුතු කරනවා. ඒ
සඳහා අවශ කරන කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීමට අපට අවසර
දීලා තිෙබනවා. ඉතාම ෙහොඳ කාර්ය මණ්ඩලයක් අපට සිටිනවා. ඒ
සියලු ෙදනාම සම්බන්ධ කර ගනිමින් ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටෙම්
වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා අප කියාත්මක වනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ආණ්ඩුෙව් ගැසට් පතය මඟින් අප පකාශයට පත් කර තිෙබන
නිෙයෝග අනුමත කිරීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව කියා කරනු
ඇතැයි මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීෙම්දී අපි දැන ගත්තා ෙමය ෙකොළඹ
මහාධිකරණය විසින් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද නැවක් බව. ෙම්
නැව ගමන් කරමින් තිබුෙණ් අෙප් සීමාව ඔස්ෙසේ. ඒ අය -ඒ
නැවියන්- අෙප් වරාෙය් උපකාරය ලබා ගන්න, ෙවනත් ෙද්වල්

මීළඟට, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා.

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

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

[අ. භා. 2.16]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, සමුද දූෂණය
වළක්වන්නට ඉස්සර ෙවලා ෙගොඩ බිම තිෙබන දූෂණය ඉවත් කර
දමනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඇමතිතුමා දන්නවා
ෙන්, මම කියන්ෙන් ෙමොන දූෂණයක් ගැනද කියලා. [බාධා
කිරීමක්] නීතිය විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ එක්කම මා අහන්න
කැමැතියි, ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නිෙයෝග
සම්මත කර ගන්නට ධීවර අමාත ාංශෙය් දායකත්වයක් නැද්ද
කියලා.
ෙමොකද, ෙම් නිෙයෝග ෙගෙනන්ෙන් මත්ස සම්පත ආරක්ෂා
කර ගන්න. ඒෙක් පමුඛතාව ඒක ෙන්ද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

අපට දීලා තිෙබන විෙශේෂිත බලයක් උඩයි අපි ෙම් නිෙයෝග
මාලාව ෙගෙනන්ෙන්. ඒක ධීවර අමාත ාංශයට බලපානවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අනිවාර්යෙයන්ම බලපානවා. මත්ස සම්පත ආරක්ෂා කර
ගැනීම තමයි ෙම්ෙක් මූලික අභිමතාර්ථය. තව අවුරුදු තුනක් ෙහෝ
හතරක් යන ෙකොට ෙම් ෙවලා තිෙබන විනාශය තුළින් ෙම් රෙට්
මත්ස සම්පත විනාශ ෙවනවා කියන එක මම දන්නවා.
විෙශේෂඥෙයෝ ඒ බව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒක ගැන අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා ෙනොෙවයි, කනගාටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම අද විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් විෂය ගැන කථා කරන්න කල්පනා කෙළේ ඊෙය් -18 වැනිදාමන්නාරෙම් ෙවච්ච සිද්ධිය නිසායි. මන්නාරම ධීවර ගම්මානෙය්
වාඩි 15කින් ධීවර ජනතාව ඉවත් කිරීම පිළිබඳව මහා
ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි දැක්කා අද "දිවයින"
පත්තෙර් පළ ෙවලා තිෙබනවා, "මන්නාරම ඊෙය් යුද පිටියක්"
කියලා. ඒක ධීවර පශ්නයක් උඩ ඇති වුණු තත්ත්වයක් නිසා ෙම්
විෂයට අදාළයි. ඒ නිසා අද කථා කරන්න ඕනෑ. පත්තෙර් වැඩි
දුරටත් තිෙබනවා, "ෙදමළ - මුස්ලිම් ධීවර ගැටලුව උග ෙවයි;
ස්ථානාධිපති ඇතුළු ෙපොලිසිෙය් සිව් ෙදනකුට තුවාල" කියලා.
ඊෙය් මන්නාරම උසාවිෙය් නඩු අසන ෙවලාෙව් ගල්මුල්
ගහලා, ගිනි තියලා කලෙකෝලාහල කරමින් අලුෙතන් ඉදිකරන ලද
ඒ උසාවියට අලාභ කරලා, මෙහේස්තාත්ට ඒ කටයුතු කර ෙගන
යන්න ඉඩ දීලා නැහැ. ෙම්ෙක් පසුබිමක් තිෙබනවා. ඒකයි
භයානකත්වය.
අද කෑ ගැහුෙව්, "ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිනි තියනවා" කියපු
එකටයි. ඊෙය් මන්නාරම උසාවියටත් ගිනි තියලා. එන ෙපොට හරි
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නැහැ. මම කියන්ෙන් නැහැ අෙප් මන්තීවරු කවදාකවත්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිනි තියන්න එයි කියලා. නමුත් රෙට් ඇති ෙවලා
තිෙබන උග තත්ත්වය ෙම්කයි. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? ෙම්
රජෙය් ඉන්න පබල ඇමතිවරෙයක්, මන්නාරම පෙද්ශයට
සම්බන්ධ ඇමතිවරෙයක් නඩුකාරයාට දුරකථනෙයන් කියලා
තිෙබනවා, ෙම් නඩුවට තීන්දුවක් ෙදන්න එපා; කිසි ෙදයක්
කරන්න එපා; එෙහම කෙළොත් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා
කියලා. ඒක ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම ඔප්පු
කරන්නම්. නඩුකාරයා ඒ සිද්ධියට සම්බන්ධ අයව රිමාන්ඩ්
කරන්න නිෙයෝග ෙකරුවා විතරයි, උසාවිෙය් නඩු අසමින් තිෙබන
අවස්ථාෙව්දී දහසකට වැඩි පිරිසක් ඇවිල්ලා මන්නාරම උසාවියට
ගල්මුල්වලින් පහර දීලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙපොලීසිෙය් කිහිප
ෙදෙනකුට හා නිලධාරින්ට තුවාල සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිරිස
මහා කාල ෙගෝට්ටියක් ඇති කරලා, පැය ගණනාවක් මන්නාරම
යුද පිටියක් බවට පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවා.
ඒ සිද්ධිය වුණාට පස්ෙසේත් "මම කිව්වා ෙන් තමුෙසට ෙම්ක
ෙවනවා" කියලා ඒ ඇමතිවරයා මෙහස්තාත්වරයාට දුරකථනෙයන්
තර්ජනාත්මකව කියලා තිෙබනවා. එතෙකොට මෙහස්තාත්වරයා
ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් ගැන ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් Chief Justiceට
පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා, මට ෙම් ආකාරයට ඇමතිවරෙයක්
තර්ජනය කළාය කියලා. ඇමතිවරු උසාවිෙය් නඩුකාරයින්ට
එෙහම නැත්නම් මෙහස්තාත්වරුන්ට තීන්දු දීම පිළිබඳව තර්ජනය
කිරීම විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඇමතිවරයාෙග් කියා
කලාපයට විරුද්ධව ෙහට නීතිඥ මණ්ඩලය ලංකාව පුරාම වැඩ
වර්ජනයක් කරනවා. ෙමන්න අද රට වැටිලා තිෙබන තත්ත්වය.
ෙකෝ අද අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය? අද නඩුකාරෙයකුට භයක්
සැකක් නැතිව තීන්දුවක් ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඉතින් ගිනි තියන්න එනවාය කියන එක පුදුමයක්
ෙනොෙවයි. ෙම් ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා ෙනොෙවයි අතිශයින්ම
කනගාටු ෙවනවා. මමත් නීතිඥවරෙයක්; ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මැතිතුමාත් නීතිඥවරෙයක්; අෙප් අනුර යාපා
මැතිතුමාත් නීතිඥ මහත්මෙයක්. ඒ කාලෙය් ෙමෙහම තිබුණාද?
ඇමතිවරු නඩුකාරයින්ට කථා කරලා කිව්වාද "ෙම් විධියට
තීන්දුවක් ෙදන්න. ෙනොදුන්ෙනොත් කරන වැෙඩ් මම දන්නවා"
කියලා. ෙම්ක ෙහට තවත් උග ෙවන්නයි යන්ෙන්. ෙහට ෙකොළඹ
විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රට පුරාම නීතිඥ මහත්වරු සියලු ෙදනාම
ෙමයට විරුද්ධව වීදි බහින්න Bar Association එක තීරණයක්
අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්ෙක් නීතිමය පශ්නය බැලුෙවොත් ඊට වැඩිය
භයානකයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් [111C.] (1) ඉංගීසි අනුවාදෙය් ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා.
“Every judge, presiding officer, public officer or other person
entrusted by law with judicial powers or functions or with
functions under this Chapter or with similar functions under any
law enacted by Parliament shall exercise and perform such
powers and functions without being subject to any direction or
other interference proceeding from any other person except a
superior court, tribunal, institution or other person entitled under
law to direct or supervise such judge, presiding officer,……..”

Then, Article [111C.] (2) of the Constitution states, I
quote:
“Every person who, without legal authority, interferes or attempts
to interfere with the exercise or performance of the judicial
powers or functions of any judge, presiding officer, public officer
or such other person as is referred to in paragraph (1) of this
Article, shall be guilty of an offence punishable by the High Court
on conviction after trial without a jury with imprisonment of
either description for a term which may extend to a period of one
year or with fine ………”
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That is, with a fine not less than Rs. 100,000.
There are two groups who should be found fault with
this and brought before court. One is, this particular
Minister who has tried to interfere with the Judiciary and
the others are those who have gone, on the instigation of
the Minister, to the court house, intimidated the
Magistrate by trying to pelt stones, threatening to set fire
to the courthouse, damaging the building and injuring
police officers. They should be taken to task. It is a very
serious act of violation of the independence of the
Judiciary; it is a violation of the Constitution. It is very
clear. I do not know what action the Government
proposes to take. A Minister cannot go round like this
intimidating the judges. Is this the independence of the
Judiciary that the Constitution is going to safeguard?
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක බැරෑරුම්
පශ්නයක්; වැරදි පූර්වාදර්යක්. ඊෙය් ඒක මන්නාරෙම් වුණා
ෙවන්න පුළුවන්. අනික් දවෙසේ ෙකොළඹ ඇති ෙවන්න පුළුවන්.
තවත් දවසක ගාල්ෙල් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. තව දවසක නුවර
ඇති ෙවන්න පුළුවන්. එතෙකොට ෙකොෙහේද නීතියක් තිෙබන්ෙන්?
නීතිෙය් ආධිපත ය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? අපි අද ෙම්කට
විරුද්ධව කථා කරන්ෙන් ඒ නිසායි.
සමුද
දූෂණය වළක්වන්න ඕනෑය
කියන එක අපි
පිළිගන්නවා. නමුත් ෙම් අහිංසක ධීවර පවුල් 25කට කරලා
තිෙබන අසාධාරණය පිළිබඳව පැමිණිලි කරලා, ඒ වැරදිකරුවන්
උසාවියට ෙගනිච්ච ෙවලාෙව්දී -මට කියන්නත් කනගාටුයි- වග
කිව යුතු කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් තමයි ෙම් කාර්යයට මැදිහත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම කියන්ෙන් අසත යක් නම්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට එවැනි පැමිණිල්ලක් ආවාද නැද්ද කියා ෙහට
බලා ගන්න පුළුවන්. ෙමහි සාධාරණත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අපි
ෙකොතරම් සමුද දූෂණය නවත්වන්න හැදුවත්, ඊට ෙපර ෙගොඩබිම
තිෙබන දූෂණය නවත්වා ඉන්නය කියන එක තමයි මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්. අධිකරණයට විතරක් ෙනොෙවයි
අද ෙම් දූෂණය සෑම ක්ෙෂේතයකටම පැතිරිලා තිෙබනවා. අපට
කනගාටු ඒකයි.
පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තැබීම ගැන ඒ මන්තීතුමා කිව්ෙව් ජනතාව
කුපිත ෙවලා ඒ වැෙඩ් කරාවිය කියලායි. ජනතාව කුපිත ෙවලා
තමයි මන්නාරෙම් උසාවියත් ගිනි තියන්න ගිෙය්. ඒකයි තත්ත්වය.
මන්තීවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තියන්න එන්ෙන් නැහැ.
එෙහම කෙළොත් එෙහම රස්සාව නැති ෙවනවා වාෙග් වැඩක්
ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම ෙදයක් කරාවිය කියා හිතන්න
එපා. අද වුණත් බැලුෙවොත් ෙම් සභාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කී
ෙදනාද ඉන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. අද ෙමතැන
ඉදිරිපත් කළ තර්කය ගැන කියනවා නම්, සාමාන ෙයන් උෙද්
වරුව තිෙබන්ෙන් කමිටු කටයුතු සඳහායි. අපිත් ඒවාට සහභාගි
ෙවනවාෙන්. නැහැ කියන්ෙන් නැහැ ෙන්.
විෙශේෂෙයන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් කථා කරනෙකොට
විෂය භාර ඇමතිවරයා ෙම් සභාෙව් ඉඳීවිය කියා එතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම ෙනොවුණාම තමයි Quorum
එෙක් පශ්නය ඇති ෙවන්ෙන්. ඒ ගැන ඉතින් අපි ෙවනත් තර්ක
ෙගෙනන්න ඕනැ නැහැ. උෙද් ඇති ෙවන්න කථා කර ගත්තා ෙන්.
ඊෙය් මන්නාරෙම්දී ෙව්චච සිද්ධිය මහා භයානක සිද්ධියක්ය
කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම වැරදි
පූර්වාදර්ශයක්. ඊෙය් මන්නාරෙම්දී ෙව්චච සිද්ධිය ෙහට අනිද්දා
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ෙවනෙකොට තව ෙකොෙහේ සිද්ධ ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. ගරු
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ නිෙයෝග සම්මත කරන්න ඕනෑ. ඒක
අවශ යි. නමුත් දූෂණය ෙගොඩබිමින් ෙබ්රා ෙගන ඉවර ෙවලා
සමුදයට බහිමුය කියන එක මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

[අ.භා. 2.27]

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පථමෙයන්ම මා
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම
පිළිබඳව. සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග
පිළිබඳව විවාද කරන ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්නට
අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
අද ෙම් සමුද දූෂණය ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි මුළු
ෙලෝකයටම බලපාන පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩි වීම, වායු ෙගෝලය විනාශ වීෙම්
තර්ජනය, සමුද දූෂණය, සමුද ඛාදනය වැනි දැවැන්ත පාරිසරික
පශ්න අද මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා මුළු ෙලෝකයටම බලපාන
පශ්න හැටියට අපි දකිනවා. ඒක ජල ජීවීන්ට විතරක් ෙනොෙවයි
මුළු මනුෂ සංහතියටම බලපාන පශ්නයක් බවටයි අද පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පෘථිවිෙය් කාලය
අවසන් ෙවලාද කියලාත් එක අතකින් මට හිෙතනවා. ඈත
අතීතයට යන්න ඕනෑ නැහැ, මෑත කාලෙය්දී ෙතල් නැවක් මුහුදු
බත් වීම නිසා ඇති වූ ඵල විපාක ගැන අපට අහන්න ලැබුණා. ඒක
ඒ රෙට් ජන ජීවිතයට, ධීවරයන්ට, ජලජ පක්ෂීන්ට, තල්මසුන්,
ෙඩොල්ෆින් ඇතුළු මුළු මත්ස ෙලෝකයටම බල පෑ හැටි අපි
දැක්කා. ලංකාව ඒ පශ්නෙය්දී නූෙලන් ෙබ්රුණාය කියා මට
හිෙතනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙතල් නැවක් හානියකට පත්
ෙවන්න ගිහින්, ඒක වැළකුණු නිසා ලංකාෙව් සමුදය ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් ආරක්ෂා වුණා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි අද තිෙයන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සමුද දූෂණය පිළිබඳව කථා කරනෙකොට
ගරු අමාත තුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, ලංකාෙව්
bunkering පිළිබඳව, මුහුෙද්දී ෙතල් මාරු කිරීම පිළිබඳව එතුමා
පළමුවන වතාවට ෙහොඳ නිෙයෝග ටිකක් පැනවීම සම්බන්ධව.
ෙකොයි ආකාරයකින්වත් පැනලා යන්න බැරි විධියට bunkering
පිළිබඳව එතුමා ඉතාමත් මැනවින් ඒ නිෙයෝග පනවා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ස්වාභාවික පාරිසරික
පද්ධතියට බාධා පමුණුවමින් හානි සිදු කිරීම තමයි සමුද දූෂණෙය්
තිෙයන භයානකම තත්ත්වය. ඒ වාෙග්ම කෘමි නාශක, වල්
නාශක, රසායනික ෙපොෙහොර, ඛනිජ ෙතල් වර්ග, වැසිකිළිවලින්
පිට ෙවන අපදව , ප්ලාස්ටික් හා ෙවනත් ඝන අපදව සමුදයට
එකතු වීම නිසා සමුද දූෂණය වන තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ෙගොවි ජනතාව පාවිච්චි කරන්ෙන්
ගංගාවලින්, ඇළ ෙදොළවලින් ලබා ගන්නා ජලය. අද ෙගොවි බිමට
දමන කෘෂි රසායනික, ෙතල් වර්ග, ෙපොෙහොර වර්ග සියල්ල ගංගා
දිෙග් ගලා ෙගන ගිහින් මුහුෙද් තිෙයන ෙඩල්ටාවලට එෙහම
නැත්නම් කළපු තීරවල තැන්පත් ෙවලා ඒවා නයිටජන් බවට පත්
ෙවනවා. එයින් පස්ෙසේ ෙමොකද වන්ෙන්?
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එයින් පස්ෙසේ අපට බරපතළ පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ඒ
තැන්වල විශාල වශෙයන් ඇල්ගී බිහි වීම නිසා ඔක්සිජන් හට
ගන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් උදා ෙවනවා. ඒෙකන් පස්ෙසේ ෙවන්ෙන්
සමුදෙය් ඉන්න ජල ජීවීන් විනාශ වීමයි. විෙශේෂෙයන් මත්ස යන්.
එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපි ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වයකට පත්
ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා ෙම් රෙට්
මත්ස වගාව භයානක තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න පුළුවන්
අවස්ථාවක් උදා ෙවනවාය කියන එකයි අපි මතක් කරන්ෙන්. අද
ෙලෝකෙය් ඒ විධිෙය් මළ කලාප - dead zones - 400ක් හඳුනා
ෙගන තිෙබනවා. ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙඩල්ටාවල,
කළපුවල පතුෙල් ඇල්ගී මතු වීමයි. ෙම් නිසා ෙලොකු විනාශයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා මත්ස පජනනයට බාධාවක් මතු
ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නැව්වලින් ඉවත දමන
ෙද්වල්, මළ මසුන්, පක්ෂීන් මාළු දැල්වල පැටලීම නිසා මාළු
විනාශ ෙවලා යනවා. ඒ වාෙග්ම මුහුද ආශිත පක්ෂීන් මැෙරනවා.
ඒවා මත්ස ෙයෝ අනුභව කළාට පස්ෙසේ ෙමොකද වන්ෙන්?
මනුෂ යන් ඒ මත්ස ආහාර පෙයෝජනයට ගැනීම නිසා, ඒවා
ශරීරගත වීම නිසා මනුෂ යන්ටත් එවැනි ෙලඩ ෙරෝග ෙබෝෙවන
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක භයානක
තත්ත්වයක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ, ෙම් තත්ත්වය තුළ අත්ලාන්තික් සාගරෙය් කසළ
කලාපයක් හැදිලා තිෙබන බව. නැව්වලින් හා ඛනිජ ෙතල්
කැනීෙම්දී නිකුත් වන අධික ශබ්දයත් පාරිසරික පශ්නයක් බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් සමුද දූෂණයට බලපාන පබල
සාධකයක් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙහේතූන් නිසා අද
තල්මසුන් වැනි සතුන්, ෙඩොල්ෆින් වැනි සතුන්, ඒ වාෙග්ම
අෙනකුත් මත්ස යන් විශාල ෙලස හානියට පත් වීෙම්
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක කනගාටුෙවන්
වුණත් මතක් කරන්න ඕනෑ.
අනිත් එක තමයි, අවිධිමත් නාගරීකරණය. අවිධිමත්
නාගරීකරණය නිසා සමුද ජලයට මුසු වන ෙද්වල් තිෙබනවා.
කම්හල්වලින්, ෙරෝහල්වලින්, මිනිස් ජනාවාසවලින් අහිතකර
රසායනික ෙද්වල් පිට ෙවනවා. ඒවා හරි භයානකයි. ඒවා ජලයට
මුසු වුණාට පස්ෙසේ ඒ ජලෙය් ඉන්න මසුන් ඒවා අනුභව කරනවා.
මනුෂ යන් වන අපි එම මසුන් අනුභව කිරීෙමන් අද මනුෂ
සංහතියට විවිධ ෙරෝගාබාධ ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
පිළිබඳව පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් විය යුතුයි කියන පදනම මත
තමයි අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් නිෙයෝග පනවන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහෝ දුරට අද මුහුෙද්
සිදු වන ෙදයක් තමයි ඩයිනමයිට් දාලා මාළු අල්ලන එක. ෙමවැනි
ෙද්වල් සමුද දූෂණයට බලපානවා.
ඒ වාෙග්ම තමයි ආර්ක්ටික් කලාපෙය් තිෙබන අයිස් කඳු. අද
ෙවන ෙකොට ඒවා විශාල ෙලස දිය ෙවලා ජල ගැලීම් ඇති වන
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, මම පසු ගිය කාලෙය් සිටිෙය් කල්පිටිෙය්.
කල්පිටිෙය් ෙපොල්වත්ත කියන ඒ පෙද්ශය එක වරම අඩි හතරක්
විතර වතුෙරන් යට වුණා. කිසි වැස්සක් නැතිව, ෙහොඳට අව්ව
පායලා තිෙබන අවස්ථාවක අඩි හතරක් විතර වතුෙරන් යට වුණා.
සාමාන ෙයන් වඩදියකදී නම් අඟල් හයක් විතර තමයි යට
ෙවන්ෙන්. එෙහත් ඒ දූපත සම්පූර්ණෙයන්ම වතුෙරන් යට වුණා.
ඒකට ෙහේතුව වශෙයන් අපි දකින්ෙන් අයිස් කඳු දිය වීමයි.
වායුෙගෝලයට කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ්, කාබන් ෙමොෙනොක්සයිඩ්
වැනි ෙද්වල් එකතු වීෙමන් අයිස් කඳු දිය ෙවනවාය කියන එක
විද ාඥෙයෝ පකාශ කරලා තිෙබනවා. අද ඒකයි මම ඇහුෙව්,
"පෘථිවිෙය් කාලය අවසන්ද?" කියලා.
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එක පැත්තකින් අෙප් වායුෙගෝලය විනාශ ෙවනවා නම්,
අෙනක් පැත්ෙතන් අපට ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය බලපානවා නම්, තව
පැත්තකින් සමුද දූෂණය තිෙබනවා නම් ෙමොකක්ද ඇති වන
තත්ත්වය? අයිස් කඳු දිය වීෙමන් ෙමොකක්ද ඇති වන පශ්නය?
සමුද ඛාදනය ඇති වන එක. ෙම්ක ගැන කවුරුවත් වැඩිය
හිතන්ෙන් නැහැ. අයිස් කඳු දිය වීෙමන් මහ සයුරට එක් වන විශාල
ජල කඳන් නිසා, ඒ සමඟ වායුෙගෝලෙය් බලපෑමත් එක්ක ඊළඟට
සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? සමුද ඛාදනය සිදු වීමයි සිද්ධ වන්ෙන්.
අද මුළු ලංකාව වෙට්ටම සිදු වන්ෙන් මුහුදු ඛාදනයයි. මුහුදු
ඛාදනය නිසා අද අපට විශාල වියදමක් දරන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ඉතින්, ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති වීම නිසා තමයි
ෙලෝකය විනාශ වීෙගන යන තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක්
අවශ යි. මුළු ෙලෝකයම ෙම් පිළිබඳ සංවාදයකට යා යුතුයි කියන
එකයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.
අෙනක් එක තමයි යුද්ධය. යුද්ධය නිසා රසායනික අවි, ඒ
වාෙග්ම පරමාණු අවි භාවිත ෙවනවා. ඒ වාෙග් යම් යම් භයානක
අවි ආයුද පරිහරණය නිසා වායුෙගෝලය විනාශ ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ මඟින් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ්, කාබන් ෙමොෙනොක්සයිඩ් වැනි
භයානක විෂ වායු වායුෙගෝලෙය් පිරී පැවතීම නිසා අවුරුදු 5,000ක්
පැරණි අයිස් කඳු දිය ෙවනවා නම් ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, අෙප් ජීවිත ගැන තවත් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.
ඒක නිසා තමයි අවි ආයුද විකුණන රටවල බුද්ධිමත් ජනතාව අවි
ආයුද නිෂ්පාදනය කරන්න එපා කියලා, යුද්ධය නවත්වන්න
කියලා අද පාරට බැහැලා තිෙබන්ෙන්. වායුෙගෝලය විනාශ
ෙවන්ෙන් යුද්ධය නිසා. යුද්ධෙයන් තමයි වායුෙගෝලය වැඩිපුරම
විනාශ ෙවන්ෙන්. කර්මාන්තශාලාවලින් පිට වන දුමාරය නිසා, යම්
යම් කාර්මික උපකරණ, රසායනික උපකරණවලින් ඇති වන යම්
යම් ෙද්වල් නිසා වායුෙගෝලයට හානියක් ෙවන්න පුළුවන්.
ඊට වඩා බරපතළම පශ්නය තමයි ෙම් යුද්ධය නිසා ඇති ෙවලා
තිෙබන රසායනික අවි ගැටුම් ෙහේතුෙවන් වායු ෙගෝලය දූෂණය
වීම. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙලෝකයම සංවාදයකට එන්න ඕනෑ.
සංවාදයක් තුළින් මුළු ෙලෝකෙය්ම ජන ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීෙම්
වැඩ පිළිෙවළක් ලහිලහිෙය් සකස් විය යුතුයි කියන එකයි මා
විශ්වාස කරන්ෙන්. මිහිකත සමුළුවක අවශ තාවයි අද
තිෙබන්ෙන්.
අද ලංකාව දිහා බලද්දී එක අතකින් අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගරු අමාත තුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අද පරිසර
දූෂණය විශාල වශෙයන් සිදු වන්ෙන් බංකරින්වලින්. ෙතල් මිශ
කිරීෙම්දී, ෙතල් ලබා ෙදන අවස්ථාවලදී එවැනි ෙතල් කාන්දු වීම
ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවා නම් ඒක
ෙබොෙහොම වැදගත් කියන එක තමයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. අෙප්
පරිසර ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා,
ලංකාෙව් පළමුවන වතාවට අද ෙමවැනි නිෙයෝග පැනවීම පිළිබඳව
මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

මට ෙවන් කර තිෙබන කාලය අවසන් කියන එකත් දන්වනවා.
මා ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් පිළිබඳ අදහස් කිහිපයක් ෙගන හැර
දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. ෙම් පිළිබඳව මුළු
ෙලෝකෙය්ම අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි කියා පකාශ කරමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.
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ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக பண்டார)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

උපුටා ගැනීමක් තිෙබනවාද?

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
රෙට් පරිසරය පිළිබඳව ඉතාමත් වැදගත් ෙයෝජනාවක් තමයි ගරු
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. එම සංවාදයට සහභාගි
ෙවන්නත්, අෙප් පැත්ෙතන් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නත්
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව ෙබෙහවින්ම සතුටු වනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පාසල් අධ ාපනය පරිසරය පිළිබඳව ඉතා
වැදගත් කාර්ය භාරයක් කරනවා.
මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා, අෙප් දරුවන්ෙග්
ඉස්ෙකෝලවලට කරන විනාශය පිළිබඳව. හාලිඇල විද ාලයක
සිංහල භාෂාව හා සාහිත ය පිළිබඳ වාර විභාග පශ්න පතෙයන්
ෙකොටසක් මා ඉදිරිපත් කරන්නම්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"පහත සඳහන් ෙඡ්දය කියවා අසා ඇති පශ්නවලට ෙකටි පිළිතුරු
සපයන්න.
ගීක යුෙදවු කිස්තියානි චින්තනයට, යුෙදවු කිස්තියානි සංස්කෘතියට
හා ධනපති කමයට පරිසරය සූරා කෑෙමන් ෙතොර ව පරිෙභෝජනෙයන්
ෙතොර ව පැවැත්මක් නැත. අද මුදා හැරී ඇත්ෙත් මිනිසුන්ෙග් ඊනියා
නිර්මාණ ශක්තිය ෙනොව මිනිසුන්ෙග් අසීමිත ෙලෝභය, ද්ෙව්ෂය හා
ෙමෝහය යි. ගීක යුෙදව් කිස්තියානි චින්තනෙයහි එහි කිසිදු පාලනයක්
සිදු ෙනොෙව්. ඒ චින්තනයට හා යුෙදව් කිස්තියානි සංස්කෘතියට කිසිදා
පරිසරය ආරක්ෂා කළ ෙනො හැකිය. එෙසේ ආරක්ෂා කිරීම ම එහි
විනාශයට ෙහේතු ෙවයි. ඊනියා ධරණීය සංවර්ධනය යනු බටහිරයන්ෙග්
ව ාජ සංකල්පයක් පමණි. ධරණීය සංවර්ධනයක් විසින් පරිසරය
සමඟ ගතික සමතුලිතතාවක් පවත්වා ගනු ලැබිය යුතුය. එෙහත් එෙසේ
කළෙහොත් බටහිර සංවර්ධනය කඩා වැෙටයි. මාක්ස්වාදීන් අද
පරිසරෙය් ව ාජ ආරක්ෂකයින් වීමට දැඟලුව ද මූලිකව කෙතෝලික
චින්තනෙයහි බිහි වී ඇති මාක්ස්වාදෙයහි විස්තර ෙකරී ඇත්ෙත් ශමය
මිස පරිසරය සූරාකෑම ෙනොෙව්. ඔවුන්ට අවශ ධනය සාධාරණයැයි
කියන ආකාරයකින් ෙබදා හැරීම මිස පරිසරය සූරා කෑම නැවැත්වීම
ෙනොෙව්. ෙලෝකය අර්බුදයකට ෙගොස් ඇත්ෙත් ශමය ෙනොව පරිසරය
සූරා කෑම නිසාය. සිංහල ෙබෞද්ධ චින්තනෙයහි නම් ෙම් අර්බුදයට
විසඳුම් ඇත."

කාෙග් දරුවන්ටද ෙම් කියන්ෙන්? කිස්තියානි ආගම
ෙමෙහමය, මාක්ස්වාදය ෙමෙහමය, ගීක යුෙදවු චින්තනය
ෙමෙහමය කියා ෙම් පශ්න පතය ෙදන්ෙන් ෙමොන පන්තිෙය්
ළමයින්ටද? [බාධා කිරීමක්] ඒෙකන් ෙනොෙවයි අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් ගත්තා නම් පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. ෙමය, ළමයින්ට වාර විභාගයට දීලා
තිෙබන විභාග පශ්න පතයක්. කෙතෝලික ආගමට එක පැත්තකින්
පහරක් එල්ල කරනවා. කිස්තියානි සංස්කෘතියට තව පැත්තකින්
පහරක් එල්ල කරනවා. එක් එක් ෙද්ශපාලන දර්ශනවලට තව
පැත්තකින් පහරක් එල්ල කරනවා. එෙහම කරලා ළමයින්ට
කියනවා, ෙම් මත පදනම්ව උත්තර ෙදන්න කියලා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මාක්ස්වාදයටත් ගහනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මාක්ස්වාදයටත් ගහනවා. ඒ ෙද්ශපාලන දර්ශනයන්ටත්
ගහනවා. ෙමය 11 වසෙර් ළමයින්ට දීපු පශ්න පතයක්.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

උපුටා ගැනීමක් නැහැ, ෙකොෙහන්ද උපුටා ගත්ෙත් කියලා.
අඩුම තරෙම් ෙම් ෙඡ්දය උපුටා ගත්ෙත් කවර කෘතියකින්ද කියා
සඳහනක්වත් ෙමහි නැහැ. එම නිසා පරිසරය පිළිබඳව ඉතා
වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සිටින දරු
පරම්පරාෙව් ඉස්ෙකෝලවලට ඇතුළු කරන ෙම් මෙනෝ විකාරයන්
පිළිබඳවත් මා හිතන හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු
කළ යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමා අද ෙමම නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් සමුද දූෂණය වීම පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම
bunkering services වලින් විය හැකි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳ
අවධානය ෙයොමු කිරීමටයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් මිනිස්
සම්භවය ආරම්භෙය්දී පරිසරයත් සමඟ ගැටුමක් තිබුෙණ් නැහැ.
එදා මිනිසුන්ෙග් වුවමනාව බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්, ඔවුන්
අෙප්ක්ෂා කෙළේ පරිසරෙය් ෙද් ෙනළා ගැනීම සඳහා තමන්ෙග්
උපකරණවල වර්ධනයක්. පරිසරෙය් සිටින සෙතක් දඩයම සඳහා
ෙනළා ගැනීම, පරිසරෙය් තිෙබන යම් පලතුරක් ෙහෝ ෙවනත්
ෙභෝගයක් ෙනළා ගැනීම තමයි මුල්ම මිනිසාෙග් සම්භවය
ආරම්භෙය්දී සිදු වුෙණ්. නමුත් සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි,
මිනිසාෙග් එක්තරා වර්ධන අවදියකදී පරිසරෙය් තිෙබන ෙද්
තමන් ෙනළා ගන්නවා ෙවනුවට තමන්ට ගැළෙපන පරිදි
පරිසරෙය් ස්වාභාවිකත්වය ෙවනස් කිරීෙම් කියාදාමයට අවතීර්ණ
වීම. ඒ නිසා පාථමික, සාමූහික සමාජය කඩා වැටුණු දවෙසේ සිට
මිනිසුන් පරිසරෙය් තිබුණ ෙද් ෙනළා ගන්නවා ෙවනුවට පරිසරය
තමන්ට ඕනෑ පරිදි ෙවනස් කරමින්, ස්වාභාවිකත්වය තමන්ට ඕනෑ
පරිදි ෙවනස් කරමින් තමන්ෙග් අවශ තා සම්පූර්ණ කර ගැනීම
සඳහා ෙපළ ගැස්සමකට ගියා. ඒ නිසා මිනිස් ඉතිහාසෙය් සැලකිය
යුතු කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් ස්වභාවිකත්වය සහ
මිනිසුන්ෙග් අවශ තා අතර ඇති වන ගැටුමට. ස්වාභාවිකත්වෙය්
තිෙබන ෙද් සහ මිනිසුන්ෙග් අවශ තා අතර ඇති ෙවන ගැටුෙම්දී
වළක්වන්නට බැරි විධියටම ස්වාභාවිකත්වයට පලුදු වීමක්,
හානියක් සිද්ධ ෙවනවා.
දැන් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී, ෙවනත් ආයතන හරහාත් නීති
සම්පාදනය කරමින්, නීති පනවමින් තිෙබන්ෙන් ෙම් හානිය අවම
කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සඳහායි. මිනිසා
තමන්ෙග් අවශ තා සම්පූර්ණ කර ගන්නා ගමන් මිනිසාෙග්
කියාකාරිත්වෙය් පතිඵලයක් ෙලස සමුදෙය් ෙව්වා, ෙගොඩ බිම
ෙව්වා, වායුෙගෝලෙය් ෙව්වා ෙම් කවර ස්ථානයක ෙහෝ හානිය
අවම කර ගැනීම සඳහා දරන පයත්නයන් ෙමොනවාද කියන
කාරණා තමයි වැදගත් සාධක බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද
ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙමම නිෙයෝගෙය් අරමුණ
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් මිනිසාෙග් කියාකාරිත්වෙය්දී
සමුදෙය් සිදු විය හැකි දූෂ තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීම සඳහා
කවර කවර කියා මාර්ග ගත යුතුද කියන කාරණායි.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් සමුදය, අපට අයත් මුහුදු පෙද්ශය
වර්ග කිෙලෝමීටර් 256,410ක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් මහ
ෙපොෙළොව වාෙග්, ලංකා භූමිය වාෙග් හතර ගුණයක් අපට
සමුදෙයන් අයිති වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සමුදෙයන්, ලංකාව
වටා ඇති සාගරෙයන් මත්ස විෙශේෂ 1,200කට වැඩි පමාණයක්
වාර්තා ෙවනවා. ෙම් මත්ස යන්ෙගන් ෙබොෙහොමයක් මිනිසාෙග්
පරිෙභෝජනය සඳහා අල්ලා ගනු ලබනවා. මත්ස යන් අතර
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ෙමෝරුන් විෙශේෂ 61ක්, මඩුවන් විෙශේෂ 31ක් පමණ සිටිනවා. ඒ
අනුව වැදගත් මත්ස නිෂ්පාදනයක් අපට ෙම් සාගර කලාපය ලබා
ෙදමින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සාගරෙය් අපෘෂ්ඨවංශීය සත්ව
විෙශේෂ බහුතරයක් ජීවත් වනවා. පසැඟිල්ලන්, මුහුදු ඉකිරි සහ
මුහුදු කූඩැල්ලන් විෙශේෂ 123ක් පමණ ලංකාව වටා සාගරෙය් ජීවත්
වනවා. මුහුදු කකුළුවන් විෙශේෂ 201ක් පමණ, මුහුදු ෙබල්ලන්
විෙශේෂ 228ක් පමණ අද වන විට ලංකාව වටා සාගරෙයන් හඳුනා
ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා විශාල ෛජව විවිධත්වයකින් යුතු සාගර
කලාපයක් අපට තිෙබනවා.
නමුත් අද තර්ජන කිහිපයකට ෙම් සාගර කලාපය මුහුණ දීලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකින්
අධික ෙලස සමුදෙයන් සම්පත් ලබා ගැනීම. අධික ෙලස මත්ස
සම්පත් ෙනළා ගන්න යෑම ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඇති වී තිෙබන
හානියත් ෙම්කට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. තවත් පැත්තකින්
විසිතුරු මසුන් අධික ෙලස එකතු කිරීම. ෙකොරල් පර ආශිතව ජීවත්
වන විසිතුරු මත්ස විෙශේෂ අධික ෙලස අල්ලා විසිතුරු මසුන්
ෙලස අපනයනය කිරීම සිදු ෙවනවා. ෙම් තත්ත්වය අද වන විට
ඉතා හානිකර මට්ටමකට පැමිණ තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වයන්
පාලනය කිරීම සඳහා නීති සම්පාදනය කිරීම ෙමන්ම නීති කියාවට
නැංවීමද අවශ වී තිෙබනවා. ඒ නිසා විසිතුරු මත්ස සම්පත
ෙනළා ගැනීම පිළිබඳව ගරු අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කළ
යුතුයි. ෙම් පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගන්න නම් ඒ සඳහා නීති
පැනවීම හා ඒ සඳහා නිර්ණායක පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම වහාම
කළ යුතුයි .
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි
හානිකර ධීවර ෙමෙහයුම් කම භාවිත කිරීම. පරිසරය ගැන
මුළුමනින්ම කල්පනා කරනවාට වඩා තමන්ට ලැෙබන මාළු
සම්පත, තමන්ට ලැෙබන ලාභය ගැන කල්පනා කරමින් කරන
ධීවර ෙමෙහයුම් කම අද අෙප් පරිසරයට හා සාගර පරිසරෙය් යම්
යම් ගැටලු ඇති වීමට බලපා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම සාගර
මත්ස සම්පත අධික ෙලස ලබා ගැනීම සඳහා නයිෙලෝන් දැල්,
පූට්ටු දැල්, ෙමොක්සි දැල්, පර්සියන් දැල් සහ තල්ලු දැල් වැනි
අහිතකර දැල් ආම්පන්න භාවිත කිරීෙමන් ෙම් හානිය සිදු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙතල්
ඉසිරීම. ගරු ඇමතිතුමා විෙශේෂෙයන් ෙම් පශ්නය ගැන අවධානය
ෙයොමු කළා. ඒකත් වැදගත් සාධකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම තමයි ආකමණික ජීවීන් විෙශේෂ වර්ධනය වීම. ෙමයට
විෙශේෂෙයන්ම ෙහේතු සාධක ෙවලා තිෙබන කාරණයක් තිෙබනවා.
අපි දන්නවා, නැවක බඩු රැෙගන ආවාට පස්ෙසේ ඒ නැෙව් තුලනය
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඒ නැවට ජලය ඇතුළත් කරන බව. ඒ
ජලය එක් එක් වරායන්වලට ගිහිල්ලා නිකුත් කිරීම හරහා විවිධ
ආකමණික පෙභ්දයන් අද අෙප් සාගර කලාපෙය් වර්ධනය ෙවමින්
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි
හානිකර සංචාරක ව ාපාරය. සංචාරක ව ාපාරය ෙහේතු
ෙකොටෙගන ෙකොරල් පර විශාල පමාණයක් හානිදායක
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් අලුත්ම තත්ත්වයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් සංචාරක ෙබෝට්ටු ෙකොරල් පර මත
ගමන් කිරීම, ෙකොරල් පර මත නැංගුරම් දැමීම, ෙකොරල් පර කැඩීම
වැනි තර්ජන හානිකර සංචාරක කර්මාන්තය ව ාප්ත වීම නිසා සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. වැදගත්ම කාරණය ඒක ෙනොෙවයි. අද වනවිට
ෙකොරල් පරවලින් ඔබ්බට මුහුදු ක්ෂීරපායින් නැරඹීම දක්වා සාගර
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, සංචාරක ව ාපෘති සමුද ආරක්ෂාවට හානිකර ෙලස
බලපා තිබීමයි. මිරිස්ස, කල්පිටිය හා තිකුණාමල පෙද්ශයන්හි ෙම්
තත්ත්වය දකින්නට තිෙබනවා. ෙහෝටල් හිමිකරුවන් සහ සමහර
ධීවරයන් ෙම් වන විට මුහුදු ක්ෂිරපායීන් නැරඹීෙම් සංචාරක
කටයුතු අවිධිමත් ෙලස සිදු කරනවා. ෙම්කට නිසි සැලැස්මක් ෙහෝ
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නීති සම්පාදනයක් අද සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඔබතුමාට හරියටම සමුද
කලාපය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ නම් ඒ පිළිබඳවත් අවධානය
ෙයොමු කළ යුතුයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එල්නිෙනෝ
වැනි උණුසුම් දියවැල්වල බලපෑම් ඇති ෙවනවා. ඒක ස්වාභාවික
කියාවලියක්. ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත් අපි අවධානය
ෙයොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි
ෙගොඩ බිමින් සාගරයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්. ෙම් ආදී කරුණු
ගණනාවක් සාගර දූෂණය ෙකෙරහි බලපාලා තිෙබනවා. අෙප්
රෙට් සාගරය ආරක්ෂා කර ගන්න නම්, එහි ඉතා ෙහොඳ
තත්ත්වයක් පවත්වාෙගන යාමට නම් තවත් ෙබොෙහෝ ක්ෙෂේතයන්
ෙදස බලා ෙම් පනත්වලට නිර්ෙද්ශ සහ යම් යම් ෙරගුලාසි
පැනවිය යුතුව තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කරනු ඇතැයි මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්
පනතට අදාළවත්, ෙම් සිදු වී තිෙබන කියාදාමයට අදාළවත් ගරු
ඇමතිතුමාට මට ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන්ෙන් ඉතා සැෙකවින් ඒ
කරුණු කිහිපයයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා වැඩි කාලයක්
ගන්නවා, අෙප් රෙට් සිදුවන ඊනියා සංවර්ධනය ගැන කථා
කරන්න. ෙම්ක ඊනියා සංවර්ධනයක්. ජන සහභාගිත්වයක් ෙහෝ
සංවර්ධනෙය් පතිඵල ජනතාවට ලැබීමක් ෙහෝ ඇතිවන
සංවර්ධනයක් ෙනොෙවයි, ෙම් සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන්.
ෙලෝකෙය් ආර්ථික වර්ධනය වාෙග්ම ආර්ථික පසාරණය ඉතාම
වැදගත්. හැබැයි අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධනෙය් යම් යම් සංඛ ා
දත්ත ෙපන්නුම් කරමින් තිබුණත් සැබවින්ම ආර්ථිකය
පසාරණයක් සිදු ෙවමින් තිෙබනවාද?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට
ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 52ක්
ෙදන්ෙන් බස්නාහිර පළාෙතන්. උතුරු මැද පළාත එකතු කරලා
තිෙබන්ෙන්, අෙප් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනයට සියයට 4කට
ආසන්න පමාණයක්. දකුණු පළාත අෙප් රෙට් ජාතික
නිෂ්පාදනයට එකතු කරන්ෙන්, සියයට 9කට ආසන්න පමාණයක්.
ඒ නිසා එක පැත්තකින් ආර්ථිකෙය් වර්ධනයක් අත්පත් කරෙගන
තිබුණාට ආර්ථිකෙය් පසාරණයක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම
තමයි ආර්ථිකය අත්පත් කර ගන්නා ජයගහණ ඉතා සීමිත
කණ්ඩායමක් අද උකහා ගනිමින් තිෙබනවා; උරා ගනිමින්
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙබොෙහෝ
ජනතාවට එහි ආර්ථිකෙය් පතිලාභ ෙනොලැෙබමින් තිෙබනවා. අද
ෙම් පරිසරය විනාශ කරමින්, මහා ඉඩ කඩම් අත්පත් කර ගනිමින්,
මහා ජලාශවලට අදාළ වන ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ විනාශයට පත්
කරමින් ෙම් ව ාප්ත කරන ඊනියා සංවර්ධනය ෙම් රෙට් පතුෙල්
ජීවත් ෙවන ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපායන් ශක්තිමත් කිරීමට ෙහෝ
පතුෙල් ජීවත්වන ජනතාවෙග් එදිෙනදා කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා
කිසිෙසේත්ම උපෙයෝගී ෙවන්ෙන් නැහැ.
මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර වනවා,
මාකන්දාව රක්ෂිතය පිළිබඳව. ඔබතුමාත් දන්නවා, කිතුල්ගල සිට
වන රක්ෂිතය හරහා පල්ෙලබාෙගට මාර්ගයක් ඉදි කරන බව.
[බාධා කිරීමක්] මම කිව්වාට පස්ෙසේ ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්න. මා
ගාව තිෙබන ෙතොරතුරුත් එක්කයි මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන්.
ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා කියන්න. විෙශේෂෙයන්ම මම ඔබතුමාට ඒ
ගැන පැහැදිලිව කියන්නම්. ෙම් මාර්ගය පිළිබඳ මූලික සංකල්පය
ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් පල්ෙලබාෙග කනිෂ්ඨ විද ාලෙය් හිටපු
විදුහල්පති -පල්ෙලබාෙග ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ශාඛා සමිතිෙය්
ෙල්කම්- ජී.ජී. ධර්මසිංහ මහතායි. ෙමතැනින් පාරක් කපන්න
ඕනෑය කියන සංකල්පය ඉදිරිපත් කෙළේ ඔහුයි. හැබැයි ඒ පාර
කපන්න විනාශ කරන්ෙන් ෙකොතැනද? මම ඔබතුමාෙගන් ඒ ගැන
දැන ගන්න කැමැතියි. ඔබතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා නම්-
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක අඩි පාරක්. ෙම්ක, මිනිස්සු අවුරුදු
150කට වඩා කාලයක් පල්ෙලබාෙග ඉඳලා කිතුල්ගලට ගමන්
කරපු මාර්ගය. ඒ මාර්ගෙය් ගමන් කිරීම සඳහා ඉඩ ෙදනවා
හැෙරන්න කිසි ෙකෙනකු පාරක් කපන්ෙන්ත් නැහැ.
පාරක්
කපනවාට ඒ ගැමිෙයෝ කැමතිත් නැහැ.
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(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

ගරු මන්තීතුමනි,-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියන්නම්.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමා එකඟතාව පළ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. හැබැයි
ඔබතුමාම ඒ පෙද්ශෙය් තිබුණු රැස්වීමකට ගියා ෙන්.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔව්.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම්
කටයුතු 2010 වසර අවසාන කාලෙය් ආරම්භ කළ අවස්ථාෙව්දී
වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් විසින් රක්ෂිත වනාන්තරයට හානි
කරමින් මාර්ගය ඉදි කිරීමට එෙරහිව රුවන්වැල්ල මෙහේස්තාත්
අධිකරණෙය් එම්සී 348 අංක දරන නඩුවක් දමා තිෙබනවා.
එතෙකොට එෙහම සිදු වීමක් ෙවලා නැත්නම් නඩු දමන්ෙන් ඒ
මිනිස්සුන්ට පිස්සුද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම යන්න කලිනුයි ඒක ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ෙම් දැන් මා අෙත් තිෙබන වාර්තාෙව් සඳහන් වන්ෙන්, ෙමන්න
ෙම් විධියටයි. "....පරිසර අමාත අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා
විසින් පසු ගිය අෙපේල් මස 24වන දින පල්ෙලබාෙග උතුර, වත්ෙත්
හන්දිෙය්දී පැවැති රැස්වීෙම්දී පෙද්ශවාසීන් අමතා කියා සිටිෙය් ෙම්
මාර්ගය රක්ෂිතය හරහා ඉදි කිරීමට ෙපොෙරොන්දු වන බවය...."

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

නැහැ. තිෙබන මාර්ගෙය් පළල අඩි තුනක් පමණයි. ඒ ගැමියන්
අෙපන් ඉල්ලුවා, ඒ අඩි තුෙන් මාර්ගය වැඩි දියුණු කරන්න ඉඩ
ෙදන්නය කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි එකඟ වුණා. ගස් කපන්න ඒ
ෙගොල්ලන් කැමැති වුෙණ් නැහැ. පාරක් කපන්ෙනත් නැහැ.
තිෙබන මාර්ගය වැඩි දියුණු කරන්නයි ඉල්ලුෙව්. තමුන්නාන්ෙසේට
ඕනෑ නම් මාත් එක්ක යන්න පුළුවන්, ගෙම් මිනිස්සු ඒ පාෙර් යන
හැටි බලන්න. ඒක රක්ෂිතයක් ඇති ෙවන්න කලින් ඉඳලා තිබුණු
ෙදයක්. ඒ නිසා කිසිම ආකාරයකට පශ්නයක් ඇති ෙනොෙවන්න-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් ඒ මාර්ගෙය් වාහන යාමට ඉඩක් හදලා ෙදනවාද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

නැහැ. අඩි තුනක පාරක වාහන යන්න බැහැෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් වැදගත් කරුණක් තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා ෙම්
මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු 2010 වසර අවසාන කාලෙය් ආරම්භ
කළ අවස්ථාෙව්දී වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් විසින් රක්ෂිත
වනාන්තරයට හානි කරමින් මාර්ගය ඉදි කිරීමට එෙරහිව- [බාධා
කිරීමක්] දැන් ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් කියනවා, එවැනි
මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට ෙහෝ ඉදි කිරීම සඳහා අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්
නැහැ කියලා.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

හරි. දැන් එෙහනම් ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් අධිකරණයට
ගිහිල්ලා -

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා කවුරුත් කියන ඒවා පිළිගන්න
එපා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

කවුරුත් කියන ඒවා ෙනොෙවයි.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඒ ස්ථානයට මම ගියා. සියලු ෙදනාෙගන්ම කරුණු ඇහුවා.
එතැන ගැමිෙයෝ ෙසේරම හිටියා. ඒ පාර අඩි තුනක් වශෙයන් අපි
ෙදන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් බඩු භාණ්ඩ ෙගෙනන්න ඕනෑ කරන
ෙමෝටර් සයිකලයක් ෙගන ඒම වැනි ෙදයකට පමණයි. ඒ
හැෙරන්න අපි මහ පාරක් කපන්ෙන් නැහැ ඒ රක්ෂිතය මැදින්.
එෙහම පාරක් කපන්න කාෙගන්වත් ඉල්ලීමකුත් නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව එකඟතාවකට
පත් කරනවා ෙකොන්කීට් දමන්ෙනත් නැහැ; තාර දමන්ෙනත්
නැහැ; ෙබෝක්කු හදන්ෙනත් නැහැ-

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

අපි ඒ අඩි තුනක පාෙර් සිෙමන්ති ගල් අල්ලන්න ඉඩ ෙදනවා.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙහොඳයි. දැන් එෙහම නම් ඔබතුමාට කරන්න තිෙබන්ෙන්
ෙමච්චරයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කියා මාර්ගයට එෙරහිව
රුවන්වැල්ල මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය් නඩුවක් තිෙබනවාෙන්. ඒ
නඩුෙව්දී
වන
සංරක්ෂණ
නිලධාරින්
තමයි
ෙමහි
වගඋත්තරකරුවන් බවට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා
ගිහිල්ලා ඒ නිලධාරින්ට උපෙදස් ෙදන්න, "ෙමන්න ෙම් කියා
මාර්ගවලට යටත්ව විතරයි ෙම්ක කරන්ෙන්" කියලා ඒ නඩුව
ඉදිරිපත් කර තිෙබන පැමිණිලිකරුවන්ට කියන්නය කියලා.
හැබැයි වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් ඒ නඩුෙව්දී ෙපනී සිටින්ෙන්
එෙහම ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශ නිලධාරින් ෙපනී
සිටින්ෙන් එෙහම ෙනොෙවයි. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපනී
සිටින විධියට ඒ නිලධාරින්ට ගිහිල්ලා අධිකරණෙය් ෙපනී
සිටින්නය කියන්න. නමුත් ෙම් නඩුව ඇෙදන්ෙන්-

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර සමා ෙවලා අහන්න. ෙකොයි
ෙවලාවකවත් එවැනි පශ්නයක් ආෙව් නැහැ. ඒ ගෙම් මිනිස්සු
තවමත් ඒ මාර්ගෙය් ගමන් කරනවා. අදටත් යනවා. [බාධා
කිරීමක්] මට ඒ ගැමියන්ෙග් ජීවිතය ෙවනස් කරන්න ෙදන්න
බැහැෙන්. එෙහම කරන්න යුතුකමක් නැහැ; සාධාරණයකුත්
නැහැෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමා පාර හදනවා කියලාද කියන්ෙන්?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔබතුමාට දැන් මම කිව්වාෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමා කිව්වාෙන්. ඒ නිසා මා කියන ෙද් අහෙගන ඉන්න. ඊට
පස්ෙසේ උත්තර ෙදන්න. දැන් ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
කියනවා, එතැන පාරක් ඉදි කරන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් වන
සංරක්ෂණ නිලධාරින්ට එෙරහිව නඩුවක් තිෙබනවා. ඒක
අධිකරණෙය්දී කියන්න.
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"තලංගම පාරිසරික ආරක්ෂක පෙද්ශය" පිළිබඳවයි. මා ළඟ
තිෙබනවා ඒ ගැසට් නිෙව්දනය. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කර
තිෙබන්ෙන් 2007 මාර්තු මාසෙය් 5 වැනිදා. එතෙකොට ෙම්
ආකාරෙය් ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන්න සිද්ධ වුෙණ් ඇයි?
"තලංගම පාරිසරික ආරක්ෂක පෙද්ශය" කියලා කියන්ෙන් අෙප්
රෙට් අතිශය සංෙව්දී පරිසර කලාපයක්. ලංකාෙව් අතිශය සංෙව්දී
පරිසර කලාප ෙලස අපි නම් කර තිෙබන්ෙන් පරිසර කලාප 10ක්
පමණයි. ඒවාෙය් කියාකාරීත්වයන් සිදු කිරීෙම්දී ඉතාම
සැලකිලිමත් භාවයක් දැක්විය යුතුයි. ෙමොකද, ඒවාෙය් ඉතාමත්
වැදගත් ශාක පෙභ්දයන්, ජීවී පෙභ්දයන් ඇතුළුව ෛජව
විවිධත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා මහඟු පරිසර තත්ත්වයන්
තිෙබනවා. ඒ නිසායි හිටපු පරිසර ඇමතිතුමා "තලංගම පාරිසරික
ආරක්ෂක පෙද්ශය" ගැසට් නිෙව්දනයකින් නම් කරලා ෙමම
කලාපෙය් කළ හැක්ෙක් ෙම් ෙද්වල් විතරයි කියලා ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්.
ඒෙකදි කරුණු හයක් කියනවා. ඒ ෙමොනවාද?
1.
වී වගා කිරීම ;
2.
මසුන් ඇල්ලීම ;
3.
ස්වාභාවික මංෙපත් ;
4.
පක්ෂීන් නැරඹීම සඳහා නිරීක්ෂණ කුලුනු ඉදි කිරීම ;
5.
පරිසර අධ ාපනික ෙතොරතුරු මධ ස්ථානයක් සහ අෙළවි
කුටියක් ;
6.
මුර පලක් ඉදි කිරීම.
ෙම්වා තමයි ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙයන් ඒ තලංගම
පාරිසරික ආරක්ෂක පෙද්ශය සඳහා ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. ඒක හරි වැදගත්. එතෙකොට ෙම් පෙද්ශයට
තලංගම වැවත් ඇතුළත් වනවා. ඒකයි තිෙබන වැදගත්කම.
දැන් ෙමෙහම ගැසට් නිෙව්දනයක් තිබියදී; ෙම් පෙද්ශයට
තලංගම
වැව
ඇතුළත්ව
තිබියදී
වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, අධ ක්ෂ ජනරාල් පත්තෙර්
නිෙව්දනයක් දමනවා. ඒ නිෙව්දනෙයන් ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්?
"වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් සභාපති,
වාරිමාර්ග අධ ක්ෂ ජනරාල් විසින් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත්
පහත සඳහන් ජලාශවල ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන් සඳහා ෙබෝට්ටු
ෙසේවාවන් පැවැත්වීම බදු දීම සඳහා ඒ පිලිබඳ උනන්දුවක් දක්වන
ආෙයෝජකයන් ෙවතින් මිල ගණන් කැඳවනු ලැෙබ්."

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට මෙග් කාලය
ෙදන්න. එතුමා එතුමාෙග් කාලෙය්දී කරුණු ඉදිරිපත් කරාවි.

වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා
පත්තෙර් දැන්වීමක් දමා "අපි සංචාරකයන් සඳහා ෙබෝට්ටු
ව ාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ලෑස්තියි. ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් වැව් බදු
ෙදන්න ලෑස්තියි" කියලා කියනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, එෙහම වැව් 22ක් ෙම් දැන්වීෙම් සඳහන් කරලා
තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් වන එක වැවක් තමයි, තලංගම වැව.
තලංගම වැව සහ ඒ ආශිත සංෙව්දී පරිසර කලාපෙය් සිදු කළ
හැක්ෙක් ෙම් ෙම් කියා මාර්ග කියලා ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත්
කර තිෙබන ෙකොට ඔබතුමාෙග්ම කැබිනට් සගෙයකුෙග් ඔබතුමාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයකුෙග්- අනුදැනුම
ඇතිව තලංගම වැව ෙබෝට්ටු ෙසේවාවකට නම් කරනවා. එෙහම
කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.
ෙම් දැන්වීම ෙම් 2011 ෙපබරවාරි මාසෙය් 07 වැනිදා "දිනමිණ"
පත්තරෙය් පළ කරන ලද දැන්වීමක්. ඔබතුමාටත් එය බලන්න
පුළුවන්. ඔබතුමා මාධ ඇමති වශෙයන් සිටි කාලෙය් පළ කරන
ලද දැන්වීමක්. 2007 මාර්තු මාසෙය් 05වැනිදා අංක 1,487/10
දරන ගැසට් නිෙව්දනයත් ඔබතුමාට බලන්න පුළුවන්. ෙමෙහම
ගැසට් නිෙව්දනයක් තිබියදී තමයි සංචාරකයන් සඳහා ෙබෝට්ටු
ෙසේවාවන් පැවැත්වීමට ෙම් වැව බදු ෙදන්න හදන්ෙන්. ඒ එකක්.

පරිසර අමාත ාංශය විසින් ගැසට් එකක් නිකුත් කර
තිෙබනවා, 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත අනුව 24ඇ
සහ 24ඈ වගන්ති යටෙත් වූ නියමය ෙලස. ෙම්ක නිකුත් කෙළේ

මම ඔබතුමාෙග් අවධානය තවත් කරුණකට ෙයොමු කරවන්න
කැමැතියි. ඔබතුමා මෑතකදී වැලි පවාහනය සඳහා වූ බලපත ඉවත්
කළා.

ඊළඟට මම කියන්ෙන් -

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු මන්තීතුමනි, අහෙගන ඉන්න. දැනට තිෙබන මාර්ගය අඩි
තුනක් පළලට සංවර්ධනය කරන්න අපි ගැමියන්ට ඉඩ ෙදනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් පනතට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත්
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
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(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

ඒ පිළිබඳව පනත සංෙශෝධනයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අන්න ඒක වැදගත්. ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. දැන් ඔබතුමා
ඒක කියන්න එපා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, ඒ වාෙග්ම මාධ
සාකච්ඡාවක් හරහාත් ඔබතුමාෙග් මාධ ෙල්කම්වරයා පකාශයට
පත් කළා, වැලි පවාහනය සඳහා තිෙබන බලපත ඉවත් කළා
කියලා. එය පකාශයට පත් කළා ෙන්. මට දිනය මතක නැහැ.
අහවල් දින සිට වැලි පවාහනය සඳහා බලපත බල පවත්වන්ෙන්
නැහැ කියලා ඔබතුමා නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. මම අහනවා, ඒ
නිෙව්දනය නිකුත් කෙළේ කවර පතිපාදන අනුවද කියලා. එෙහම
නිෙව්දනයක් නිකුත් කිරීෙම් බලයක් ඔබතුමාට නැහැ. ඒ ෙමොකද,
පතල් හා ඛනිජ දව පනෙතන් තමයි ඒ බලතල ලබා දීලා
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 1992 අංක 33 දරන
පතල් හා ඛනිජ දව පනතට, 2009 අංක 66 දරන පතල් හා ඛනිජ
දව (සංෙශෝධන) පනතින් සංෙශෝධන ෙගනාවා. ෙම් රෙට්
පරිසරෙව්දින්, ෙම් රෙට් පරිසරය පිළිබඳ ඇල්මක්, වුවමනාවක්
තිෙබන ෙබොෙහෝ විද්වතුන් සාකච්ඡා කරලා තමයි ඒ සංෙශෝධන
පනත සකස් කෙළේ. ෙම් පනතට හිතුමනාෙප් ෙම් සංෙශෝධන
ෙගනාවා ෙනොෙවයි. පරිසරෙව්දින් එක්ක, වුවමනාවකින් ඒ
කටයුතුවල ෙයෙදන විද්වතුන් සහ කියාකාරින් එක්ක සාකච්ඡා
කරලා තමයි ෙම් සංෙශෝධන 2009 පනතට ඇතුළත් කෙළේ.
ඒ 1992 අංක 33 දරන පතල් හා ඛනිජ දව පනෙත් 28(1)
යටෙත් කියනවා, මැණික් පවාහනයට හැර අෙනක් ඕනෑම ඛනිජ
දව යක් පවාහනය සහ කැණීම් කටයුතු සඳහා නිසි පරිදි අවසර
ලබා ගත යුතුය කියලා. ඒක තමයි පනෙත් තිෙබන්ෙන්. ඒවා
පවාහනයට නිසි පරිදි අවසර ලබා ගත යුතුයි. ඒ පනෙත්ම 63 වන
වගන්තිෙය් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? නිසි පරිදි අවසර ලබා ෙගන
නැතිව කියාත්මක වනවා නම් දඬුවම් ෙදනවා කියලා කියනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන ලද පනතකින් තමයි ෙම් බලය දී
තිෙබන්ෙන්. පතල් හා ඛනිජ දව පනත හරහා තමයි වැලි
පවාහනයට බලපත සහ කැණීම් කටයුතු සඳහා බලපත
නීත නුකූල කරලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ඔබතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, ඒ වාෙග්ම මාධ හරහාත් පකාශයට පත්
කළා, යම් දිනයක් කියලා "ෙහට සිට ෙම් බලපත බලපවත්වන්ෙන්
නැහැ" කියලා .
හැබැයි එෙහම කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට බලයක් නැහැ.
එෙහම කරන්න නම් ෙම් පනත සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. ෙම්
පනත සංෙශෝධනය ෙනොෙකොට -

ඔබතුමා අමාත වරයා. ඔබතුමාට විශ්වකර්මයාෙග් බලතල
දීලා නැහැ. අමාත වරයා හැටියට පතල් හා ඛනිජ දව පිළිබඳව
ඔබතුමාට හැසිරීමට අවශ
වන නීති ෙරගුලාසි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරලා දීලා තිෙබනවා. ගරු
අමාත තුමා හැසිරිය යුත්ෙත් ඒ නීති පතිපාදන අනුව පමණයි.
එතුමාෙග් රාමුව ෙවන්න ඕනෑ ඒ නීති පතිපාදන. ඒක ඉවත් කිරීම
ෙහොඳද නරකද කියන එක ෙවනම සංවාදයක්. මම ෙගෙනන්ෙන්
ඒ සංවාදය ෙනොෙවයි. මිල අඩුද මිල වැඩිද කියන එෙක් ෙනොෙවයි
වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්. අදාළ අමාත වරයාට තමන්ෙග් බලතල
කියාත්මක කිරීමට අවශ වන නීති රාමුවක්, සීමා රාමුවක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් හදලා දීලා තිෙබනවා.
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා අද උෙද් යටි ගිරිෙයන් කෑ
ගැහුවා ෙන්, "පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තියන එක වැරදියි" කියලා.
හැබැයි ඉතින් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරන නීති
පතිපාදනවලට, ඒ අණපනත්වලට ඉහළින් ගිහිල්ලා අමාත වරයා
කටයුතු කරනවා නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් වැඩක් නැහැ තමයි.
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
අමාත තුමා දන්නවා, ෙම් ෙහේතු ෙකොට ෙගන අද මුහුණ දීලා
තිෙබනවා කියලා පධාන ගැටලු ගණනාවකට. විෙශේෂෙයන්ම
දැදුරු ඔෙය්, මා ඔෙය් සහ මහවැලි ව ාපාරෙය් -

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

දැදුරු ඔෙය් කැණීම් කරන්න බැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමා දන්ෙන් නැති වුණාට කැණීම් කරනවා. කණින්න
බැහැ තමයි. මම අමාත තුමා කියන කරුණ පිළිගන්නවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

[බාධා කිරීමක්] කවුරුත් ඒකට අත තිබ්ෙබ් නැහැ. මා ඔෙය්
අඩු ෙකරුවා. ඒකටත් අත තියලා නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

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

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

යහපත් ෙච්තනාෙවන් -

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

යහපත් ෙච්තනාෙවන් කරන්න පුළුවන්.

(The Hon. Anura Dissanayake)

හරි, මම කියන්නම්ෙකෝ. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම දැදුරු ඔය, මා ඔය, කුඹුක්කන් ඔය,
කැලණි ගඟ, වලෙව් ගඟ, කළු ගඟ, මහවැලි ගඟ සහ කිරිඳි ඔය
කියන ෙම් ස්ථාන තමයි අෙප් රෙට් වැඩිපුරම වැලි කැණීම් කරන
ගංගා සහ ඔයවල් පද්ධතිය. ගංගා සහ ඔයවල් පද්ධතිය ආරක්ෂා
කර ගැනීම අෙප් රෙට් ජාතික යුතුකමක්. ඒ ඒ ෙමොෙහොෙත් බලයට
පත් වන අමාත වරයා ෙහෝ ෙවන කාෙග් ෙහෝ ෙගෝලබාලයන්ට
ෙම් වැදගත් ස්වාභාවික ගංගා ෙහෝ ෙමෝය පද්ධතිය විනාශ කරන්න
කිසිෙසේත්ම අපි ඉඩකඩ ලබා දිය යුතු නැහැ.
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අපට පධාන නීති ෙදකක් තිබුණා. ඒ, කැණීම් සඳහා අවසර
ගැනීම සහ පවාහනය සඳහා අවසර ගැනීම. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, කැණීම් සඳහා බලපතයක් ෙදනවා. අහවල්
ස්ථානෙයන් වැලි කියුබ් 100යි; සිරිපාලට 50යි, සුමනදාසට 25යි,
ඩිංගිරි බණ්ඩාට 25යි.
ඔය විධියට ෙදනවා. හැබැයි
අනිවාර්යෙයන්ම එයාට පවාහන බලපතයක් ඕනෑ. පවාහනය
කරන්න පුළුවන් අර වැලි කියුබ් 100 විතරයි. පවාහන බලපතය
හරහා කැණීෙම් පමාණය සහතික ෙවනවා. ඒක තමයි පවාහන
බලපතෙය් තිබුණු වැදගත්කම. පවාහන බලපතය හරහා තමයි ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, කැණීෙම් පමාණය සහතික
වුෙණ්. අපි කවුරුවත් ගිහිල්ලා ෙහෝ, ඔබතුමාෙග් නිලධාරිෙයක්
ගිහිල්ලා ෙහෝ උෙද් ෙකොච්චර ගත්තාද, සවස ෙකොච්චර ගත්තාද
කියලා බලන්න විධියක් නැහැ. හැබැයි ඒක පරීක්ෂාවට භාජනය
වන ස්ථානයක් බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ් පවාහන බලපතය. යම්
වැලි කියුබ් ගණනකට කැණීම් කරන්න ඉඩ ෙදනවා. ඒ හරහා
තමයි අපි කැණීම් කටයුතු කරන්ෙන්. හැබැයි පරීක්ෂා කරන්ෙන්
ෙමොකක් හරහාද? පවාහනය හරහා. ඒක තමයි වැදගත් සාධකය.
හැබැයි පවාහන බලපතය ඉවත් වීම හරහා ෙමොකක්ද සිද්ධ
වුෙණ්? අනවසර වැලි කැණීම්කරුවන්ට එය ඉල්ලමක් බවට පත්
වුණා. ඒක තමයි අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැදුරු ඔෙය් වැලි
කැණීම් තහනම් කරලා තිබුණාට -

බලතල සහ සීමාවන්. හැබැයි ඒ බලතල සහ සීමාවන් දැනෙගනම
ෙවනත් පකාශයක් කරන්න සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක් නිසාද? එහි
ඇතුළාන්තෙය් තිෙබන අදහස ෙමොකක්ද? කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ
ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව වැඩ කටයුතු කරන, ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන
අවධානෙයන් සිටින නිලධාරි මහත්වරු ෙගොඩක් ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශෙය් ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙම් පනත්වල තිෙබන
වගන්ති කට පාඩමින් දන්නවා. ඔබතුමාට බලපත ඉවත් කරන්නය
කියලා නිෙව්දනයක් ගහන ෙකොට, ඔබතුමාෙග් මාධ ෙල්කම්
මාධ වලට පුන පුනා කියන ෙකොට නිලධාරින්ට ඒ පිළිබඳ ඇස්
කන් පියාෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක් නිසාද? ඊට වඩා
බලයක් ෙම්ක යට තිබුණා. ඒකයි ඇත්ත කථාව. අමාත ාංශෙය්
මාධ ෙල්කම්වරයා එෙහම කියනවා. එතෙකොට භු විද ා
සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශෙය් අධ ක්ෂවරයා පුවත් පතට
පකාශ කර තිබුණා, "ෙම්ක නීති විෙරෝධියි, පනත අනුව ෙම්ක
කරන්න බැහැ" කියලා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි දැන් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

බලපත ගන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මන්තීතුමා, දැදුරු ඔෙය් වැලි කැණීම් කරන්ෙන් නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැහැ, මම කියන්නම්. කරන නිසා මම කියන්ෙන්. මම
ඔබතුමාට තැන් ෙදක තුනක් කියන්නම්. ඔබතුමා ගිහිල්ලා
බලන්න. අපිත් ඒ පළාත්වල යන මිනිස්සු. කැණීම් බලපත දීලා
නැහැ තමයි. හැබැයි පවාහන බලපතය අවලංගු කරලා
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට එතැනින් කැණලා ඒ වැලි ටික අරෙගන
ෙකොෙහේ ෙගන ගියත් පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි, දැදුරු ඔෙය්
වැලි කණින්න බැහැයි කියලා නීතියක් තිබුණාට වැලි පවාහනයට
නීතියක් දැන් නැහැ. විෙශේෂෙයන් මම ඇමතිතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා, ෙම් තර්ජනයට ලක් වුණු පධාන ස්ථාන තුනක්
ගැන. ඒ තමයි දැදුරු ඔය, මා ඔය සහ මහවැලි ගඟ.
මම අමාත තුමාට නැවතත් කියන්ෙන් කඩිනමින් ෙම් පනත
සංෙශෝධනය කරන්න යන්න එපා කියලායි. පවාහනය සඳහා
බලපත නිකුත් කිරීම සඳහා වැදගත් කාර්ය භාරයක් ෙම් රෙට්
පරිසරෙව්දීන් සහ විද්වතුන් ඉටු කරලා තිෙබනවා. ෙම් පනත
නැවත සංෙශෝධනය කිරීෙම්දී ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතු
වනවා. මම දන්නවා, ඔබතුමාත් අභ න්තර කටයුතුවලදී
දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන්නු බව. ඒ දුෂ්කරතාවලට ඔබතුමාව පත්
කරන්න මා සූදානම් නැහැ.
සමහර අය කල්පනා කරනවා, ඊනියා සංවර්ධනයක් ෙවනවා,
ෙම් සංවර්ධනයට ෙව්ගෙයන් වැලි ඕනෑ, අනුර යාපා ඇමතිතුමා
වැලි බලපත ෙදන්ෙන් නැහැ, කැණීම් බලපත ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒක
නිසා සංවර්ධනය ඇන හිටලා තිෙබනවා, ඒ නිසා ආර්ථික
සංවර්ධනය යන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසා "කරුණාකරලා ඒක
අයින් කරන්න" කිව්වා.
ගරු පරිසර ඇමතිතුමනි, නීතිෙව්දිෙයක් හැටියට ඔබතුමා ෙම්
පනත කියවනවා. ඔබතුමා අමාත ධුරය භාර ගන්න ෙකොටම
ඔබතුමාට බලපාන පනත් ටික කියවන්න ඇති. නීතිෙව්දිෙයක්
හැටියට ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්නවා, ෙම් පනෙත් තමන්ට තිෙබන

398

බලපත ලබා ගත යුතුයි. අන්න හරි. දැන් ඒක රටට කියන්න
ඕනෑ. හැබැයි පළමුෙවනි වතාවටයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
ඔබතුමා ෙම් පකාශය කෙළේ. එවැනි තත්ත්වයකට නීතිඥ අනුර
පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ඇද වැටීම පිළිබඳව අෙප් කනගාටුව
පකාශ කරනවා.
ගරු පරිසර ඇමතිතුමනි, ඊළඟට මම ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා ලුණුගම්ෙවෙහර පෙද්ශෙය් පවත්වාෙගන යන
මහා පරිමාණ ෙකෙසල් වගා ව ාපෘතිය පිළිබඳව. ඔබතුමා
දන්නවා ලුණුගම්ෙවෙහර ජාතික වෙනෝද ානය මායිෙම්
හඳපානාගල සිට ලුණුගම්ෙවෙහර දක්වා අලි ඇතුන් සංකමණය
වන පධාන අලිමංකඩෙය් අක්කර 1,000ක වනාන්තර පෙද්ශයක
ෙඩෝල් ලංකා පුද්ගලික සමාගම මඟින් මහා පරිමාණ ෙකෙසල්
වගා ව ාපෘතියක් කියාත්මක කරනවා කියලා. හරිද? ෙම්ෙක්
ෙපොඩි පටලැවිල්ලක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අප ඉස්සර
පරිසර අමාත ාංශය හඳුනා ගත්ෙත් වනජීවිනුයි, වෘක්ෂලතායි,
වනාන්තර ටිකයි, ඒකට අදාළ අනික් ඔක්ෙකොමත් එක්ක ෙන්.
හැබැයි දැන් ෙම් සාකච්ඡාව කර ෙගන යන්න අපට හරි අමාරුයි.
ෙමොකද ෙම් කෑලි කඩලා එක එක ඇමතිවරයාට දීලා තිෙබනවා
ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්කට වනජීවිනුත් සම්බන්ධ ෙවනවා.
නමුත් අපට ඒ කරුණු ටික ඔක්ෙකොම කියන්න ෙවනවා.
ඇත්තටම මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ වනජීවින් අයත් ෙනොෙවන
පරිසර අමාත ාංශයක් ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන් කියලා. පරිසර
අමාත ාංශයට වනජීවීන් අතිශය වැදගත්. අෙප් රෙට් පරිසර
අමාත ාංශයක් තිෙබනවා. හැබැයි වනජීවීන් අයිති ෙගොවිජන
ෙසේවා ඇමතිතුමාට. ඒක හරි අපූරු කැඩීමක්. කළ යුතුව තිබුෙණ්
වනජීවි ෙකොටස් ටිකත් පරිසර අමාත ාංශෙය් එක තැනකින් -එක
ෙක්න්දයකින්- ෙමෙහය වීමයි. දැන් වනජීවීන් තිෙබන්ෙන්
ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත ාංශය යටෙත්යි. ෙගොවිජන ෙසේවා
අමාත ාංශෙය් පධාන කාර්ය භාරය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
පරිසරය සංරක්ෂණය, පරිසරය රැක බලා ගැනීම ෙහෝ වන
ජීවින්ෙග් ජීවිත වෘද්ධිය බලා ගැනීම ෙනොෙවයි. ෙගොවිජන ෙසේවා
අමාත තුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙවලා තිෙබන්ෙන් කෘෂිකර්මාන්තය
වර්ධනය කිරීම, ඒ සඳහා අවශ තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම, ඒ
සඳහා උපෙදස් සහ අනිකුත් කියා මාර්ග ගැනීමයි. හැබැයි දැන්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙගොවිජන ෙසේවා ඇමතිට වනජීවී කෑල්ල දමපු
එකයි. මම දන්ෙන් නැහැ ෙම් බලතල ෙබදන්න එෙහම කිසිම
ආකාරයකින් ෙනොෙත්රන විධියට ෙම් රෙට් අදාළ බලධාරින්
ගැසට් නිෙව්දන නිකුත් කරනවාද කියලා. ෙමෙහම ෙබදලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද කියලාවත් අඩුම තරෙම් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි. වන සංරක්ෂණ
ඇමති ෙවනම. වනජීවී ඇමති ෙවනම. කැලෑ එක් ෙකෙනකුට
අයිතියි. සත්තු තව ෙකෙනකුට අයිතියි.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඉතින් පශ්නයක් ෙවලා නැහැ ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැහැ. පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි මම කියන්ෙන්.
ෙම්ක ෙමොකටද කරන්ෙන්? ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? සන්ෙතෝෂ
කිරීම ෙවනුෙවන්. ඔව්, ඔබතුමාට පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ
ඉතින්. ඕවා කියන්න ගිහිල්ලා ඔබතුමාට තිෙබන කෑල්ල හරි කපා
ගන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.
දැන් ෙම් පෙද්ශෙය් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශෙය් ජල ෙපෝෂක වනාන්තර විශාල
පමාණයක් යළි එළි ෙපෙහළි කිරීම ෙහේතුෙවන් එහි ජල ධාරිතාෙව්
පැවැත්ම ෙකෙරහි ෙම් ව ාපෘතිය ඉතා හානිකර ෙලස බලපෑමක්
කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි වර්ෂා සෘතුෙව්දී ෙම් වගා බිම්වලින්
ෙසේදී යන අධික ෙරොන් මඩ පමාණය කිරින්ද ඔය සහ
ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශෙය් තැන්පත් වීම ෙහේතුෙවන් එහි ජල
ධාරිතාවට ෙම් තත්ත්වය අහිතකර ෙලස බලපානවා.
ඇයි? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා සාමාන ෙයන් අෙප්
රෙට් ෙගොවීන් පරිසරය ගැන හිතලා තමයි කුඹුරක් අස්වැද්දීම්
කෙළේ කියන එක. අෙප් රෙට් මී හරකාෙගන් බඳින නගුලින් අඟල්
තුනකට වඩා ෙපොෙළොව යටට කැණුෙව් නැහැ. දැනුත් අප
ටැක්ටරෙයන් හාන ෙකොට අඟල් තුනකට වඩා ෙපොෙළොව යටට
හාරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි අෙප් රෙට් පරිසර පැවැත්ම
පිළිබඳ අෙප් මුතුන්මිත්තන්ෙග් කියා මාර්ග හැටියට තිබුෙණ්.
හැබැයි ෙම් ෙඩෝල් සමාගම ෙමොකද කෙළේ? අඩි එකහමාරකට වඩා
වැඩිෙයන් ෙපොෙළොව හෑරුවා, ෙකෙසල් වගා කරන්න. අක්කර
1,000ක මුළු ෙපොෙළොවම අඩි එකහමාරකට වඩා වැඩිෙයන්
ෙඩෝසර් කළා. ඊට පස්ෙසේ දැති නගුල් දමලා විශාල පමාණයක් පස්
කඳු ෙගොඩ ගැහුවා. ෙපොෙළොව යටට හෑරුවා. දැන් ෙමොකක්ද
වන්ෙන්? වර්ෂා කාලය ආවාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද වන්ෙන්? ෙම් පස්
ඔක්ෙකොම ගහෙගන යනවා. ෙකොෙහේටද ඒවා ගහෙගන යන්ෙන්?
කිරින්ද ජලාශයට, ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශයට සහ කිරිඳි ඔයට.
ෙම් පිළිබඳව කරපු පරිසර ඇගයීම ෙමොකක්ද කියලා මම
ඔබතුමාෙගන් අහනවා.
ෙමහිදී පැන නඟින නීතිමය කරුණු කිහිපයක් ෙකෙරහි මම
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 2009 අංක 56 දරන
පනතින් අවසන් වරට සංෙශෝධිත වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත
යටෙත් පාලනය වන රජයට අයත් වනාන්තර ෙම් ව ාපෘතිය සඳහා
නීති විෙරෝධී ෙලස පැවරීම සිදු කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
අන්න ඒකයි. ඔබතුමාට අයිති ඉඩම් තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.
දැන් ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කියනවා, ඔබතුමාට අයිති
ඉඩම්වලට බලය දීලා නැහැයි කියලා. හැබැයි, ඔබතුමාට අයිති

400

ඉඩම්වල -වනසංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ඉඩම්වල- අඩි
එකහමාරකට වඩා ෙපොෙළොව හාරලා ෙකෙසල් වගා කරනවා.
2009 අංක 22 දරන පනතින් අවසන් වරට සංෙශෝධිත වනසත්ව
හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් -මා හිතන හැටියට ඒක
අයිති වන්ෙන් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. ඒකයි
මට ෙම් පටලැවිල්ල එන්ෙන්.- 9අ. වගන්තියට අනුව ජාතික
වෙනෝද ානයක මායිෙම් සිට සැතපුම් එකක් ඇතුළත යම්
සංවර්ධන ව ාපෘතියක් කියාත්මක කරන්ෙන් නම් පරිසර බලපෑම්
ඇගයීම් වාර්තාවක් ගන්න ඕනෑ. දැන් ෙම්ක සිද්ධ ෙවමින්
තිෙබන්ෙන් උඩවලෙව් ජාතික වෙනෝද ානයට ආසන්නෙය්මයි.
අල්ලපු වැෙට්.
හැබැයි, පනෙත් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පනෙත් කියන්ෙන්
හැතැප්මක් ඇතුළත යම් කියාවලියක් සිද්ධ ෙවනවා නම් පරිසර
බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවක් ගත යුතු බවයි. දැන් මහ ෙපොෙළොව
හාරලා අර අමුතු වර්ගෙය් ෙකෙසල් -කැෙවන්ඩිෂ්
කියන
ෙකෙසල්- වවනවා. කැෙවන්ඩිෂ් කියන ෙකෙසල් වවන්ෙන්
ෙමෙහේ අයට කවන්න ෙනොෙවයි. සුද්දන්ට කවන්නයි. ඔබතුමාෙග්
අපනයන ආනයන සැලැස්ම අනුව කමක් නැහැ. හැබැයි සුද්දන්ට
කවන්න කැෙවන්ඩිෂ් කියන ෙකෙසල් වවන්න අෙප් රෙට්
අක්කර 1000ක් ෙපොෙළොව අඩි එකහමාරකට වඩා හාරලා, මුළු
ෙපොෙළොෙව් පස බුරුල් කරලා, වහින කාලයට මුළු පස් පමාණයම
කිරිඳි ඔයට සහ ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශයට ගලා ෙගන යන
තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා. වන සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ඉඩම්වල වගා කරලා -[බාධා කිරීමක්]
මම ඔබතුමාට කියන්නම්. ඊට ආසන්න ජාතික වෙනෝද ානෙය්
සිට හැතැප්මක් ඇතුළත ෙමය තිෙබනවා නම් පරිසර බලපෑම්
ඇගයීම් වාර්තාවක් ගන්න ඕනෑ. එෙහම පරිසර බලපෑම් ඇගයීම්
වාර්තාවක් ෙම්කට අර ෙගන නැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera )

හැතැප්මක් නැද්ද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

හැතැප්මකටත් අඩුයි. අල්ලපු වැෙට් වාෙග්. ඒ ස්ථානය ගරු
ඇමතිතුමා දන්නවා.
ඒ වාෙග්ම සංෙශෝධිත 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික
පනතට අනුව, පකාශිත 1993 ජුනි 24 දින අංක 772/22 දරන
ගැසට් නිෙව්දනයට අනුව ෙහක්ෙටයාර එකකට වඩා වැඩි
වනාන්තර ඉඩමක් එළි ෙපෙහළි කර යම් සංවර්ධන ව ාපෘතියක්
කියාත්මක කරන්ෙන් නම් ඒ සඳහාත් පරිසර බලපෑම් ඇගයීම්
වාර්තාවක් ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ඒක දන්නවා. ෙහක්ෙටයාරයකට
වඩා වැඩි ඉඩමක් එළි ෙපෙහළි කරලා යම් සංවර්ධන ව ාපෘතියක්
කරනවා නම් පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් ගන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
අෙප් ගෙම් ෙගොවි ජනතාවට බලපාන නීතිය. හැබැයි,
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහක්ෙටයාර් 400ක් -අක්කර 1000ක්වනාන්තරය කපලා ෙකෙසල් වගා කරලා තිෙබනවා. ෙම්කට
ඇගයීම් වාර්තාවක් අර ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොන පරිසර
අධිකාරිෙයන්ද? ඇගයීම් වාර්තාවක් දීලා තිෙබන්ෙන් කවුද?
එෙහම ඇගයීම් වාර්තාවක් දීලා තිෙබනවා නම් ඒක ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අණපනත් සම්මත කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඇමතිතුමන්ලා විවිධ
වකවානුවල ඒවාට අනුව ෙරගුලාසි පනවනවා. හැබැයි ඒ
ෙරගුලාසි සමහර තැන්වලටයි බලපාන්ෙන්. ඒකයි මම ෙම්
කියන්ෙන්.
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ඇෙමරිකන්
සමාගමක්
ඇවිල්ලා
වන
සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති වෙනෝද ානයට මායිම්ව, -ඔබතුමා
නැහැයි කියනවා නම්- ඒ ආසන්නෙය් අක්කර 1000 ඉඩමක්
මුළුමනින්ම හාරලා, මහා පාංශුඛාදනයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ හදලා ඒ සියල්ල කරලා- තිෙබනවා. ෙකෝ, පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව?
ෙහක්ෙටයාර් එකකට වඩා -අක්කර ෙදකහමාරකට වඩා- වැඩි නම්
ඒ ඉඩෙම් වගා කරන්න පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් ඕනෑ. ජාතික
වෙනෝද ානයක සිට හැතැප්මට වඩා අඩු දුරක් නම් තිෙබන්ෙන්
පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවක් ඕනෑ. ඒ නිසා පනත්
ෙදකකින්ම ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා ෙම් ව ාපෘතියට පරිසර
බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවක් ඕනෑ කියලා. එෙහම පනත් ෙදකනින්
ෙපන්නුම් කරලා තිබුණත් කිසිදු පරිසර බලපෑම් ඇගයීම්
වාර්තාවක් අර ෙගන නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපාතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සංෙශෝධිත
1935 අංක 19 දරන ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීෙම් ආඥාපනතට අනුව
ෙමවන් මහා පරිමාණ කෘෂිකාර්මික ව ාපෘති කියාත්මක කිරීමට
පථමෙයන් අදාළ සියලුම රාජ ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා
ගන්න ඕනෑ. ඒක තමයි 1935 අංක 19 දරන සංෙශෝධිත ඉඩම්
සංවර්ධනය කිරීෙම් පනෙත් නීතිය. හැබැයි, ඒ නීති කියාත්මක
වන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත් එවන් අනුමැතියකින් වනජීවී සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙහෝ පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙහෝ
ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙහෝ ඉඩම් ෙකොමසාරිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් සඳහා කිසිදු අනුමැතියක් අර ෙගන
නැහැ.
දැන් ඔබතුමා සමුද ඛාදනය පිළිබඳව අගනා නීති සම්පාදනය
කර තිෙබනවා. කලින් පනතක් ඉදිරිපත් කළා. ඊට අනුරූපි වන
ගැසට් නිෙව්දන අද නිකුත් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා සමුදෙය් සිද්ධ
වන මහා පරිසර විනාශය වළක්වා ගැනීම සඳහා නීති සම්පාදනය
කරනවා.
හිටපු ඇමතිවරුත් ෙම් විධියටම විවිධ වර්ගෙය් නීති සම්පාදනය
කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙගොඩක් කථා කිව්වා, ෙම් ගැසට්
එක ෙම් විධියට බලපානවා, ෙම් පනෙතන් ෙම් විධියට පරිසරය
ආරක්ෂා ෙවනවා කියලා. හැබැයි භාවිතාෙව් ෙමොකක්ද
තිෙබන්ෙන්? අක්කර 1,000කට වඩා වැඩි භූමි පමාණයක්
මුළුමනින්ම අඩි එකහමාරකට වඩා යටට හාරලා, පාංශු ඛාදනයට
ලක් ෙවන්න ඉඩ හදලා ව ාපෘති කියාත්මක කරනවා. ෙකෝ ඒවාට
නීතිය?
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අයිති ඉඩම් අක්කර 840ක් අරෙගන තිෙබනවා. ඉතින් ෙකොෙහොමද
ෙමෙහම ෙවන්ෙන්? පානම සමුදගිරි විහාරය පිහිටා ඇත්ෙත්ද
නාවික හමුදාව විසින් ෙවන් කරන ලද උක්ත භූමි පෙද්ශ තුළයි. ඒ
වාෙග්ම, ඉපැරැණි ෙසල් ලිපි ෙදකක්, කටාරම් සහිත ගල් ෙලන්,
ගරා වැටුණු ෛචත යක්, සක්මන් මලුවක් හා ආරාම ෙගොඩනැඟිලි
ඇතුළු පුරාවස්තු ෙබොෙහොමයක් ෙම් භූමි පෙද්ශ තුළ ව ාප්තව
තිෙබනවා. එය එවැනි වැදගත්කමක් තිෙබන භූමියක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ශාස්තෙවල,
විෙශේෂ කාර්ය බලකා කඳවුර ආශිතව පිහිටි මනිනාග පබ්බත
විහාරස්ථානෙය් ඉපැරැණි බිතු සිතුවම්, ගල් කණු හා නටබුන්
විශාල පමාණයක් දැක ගත හැකි අතර, ඊට යාබදව පිහිටි ෙවන්
කර ඇති භූමිෙය් පුරා විද ා ස්මාරක ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ
ඉඩම් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් ඒවා විතරක්
ෙනොෙවයි, පුරා විද ාත්මක ඓතිහාසික වටිනාකමින් යුත් ස්ථාන
ගණනාවක් තිෙබන ඉඩම්. ඒ ඉඩම් පවරා ෙගන තිෙබන්ෙන් කවුද?
පවරා ෙගන තිෙබන්ෙන් නාවික හමුදාව.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Member, you have only one more
minute.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙවන්න බැහැ. ෙකොච්චර ෙවලාවක් ඉවරද?

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You were given 43 minutes. Now, you have taken
almost 42 minutes.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

I had 47 minutes.
අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කරපු පකාශයට මා එකඟද නැද්ද
කියන එක ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. හැබැයි එතුමා කිව්ෙව් නිකම්
සරල අදහස. ''ෙම්වා වැඩක් නැහැ, ගිනි තියන්න ඕනෑ'' වාෙග්
අදහසක් ෙන් එතැන තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඒක හරි ෙන්න්නම් බලන
ෙකොට. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරන නීති කියාත්මක
ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඒ නීති සමහර අයට අදාළ ෙවන්ෙන් නැත්නම්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වැඩක් නැහැ තමයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සම්පාදනය කරන නීතිවලට අනුරූපව කියාත්මක වන්ෙන්
නැත්නම් ෙම්ක වැඩක් නැහැ තමයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමනි. ඊළඟ කාරණය
වශෙයන් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා පානම ඉඩම්
ෙකෙරහි. පානම, ශාස්තෙවල පෙද්ශෙය් වනාන්තර, ෙතත් බිම්,
කෘෂි කාර්මික බිම් අක්කර 1,220ක් නාවික හමුදාව හා විෙශේෂ
කාර්ය බලකාය ෙවන් කරෙගන තිෙබනවා. ෙමොන නීතියක්ද
ෙම්වාට බලපාන්ෙන්? නාවික හමුදාවයි, විෙශේෂ කාර්ය බලකායයි
අක්කර 2,200ක් ෙවන් කරෙගන තිෙබනවා. පානම රාගම්ෙවල
පෙද්ශෙය් ඉඩම් අක්කර 265ක්, ශාස්තෙවල පෙද්ශෙය් ඉඩම්
අක්කර 115ක් හා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත්
රජෙය් වනාන්තර අක්කර 840ක් වශෙයන් ඉඩම් ෙවන් කරෙගන
තිෙබනවා. පානම පෙද්ශෙය් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No, not 47 minutes.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද මන්තීවරුත් අඩුයි.
ඒ නිසා මට විනාඩි ෙදකතුනක් ෙදන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The time allotted to you was 15 minutes. I gave you
25 minutes and three minutes was given from the Hon.
John Amaratunga's time. So altogether, you had 43
minutes.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉක්මනින් කථාව
අවසන් කරන්නම්. මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න.
ඒ පානම ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඒ ඉඩම් පවරා ගැනීෙම්දී නීති විශාල පමාණයක් උල්ලංඝනය
කරලා තිෙබනවා. 2011 අංක 49 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 1981
අංක 57 දරන ෙවරළ සංරක්ෂණ පනත ෙමහිදී උල්ලංඝනය
කරලා තිෙබනවා. ෙම් ඉඩම ෙවරළ ආසන්නෙය් තිෙබන ඉඩමක්.
ඒ වාෙග්ම සංෙශෝධිත 2009 අංක 65 දරන කැළෑ (සංෙශෝධන)
පනෙත් 20වන වගන්තිය උල්ලංඝනය කරමින් වන සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පාලනය වන රජයට අයත් වනාන්තර
අනවසරෙයන් ෙවන් කිරීම, වනාන්තර ෙහළි ෙපෙහළි කිරීම, ස්ථීර
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම හා පිවිසුම් මාර්ග තැනීම ෙම් ඉඩෙම් සිදු
කරලා තිෙබනවා. ඉතින් නාවික හමුදාවට, ඒ අමාත ාංශයට ෙවන
නීතියක්ද? ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත ාංශයට
අයිති ඉඩම්, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ඉඩම් ෙවන්
කරගන්න කවර බලයක්ද ආරක්ෂක අමාත ාංශයට තිෙබන්ෙන්?
ඔබතුමා පරිසර ඇමතිවරයා ෙන්. ෙම් රෙට් පරිසරය පිළිබඳ
වැදගත් කාර්ය භාරයක් තිෙබන ඇමතිවරයා ෙන්. ඉතින් ඒ
ඇමතිවරයාට කිසි බලතලයක් නැහැ ෙන් බලන ෙකොට. නාවික
හමුදාවට ෙකොතැන හරි ඉඩමක් ගන්න හිතුෙණොත් ඒක අල්ලා
ගන්නවා. ගාමාරක්ෂක බලකායට -සිවිල් ආරක්ෂක බලකායටතවත් ඉඩමක් ගන්න හිතුෙණොත් ඒක අල්ලා ගන්නවා. ඒ නිසා ෙම්
පිළිබඳවත් -පානම ඉඩම් නාවික හමුදාව හා විෙශේෂ කාර්ය බලකාය
අත් පත් කරගැනීම පිළිබඳවත්- ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ඊළඟ එක-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

දැන් අවසාන කරන්න.

හැබැයි තීරණ ගන්න ඕනෑ අෙප් රෙට් නීතිය අනුව; ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරලා තිෙබන නීතිය අනුව. අද ෙමොකක්ද
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? විෙශේෂෙයන්ම ෙමොරගහකන්ෙද් සිට
ඉරණමඩු දක්වා ජලය ෙගන යෑමට අවශ බව ජනාධිපතිවරයා
ෙයෝජනා කළා. ''ඔය ෙමොන බම්බුවක්වත් ඕනෑ නැහැ, මම කියන
විධියට වැෙඩ් කරනවා, ෙහට අනිද්දා ෙඩෝසර් දාලා වැෙඩ් පටන්
ගන්නවා'' කියලායි රෙට් බලධාරින් නිෙයෝග ෙදන්ෙන්. ෙමොන
නීතියක්වත් ඕනෑ නැහැ, ෙහට අනිද්දා ෙඩෝසර් දාලා කැෙල් කපන
වැෙඩ් පටන් ගන්න කියනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම අවසන් වශෙයන් ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි,
ෙම් ව ාපෘතිය කියාත්මක කරන්න මධ ම පරිසර අධිකාරිෙයන්
තීරණයක් ගන්නවාද කියලා? [බාධා කිරීමක්] ෙම් ආරක්ෂාව
ෙනොෙවයි.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කලින් කියපු කථාව සම්බන්ධෙයන්
මම කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ඒ පළාෙතන් තමයි එල්ටීටීඊ
එකට ආයුධ ආෙව්. තමුන්නාන්ෙසේලාත් විරුද්ධ වුෙණ් ඒකට.
නාවික හමුදාව ෙහෝ කවුරු ෙහෝ රෙට් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කියා
කරන ෙකොට ඒක ඔය මට්ටෙමන් විෙව්චනයට ලක් කරන්න එපා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

අවසාන කරනවා ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. මා
අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන් ෙම්කයි.
ඊළඟ කාරණය, බුත්තල පිහිටි වනාන්තරත් ව ාපෘති සඳහා,
සංචාරක නිවාඩු නිෙක්තන ඉදි කිරීම සඳහා අනවසරෙයන් අල්ලා
ගැනීම. ෙමවැනි ඉඩම් ගණනාවක් තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. මා එයත් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු
කරවනවා ගරු ඇමතිතුමනි.
ඊළඟට අවසාන කාරණය ෙමයයි. ෙම්ක නම් කියන්නම ඕනෑ
එකක් ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. මම ඔබතුමාෙගන්
අහනවා පශ්නයක් ගරු ඇමතිතුමනි. ජල හිඟයක් තිෙබනවා
කියලා ෙමොරගහකන්ෙද් ඉඳලා ඇළක් කපන්න හැදුවා,
මුලතිව්වලට. දැන් ආරංචි ෙවලා තිෙබන විධියට ඒ ඇළ 21වැනි දා
ෙහෝ 22වැනි දා කපනවා. ෙමොරගහකන්ෙද් ඉඳන් මහා රූස්ස
වනාන්තරය හරහා, ෛජව විවිධත්වයක් තිෙබන, විවිධ ශාඛ
පෙභ්ද තිෙබන පෙද්ශයක් හරහා ෙම් ඇළ කපන්න දැන් සූදානම්
කරලා තිෙබනවා. දැන් මංගල පස් පිඩැල්ල කපන්නත් ලෑස්ති
කරලා තිෙබනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, ෙම් සඳහා
පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක් ගත්තාද කියලා. ෙම් සඳහා අවසර
ෙගන තිෙබන නීතිය ෙමොකක්ද? ජනාධිපතිවරයාට රැස්වීමක්
කැඳවලා ෙම් තීරණ ගන්න පුළුවන්.
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(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

එෙහම නම් එතැන ආරක්ෂා කර ගන්න එපා යැ.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම තමුන්නාන්ෙසේට වග කීෙමන් කියනවා, එතැන කැලෑෙව්
එක ගහක් කපලා නැහැ. එෙහම කථා කරන්න එපා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රෙට් ආරක්ෂාවට ඒ ඉඩම ඕනෑ කියලා ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලීමක් කළාද? ඒ ලියුම ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Felix Perera. Before he
starts, will an Hon. Member propose the Hon. Janaka
Bandara to take the Chair?
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු
සබඳතා අමාත තුමා)

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

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

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ජානක බණ්ඩාර මහතා මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[අ.භා. 3.26]

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

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
අනුර කුමාර දිසානායක හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන්
පස්ෙසේ මට කථා කරන්න ලැබීම ෙලොකු ෙදයක්. එතුමන්ලාෙග්
පන්ති පෙහේ තිබුණා ෙමන්න ෙමෙහම එකක්. ''පාංශු ඛාදනය නිසා
ජල ගැලීම් ඇති ෙවනවා.'' එෙහම ෙන්ද පන්ති පෙහේදී කිව්ෙව්?
පාංශු ඛාදනය නිසා ඇති වන පශ්නෙය්දී වැලි ටික ෙගොඩ දා ගන්න
ෙවනවා. ඉස්සර ඔයෙගොල්ෙලො මනස සුද්ද කර ගන්න ඕනෑ
කියලා එෙහම තමයි කිව්ෙව්. ඒ කාලෙය් පන්ති පෙහන් එක
පන්තියක් මනස සුද්ද කර ගන්න පාවිච්චි ෙකරුවා. දැන් අපට
ෙචෝදනා කරන්න එක පන්තියක් පාවිච්චි කරනවා. කමක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පෘථිවිෙයන් සියයට 71ක්
තිෙබන්ෙන් සාගරය. ජල ෙගෝලෙයන් සියයට 97ක්ම තිෙබන්ෙන්
කරදිය. ෙම් සාගරෙය් ගැඹුර සැතපුම් 2.5ක් කියලා අෙප්
උපකල්පනයක් තිෙබනවා. ඊටත් වඩා ගැඹුරු තැන් තිෙබනවා.
අද අෙප් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා නිෙයෝග
වගයක් ෙම් ගරු සභාවවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. සමුද
දූෂණය වැළැක්වීෙම් අධිකාරිය 1981 අංක 59 දරන සමුද දූෂණය
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් තමයි පිහිටුවලා තිෙබන්ෙන්. 2009
ජනවාරි 1 දින සිට බල පැවැත්ෙවන පරිදි 2008 අංක 35 දරන සමුද
දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත මඟින් මුල් පනත අෙහෝසි කර
තිෙබනවා.
ශී ලංකා ෙද්ශීය ජල තීරෙය් ෙහෝ ෙවනත් යම් සමුදීය
කලාපයක ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ෙපර ෙවරළ සහ ෙවරළ කලාපය ෙහෝ
දූෂණය වැළැක්වීම, පාලනය කිරීම සහ අවම කිරීම සඳහා
විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිසද, ඒ හා සම්බන්ධ ෙහෝ ඊට අනුෂංගික
කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ෙමම පනත ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා.
අපි අද විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්න යන්ෙන් bunkering ගැන.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති, ඉස්සර අෙප් Petroleum Corporation
එක හරහාත් bunkering ෙකරුණාය කියලා. නමුත් ඒක අද
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ
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විතරක් ෙනොෙවයි, පසිද්ධ සමාගම් රාශියක් මූලික පාග්ධනය
ෙහොයා ගත්ෙතත් bunkeringවලින්. දැන් ෙම් රෙට් bunkering
ෙකොම්පැනි 11ක් තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ආණ්ඩුවට නැහැ?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

දැන් ආණ්ඩුවට නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒකයි.
ආණ්ඩුෙවන් ඒක කරන්න ඕනෑ. මම ඊෙය්ත් කිව්වා, ඒක කරන්න
ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, අපට ෙලොකු මුදලක් bunkeringවලින්
ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. මම ධීවර අමාත ාංශෙය් ඉන්න ෙකොට
අෙප් Ceylon Fishery Harbours Corporation එකට bunkering
licence එකක් දුන්නා. ෙමොකක්ද එෙහම කරන්න ෙහේතුව? පිට
රටින් මාළු නැව් ආවාම ඒ නැව්වලට අපි bunkering කරලා ඒ
තුළින් backup support එකක් අෙප් ආයතනවලට ගන්න; අෙප්
ෙසේවාව විවිධාංගීකරණය කරලා ඒෙකන් ඇති වන අතිරික්ත
ධනෙයන් අෙප් ආයතන ෙපෝෂණය කරන්න. ඒක තමයි අෙප්
පතිපත්තිය වුෙණ්. Bunkering කරද්දී ෙමෙහම කතන්දරයක්
තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට හරහා දවසකට නැව් 100ක්
විතර ගමන් කරනවා. ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි. අෙප් East-West
කියන මුහුදු ෙනෞකා මාර්ගය පිහිටා තිෙබන්ෙන් හම්බන්ෙතොට
හරහා යි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත්
කළා, අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි. එතෙකොට East-West නම්
මුහුදු ෙනෞකා මාර්ගය පිහිටා තිෙබන්ෙන් හම්බන්ෙතොට වරාෙය්
ඉඳලා කිෙලෝ මීටර් 19ක් දුරිනුයි. එතෙකොට ආසියාවයි, යුෙරෝපයයි
යා කරන පධානතම ෙනෞකා මාර්ගය ෙම්කයි. ෙම් මාර්ගෙය්
දිනකට නැව් 3,000ක් විතර ගමන් කරනවා. ඒ plan එක මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.
අෙප් රට හරහා තමයි ෙම් විශාල නැව් පමාණය ගමන්
කරන්ෙන්. ෙචන්නායිවල තිෙබන්ෙන් draught එක -එෙහම
නැත්නම් ගැඹුර- හුඟාක් අඩු වරායවල්. තූත්තුකුඩිෙය්ත් එෙහමයි.
ඒ වාෙග්ම ඊට එහා පැත්ෙත් ෙකරවෙළේ වරායවලත් ෙබොෙහොම
ෙපොඩි draught එකක් තිෙබන්ෙන්. ගැඹුර ෙබොෙහොම අඩුයි. නමුත්
දැන් ෙකොළඹ වරාෙය් draught එක, එෙහම නැත්නම් depth එක
මීටර් 15ක් තිෙබනවා. අලුෙතන් හදන වරාය මීටර් 18ක් ෙවනවා.
එතෙකොට ෙලොකු නැව් එහාට ෙගෙනන්න පුළුවන්. එතෙකොට
ෙමතැනට ආපුවාම ඒ රටවලට ෙලොකු පිරිවැයක් ඉතිරි වනවා,
අවශ පහසුකම් ලබා ගන්න. ෙමොකද, ෙම් යන දිගු ගමෙන් දී අතර
මඟ නවත්වන්න සිදු වනවා. දැන් අපි කතරගම වාෙග් ඈත
ගමනක් යද්දී මඟ නවත්වලා ෙත් එකක් ෙබොනවා. ඒ වාෙග්ම
සෑම තැනකම ෙහොඳ toilets හදලා තිෙබන්නත් ඕනෑ, ඒ
කර්තව ත් කරන්න. ඒ වාෙග් ෙම් නැව්වලටත් ඒ පහසුකම්
තිෙබන්නට ඕනෑ. නැව්වලට අවශ
ඉන්ධන අතර මඟදී ලබා
ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් තිෙබන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා හම්බන්ෙතොට වරාය
ගැන කවුරු ෙමොනවා කථා කළත්, අනාගතෙය් දී එය අපට ෙලොකු
පෙයෝජනයක් ෙවනවා. එතැනින් bunkering service එක අපට

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

ෙහොඳින් කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ පෙද්ශෙයන් - මුහුෙදන්දිනකට නැව් 100ක් ගමන් කරනවා. එතෙකොට ඒවා ෙකොළඹට
ආෙවොත් නාවික කිෙලෝ මීටර් 80ක් වැඩි වනවා. ෙබොම්බාය හරි,
ෙචන්නායි හරි ඇතුළට ගිෙයොත් තවත් කිෙලෝමීටර් 500ක් වැඩි
වනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙමොනවා කථා කළත්, අනාගතෙය් දී
ෙම්වා අපට පෙයෝජනවත් ෙවනවා. හුඟාක් ෙදෙනක් කියනවා, ෙම්
හම්බන්ෙතොට වරාය හදපු එක අපරාධයක් කියලා. [බාධා කිරීමක්]
හරි, හරි, වරායක් නැතිව ෙකොෙහොමද එතැනින් එහාට යන්ෙන්.
ෙමෙහේ ඉඳලා මඟට යන්න යැ. නැහැ ෙන්. මඟදී ඉන්ධන ලබා
ගන්න පුළුවන් තමයි. ඒක ඇත්ත. Bunkering කරනවා නම්
storage තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ කතන්දෙරත් මම දන්නවා. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ඉන්න. Storage ෙකොෙහේද තියා
ගන්ෙන්? ෙකොළඹ ඉඳලා ඒවා අරෙගන දුවන්න යැ? නැහැ ෙන්.
ළඟම තැනින් ගිෙයොත් පිරිවැය අඩු වනවා. ෙමොකද, ෙම්කට
competition ෙදන්ෙන් සිංගප්පූරුෙවන්. එතෙකොට සිංගප්පූරුවට
වඩා චුට්ටක් හරි පහළින් හිටිෙයොත් තමයි ෙමතැනට එන්ෙන්.
ෙමොකද, හැම ෙකෙනක්ම ව ාපාරයක ලාභ අලාභ බලනවා. ලාභ
තිෙබන මාර්ග, ලාභ තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ බලනවා. දුර පමාණය
වුණත් අඩු වනවා නම්; කිෙලෝමීටර් ගණන අඩු වනවා නම් වැය
වන ඉන්ධන පමාණයත් අඩු වනවා. එතෙකොට ෙමොකද කරන්ෙන්?
ඒ මාර්ගෙයන් තමයි යන්න බලන්ෙන්. Short cut එෙකන් යන්න
බලන්ෙන්. එෙහම නැතුව දිග පාරකින් යන්න බලන්ෙන් නැහැ
ෙන්. ෙද්ශපාලනයට short cut නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, අපි
ඉතින් ෙකොට model ළඟ pick up. දිග model තල්ලු start.
අෙනක් කාරණය විධියට මා කියන්න කැමැතියි,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තර්ක ෙමොනවා වුණත් bunkering කියන
එක අපට ෙහොඳ පෙයෝජනවත් වැඩ පිළිෙවළක් කියලා. නමුත්
එතැනදී නීතිරීති අවශ වනවා. ෙමොකද ජල ෙපොම්පය හරියට සවි
කර ගන්න බැරි වුෙණොත්, මඟදි හරියට connect කර ගන්නට බැරි
වුෙණොත් විශාල පමාණයක් ෙතල් මුහුදට යනවා. ඒ ෙතල් මුහුදට
ගියාම පරිසරය දූෂණය වනවා. ෙතල් වැටුණාම ඒවා විසිරිලා
යනවා. ඒ ෙතල් විසිරිලා ගිහිල්ලා අන්තිෙම් දී සාගර පතුලට එකතු
වනවා. එතෙකොට ඒවා ෙපොඩි මාළුන්ෙග් ආහාරයට එකතු වනවා.
ඒ ෙපොඩි මාළුන්ව ෙලොකු මාළුන් ආහාරයට ගන්නවා. ඒ මාළුන්ව
අපි ආහාරයට ගත්තාම අපට වස විස කැෙවනවා. සරලව
කිව්ෙවොත් ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා සාගර දූෂණය කියලා
කියන්ෙන් ෙලෝකය අද ඉතාමත්ම සැලකිලිමත් විය යුතු ෙදයක්.
නමුත් පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙම්වාට insurance තිෙබනවා.
ෙජෝන් කීල්ස් සමාගම තමයි Lanka Logistics and Technologies
Limited කියන ෙකොම්පැනිය කරෙගන යන්ෙන්. ඒ අයෙග් මූලික
බිස්නස් එක ඒකයි. ඒෙගොල්ලන් ආර්ථිකය හදා ගත්ෙතත්
එෙහමයි. [බාධා කිරීමක්] ඒක ඒෙගොල්ලන්ෙග් private business
එකක් ෙන්. තමන්ෙග් හැකියාෙවන් ආෙයෝජනය කරලා ඒෙකන්
යමක් ෙහොයාෙගන ඒක රෙට් පෙයෝජනයට පාවිච්චි කරනවා නම්
ඒක වරදක් ෙනොෙවයි. Lanka Logistics and Technologies
Limited කියන්ෙන් කීල්ස් සමාගෙම් bunkering ආයතනය. දැන්
P & I Club කියලා ආයතනයක් තිෙබනවා. P & I ආයතනෙය්
ඕනෑම නැවක් රක්ෂණය ෙවන්න ඕනෑ. ෙතල් විසුරුෙණොත් ඒ
නැෙවන් අපි අලාභය ඉල්ලුවාම insurance company එෙකන්
අලාභය ෙගවනවා. ඒ insurance company එෙකන් අලාභය
ෙගවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, විසිරිච්ච ෙතල් ටිකත් ඒ ෙගොල්ලන්
එකතු කරනවා. ඒ සඳහා අප යම් මුදලක් ෙගවිය යුතුයි. අද අප
ගන්නා කියා මාර්ග ඉතා ෙහොඳයි. ෙමොකක්ද ෙමහි තිෙබන වැරැද්ද?
ෙමය ෙහොඳ ෙදයක් විධියටයි අප දකින්ෙන්.
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ඊ ළඟ කාරණය ෙමයයි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන්;
International Maritime Organization - IMO- එෙකන් ෙම්කට
guidelines දීලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන තරම් ෙද්වල් කිව්වත් අප ෙම් යථාර්ථයට
මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ෙතල් විසිරීම නිසා ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්
කියලා මා කියන්නම්. එකක් තමයි මත්ස අභිජනනවලට
බලපෑමක් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම breedingවලට බලපෑමක්
ඇති ෙවනවා. අෙප් රෙට් තමයි ෙම් breedingවලට කාලයක් ෙවන්
කරන්ෙන් නැත්ෙත්. ඉන්දියාෙව් ෙචන්නායි පැත්ෙත් මුහුෙද් මාළු
අල්ලන්න යන ධීවරයින්ට මාස තුන හතරකට මාඵ ඇල්ලීම
තහනම් කරනවා. ධීවරයින්ට මාළු ඇල්ලීම සඳහා යන්න ෙදන්ෙන්
නැහැ. ෙමොකද, මාළුන් ටික breed ෙවන්න. ලංකාෙව් breeding
system එකක් නැහැ. Breed ෙවන්න තමයි ඉඩ දීලා තිෙබන්ෙන්.
ඉතින් breedingවලට පශ්නයක් මතු ෙවනවා. කුඩා මාළු අඩු
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන් මාළුන්ෙග් බිත්තර පවා විනාශ වනවා.
ෙතල් සහිත පෙද්ශවලින් ඉවතට මාළුන් පිහිනාෙගන යනවා.
ෙමතැනට එන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙතල්වල ගඳට හා ඒ පරිසරයට
හානි වුණාම මාළුන් ෙවන පැත්තකට යනවා. ෙමොකද, ජලය
දූෂණය ෙවලා තිෙබන නිසා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වයට, ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මයාෙග් පැත්තට, සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් පැත්තට,
තවත් පැත්තකට ආදී වශෙයන් මිනිස්සු හතර පැත්තකට යනවා.
මාළුන් වාෙග් ඒ ෙගොල්ලනුත් පීනනවා. මාළුත් එෙහම තමයි.
ෙතල් ටික මුහුදට ආවාම මාළු පීනලා ෙවන පැතිවලට යනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙකොරල් පර විනාශ ෙවනවා. මුහුදු ජීවීන්, ෙපොකිරිස්සන්,
කකුළුවන්, ෙබල්ලන්, පසැඟිල්ලන් ආදිය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ
ෙවනවා.
ලස්සන වැෙඩ් ඒක ෙනොෙවයි. ෙමය යථා තත්ත්වයට පත්
ෙවන්න අඩු ගණෙන් අවුරුද්දක්, ෙදකක් ගත ෙවනවා. මාළු ටික
ෙවන පැතිවලට පීනලා යනවා, ආපසු ෙගන්වා ගන්න බැහැ.
ෙමොනවා කළත් ෙගන්වා ගන්න බැහැ. එය යථා තත්ත්වයට පත්
ෙවන්න අවුරුද්දක් එක හමාරක් විතර යනවා. කෙඩොලාන
ශාකවලටත් හානි සිදු වනවා. මාළු දැල්, ආම්පන්න ෙතල්වලට
විනාශ ෙවනවා. ඒ සඳහා අමතර වියදමක් දරන්න සිදු ෙවනවා.
ෙම් සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත හුඟක් ෙහොඳ පනතක්
විධියටයි මා දකින්ෙන්.
2008 අංක 35 දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනෙත් 27
වන වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:
"අධිකාරිෙයන් ලබා ගත් අවසර පතයක නියමයන්ට සහ
ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුකූලව මිස, ශී ලංකා ජලතීරයට ෙහෝ ෙවනත්
යම් සමුදීය කලාපයකට ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ෙපර ෙවරළ සහ ෙවරළ
කලාපයට ෙතල්, හානිකර දව ෙහෝ ෙවනත් දූෂක දව යන් ඉවත
දමන යම් තැනැත්තකු ෙම් පනත යටෙත් වරදකට වරදකරු විය යුතු
අතර, වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් මිලියන හතරකට ෙනොඅඩු
වන්නාවූ සහ රුපියල් මිලියන පහෙළොවක් ෙනොඉක්මවන්නාවූ
දඩයකට යටත් විය යුතු ය."

ෙම් බලය තිෙබන්ෙන් සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියටයි.
ශී ලංකා ජල තීරයට ෙතල් ෙහෝ ෙවනත් දූෂක දව යන් පිට කිරීම
පිළිබඳව වරදකරු කරනු ලැබුවෙහොත් දඩ මුදලකට යටත් වන බව
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණය පිළිබඳව
ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් යම් කිසි වගකීමක්
තිෙබනවා. ෙවරළ සංරක්ෂණ පනත අනුව අවසර ගැනීමකින්
ෙතොරව ෙවරළ තීරය තුළ අනවසර ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම පිළිබඳ
වරදකරු කරනු ලැබුවෙහොත් දඬුවම පිළිබඳවත් සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා. රුපියල් 15,000 සිට 25,000 දක්වා දඩයකට යටත්
ෙවනවාය, නැත්නම් ඒ අනවසර ෙගොඩනැඟිලි ඉවත් කරන්න
ඕනෑය කියලා සඳහන් ෙවනවා. අනිවාර්යෙයන් ඒ අනවසර
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ෙගොඩනැඟිලි ඉවත් කරලා දඩයකුත් ගහනවා. ෙවරළ සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් සඳහා බලතල තිෙබනවා. ෙම් කාරණා
ගැන කල්පනා කළයුතු ෙවනවා. මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිෙයෝගවලට අදාළ කරුණු
ගැන විතරක් මා කථා කරනවා. ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබන නිසා අප
සමුදය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දික්ඕවිට වරාෙය් පශ්නය?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙකොයි වරාෙය් පශ්නයද? දික්ඕවිටද? දික්ඕවිට වරාෙය්
ගිවිසුම අත්සන් කරලා තිබුෙණ් draught එක මීටර් තුනයි. එයට මා
කැමැති වුෙණ් නැහැ. මා රණ්ඩු කර ගත්තා. එය මීටර් පහ දක්වා
වැඩි කර ගත්තා. මීටර් පහ දක්වා වැඩි කර ගන්න ෙහේතුව
ෙමොකක්ද? මීටර් පහ දක්වා වැඩි කර ගත්ෙත් නැත්නම් පුංචි පුංචි
ෙතප්පම්වලට, ෙබෝට්ටුවලට විතරයි එන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
නමුත් අෙප් පාර්ථනාව තිබුෙණ් ජාත න්තර මුහුෙද් තිෙබන
ධීවර නැව් ටිකත් ෙමතැනට ආවාම ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ යටිතල
පහසුකම් ටිකත් ෙදන්නයි. ඒවා ෙමෙහේදිම service කරන්න, බලා
ගන්න, නඩත්තු කරන්න, ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ ආහාර දව
ටිකත් ෙමෙහන්ම සපයන්න පුළුවන්. අපට ඒවායින් අමතර
ආදයමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඒවා ෙමොනවාද
කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. මම ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන්
නැහැ. නමුත් යථාර්ථය අපි දන්නවා ෙන්. ෙම්වා ලිඛිතව තිෙබනවා
ෙන්. කථා කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ලිඛිතව ෙම්වා දන්වා
තිෙබනවා. අවශ ෙතොරතුරු මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ නිසා භයක්
ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම් මීටර් පමාණය අපි ගන්න ඕනෑ. ඒක
අපි ගත්ෙත් නැත්නම් ෙචන්නායිවල, ෙකොචින්වල, තූත්තුකුඩිෙය්
වරායවලට ෙවච්ච ෙද් තමයි අපටත් ෙවන්ෙන්. ලංකාව
ආසන්නෙය් තිෙබන ඒ වරාය තුනට ෙලොකු නැව්වලට යන්න බැරි
නිසා ඒෙක් වාසිය අපි ගන්න ඕනෑ.
හම්බන්ෙතොට වරාය මීටර් 11ක් ගැඹුර තිෙබනවා. තවත් ටිකක්
dredge කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙකොළඹ මීටර් 18ක් ගැඹුරු
කළාම ඕනෑම නැවක් ෙමහාට ගන්න පුළුවන්. ඊෙය්ත් මම කිව්වා,
බංග්ලාෙද්ශෙය්ත් තමයි දැනට ෙලොකුම ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා
ටික තිෙබන්ෙන් කියලා. දුප්පත් රටක්ය, නිතරම ගංවතුර උවදුරට
ෙගොදුරු වන රටක්ය කියා ඇෙමරිකාෙවන් බංග්ලාෙද්ශයට විශාල
වශෙයන් සහන ෙදනවා. ජාත න්තර වශෙයන් විශාල සහන
ෙදනවා. එම නිසා එෙහේ තමයි ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය වැඩිපුරම
ෙකෙරන්ෙන්. ඒ සඳහා අවශ අමු දව ෙලොකු නැව්වලින්
සිංගප්පූරුවට ෙගනල්ලා ෙපොඩි නැව්වලින් -feeder ships වලින්තමයි එහාට පවාහනය කරන්ෙන්. ඒෙකන් ඒ සමාගම්වලට, ඒ
රටට ෙලොකු මුදලක් අහිමි ෙවනවා. නමුත් හම්බන්ෙතොට වරාය
පටන් ගත්තාම ෙම් කර්තව ය කරන්න පුළුවන් නම් අපට විශාල
ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පසුගාමී විධියට හිතන්ෙන්
නැතිව ධනාත්මකව හිතන්න ඕනෑ.
Bunkering ගැන කතා කරනවා නම්, මෙග් දැනුෙම් හැටියට
දැන් අපි ෙකොම්පැනි එෙකොළහකට licence දීලා තිෙබනවා. මට
ඒවා නම් වශෙයන් කියන්න බැහැ. එෙකොළහකට තමයි දීලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ ඔක්ෙකොටම ගබඩා පහසුකම් දී තිෙබනවා. ඒ
ගබඩා පහසුකම් දීම ෙවනුෙවනුත් ෙලොකු මුදලක් අය කරනවා.
ෙම්වා දැම්මායින් පසුව ඇයි අපට බැරි ආණ්ඩුවටත් කීයක් හරි
ෙහොයා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] මම කියන්ෙන්ත් ඒකයි. ෙතල්
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ෙටොන් ෙකොච්චර deal කරනවාද කියා මම කියන්නම්. Four
hundred million metric tons ඔය නැව් මාර්ගය හරහා
අවුරුද්දකට පවාහනය කරනවා. ෙපොඩි ගණනක්ද කියා බලන්න.
මම ෙම් ලියවිල්ල සභාගත* කරනවා.
Four hundred million metric tons පවාහනය කරද්දී
පතිශතයක් වශෙයන් ෙපොඩ්ඩක් හරි ගත්ෙතොත් අපට ලැෙබන
අතිරික්ත ආදායෙමන් Ceylon Petroleum Corporation එෙක්
අලාභය පියවා ගන්න පුළුවන්ය කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ෙයෝජනා කරනවා. Bunkering ෙහොඳයි. නමුත් bunkering වලින්
ඇති වන සමුද දූෂණය නැති කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අපට භයක්
ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට insurance cover එකක්
දමන්න ෙවනවා. එතෙකොට ෙමොනවා හරි පශ්නයක් ආෙවොත්
ෙගවනවා. හැබැයි ඒ විසිෙරන ෙතල් නැවත ඒ ෙගොල්ලන් ගන්න
ඕනෑ. සියයට සියයක්ම එෙහම ෙවයි කියා අපි හිතන්ෙන් නැහැ.
අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව ඒෙකන් ෙවන හානිය වළක්වා ගැනීමය
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් පකාශයක්
කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා වැලි ගැන කථා කළා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙගයක් හදනෙකොට මූලික දව හැටියට සිෙමන්ති,
වැලි, ගෙඩොල් කියන ෙම්වා ෙන් අවශ ෙවන්ෙන්. පනතට අනුව
නීතිය හරි. නමුත් නීතිය තිෙබන්ෙන් මනුෂ යාට ද, මනුෂ යා
ඉන්ෙන් නීතියට ද කියන එක ගැන ෙදපාරක් හිතන්න ෙවනවා.
නීතිය ලිහිල් කරන අවස්ථාත් තිෙබනවා ෙන්. එවැනි අවස්ථාවක්
ගැනත් මම කියන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඊෙය් - ෙපෙර්දා සුනාමි අනතුරක් ගැන ආරංචි වුණු ෙවලාෙව්දී
ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? අධිෙව්ගී මාර්ගයට අය කරන
මුදල් සතයක්වත් ගන්න එපාය, ෙනොමිෙල් යන්න ෙදන්නය
කිව්වා. හදිසි අවස්ථාවක් නිසයි එෙහම කෙළේ. රටක හදිසියක්
වුණාම රෙට් නායකයා වශෙයන්, අමාත මණ්ඩලය වශෙයන්
අපට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, ඒ අවස්ථාව පාලනය කරන්න. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ක්ෂණිකව ෙයෝජනා කිහිපයක් කරලා ඒ තත්ත්වය
සමනය කර ගත්තා. එෙහම නැත්නම් ඉතින් නීතිය, නීතිය කියා
නීතිය පැත්ෙතන්ම හිටිෙයොත් අන්තිමට අපට අවාසනාවට ෙගොදුරු
ෙවලා සංවර්ධනය ඇන හිටිෙයොත් ඒකත් පශ්නයක් ෙවනවා.
නමුත් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව එෙකත් තර්කයක්
තිෙබනවා. ඒ තර්කය මතම ඉඳින්ෙන් නැතුව ෙමවැනි ෙදයක්
කරන්නට ෙපලඹුෙණ් ඇයි කියන එක ගැන ෙහොඳ සිතින්
බැලුෙවොත් එතුමාට ෙත්ෙරයි අපි කියන කතන්දරය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් අෙනක්
තර්කය තමයි පන්ති පහ. පන්ති පෙහන් එක පන්තියක් තමයි,
පාංශු ඛාදනය නිසා ගංවතුර ඇති වීම. ගංවතුර ඇති වන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්] හරි. පන්තිෙය් ෙකොටසක්. මම ඔය

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

පන්තිෙය් ඉඳලා නැහැ. නමුත් ගඟ තිෙබන්ෙන් V-shape එකක්
විධියට. පතුල පිෙරනවා. ඉතුරු වතුර ටික පසාරණය ෙවනවා.
එතෙකොට ගංවතුර හට ගන්නවා. මුහුද පවා, ගඟ පවා විටින් විට
හාරන්න ඕනෑ. එෙහම හාරන ඒවා ගිහින් තැන්පත් වන්ෙන්
ෙකොෙහේවත් ෙනොව ෙගොඩනැඟිල්ලකයි. පස් කන්දක් කපලා ෙවන
තැනකට දැම්මාට පස් අඩු වන්ෙන් නැහැ. ඒ පස් ටික එතැනට
යනවා. සමතුලිතභාවය ඇති ෙවනවා. ඒකට කියන්ෙන්
equilibrium න ාය කියා; සමතුලිතභාවෙය් න ාය කියා. ඒකත්
ෙහොඳට හිෙත් තියා ගන්න කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

[අ.භා. 3.46]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ( ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමුද දූෂණ වැළැක්වීෙම් පනත
යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව විවිධ අදහස් කරුණු
කාරණා රාශියක් ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් සම්බන්ධව මා ඔබතුමාට
මුලින්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි, අද වන විට අෙප් මුහුදු තීරෙය්
ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබන
බව. ජාත න්තර වශෙයන් ෙබොෙහෝ දියුණු යයි කියා ගන්නා
රටවල් පවා පරිසරය පිළිබඳව ඇල්මක් නැතුව කටයුතු කරන බව
අපි දන්නවා. මුහුද පිළිබඳව ෙහෝ වනාන්තර පිළිබඳව ඔවුන්
අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් විවිධ බලපෑම්වලට අපව
ලක් කරන බව නම් අපට පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා.
සමහර බටහිර රටවල් ෙම් පිළිබඳ සම්මන්තණ ආදියටවත්
සම්බන්ධ වන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් දියුණු ෙවමින් පවතින රටවලට
නීතිරීති පනවනවා මිසක් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්න, ඕෙසෝන්
ස්තරය ආරක්ෂා කර ගන්න, සමුද තීරය ආරක්ෂා කර ගන්න
මැදිහත් වන බවක් අපට ෙපෙනන්න නැහැ. නමුත් ෙම් සම්බන්ධව
ශී ලාංකිකයන් විධියට අපට ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්. පරිසරය
ආරක්ෂා කර ගන්න, අෙප් කැළෑ ටික ආරක්ෂා කර ගන්න වාෙග්ම
තවත් වන සංරක්ෂණ ව ාපෘති ඇති කරන්න විශාල උනන්දුවක්
දක්වපු රටක් තමයි ශී ලංකාව කියන්ෙන්. පරිසර අමාත ාංශය
වාර්ෂිකව කියාත්මක කරන වැඩසටහන්වලදී පරිසර දිනය
ෙවනුෙවන් ලක්ෂ ගණනක පැළ ඉන්දුවා පමණක් ෙනොව, ඒ පැළ
නඩත්තු කර ගැනීෙම්, ඒවා අනාගතය ෙවනුෙවන් ආරක්ෂා කර
ගැනීෙම් වැඩසටහන්වලට පරිසර අමාත ාංශය ෙයොමු වීෙමන්ම
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, අෙප් රට පරිසරයට ෙකොයි තරම් ආදරය
කරනවාද, එය ආරක්ෂා කරනවාද කියන එක පිළිබඳව. අද වන විට
ජාත න්තර මට්ටෙම් සියලු නීතිරීතිවලට අනුව කටයුතු කරනවා
පමණක් ෙනොෙවයි, ඊටත් එහාට ගිහින් පරිසරය ෙවනුෙවන් ඊට
වඩා නීතිරීති පනවමින් ඒ පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම්
වැඩසටහන්වලට අපි ෙම් වන විට ෙපලඹිලා තිෙබනවාය කියන
එක ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව මා
ෙකටිෙයන් සඳහන් කිරීම අවශ ෙවනවා.
පානම පෙද්ශෙය් ඉඩම් ලබා ගැනීම, නාවික හමුදාව, ගුවන්
හමුදාව, ආරක්ෂක අංශ ගත් ඉඩම්, ඒ වාෙග්ම අෙප් විවිධ
ආරක්ෂක අංශ ලබා ගත් ඉඩම් පිළිබඳව එතුමා සඳහන් කළා. මා
කියන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පෙද්ශය
ආරක්ෂාව අතින් ඉතාමත් වැදගත් සංෙව්දී පෙද්ශයක් බව. පසු ගිය
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කාලෙය් එල්ටීටීඊ තස්තවාදය කියාත්මක වන විට ෙම් පෙද්ශ
හරහා තමයි ඔවුන්ෙග් සැපයුම් මාර්ග වැටිලා තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම
ඔවුන්ෙග් කියාකාරිත්වය ෙම් පෙද්ශ තුළ තිබුණා. ඒ නිසා
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න කැමැතියි, අමාත ාංශය ෙම් ඉඩම්
ෙවන් කර දී නැති බව. මම ඇමතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා
ආෙව්. එතුමා ඉතාමත් වගකීෙමන් කිව්වා, ෙම් ඉඩම් ඒ කිසිම
අංශයකට අත්කර දීමක් කර නැහැය කියා.
ෙම්වාෙය් පරිපාලන කටයුතුත්, ඒ වාෙග්ම ෙම්වාෙය්
ආරක්ෂාවත් ඔවුන් සතුව තිෙබනවා. අද කිසිම ගහක් කැෙපන්ෙන්
නැහැ, කැළෑව ආරක්ෂා ෙවනවා. ෙමොකද, ආරක්ෂක අංශ ඒ තුළ
සිටීෙමන් පරිසරය ආරක්ෂා ෙවනවා; කැළෑව ආරක්ෂා ෙවනවා.
පරිසර අමාත ාංශය සතුව තමයි එම කැළෑවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ
සම්පූර්ණ අයිතිය තිෙබන්ෙන්. ඒවා කිසිම ෙකෙනකුට පවරලා
දීලා නැහැ. ඒ කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් ඒවා කිසිම ව ාපෘතියක්
සඳහා ෙයොදවන්න ෙනොෙවයි කියන එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ඉඩම්, ආරක්ෂක අංශ සතුව තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. යුද
හමුදාව සතුව, ෙපොලීසිය සතුව, එෙහම නැත්නම් ගුවන් හමුදාව
සතුව කැළෑ ඉඩම් තිබුණාට පශ්නයක් නැහැ. ඒ අය ඒවා ආරක්ෂා
කරනවා. අද කැළෑව ආරක්ෂා කර ගන්න ආරක්ෂක අංශ විශාල
ෙලස දායක ෙවනවා. කැළෑ විනාශ වීමක් ෙහෝ පරිසරය විනාශ
වීමක් ඒ තුළ සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අනුර කුමාර
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, ඇළක් කපලා වතුර ෙගන යන වැඩ
පිළිෙවළක් කැළෑවක් මැද්ෙද් සිදු ෙවනවා කියලා. අපි පරිසරය
ආරක්ෂා කරන ගමන් කැළෑ තුළ ඇළවල් සකස් කිරීම, වැව් සකස්
කිරීම කරනවා. එක පැත්තකින් බැලුෙවොත් ඒක ඒවාෙය් ජීවත්
වන සතුන්ට, ඒ වාෙග්ම ඒ පරිසරයට ෙහොඳ ෙදයක් මිසක් නරක
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඇළවල් ගලා බසින ෙකොට ඒ පරිසරය තවත්
ෙහොඳ ෙවනවා. කැළෑවල වියළි බව අඩු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
ඒවාෙය් ඉන්න සතා සිවුපාවුන්ට ඒ ජලය පෙයෝජනයට ගන්න
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. රට සංවර්ධනය වන ෙකොට පරිසරයට
හානි ෙනොවන පරිදි කමානුකූලව යම් යම් ව ාපෘති කියාත්මක
කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. රජය විධියට ඒ සියලුම ව ාපෘති
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ පියවර ගන්නවාය කියන එක මා
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ඊළඟට කථා කළ පධාන කාරණයක් තමයි, සමුද දූෂණය නිසා
ඇති වන පතිඵල. ඒ පිළිබඳව අපට ජාතික වශෙයන් සහ
ජාත න්තර වශෙයන් කල්පනා කරන්නට ෙවනවා. මට වැටහී
තිෙබන ආකාරය අනුව, මා දන්නා කරුණු අනුව පෘතුවිෙයන්
තුෙනන් ෙදකකට වැඩිය තිෙබන්ෙන් ජලය. හැබැයි ඒ ජලෙයන්
සියයට 0.001ක් වාෙග් ඉතාමත් සුළු පමාණයක් තමයි පානීය
ජලය විධියට අපට ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම
නම් අනාගතෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම අපට පානීය ජල හිඟයකට
මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. පානීය ජල හිඟයකට මුහුණ ෙදන ෙකොට
අපට ෙවන කිසිම විකල්පයක් නැහැ, මුහුදු වතුර තමයි පිරිසිදු
කරලා පානය කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. දැනටමත් ෙලෝකෙය්
ෙබොෙහෝ රටවල් මුහුදු ජලය පානය කරන්න පටන් අරෙගන
තිෙබනවා. අෙප් මුහුද අපවිත ෙවනවා නම්, අෙප් මුහුදට වස මුසු
ෙවනවා නම් -ඒක ජාත න්තරෙය්ම තිෙබන පශ්නයක්- එවැනි
ෙද්වලින් මුහුද ආරක්ෂා කර ගන්න සියලුම රටවල්වල කැප වීම
අවශ යි. ඒෙකදි අෙප් පංගුව, අෙප් කාර්ය භාරය විධියට පරිසර
අමාත ාංශය ඒ ෙවනුෙවන් කැප ෙවලා ෙම් නව නීතිරීති
සම්පාදනය කිරීම වැදගත් ෙවනවා.
පසු ගිය කාලෙය් ගාල්ලට ආසන්න මුහුෙද් තිෙබන නැවක්
පිළිබඳව මාධ මඟින් සාකච්ඡා වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි යකඩ පුරවා ගත් නැවක්
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අධිකරණ නිෙයෝගයක් පිට ගාලු පෙද්ශයට ආසන්න මුහුෙද් වර්ෂ
ගණනාවක් තිස්ෙසේ නතර ෙවලා තිබුණා. අවසානෙය් එම නැව
ගිෙලන තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ නැව ගිලුණා නම් එම නැෙව්
තිබුණු ෙතල් ගලා යාම නිසා එම මුහුදු තීරයම සම්පූර්ණෙයන්
විනාශ ෙවනවා. අවසාන වශෙයන් ඒක ආපදාවක් බවට පත්
වන්නටත් ඉඩ තිබුණා. එෙහම වුණා නම් ඒක මෙග්
අමාත ාංශයටත් අදාළ කාරණයක් බවට පත් වනවා. ඒ පිළිබඳව
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හා කැබිනට් මණ්ඩලය අවධානය ෙයොමු
කරලා පරිසර අමාත තුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඊට විකල්ප
කියා මාර්ගයක් ගන්නට ඒ ෙවලාෙව් කටයුතු කළා. ඒ එකක්
විතරයි. එතැනත් තිබුෙණ් නීතිමය පශ්නයක්. අෙප් නීති පද්ධතිය
මීට වඩා ශක්තිමත් ෙවලා තිබුණා නම් ඒ වාෙග් අවදානමකට ලක්
ෙවන්ෙන් නැහැ.
Bunkering කටයුතුවලදී තමයි අද ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සිද්ධ
ෙවන්ෙන්. අෙප් රට තුළ බැලුෙවොත් ෙපෞද්ගලික අංශය තමයි
bunkering කටයුතුවලදී වඩා කියාකාරීව සිටින්ෙන්. සමාගම් 10ක්
bunkering කටයුතුවල ෙයෙදන බව අපට දැන ගන්නට තිෙබනවා.
ෙපෞද්ගලික අංශය ඒ සඳහා කියාත්මක වීෙම්දී ඔවුන්ෙග්
තරගකාරිත්වය තුළ ඒ අය බලන්ෙන් ලාභය වැඩි කර ගන්න මිසක්
සමුද ආරක්ෂාව පිළිබඳව නැත්නම් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම
පිළිබඳව ෙනොෙවයි. ඒ පිළිබඳව ඔවුන් වැඩි තැකීමක් කරන්ෙන්
නැති බව අපට සිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එක පැත්තකින් අපට
අවශ ෙවනවා, රාජ අංශය මැදිහත් ෙවච්ච bunkering
කියාවලියක්. Bunkering වැඩ පිළිෙවළකට රාජ අංශෙය් මැදිහත්
වීම අවශ යි. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශය කරන කටයුතු
ෙවනුෙවන් අවශ නීතිරීති සම්පාදනය කර ගනිමින් පරිසරය
ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකි ආකාරයට ෙතල් සැපයීෙම් වැඩ
පිළිෙවළකට අපි දායක ෙවන්න ඕනෑ.
ෙමොකද, ෙගොඩ බිෙම් සිදු වන bunkering කටයුතු අපට
අධීක්ෂණය කර ගන්න ෙල්සියි. මුහුෙද් සිදු වන කාර්යයන්
අධීක්ෂණය කර ගන්න අපට අපහසුයි. එම නිසා ඒ පිළිබඳව වඩා
විධිමත්ව කටයුතු කරන්න නම් ෙම් නීතිරීති සංෙශෝධනය කිරීෙම්
අවශ තාව තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් අපි අලුත් පෙව්ශයකට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ තමයි අෙප් වරායන්වල ඇති වන සංවර්ධනය. අද
අෙප් ෙකොළඹ වරාය සංවර්ධනය වනවා. ඒක ගැඹුරු කරලා අංග
සම්පූර්ණ වරායක් බවට පත් වන වැඩ පිළිෙවළ ෙම් වන විට
කියාත්මක වනවා. ගාල්ල වරාෙය් සංවර්ධන ව ාපෘතිය කියාත්මක
වනවා. ඔලුවිල් වරාෙය් සංවර්ධන ව ාපෘතිය කියාත්මක වනවා. ඒ
ගමන් වර්ෂ ගණනාවකට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් හම්බන්ෙතොට
ජාත න්තර වරායක් ඉදි කළා. ෙම් වරායන් හැදිලා අෙප් රටට එන
නැව් පමාණය වැඩි වන ෙකොට, ෙවන දා එන්න බැරිව තිබුණු නැව්
එන්න පටන් ගන්න ෙකොට ඒ තුළින් ඇති වන පරිසර තත්ත්වයන්
පිළිබඳව, සමුද දූෂණය පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම කථා කළ යුතු
වනවා; සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනතට අවශ වගන්ති සකස්
කළ යුතු වනවා. අද කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත්, හම්බන්ෙතොට
වරාය ගැන සමහර අය අවඥාවට ලක් කළත්, දිගින් දිගටම විවිධ
මත ඉදිරිපත් කළත් තව අවුරුදු කිහිපයක් යන ෙකොට
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් දියුණුව විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රෙට්ම
දියුණුව ෙවනුෙවන් හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් දායකත්වය
සපයනවාය කියන එක ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න
කැමැතියි. වරාය හරහා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හරහා සිංගප්පූරුව යම්
ෙසේ දියුණු වුණාද, ඊට වඩා ෙව්ගෙයන් හම්බන්ෙතොට වරාය හරහා
අපට අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රට දියුණු කර ගන්න පුළුවන්කම
ලැෙබනවා. දැනටමත් දින පතා නැව් 200ක් වැනි පමාණයක්
ෙදවුන්දර තුඩුව ආසන්නෙයන් ගමන් කරනවා. ඒ නැව්වලින් යම්
පමාණයක් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් bunkeringවලට නවත්වා
ගත්ෙතොත්, ඒ පහසුකම් සැලසීමට නවත්වා ගත්ෙතොත් ඒ තුළින්
විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
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ෙතල් සැපයීෙමන් විතරක් ෙනොෙවයි, ජලය සැපයීම තුළින්,
කෑම බීම සැපයීම තුළින් හා අනිකුත් ෙද්වල් සැපයීම තුළින්
අනිවාර්යෙයන්ම රටට විශාල දියුණුවක් ඇති කර ගන්න අපට
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කරන්න පටන්
ගත් ෙවලාෙව් සිට විවිධ අවලාද නැඟුවා. ෙම්කට නැව් එන්න
බැහැයි කිව්වා. ෙම්ක හදන්න ඕනෑ විධියට ෙනොෙවයි හැදුෙව්
කිව්වා. ෙම්ෙක් ගල් තිෙබනවාය කිව්වා. ෙම්කට නැව් එන්ෙන්
නැහැයි කිව්වා. නැව් ආවාම ගල්වල වැදිලා කැඩිලා යනවාය
කිව්වා. ඒ කියපු අයට අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා
බලන්න. දැන් ගල් කෙට් පිෙරව්වා වාෙග් තමයි ඉන්න ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ගල් කෙට් පුරවා ගත් කට්ටිය වාෙග් තමයි ඉන්න
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමොකද, කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. අද ඕනෑම තත්ත්වයක
නැවක් හම්බන්ෙතොට වරායට ෙගෙනන්න පුළුවන් තත්ත්වයට
සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. එහි ෙදවන අදියර කියාත්මක
වුණාට පස්ෙසේ ෙම් ධන උල්පත ෙම් රෙට් දියුණුව ෙවනුෙවන්
ෙකොපමණ ෙයොදවා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව
ඔබතුමන්ලාටත්, අපටත් දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අෙප්
හම්බන්ෙතොට මුහුදු තීරයට කිෙලෝමීටර් 19ක් ආසන්නෙයන් තමයි
ෙම් නැව් විශාල පමාණයක් ඒ පහසුකම් ලබා ගන්න, bunkering
ෙසේවාවන් ලබා ගන්න ෙවනත් රටවල්වලට යන්ෙන්. එම නිසා
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ඒ පහසුකම් ලබා ගැනීම තුළින් ඒ
රටවල්වල නැව් සමාගම්වලටත් වාසියක් සිද්ධ වනවා. ඒ තුළින් ඒ
නැව්වලට ෙසේවාවක් සිදු වනවා වාෙග්ම අනික් පැත්තට ඒ ෙසේවාව
අප රටට ලැබීම තුළ අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් රටට දියුණුව ළඟා
කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එම නිසා අවලාද නඟන එක
ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. හම්බන්ෙතොට වරාය පිළිබඳව අවුරුදු
ගණනාවක් තිස්ෙසේ කථා කළා. යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් කථා
කළා. ඊට ෙපර අෙප් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය්ත් කථා කළා. හැබැයි ඒ වරාය හදන වැඩ පිළිෙවළට
දායක වුෙණ්, එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වුෙණ් මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට පැමිණියාට පස්ෙසේයි කියන එක
අපි සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරායක්
විතරක් හදලා නවතින්ෙන් නැහැ. එතැන දැන් කර්මාන්ත පුරයක්
නිර්මාණය වනවා; ෙතල් පිරිපහදුවක් නිර්මාණය වනවා. ඒ
වාෙග්ම ඊට එහා පැත්ෙතන් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්
නිර්මාණය වනවා. මත්තල හදන ගුවන් ෙතොටුෙපොළට, කටුනායක
ගුවන් ෙතොටුෙපොළට එන්න බැරි තරම් අලුත් ගුවන් යානා ෙලෝකය
තුළ නිෂ්පාදනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගුවන් යානාවලට
හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුෙපොළට එන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
A380 කියන ගුවන් යානාවලට පහසුකම් සපයන්න පුළුවන්
තත්ත්වයට හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සම්පූර්ණ වනවා. ඒ
වාෙග්ම අනාගතෙය්දී ෙකොළඹ වරාෙය් ඇති වන තදබදය
වළක්වන්නත්, ෙකොළඹ වරායට එන්න බැරි විශාල නැව්වලට
හම්බන්ෙතොට වරායට එන්න පුළුවන් ආකාරයටත් හම්බන්ෙතොට
වරාය සංවර්ධනය වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ තුළින් දියුණුව ඇති වන්ෙන්
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රටටමයි
කියන එක අපි සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ෙම් වරාය හදපු ගමන්
පතිඵලය බලාෙපොෙරොත්තු වන්න එපා. වරාය හදලා ඉවර වුණ
ගමන් අහනවා, ෙකෝ නැව් ආවාද කියලා. නැව් 5යි ආෙව්, 6යි
ආෙව් කියකියා ගණන් හදහදා ඉන්නවා. ඒකට ටික දවසක් යන්න
ඕනෑ.
දැන් ඊට සමගාමීව හම්බන්ෙතොට දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගය
සකස් ෙවනවා. දැන් ගාල්ල දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුවා ෙන්.
මට මතකයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නම් ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය
හදන්න පටන් ගත්ත දවෙසේ ඉඳන් ඇහුවා අධිෙව්ගී මාර්ග ෙමොකටද
කියලා. හැබැයි අද ඒෙගොල්ලත් ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යනවා.
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[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා]

ඒකට කෑ ගැහුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කට්ටියත් අද ඒ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් යනවා. සමහර කට්ටිය අධි ෙව්ගයටත් වැඩිය ෙව්ගෙයන්
ගිහින් දඩ ගහ ගන්න බවත් අපි දන්නවා. කියලා තිෙබන ෙව්ගයට
වඩා වැඩි ෙව්ගෙයන් ගිහින් දඩ ගහ ගන්න බවත් අපි දන්නවා. දැන්
ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය හම්බන්ෙතොට දක්වා යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සුද්දාෙගන් පසුව
අෙප් දුම්රිය ගමනාගමනය අඩු වුණා මිසක් වැඩි වුෙණ් නැහැ.
නමුත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය යටෙත්
දුම්රිය මාර්ගය කතරගම දක්වා දික් ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් එහි
මූලික අදියර වන ෙබලිඅත්ත දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීෙම්
වැඩ පිළිෙවළට මූල පතිපාදන ලැබිලා තිෙබන බව මම සඳහන්
කරන්නට කැමැතියි. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ
ෙවනවා. මම ඒ අමාත ාංශෙය් කාලයක් කටයුතු කළා. ඒ කාලෙය්
අපි ඒ සඳහා අවශ පාලම් ටික හැදුවා; ඉඩම් පවරා ගැනීම් සිදු
කළා. ඒ කටයුතු ෙබොෙහොමයක් අවසන් කළා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ
දුම්රිය මාර්ගය සකස් කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ වුණාම, තව අවුරුදු
2ක් පමණ යන විට දුම්රිය හම්බන්ෙතොට දක්වා ධාවනය කරන්න
පටන් ගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙවන දා පිට රට ගිහින්
ඇවිත් කිව්ෙව්, ලස්සන ෙකෝච්චි දැක්කා; අධිෙව්ගී මාර්ග දැක්කා
කියලායි. කවුරු ෙහෝ පිට රට ගිහින් ආවාම සති ගණනක් ගමෙන්
පුරාෙජ්රුව කිව්වා. දැන් එෙහම කියන්න ඕනෑ නැහැ. අපිට
මතකයි, අපි ෙපොඩි කාලෙය් -අපි රට යන්න ඉස්ෙසල්ලා- එෙහම
ගිය කට්ටිය කියනවා අපි අහ ෙගන හිටියා. රට ගිහින් ආවාම
අෙපනුත් අහනවා, එෙහේ බස් එක ෙකොෙහොමද, එෙහේ ෙකෝච්චිය
ෙකොෙහොමද, එෙහේ පාර ෙකොෙහොමද කියලා. රට ගිහින් ආපු කට්ටිය
කියන්ෙන් ෙමොනවාද? එෙහේ ලස්සන, උස ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවා.
එෙහේ ලස්සන ෙකෝච්චි තිෙබනවා. ඒවා air- condition කරලා
තිෙබනවා. ඒවාට ෙව්ගෙයන් යන්න පුළුවන්. ඒ රෙට් අධිෙව්ගී
මාර්ග තිෙබනවා. ඒ රටවල ලස්සන සම්මන්තණශාලා තිෙබනවා.
ඒවාෙය් අලුත් වරායන් තිෙබනවා. ඒවාෙය් අලුත් ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් තිෙබනවා. ඒවා තමයි කිව්ෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් අද අපට ආඩම්බර
වන්නට පුළුවන්, අද උපදින දරුවන්ට කිසිම රටකට ගිහින්
බලන්නට බැරි වන ෙද්වල් -ඒ සංවර්ධනය- අද ෙම් රට තුළ
දකින්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා කියන එක ගැන. අලුත් දුම්රියක
යන්න; අලුත් අධිෙව්ගී මාර්ගයක යන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම අලුත් ෙගොඩනැඟිලි, ආකර්ෂණීය ෙගොඩනැඟිලි, ෙනළුම්
කුලුණ වාෙග් ෙගොඩනැඟිලි ඉදිරිෙය්දී ඉදි ෙවනවා. ඒවා ෙමෙහේ
ඉඳන් නරඹන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙනළුම් ෙපොකුණ
වාෙග් නාට ශාලාවලට ගිහින් නාට නරඹන්න; අලුෙතන් ඉදි
ෙවන වරායන් බලන්න; අලුෙතන් ඉදි ෙවන ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්
බලන්න පුළුවන් ෙවනවා.
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වුණ
නිසා ෙම් සංවර්ධනය, පිට රටවල තිබුණ සියලු සංවර්ධනය අද
ෙම් රටට ෙග්න්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමා විෙශේෂ කාර්යයන්
ෙදකක් භාර ගත්තා. එතුමාෙග් පළමුෙවනි කාල පරිච්ෙච්දෙය් භාර
ගත්ෙත් ෙම් රෙට් තස්තවාදය නැති කිරීමයි. ඒ ෙවනුෙවන් කතිරය
ගහපු හැම ෙකෙනකුටම අද ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දය දීපු හැම ඡන්ද දායකෙයකුටම අද
ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන් විධියට එතුමා ඒ කටයුත්ත කළා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්
හදිසි නීතියට පක්ෂව ඡන්දය දීලා, ඒ වාෙග්ම අපි අමාත
මණ්ඩලය තුළ ඒ සඳහා අවශ සහෙයෝගය ලබා දීලා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය නැති කරලා සාමය ඇති කරන ෙවලාෙව් ඒ
රෙට් මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට ඉන්න ලැබුණා කියන සතුට
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අද අපට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාට කතිරය පාවිච්චි කළ හැම
ෙකනාටම සතුටක් තිෙබනවා. අපි ගහපු කතිරය නිසා අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් තස්තවාදය නැති
කරලා සාමය ඇති කළා කියන සතුට ඒ ජනතාවට තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අෙප් ජීවිතෙය් තව වැඩි කාලයක් යන්නට ඉස්ෙසල්ලා
අපි තවත් සතුටක් ලබනවා. අපි අමරණීය තවත් සතුටක් ලබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට ෙව්ගෙයන්
සංවර්ධනය කරෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක, අපි ඉන්න
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, අපි ඉන්න ආණ්ඩුෙව් නායකයාෙග් -අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්- ෙම් කාලපරිච්ෙඡ්දය අවසාන
ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා ශී ලංකාව ආසියාෙව් දියුණු රටක් බවට පත්
කරනවාය කියන ආඩම්බරය අපට ලබන්න පුළුවන් කියන සතුටත්
අපි ලබනවාය කියන එක සඳහන් කරමින් අද ෙම් සමුද දූෂණ
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් ෙගනා ඉතාමත් වැදගත් නිෙයෝග
පිළිබඳව අෙප් ඇමතිතුමාට පශංසාව පළ කරමින් මා නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන
මන්තීතුමා.

[අ. භා. 4.05]

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම්
පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන
ෙම් ෙමොෙහොෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන පධාන
විපක්ෂය හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් යම් අදහසක්
ඉදිරිපත් කිරීමට මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම සතුටු
ෙවනවා. ෙලෝකෙය් නව තාක්ෂණයත් සමඟ, ෙලෝකෙය්
දියුණුවීමත් සමඟ අෙප් රටත් බද්ධ විය යුතුයි. කුමන රජයක් රට
පාලනය කළත් ඒ හැම රජයකම බලාෙපොෙරොත්තුව, අෙප්ක්ෂාව,
අරමුණ විය යුත්ෙත් රට සංවර්ධනය කිරීම හා ජනතාවට ෙසේවය
කිරීමයි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් රජය ෙහෝ මීට
පථම පැවති හැම රජයකම බලාෙපොෙරොත්තුව රට සංවර්ධනය
කිරීමයි. ඒ රාජ නායකෙයෝ කියා කෙළේ රට සංවර්ධනය
කරන්නයි.
මට පථම කථා කරපු අෙප් හිතවත් මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා
ෙම් රජෙයන් සිදු වන මහා දැවැන්ත සංවර්ධනය පිළිබඳවත්, යුද
ජයගහණය පිළිබඳවත් කථා කළා. එතුමා එය කථා කළ යුතුයි.
ඒක එතුමාෙග් රාජකාරිය. එතුමා අමාත ධුරයක් දරන ආණ්ඩුව
ෙවනුෙවන් එතුමා ෙපනී සිටින්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මම දන්නවා,
එතුමා කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥෙයකු හැටියට ෙම් රෙට්
ඉතිහාසයත් ඉතා ෙහොඳින් දන්නා බව. ඉතිහාසය අපට කවදාවත්
අමතක කරන්න බැහැ; වළලන්න බැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාල සීමාව තුළ ෙම් රෙට් සිදු ෙවච්ච සංවර්ධනය, ආර්ථික
විප්ලවය ගැන යමක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. දකුණු
ආසියාතිකරෙය් පළමුවැනි වතාවට -ඉන්දියාවටත් පථම- විවෘත
ෙවෙළඳ ආර්ථිකය හඳුන්වා දුන්නු රජයක් නිෙයෝජනය කරන්නට,
පක්ෂයක් නිෙයෝජනය කරන්නට මටත් වාසනාව ලැබුණාය කියන
එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ.
සමුද දූෂණය ගැන අපි කථා කරන ෙකොට ඊට බද්ධ වන තවත්
කරුණු රාශියක් තිෙබන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න
කැමැතියි. අෙප් රට දූපතක්; දිවයිනක්. අෙප් රෙට් හැම පැත්ෙත්ම
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තිෙබන්ෙන් මහ මුහුදයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුහුදු
ෙවරළ ෙම් මහ මුහුදත් එක්ක සෘජුව බද්ධ ෙවනවා. අද ෙවරළ
සංරක්ෂණය අයිති ෙවන්ෙන් රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයටයි.
එදා ෙමදා තුර ෙම් ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අයිති
ෙවලා තිබුෙණ් අෙප් රෙට් ධීවර අමාත ාංශයටයි.
මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාට පථම, රජය ෙවනුෙවන් කථා
කරපු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමා මෙග් ගම්පහ දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන අමාත වරෙයක්. එතුමා ධීවර අමාත ධුරය
දරන කාලෙය්ත් ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අයිති ෙවලා
තිබුෙණ් ධීවර අමාත ාංශයට බව එතුමා ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා.
අද එය රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයට අයත් ෙවලා තිෙබනවා. අද
ධීවර අමාත ාංශයට මුහුදු ෙවරළ අයිති නැහැ. හැබැයි, මුහුද අයිති
ෙවනවා. මුහුද ධීවර අමාත ාංශයට අයිති වුණත්, අද ධීවර කටයුතු
පිළිබඳ කාර්ය භාරය විමධ ගත විෂයයක් නිසා මුහුෙදත් සැතපුම්
හයක්, හතක් පමණ අයිති ෙවන්ෙන් පළාත් සභාවටයි. ඒ සැතපුම්
හෙයන්, හෙතන් පස්ෙසේ තමයි මධ ම ආණ්ඩුවට අයිති ෙවන්ෙන්.
ෙමන්න ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. අන්න ඒ නිසා
අද විවිධ පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන්
මීගමුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයයි. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මීගමුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පධාන සංවිධායකවරයා හැටියට
කටයුතු කරනවා. මීගමුව කියන්ෙන් ධීවරයන් ජීවත් ෙවන, ධීවර
කර්මාන්තය පිළිබඳ විශාල පසිද්ධියක් දරන පුරවරයක්; නගරයක්.
අද මීගමුෙව් මුහුදු ෙවරෙළේ සිදු වන අකමිකතා, දූෂණ, බරපතළ
නීති විෙරෝධී කියා අහස උසට නැඟ තිෙබනවාය කියන එක මම
ෙම් ගරු සභාවට මතක් කරන්න ඕනෑ.
අද "Beach Park" නමින් අනවසර ෙගොඩනැඟිලි මීගමුව
ෙවරෙළේ අනන්ත අපමාණව තිෙබන හැටි අපි දකිනවා. ෙම්
අනවසර ෙගොඩනැඟිලිවල දුරාචාර කියා ඉතා විශාල ෙලස සිදු
ෙවනවා, ෙද්ශපාලන රැකවරණ යටෙත්. මීගමුව ෙවරෙළේ ඒ
අනවසර ෙගොඩනැඟිලි ඉදි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක
පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුවක් අපට තිෙබනවා. රෙට් නීතිය
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්නම් ෙම් නීති විෙරෝධී ෙගොඩනැඟිලි ඉදි
වීම ගැන අපි කියන්ෙන් කාටද කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. අද
බලධාරින් සම්පූර්ණෙයන්ම නිහඬ ෙවලා. මීගමුව මහනගර සභා
පාලනයත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යටෙත්යි අද
තිෙබන්ෙන්. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂෙය්
මන්තීවරු මීගමුව නගර සභා රැස්වීම්වලදී ෙම් ගැන පශ්න
කරපුවාම මීගමුව පුරපතිවරයා, පාලක පක්ෂෙය් නාගරික
මන්තීවරු ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "මීගමුව ෙවරළ මහනගර
සභාවට අයිති නැහැ, ඒ නිසා අපට ෙම් පිළිබඳව කියා කරන්න
පුළුවන්කමක්
නැහැ.
ඒක අයිති
ෙවරළ
සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි, ඒ නිසා ෙම් නීති විෙරෝධී ෙගොඩනැඟිලි
ඉවත් කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ, ෙම් නීති විෙරෝධී
ෙගොඩනැඟිලිවල සිදු වන සදාචාර විෙරෝධී කියා අපට නවත්වන්න
විධියක් නැහැ" කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සම්බාහන ආයතන ෙවන්නට
පුළුවන්, ගණිකා මඩම් ෙවන්නට පුළුවන්, බාල අපචාර කියා සිදු
කරන ස්ථාන ෙවන්නට පුළුවන්, ෙමකී ෙනොකී සියලුම කටයුතු අද
මීගමුව ෙවරෙළේ නීති විෙරෝධීව ඉදි කර තිෙබන ෙම්
ෙගොඩනැඟිලිවල සිදු වනවා. කාටද ෙම්වා කියන්ෙන්, කා එක්කද
ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන්, කාටද ෙම්වා පැමිණිලි කරන්ෙන්
කියන බරපතළ පශ්නය ඇතිව අද ඒ ජනතාව විමසිල්ෙලන්
ඉන්නවා. ගුණගරුකව, සදාචාරාත්මකව, ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන්
ෙතොරව සාමකාමීව ජීවත් වන මීගමුෙව් ජනතාව අද විශාල ෙලස
ෙම්වා පිළිබඳව මැසිවිලි කියන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
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ඉතින් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීති විෙරෝධී කියා
තුළින් ෙවරළ ෙම් ආකාරයට දූෂණය ෙවනවා නම්, සමුද දූෂණය
ගැන අපි කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක මවිතයට පත් වන
කාරණාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම්වා ගැන ෙපොලීසිය
නිහඬයි. මීගමුව ෙවරෙළේ සිදු වන ෙම් නීති විෙරෝධී කියා පිළිබඳව
ෙපොලීසිය කිසිම කියා මාර්ගයක් ගන්ෙන් නැහැ. අද නීතිෙය්
රැකවරණය ලැෙබන, ෙද්ශපාලන රැකවරණය ලැෙබන ගණිකා
මඩම් මීගමුෙව් අනන්ත අපමාණව කියාත්මක ෙවනවා. නීති
විෙරෝධී මත් පැන් සැල් කියාත්මක ෙවනවා; නීති විෙරෝධී
සම්බාහන ආයතන කියාත්මක ෙවනවා. ෙපෙර්දා ෙහෝ ඊට කලින්
දවෙසේ "ලංකාදීප" පත්තෙර් මුල් පිටුෙව් පවෘත්තියක් පළ වී
තිබුණා, පසු ගිය මාස හයක පමණ කාල සීමාව තුළ පමණක් ස්තී
දූෂණ හා ළමා අපචාර හයසිය ගණනක් වාර්තා ෙවනවා කියලා.
ෙම් දූෂණ ගැන අද කවුද කථා කරන්ෙන්? සමුද දූෂණය ගැන අපි
කථා කරන ෙකොට, දවසින් දවස අද සමාජෙය් සිදු වන දූෂණ ගැන
කවුද කථා කරන්ෙන්? රජෙය් පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරු,
මන්තීවරු ස්තී දූෂණ කරනවා; බාල අපචාර කියා කරනවා. ෙම්
අයට නීතිෙය් රැකවරණය ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කවුද ෙම්
අයට ෙද්ශපාලන රැකවරණය ලබා ෙදන්ෙන්? ෙම් පිළිබඳ
පශ්නයක් මතු ෙවලා නැද්ද? අද බාල අපචාර, ස්තී දූෂණ රැල්ලක්
තිෙබනවා. ඒක හරියට ෙඩංගු වසංගතය වාෙගයි. ෙම් තුළින් අද
සමාජයම දූෂණය ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම්ක ද්ෙව්ෂෙයන්,
ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න කියන කථාවක් ෙනෙවයි. ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් හිටියත්, විපක්ෂෙය් හිටියත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
හැටියට, නීති සම්පාදකයන් හැටියට අපි ආදර්ශවත් ෙවන්නට
ඕනෑ. අපි රටට, පුරවැසියන්ට, අෙප් සමාජයට ආදර්ශවත් ෙවන්න
ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුණු පළාෙත් හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් සංවර්ධනය ගැන අද ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කථා කළා. නමුත් හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් අද සිදු වන මිනී මැරුම්, ස්තී දූෂණ, බාල අපචාර
පිළිබඳව කවුද කථා කරන්ෙන්? ෙම්වා සිදු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ඒක ගරු ජනාධිපතිතුමා නිෙයෝජනය කරපු දිස්තික්කය. අද ගරු
කථානායකතුමා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිෙයෝජනය
කරන ඒ දිස්තික්කෙය් තත්ත්වය ෙමෙහම නම් අෙනක් දිස්තික්ක
ගැන කුමන කථාද, ඒවාෙය් දූෂණ ගැන අපට කථා කරන්ෙන් සිදු
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන මා මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මන්නාරම දිස්තික්කය
ධීවරෙයෝ ජීවත් වන දිස්තික්කයක්. මන්නාරම දිස්තික්කෙය් ඒ
ධීවරයන්ට, ෙදමළ, මුස්ලිම් අහිංසක මිනිසුන්ට සිදුවන
අසාධාරණය පිළිබඳව මන්නාරම රද ගුරු අතිඋතුම් රායප්පු
ෙජෝශප් හිමිපාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව,
ජාති ආගම් ෙභ්දෙයන් ෙතොරව කථා කරන ෙකොට අද උන්
වහන්ෙසේට තර්ජනය කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. විවිධ
ආකාරෙයන් තර්ජනය කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
මන්නාරම රද ගුරු අතිඋතුම් රායප්පු ෙජෝශප් හිමිපාණන්
වහන්ෙසේට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද නැහැ. උන්වහන්ෙසේට
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න හැකියාවක් නැහැ.
උන්වහන්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ.
නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කවුරු ෙහෝ ෙව්වා -ඇමතිවරෙයක්
ෙහෝ මන්තීවරෙයක්- තමන්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද පාවිච්චි
කරලා, ෙම් රෙට් ජීවත් වන සාමාන අහිංසක හඬක් නඟන්න බැරි
ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන ආගමික නායකයන් විෙව්චනය
කරනවා නම් එය ෙමොන තරම් සදාචාර විෙරෝධීද කියන පශ්නය
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහනවා.

419

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් අධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරයකු හැටියට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අද
ෙද්ශපාලන බලවතුන් අධිකරණයට පවා තර්ජනය කරන්න පටන්
අරෙගන තිෙබනවා. ඉතින් ෙකොෙහොමද යුක්තිය පසිඳලන්ෙන්?
ෙකොෙහොමද නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්? අද අධිකරණය පවා
තර්ජනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න නියම දූෂණය! ෙමන්න
ෙම්ක තමයි සමුද දූෂණයටත් වඩා භයානක දූෂණය. මන්නාරෙම්
ෙද්ශපාලන බලවතුන් ෙද්ශපාලන බලය අතට අරෙගන අද
උසාවියට පවා තර්ජනය කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක
තමයි නියම දූෂණය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ජාතික සමඟිය ඇතිව, ෙදමළ සහ මුස්ලිම්
ජනතාව ෙදමළ භාෂාව කථා කරන එක ජන ෙකොටසක් හැටියට
ජීවත් වන්ෙන් උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වලයි. ෙදමළ ජනතාව
සමඟ පමණක් ෙනොෙවයි, ෙදමළ කෙතෝලික ජනතාව සමඟ
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙදමළ හින්දු ජනතාව සමඟත්, ඉස්ලාම්
භක්තිකයන් වන මුස්ලිම් ජනතාව සමඟත් සහජීවනෙයන්,
සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරන මන්නාරම රද ගුරු හිමිපාණන්
වහන්ෙසේට ෙද්ශපාලන බලපෑම් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම්,
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද පාවිච්චි කරලා පහර ගහන්න උත්සාහ
කරනවා නම්, මන්නාරම දිස්තික්කෙය් යුක්තිය පසිඳලන
මන්නාරම මෙහේස්තාත් අධිකරණයට මැර ෙද්ශපාලනය
ෙගෙනන්න උත්සාහ කරනවා නම්, සමුද දූෂණය ගැන කථා
කරලා වැඩක් තිෙබනවාද මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?
ඔබතුමාත් විනිසුරුතුෙමක් හැටියට යුක්තිය පසිඳලන්න කටයුතු
කරලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඔබතුමා අද ෙම් මූලාසනය දරන
ෙවලාෙව් මන්නාරම මෙහේස්තාත් අධිකරණයට ඇති ෙවලා තිෙබන
ෙම් තර්ජනය පිළිබඳව, මන්නාරම මෙහේස්තාත් අධිකරණයට එල්ල
ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙද්ශපාලන බලපෑම පිළිබඳව කථා කරන්න
සිදුවීම ගැන මම එක්තරා ආකාරයකින් කනගාටු වන අතර, එක
අතකින් එය ඉතාම උචිතයි කියලාත් මට හිෙතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සමුද දූෂණය ගැන කථා
කරන ෙකොට අද ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන බරපතළ පශ්නය ගැනත්
අපට කථා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අපි සංහිඳියාව ගැන,
ජාතික සමඟිය ගැන, ආගමික සමඟිය ගැන කථා කරන ෙම්
ෙමොෙහොෙත් මන්නාරෙම් ඒ අහිංසක මිනිසුන්ට සෙහෝදරත්වෙයන්
ජීවත් වන්න, බිෙයන් සැෙකන් ෙතොරව ජීවත්වීෙම් වාතාවරණය
ලබා ෙදන්න මන්නාරෙම් රද ගුරු අතිඋතුම් රායප්පු ෙජෝශප්
හිමිපාණන් වහන්ෙසේ කටයුතු කරනවා. ඒ ගන්නා වූ ඒ නිර්භීත
කියා මාර්ගය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට මෙග්
ෙගෞරවය සහ පණාමය උන්වහන්ෙසේට පුද කරන්න කැමැතියි
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සමුද දූෂණය පිළිබඳව
කථා කරන ෙකොට අෙප් ධීවර ජනතාව අපට අමතක කරන්න
බැහැ. අෙප් ධීවර ජනතාව ගැන කථා කරන ෙකොට ධීවර විශාම
වැටුප ගැන අපට කථා ෙනොකර බැහැ. ෙම් ධීවරෙයෝ ස්වාධීන,
ස්වයං රැකියාවක් කරන අය. ෙම් ධීවරෙයෝ තමන්ෙග් ජීවිතය
පරදුවට තබලා මුහුදට යන අය. ෙම් ධීවරෙයෝ ෙම් සියලුම බාධක
කම් කටුලු බිඳ ෙගන ෙම් රෙට් ජනතාවට අවශ මත්ස ආහාරය
ලබා ෙදන්නට දිවිහිමිෙයන් කියා කරන අය. ඒ අය වයස්ගත
වුණාට පස්ෙසේ, ඒ අය අබල දුබල වුණාට පස්ෙසේ, ඒ අයෙග් ඉතිරි
ජීවිත කාලය තුළ යහතින් ජීවත් වන්න, ඒ පවුෙල් අයට අවශ ඒ
පහසුකම් සලසන්න තිබුණු එකම සහ වැදගත්ම කියා මාර්ගය
තමයි ඒ අය දායක වූ ධීවර විශාම වැටුප. අද අෙප් රෙට් ධීවර
ජනතාවට ෙම් ධීවර විශාම වැටුප ලබා ගැනීම පිළිබඳව බරපතළ
අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ධීවර විශාම වැටුප
ෙගවීමක් අද සිදු වන්ෙන් නැති නිසා.
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එක අතකින් ෙගොවියාෙග් ෙගොවි විශාම වැටුප පිළිබඳව
බරපතළ අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප
අද ෙගවන්ෙන් නැහැ. අෙනක් පැත්ෙතන් ධීවර විශාම වැටුප
ෙගවීම අද සම්පූර්ණෙයන්ම අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා; නැවතිලා
තිෙබනවා. අද සමුද දූෂණය ගැන කථා කරන ෙකොට, ඒ පිළිබඳව
අණපනත් ෙගෙනන ෙකොට, සමුදයත් එක්ක ගැෙටන ධීවරයන්
ගැනත් අෙප් අවධානය ෙයොමු විය යුතුව තිෙබනවා ෙන්ද කියන
පශ්නය මම අහන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
සමුදයත් එක්ක ගැෙටන්ෙන් අෙප් ධීවරෙයෝ. ඒ අයෙග් ජීවිත
තමයි ෙම් සමුදයත් එක්ක ගැෙටන්ෙන්. සමුදයත් එක්ක ගැෙටන
ඒ ධීවරයන්ෙග් විශාම වැටුප අපි ෙදන්ෙන් නැත්නම්, අපි අනුමත
කරන්ෙන් නැත්නම්, එය ලබා ෙදන්න කියා කරන්ෙන් නැත්නම්
එය ෙමොන තරම් ජනතා විෙරෝධී කියාවක්ද, ෙමොන තරම් සදාචාර
විෙරෝධී කියාවක්ද කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කර ෙදන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ෙපොලිස් ෙවඩි පහරකින් මිය
ගිය හලාවත ධීවරයාෙග් දයාබර බිරිඳ තමන්ෙග් දරුවන් සමඟ
ගිය සතිෙය්දී මාව හමුවන්න ආවා. අද ඒ බිරිඳ එළිෙය්, මහ පාෙර්.
ඒ බිරිඳට යන එන මං නැහැ. ඒ දරුවන් ජීවත් කරවන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. නැවත වරක් ඒ බිරිඳ උත්සාහ කරනවා, මැද
ෙපරදිග යන්න, පුංචි දරුවන් ටික ෙගදර දාලා; තනිකරලා. ෙම්
ජීවිත ගැන කවුද වග කියන්ෙන්? ස්වාධීනව කියා කළ ෙම් ධීවරයා
ෙපොලිස් ෙවඩි පහරකින් මිය ගියා. ෙම් අහිංසක දරු පවුල
තනිවුණා. ඒ ධීවරයාෙග් පවුලට අනිවාර්යෙයන්ම සාධාරණ
වන්දියක් ලැබිය යුතුයි. එය රජය ෙගවිය යුතුයි. ජීවිතයක් මිල
කරන්න බැහැ. නමුත් ඒ බිරිඳටත්, ඒ දරුවන්ටත් අනාගතය
සුරක්ෂිත වන ආකාරයට සාධාරණ වන්දියක් ලබා දිය යුතුයි.
විරුද්ධ පාර්ශවෙය් පධාන පක්ෂය හැටියට එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් අප, ඒ දරු පවුල ෙවනුෙවන් කළ හැකි ෙද් අප කරනවා.
අද අපට රාජ බලය නැහැ. රාජ අනුගහය නැහැ. රාජ සම්පත්
නැහැ. හරියට පිත්තල ෙබොත්තම් ගලවපු ෙපොලිස්කාරෙයෝ වාෙග්.
අපට බලය ෙනොතිබුණත්, ඒ ධීවර පවුල ෙවනුෙවන් අපට
කරන්න පුළුවන් ෙද් අපි කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ මිය ගිය
ධීවරයාත් සමඟ තුවාල ලබපු අෙනක් ධීවරයන් ෙවනුෙවනුත්
අපට කරන්න පුළුවන් ෙද් අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් අපි කරලා තිෙබනවා.
නමුත් අද බලෙය් ඉන්න රජය, සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයකදී
ෙපොලිස් ෙවඩි පහරකින් මිය ගිය ෙම් ධීවරයාෙග් පවුල අද
සම්පූර්ණෙයන් අමතක කරලා දාලා තිෙබනවා. ඒ බිරිඳ අද මහ
පාෙර්. ඒ දරුෙවොත් මහ පාෙර්. ඒ දරුවන්ට ඉෙගන ගන්න විධියක්
නැහැ. කටුනායක නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපෙය් ෙසේවය කළ
ෙරොෙෂන් චානක පිළිබඳවත් ඒ අයෙග් පවුෙල් අය පිළිබඳවත් ඒ
තත්ත්වයමයි තිෙබන්ෙන්. ඔහු ෙම් රෙට් ජීවත් වන සමස්ත වැඩ
කරන ජනතාවෙග් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙවනුෙවන්
ජීවිතය පූජා කළ පුද්ගලෙයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු මහානාම
තිලකරත්න මැතිතුමාව ෙරොෙෂන් චානකෙග් මරණය
සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට පත් කළ බව. ඒ
වාර්තාව අද වන තුරුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙවලා
නැහැ. ඒ පවුල දන්ෙන් නැහැ, ෙමොනවා ෙවලා තිෙබනවාද කියලා.
ඉතින් අපි කථා කරනවා සමුද දූෂණය ගැන. ෙබොෙහොම
ෙහොඳයි. හැබැයි සමුද දූෂණය ගැන කථා කරන ෙකොට
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාජ දූෂණය පිළිබඳව අපට
අමතක කරන්න බැහැ. ජීවත් වන මිනිසුන්ෙග් ජීවිත පිළිබඳව
අමතක කරන්න බැහැ. ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතවලට සිදු ෙවලා
තිෙබන ෙම් අපරාධය, දූෂණය සමුද දූෂණයට වඩා බරපතළයි
ෙන්ද කියන කාරණය ෙකෙරහි නැවත වරක් මම ඔබතුමාෙග් දැඩි
අවධානය ෙයොමු කරවන්නට ඕනෑ.
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විෙශේෂෙයන්ම මම මීගමුෙව් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරයා හැටියට -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

මට තව විනාඩි 5ක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් මන්තීවරුන්ෙග්
ෙවලාෙවන් ෙමතුමාට තව විනාඩි 10ක ෙව්ලාවක් ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

විනාඩි 05ක්
විෙශේෂෙයන්ම -

ඇති.

මූලාසනාරූඪ

ගරු

මන්තීතුමනි,

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)

හා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

னர்வாழ்வளிப் ,

-

Minister

අෙප් ෙව්ලාෙවනුත් ෙදන්න තිබුණා. ඔබතුමා
පටලවාෙගන ෙන් කථා කරන්ෙන්.

නිෙයෝග

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

නිෙයෝගවලට අදාළද නැද්ද කියන එක පජාතන්තවාදෙය්
අයිතියක්. ඔබතුමා පුනරුත්ථාපන-

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

අද ෙම් සමුද දූෂණය පිළිබඳව කථා කරන ෙවලාෙව් මා ෙම්
කාරණයත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙකෙනක් මිය ගියාම මිය
ගිය තැනැත්තාෙග් අවසන් කටයුතු පිළිබඳවත් තීන්දු තීරණ ගන්න
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් බලධාරින්ට. ඒ තරමටම සමාජය
දූෂණය ෙවලා. නිමලන් කියලා සිරගත ෙවලා සිටිය සිරකරුවාෙග්
ජීවිතය අහිමි වුණාට පසුව ඔහුෙග් ෙදමවුපියන්ට ඕනෑ කරන
ආකාරයට, පවුෙල් උදවියට ඕනෑ කරන ආකාරයට ඔහුෙග්
අවසන් කටයුතු ටික කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති තරමටම ෙම්
සමාජය දූෂණය වී ඇති අවස්ථාවකයි මම ෙම් සමුද දූෂණය ගැන
කථා කරන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙමන්න ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. ෙම් ගැටලු ගැනයි කථා
කරන්ෙන්. සමුද දූෂණය ගැන අප දන්නවා. ඒ ගැන ජාත න්තර
සම්ෙම්ලන තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව කතිකාවතක් තිෙබනවා. ෙම්
පිළිබඳව විශ්ව ගම්මානය -ෙලෝකය- ජාත න්තර වශෙයන් ගන්න
ඕනෑ කියා මාර්ග ගත යුතුයි. ඒ පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.
හැබැයි සමුද දූෂණයට මුවා ෙවලා අප සමාජ දූෂණය පිළිබඳව
කථා ෙනොකරනවා නම්, සමාජෙය් කඩා වැටීම පිළිබඳව කථා
ෙනොකරනවා නම් ඒක විශාල අපරාධයක්.
ෙම් සමුද දූෂණයත් එක්ක අද මීගමුව ෙවරෙළේ සිදු වන ෙම්
ෙහණ ගහන අපරාධ ගැනත් අප කියන්න ඕනෑ. අද එහි ෙකොයි
තරම් ළමා දූෂණ ෙවනවාද? ෙම් මීගමු ෙවරළ ආශිතව ගණිකා
මඩම්, සම්බාහන ආයතන ෙකොයි තරම් තිෙබනවාද? කාෙග්
අනුමැතිය ඇතිවද මීගමුව ෙවරළ ආශිතව අද ෙම් ෙගොඩනැඟිලි ඉදි
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
ඇමතිවරයාෙගන් ඇහුවාම එතුමා කියනවා, "මට ෙවරළ අයිති
නැහැ" කියලා. මීගමුව මහ නගර සභාවත් කියනවා, "ෙවරළ අපට
අයිති නැහැ" කියලා. එතෙකොට කාටද ෙම් ෙවරළ අයිති? ෙම්
පිළිබඳව අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන් නැතිනම්
ෙකොෙහේදිද කථා කරන්ෙන්? අන්න ඒකයි පශ්නය, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් බරපතළ පශ්න පිළිබඳව අප දැඩි අවධානය
ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අයිති
රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයට නම්, ඒ පිළිබඳව අප ෙකළින්
කියන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අප රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන්
අහන්න ඕනෑ. පසු ගිය මීගමු මහ නගර සභා රැස්වීෙම්දී ෙම්
පිළිබඳව කථා කළාම- [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද ගරු
ඇමතිතුමනි?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

ඒවා ඉස්සර ඉඳන්ම තිබුෙණ්.

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

හරි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

හා! හරියට හරි. ඉස්සර ඉඳන් තිබුණා නම් දැන් තිබුණාට
කමක් නැහැ; දැන් ඒක double වුණාට කමක් නැහැ. කමක් නැහැ
ගරු ඇමතිතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(The Hon. Kumara Welgama)

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

ෙම් නිෙයෝගවලට අදාළව වැදගත් කරුණු කියනවා නම් මෙග්
ෙවලාෙවනුත් විනාඩි 05ක් ෙදනවා.

அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

මම ඔබතුමාට ඉතාම ෙහොඳ හිතින් කිව්ෙව්.
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)
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(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

ඔය කියපු සම්බාහන ආයතන ඉස්සර තිබුෙණ් නැද්ද?

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා
ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

(The Hon. (Dr) Jayalath Jayawardana)

ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

අයිෙයෝ! [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙම්වා පඳුරු පිටින් වැඩි ෙවලා.
ගරු ඇමතිතුමා, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත ාංශයට අයත් මීගමුව

423

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා]

424

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

ඩිෙපෝ එෙක් ෙසේවකෙයෝ -ශී ලංකා නිදහස් ෙසේවක සංගමය,
ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් මිනිස්සු- ඊෙය් ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන්
ෙතොරව පාරට බැස්සා. ඔවුන්ට මාස ෙදකක් පඩි ෙගවලා නැහැ. ඒ
මිනිසුන්ට ෙහට - සිකුරාදා- දවල් ෙදොළහ ෙවන්න කලින් පඩි
ෙගවන්න කාලයක් ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්කයි තත්ත්වය
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සමුදය ආශිතව සිදු ෙවන
සමාජ දූෂණය පිළිබඳව වහාම කියා කරන්නය කියලා. ඒවාට
එෙරහිව කියා මාර්ග ගන්නය කියමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.28]

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)

හා

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

ඔබතුමන්ලා යන යන තැන ඔෙහොම තමයි.
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් මීගමුව ඩිෙපෝෙව්
ෙසේවකයන්ට පඩි ෙගවලා නැහැ. කරුණාකරලා තමුන්නාන්ෙසේ ඒ
පඩි ටික ෙගවන්න. ඔබතුමා ෆවුසි ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් ගැන
අහන්න. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක
කාලයයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා වැදි බණ කියන්න උත්සාහ කරන්න
එපා. අද ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ෙගන්
කපාෙගන තිෙබන ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් තවම මහා
භාණ්ඩාගාරයට යවලා නැහැ. මහ බැංකුවට යවලා නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

னர்வாழ்வளிப் ,

-

Minister

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ෙම් විවාදය පවත්වනු
ලබන්ෙන්, සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්, අද දින
ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග පිළිබඳවයි. ෙම් නිෙයෝග ගැන
කථා කරන්න කලින් මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි.
සමාජ දූෂණය විතරක් ෙනොෙවයි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරිසරයත් දූෂණය වන විධියට තමයි ෙම් සමහර
මන්තීතුමන්ලාෙග් අදහස් දැක්වීම් සිදු ෙකරුෙණ්. මම හිතාෙගන
හිටියා ගරු ජයලත් ජයවර්ධන මන්තීතුමා ඉතා දක්ෂ
ෛවද වරෙයක්; පරිණත, පළපුරුදු ෙද්ශපාලනඥෙයක් කියලා.
එතුමා කථා කරන්න නැඟිට්ටාම අප හිතුවා, ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව
ජාතික ජාත න්තර අත් දැකීම් මඟින් යම් අලුත් අදහසක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනයි කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි ෙම්
ලක්ෂණය ෙහොඳ නැති බව. ෙම් ලක්ෂණය ෙහොඳ නැහැයි
කියන්ෙන් ෙම්කයි. අපට ෙම් වාෙග් පුළුල් ෙද්වල් කථා කරන්න
ඕනෑ තරම් ඉඩ පස්ථා තිෙබන නිසායි. මම ෙම්කට උත්තර ෙදන්න
ගිෙයොත් ඇත්ත වශෙයන්ම මෙග් අදහසුත්, කථාවත් ෙවනත්
පැත්තකට පරිවර්තනය ෙවනවා.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, මාතෘකාවට අදාළව කථා කරන්න.

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

අහිංසක මිනිස්සුන්ට මාස ෙදක තුනක් පඩි ෙගවලා නැහැ.
ඊෙය් මීගමුව ඩිෙපෝෙව් ෙසේවක උද්ෙඝෝෂණයක් තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්න ඒ නිසා ෙම් සමුද
දූෂණය ගැන කථා කරන ෙකොට ෙම් සමාජ දූෂණය ගැනත් අපට
කථා කරන්න සිදු ෙවනවා; සමාජෙය් අකමිකතා ගැන කථා
කරන්න සිදු ෙවනවා. සමාජෙය් දූෂණය ගැන කථා අපට කරන්න
සිදු ෙවනවා. ෙම්වා ගැන කථා කරන ෙකොට එතුමන්ලා cap එක
දමා ගන්නවා නම් මම ෙමොනවා කරන්නද? ගණිකා මඩම්
තිෙබනවා කියලා කියනවා නම්, ගණිකා මඩම් තිබුණා කියලා
කියනවා නම් ඉතින් ඒ cap එක දමා ගන්නවා නම් මම ෙමොනවාද
කරන්නද? අප ඒවාට සම්බන්ධ නැහැ; සම්බන්ධ ෙවන්ෙනත්
නැහැ; සම්බන්ධ ෙවලාත් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මීට ෙපරාතුව
අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමා හිටපු
ඇමතිතුෙමක්. එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් සභාෙව් නැහැ. එතුමාෙග්
සම්පූර්ණ කථාවම - මුළු පකාශිතයම- ෙමතැන ඉන්න කාටවත්
උත්තර ෙදන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. එතුමා විශාල පරාසයක්
අර ෙගන කථා කළා.
උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත් එතුමා බුත්තල පෙද්ශෙය්
එක්තරා ෙකෙසල් වගාවක් ගැන කිව්වා. ෙම් සඳහා නීතිරීති මත
අවසරයක් ලබා ෙගන තිෙබනවාද කියන කාරණා, නාවික
හමුදාවට අයිති ඉඩම් වගා කිරීම් ගැන පුළුල්ව කථා කළා. ඇත්ත
වශෙයන් ෙම්වා පශ්න විධියට සභාවට එන්න ඕනෑ ෙද්වල්. ඒවා
පශ්න විධියට ෙම් සභාවට ආවා නම්, බහු ජාතික සමාගම්වලට
නීති උල්ලංඝනය කරමින් ෙම් භුමිෙය් කටයුතු කරන්න ඉඩ දීලා
තිෙබනවාද කියලා අපිටත් දැන ගන්න පුළුවන්. අපිත් ඒවා දැන
ගන්න කැමැතියි. ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්න වගකිව යුත්ෙතක්
නැහැ. නමුත් පුළුල්ව කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම්වා මාධ යට කරන කථා. ඒ නිසා ෙම්වාට උත්තර
ෙදන්න මෙග් ෙවලාව ගන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පරිසර ඇමතිතුමා අද
ඉතා වැදගත් නිෙයෝග කීපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම්
නිෙයෝග කාෙලෝචිත වැදගත්කමක් දරනවා. ඒකට ෙහේතුවක්
තිෙබනවා. අපි ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිෙය්දී අෙප් රට
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ආසියාෙව් නාවුක ෙක්න්දස්ථානය බවට පත් කරනවාය කියලා
ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා. ආසියාෙව් නාවුක ෙක්න්දස්ථානය බවට
පත් කරනවා නම්, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදී
කාලීන වශෙයන් යම් වැදගත් නීතිරීති, නිෙයෝග පනවන්න ඕනෑ.
ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා ජාත න්තර වශෙයනුත් තිෙබන කරුණු
අධ යනය කරලා -දැනට අෙප් සමුදුර තීරෙය් යන ෙනෞකා ගණන
ගැන කිව්ව නිසා මම ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.- ඉදිරි
කාලෙය් ඇති විය හැකි තරගකාරී වර්ධනයත් එක්ක, අෙප් රට
නාවුක ෙක්න්දස්ථානයක් විධියට ෙගොඩනැෙඟන ෙකොට ඒකට
අවශ ෙසේවා සැපයීම තරගකාරී ෙවනවා. ෙම් තරගය අද ෙලෝකය
පුරා තිෙබනවා. අද මිනිස් ජීවිත ගැන ෙනොතකා ලාභය උපරිම කර
ගන්න තමයි තරග කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය පමිතිකරණයට ලක්
කිරීම වැදගත්. ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් දී එතුමා පැහැදිලි කළා,
පමිතිකරණයකින් සමුද තීරය ආරක්ෂා කර ගන්න එක අපට
තිෙබන වගකීමක් හැටියට අපි ෙම් නීතිරීති, අණපනත් ඉදිරිපත්
කරනවාය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තවත් කරුණක් ඔබතුමාට
මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම්වා පිළිබඳව ෙලෝක අත් දැකීම්
රාශියක් අපට තිෙබනවා. සම්පූර්ණ ආර්ථික සංවර්ධන
කියාවලියත් එක්ක ජාත න්තර වශෙයන් පරිසරයට සිද්ධ වන
හානි ගැන හිතලා, ජන ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න ෙලෝකය ෙලොකු
උනන්දුවක් දක්වන ෙවලාවක් ෙම්. එහිදී අපි සමුද තීරය ගැන
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. මම ෙම් ෙවලාෙව්
ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, පසු ගිය කාලය තුළ
ජාත න්තර බංකරින් සමුද දූෂණය සම්බන්ධෙයන් බරපතළ
පශ්නයක් මතු වුණ බව.
එරිකා පෙද්ශෙය් බිටැනි ෙවරළ තීරෙය් කිෙලෝමීටර් 400ක් ෙම්
අපදව තැන්පත් වීම නිසා ඒ රටවල් විශාල පශ්න රාශියකට
මුහුණ දුන්නා. ඒ නිසා අද අලුත් සංවාදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
නීති රීතිවල අලුත් ෙවනස්කම්, නිෙයෝග පැනවීම පිළිබඳව
ෙලෝකෙය් අවධානයක් ෙයොමු වී තිෙබනවා. ස්පාඤ්ඤෙය්
ගැලීසියා ෙවරළ තීරය කිෙලෝ මීටර් 1900ක පෙද්ශයක, ඒ වාෙග්ම
ෙකොරියාව වෙග් රටවල ෙම් බංකරින් නිසා ඇති වුණ පාරිසරික
ගැටලු ඉතාම බරපතළයි. ඒ රටවල් ඒ බරපතළ තත්ත්වය නිසාම
ඒ ලබන ලාභයට වඩා විශාල පමාණයක අලාභයක් ලබලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් තරගකාරී කමෙව්දයත් එක්ක මිනිස් ජීවිත
ගැන හිතන්ෙන් නැතුව ලාභ ෙයදවුම් මඟින් ලාභ උපරිම කරන්න
කරන කියාවන්වල අහිතකර පතිඵල ඒ රටවල ජන ජීවිතවලට
බලපානවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට වඩා වටින්ෙන්, අප
අගය කරන්ෙන්, විෙශේෂත්වයක් තිෙබන්ෙන් පරිසර සුන්දරත්ව
නිසා යි. ලංකාව කියා කිව්වාම, ෙලෝකෙය් කවුරුත් කථා
කරනවා,ෙම්ක ෙසොඳුරු රටක් ය කියා. ෙම් රට නිල්ල පිරුණු
රටක් කියා. අෙප් රට මහා සාගරෙයන් වට වුණු ස්වාභාවික
සම්පත් දායාදයක්; සම්පත් ෙක්න්දයක්; පරිසර ෙක්න්දයක්. එම
නිසා අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිෙය්දී අෙප් ඒ පරිසර
ෙක්න්දීය පරිසර සම්පත ආරක්ෂා කර ෙගන තමයි අප ඒ
ආර්ථික පතිලාභවලට ෙකෙසේ ගමන් කරන්න ඕනෑ ද කියන එක
බලන්න ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙලෝකෙය් පවතින තරගකාරී ආර්ථික
රටාව තුළ අද ෙලෝකය ෙපොළඹවනවා, එකිෙනකා පරයා ඒ
ධනවාදී මානසිකත්වය යටෙත්, අෙප් අෙනකුත් සම්පත් ෙදවන
තැනට දමා තරගකාරී ෙලෝකෙය් ඉස්සරහට යන්න ඕනෑය
කියා. අද එහි පතිඵල ෙම් රටවල් දකිනවා. ඔබතුමා දකින්න
ඇති, ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා ජපානෙය්, ඊට ෙපර චීනෙය් සිදු වූ සිදු
වීම්; ෙම් ෙදරණට දරන්න බැරි දැවැන්ත ආර්ථික සංවර්ධනෙය්
පතිවිපාක නිසා අද ඒ රටවල් මුහුණ ෙදන ගැටලු. අප සුනාමියට
මුහුණ දුන්නා. ඒ රටවල් අද භූ කම්නවලට මුහුණ ෙදනවා. ඒවා
දරන්නට බැරි, ෙව්ගවත්
සංවර්ධනයක පතිඵල බව අද
විද ාඥෙයෝ කියනවා. මහ ෙපොළවට දරන්නට බැරි, මහ ෙපොළවට
ගැලෙපන්ෙන් නැති කවර ම ආර්ථික සංවර්ධනයක් වුවත් පසුව
නරක පතිවිපාක ෙගන එනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ අය
විවිධ මත පළ කර තිෙබනවා. ෙමවැනි ජයගහණ ක්ෂණිකයි,
තාවකාලිකයි. නමුත් ස්වභාව ධර්මයට එෙරහිව ෙගන යන
ෙමවැනි සමහර සංවර්ධනයන් නිසා පසුකාලීනව ඊට ෙදතුන්
ගුණයකින් දරුණු පති විපාකවලට මුහුණ ෙදන්නට සිදු ෙවනවා.
එම නිසා අෙප් රට වාෙග් රටක ෙම් පරිසර ලක්ෂණ, පරිසර
ෙසෞන්දර්යය ඒ වාෙග්ම එහි ස්ථිරසාර පැවැත්ම ද අප ආරක්ෂා
කර ෙගන අෙප් සංවර්ධන කියාවලිය ඉස්සරහට ෙගන යන්න
ඕනෑ. නාවුක ෙක්න්දස්ථානයක් වනෙකොට අපට ෙසේවා
සපයන්නට ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ තරගයට අප මුහුණ ෙදන්නට
ඕනෑ. ඒ පහසුකම් සපයන්නට ඕනෑ. නැත්නම් අපට ඒ
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන්කමක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි ඒ තත්ත්වයට මුහුණ ෙදනෙකොට ඒ තරගකාරී
ව ායාමෙයන් අෙප් රෙට් මානව සම්පත හා ෛජව සම්පත්
ආරක්ෂා කර ගන්න සුදුසු ෙවලාවට නීති රීති, නිෙයෝග පැන වීම
අවශ යි. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම දිගුකාලීනව බලා,
අදට ගැලෙපන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්
නිෙයෝග අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම ඉතාම කාෙලෝචිතයි.
අප කවුරුත් ෙම් සාගරෙය් තිෙබන වටිනාකම ගැන කථා කළා.
එම නිසා ඒ ගැන නැවතත් කියන්න මෙග් කාලය ෙගවන්න මම
ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සාගර සම්පෙත් ෛජව ෙගෝලීය
සමබරතාවය ෙගොඩ බිෙම් ඉන්න අෙප් ජීවිතවලට බලපානවා. ඒ
ෙගෝලීය සමබරතාවය අප තියා ගන්න ඕනෑ. මහා සාගරය තුළ
අද අපට ඇති වටිනා මත්ස සම්පත සහ පැළෑටි වර්ග, ඒ
වාෙග්ම ස්වභාව ෙසෞන්දර්යෙයන් විෙද්ශිකයන් ආකර්ශණය
කරන ෙසෞන්දර්යාත්මක සාගර සම්පත ඇත්තවශෙයන්ම
ආරක්ෂා කර ගැනීම අෙප් රෙට් අනාගත ආර්ථික සමෘද්ධියට
වැදගත් වාෙග්ම ජන ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් ඒක වැදගත්
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙලෝකෙය් ඉතාම දුර්ලභ ෙසෞන්දර්යාත්මක
සාගර සම්පතක්
සහ ඒ සාගරය තුළ අද බිහි ෙවච්ච විවිධ
ෛජව සම්පත් ගැන හිතනෙකොට අපට හිෙතනවා, ඒකම ඇති
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට අපට අවශ වූ
ආර්ථික කලාපයක් විධියට සංවර්ධනය කරන්නට. එය නිසි ෙලස
කළමනාකරණය කරමු. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය හුඟක් ෙවනස්
ෙවලා තිෙබනවා,
අද තිෙබන කෑදරකම නිසා. අද මානවයාෙග් මානව ගුණයට
වඩා ඉහළින්, ඉතා පහසුෙවන් ධනය උපයන මානසිකත්වයක්
සමාජය තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ෙක් ඉතිහාසයට මම
ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් තත්ත්වයට වර්ධනය කිරීෙම්
වගකීම විපක්ෂය භාර ගන්නට ඕනෑ. ධනයට ෙලොබ වූ
මානසිකත්වයක්, කාමසුඛල්ලිකානු සමාජයක් නිර්මාණය කිරීෙම්
වගකීම එක්සත් ජාතික පක්ෂය භාර ගන්නට ඕනෑ.
විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක මතු ෙවච්ච කරුණු ෙම්වා. ඒ නිසා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප කවුරුත් කථා කරන
පරිසරෙයන් බැහැර වූ සමාජ දූෂණය ගැන එෙහේ ඉඳෙගන ෙමහාට
ඇඟිල්ල දිගු කරන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපට පධාන වගකීමක්
තිෙබනවා මානව ගුණය වර්ධනය කර ගැනීමට. ෙම් නීතිරීති
අවශ වන්ෙන් ඒක නැති තැනයි. මිනිසුන් ස්වයං පාලනය
ෙවනවා නම් අපට නීතිරීති ඕනෑ නැහැ. අද මිනිස් ජීවිත ගැන
බලන්ෙන් නැහැ.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා අපි පරිෙභෝජනය කරන අෙප්
ආහාර ෙව්ෙල් ෙකොයි තරම් විෂ තිෙබනවාද කියලා. පුවත් පත්වල
ඕනෑ තරම් දකින්න පුළුවන්, මිරිස් කුඩු පැකට්ටුෙව් ගල් කුඩු,
ගෙඩොල් කුඩු තිබුණාය කියලා; කන ආහාර ෙව්ල රස කරන්න
ශරීරයට අහිතකර රස කාරක දමනවාය කියලා. අපි ෙම්වා
දකිනවා පුවත් පත්වල. මානව ගුණයක් නැහැ. මිනිස් ජීවිත ගැන
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා]

හිතන්ෙන් නැහැ. ඇතා මරලා දළ ගන්නවා. සමහර ෙවලාවට පණ
පිටින් දළ ෙදක උගුල්ලලා ගන්නවා. කැෙල් සමහර අලි ඉන්නවා,
උන්ෙග් වල්ග නැහැ. ෙකඳි ටික ගන්න වල්ගය කපනවා. ෙම්ක
තමයි අප මුහුණ ෙදන අෙප් සමාජ තත්ත්වය. අෙප් රෙට්
වටිනාකම රකින, රෙට් දර්ශනීයත්වය රකින ස්වභාව
ෙසෞන්දර්යය, ෙසෞන්දර්යාත්මක වටිනාකම් අද තුට්ටු ෙදකට දාලා
කියා කරන සමාජයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.
අෙප් ජාන මං ෙකොල්ලය සිදු ෙවනවා. ඒ ජාන මං
ෙකොල්ලෙය්දී සල්ලි ලැෙබනවා නම් තමන්ෙග් උගත්කම;
ආචාර්ය, මහාචාර්යකම් ගැන බලන්ෙන් නැහැ. ඒවා තුට්ටු ෙදකට
පිට රැටියන්ට විකුණනවා. ඒක තමයි අපි දැකපු ෙද්. අපි දකිනවා
අද වටු කුරුලු සුප් එක විශාල මිලකට විකුණන ෙවළඳ සැල්
තිෙබනවා. මිනිසුන් අද ෙනොකන මසක් නැහැ. මම දන්නා තරමින්
කබරෙගොයාෙග් මස් විතරයි කන්ෙන් නැත්ෙත්. මිනිස්සු
තලෙගොයාත් කනවා; උගුඩුවාත් කනවා; වඳුරාත් කනවා;
ගැරඬියාත් කනවා. ෙනොකන මසක් නැහැ. ෙම්ක සත්ව ෙලෝකය.
ෙම්ක මනුස්ස ෙලෝකය විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් සත්ව
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෛජව විවිධත්වය අෙන ෝන වශෙයන් ඒ ඒ
සත්ත්වයන්ෙග් පැවැත්මට ෙහේතු ෙවනවා. ඒවා පරිසර සාධක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිඹුලා මිනිෙහකු ගිල්ලාම
කිඹුලා මරනවා. ෙම්ක තමයි අද අපි මුහුණ ෙදන තත්ත්වය. ඒ
නිසා ෙම් පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න නීතිරීතිවලට වඩා ඇත්ත
වශෙයන්ම අපට අවශ ෙවලා තිෙබන පළමුවැනි ෙද් තමයි ස්වයං
විනයක් ඇති සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම. නීතිරීති ගැන අප
කවුරුත් කථා කළා. ෙකොයි තරම් නීති තිෙබනවාද අද? එල්ලුම් ගස
කියාත්මක ෙනොවුණාට එල්ලුම් ගස දණ්ඩනය තුළ තිෙබනවා. මිනී
මැරුවාම, එල්ලුම් ගස නියම විය යුතු වරදක් කළාම එල්ලුම් ගසට
නියම ෙවනවා. භාවිතාෙව් නැති එක ඇත්ත. නීතිරීති තිෙබනවා. ඒ
නීතිරීති තිබුණාට අපරාධ අඩු ෙවන බවක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.
එක පැත්තකින් අපි අවශ තැන නීතිරීති කියාත්මක කරන්න
ඕනෑ. මම ඒක පිළිගන්නා ෙකෙනක්. ඒ ෛනතික තත්ත්වය, ඒ
නීතිරීති අවශ යි. ස්වයං විනයක් නැති සමාජයකට නීතියක්
රීතියක් අවශ යි.
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මම මීට වඩා සභාෙව් ෙව්ලාව ගන්ෙන් නැහැ. ඉදිරි කාලෙය්දී
අෙප් රට ආසියාෙව් නාවික ෙක්න්දස්ථානය හැටියට ෙගොඩ නඟන
වැඩ පිළිෙවෙළේදී, විෙශේෂෙයන්ම ඒකට අවශ වන්නා වූ යටිතල
පහසුකම් නිර්මාණය කිරීමටත්, එහිදී ඇති වන්නා වූ
තරගකාරිත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ෙලෝක තත්ත්වයන් ෙත්රුම්
ගනිමින් සමුදීය පරිසර සාධක ආරක්ෂා කරන්නත් අෙප්
ඇමතිතුමා ෙම් නිෙයෝග පනවන්න ගත්ත කියා මාර්ගය ගැන
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.
[අ.භා. 4.46]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මුලසුන දරන
ෙවලාෙව් ෙම් වැදගත් කරුණ ගැන කථා කරන්න ලැබීම ඉමහත්
භාග යක් කියලා සලකනවා. ඔබතුමා වාෙග් හෘදය සාක්ෂියට
එකඟව කටයුතු කරලා, උදාහරණ ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන
මන්තීවරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වැඩි වැඩිෙයන් ඉන්නවා නම් තවත්
වටිනවා කියලා ඔබතුමා මෙග් ආසනෙය් විරුද්ධ පක්ෂෙය්
සංවිධායකතුමා වුණත් මම කියන්ෙන් අවංකවමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම්
පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
ෙබොෙහොම දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා. ෙම් නිෙයෝග රටට
අත වශ , රටට වැදගත් නිෙයෝග. ඒ නිෙයෝග ෙහොඳයි, ෙහොඳයි,
ෙහොඳයි කියලා නැවත නැවත කියන එෙක් අර්ථයක් නැහැ.
එෙහත් ෙම් විෂය පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විෂයට අදාළව
කළුතර දිස්තික්කෙය් මතු ෙවලා තිෙබන සමහර පශ්න පිළිබඳව
අවධානය ෙයොමු කරන්න මම කැමැතියි.

අෙනක් පැත්ෙතන්, ඒ අයහපත් තත්ත්වයන් ෙවනස් කර
ගන්න අපි ෙම් සමාජය දැනුවත් කරන්න ඕනෑ, සමාජයට
හික්මීමක් ලබා ෙදන කියා මාර්ගයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ කියා මාර්ගය
අපට ගන්න බැහැ ෙබදිලා. වැදගත් සංවාදයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඇති වන ෙකොට ඒකට ෙමොනවා හරි ටිකක් කියලා, ඒ වැදගත්
කරුණු යටපත් කරනවා. ඒකට සහෙයෝගයක් ෙදන්ෙන් නැතුව,
ඒකට උර ෙදන්ෙන් නැතුව, ඒකට ශක්තියක් ෙදන්ෙන් නැතුව
අපට යහපත් සමාජයක් හදන්න බැහැ. ඒ නිසා යහපත් සමාජයක්
හදන්න වැදගත් කරුණුවලදී අපි එකට ඉන්න ඕනෑ.
ඒකමතිකත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙබදී ෙවන් වී අෙප්
ෙද්ශපාලනය කරන එක ෙවනම ෙදයක්.

ෙම් වන ෙකොට පානදුරට ඔබ්ෙබන් මුහුෙද් නැවක් නතර
කරලා තිෙබනවා. ඒ නැෙව් ඉන්ධන ඉතා විශාල පමාණයක්
තිෙබනවා. ඒ නැව ඉතාම බරපතළ ෙලස දිරාපත් ෙවලා
තිෙබනවා. ටිෙකන් ටික ඉන්ධන මුහුදට ගලා යන බව ධීවරෙයෝ
අපට අවස්ථා කිහිපයකදී පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා. ඒ නැෙව්
විශාලත්වයත්, නිසැකවම දිරාපත් වී, නැව තුළ තිෙබන ඉන්ධන
මුහුදට එකතු වීෙම් අවදානමත් ගැන හිතන ෙකොට මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ස්ථිරවම කියන්න පුළුවන් ඉතාම බරපතළ සමුද
දූෂණයක් වීෙම් තිරසාර අවදානමක් තිෙබන බව. දැන් ඒ නැෙව්
තිෙබන ඉන්ධන පානදුර මුහුදට එකතු වුෙණොත් ෙමොරටුව,
පානදුර, වාද්දුව, කළුතර හා ෙබ්රුවල ආදී පෙද්ශවල ධීවර
ජනතාවෙග් ධීවර කර්මාන්තය වසර ගණනකට නතර කරන්න
වන තත්ත්වයක් මතු ෙවන්න පුළුවන්.

සමාජය ඇතුෙළේ නීතිරීති ශක්තිමත් කරන එක, ස්වයං විනයක්
සමාජෙය් ෙගොඩ නඟන එක ඒ පැත්තට ඇඟිල්ල ගහලා, ෙම්
පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරලා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. සමාජ
දූෂණ; බාල අපචාර, ෙවනත් විවිධ සිදුවීම් ෙවනවා. ඒවා ගැන ෙම්
කවුරුත් කථා කළා. ඒවාට එක පැත්තක ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි
බලපාන්ෙන්. සමාජමය ෙහේතු ඒවාට තිෙබනවා. ඒ සමාජමය ෙහේතු
නැති කරන්න නම් ඒවාට තුඩු දුන් සාධක නැති කරන්න අපි එක්ව
කියා කරන්න ඕනෑ. අපි එවැනි අවස්ථාවල කාලීන අවශ තා
ෙත්රුම් ගනිමින් වැදගත් නිෙයෝග, නීතිරීති ඉදිරිපත් කරන අතර,
ඒ නිෙයෝග නීතිරීති පණ ගන්වන්න අෙප් ගරු සභාෙව් සිටින
සියලුම
මන්තීවරුන්
සහෙයෝගය
දක්වමින්,
සාමූහික
එකඟත්වෙයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.

මීට කලින් ෙමක්සිෙකෝ ෙබොක්ෙක් ෙම් වාෙග්ම බරපතළ
ෙතල් ගලා යෑමක් සිද්ධ ෙවච්ච ෙවලාෙව්, ඒ වාෙග්ම
නවසීලන්තයට ඔබ්ෙබන් මුහුෙද් ෙම් වාෙග්ම බරපතළ ෙතල් ගලා
යෑමක් සිද්ධ ෙවච්ච ෙවලාෙව්, ඒ ඇති වුණු බලපෑම වසර
කිහිපයක් ගත ෙවලාත් අදටත් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම විෂය භාර
ඇමතිවරයාෙගත්, අදාළ නිලධාරින්ෙගත් අවධානයට ලක්
කරන්න කැමැතියි, පානදුරට ඔබ්ෙබන් මුහුෙද් නතර කරලා
තිෙබන, අබලන් ෙවච්ච ෙනෞකාව ඒ ස්ථානෙයන් ඉක්මනින්
ඉවත් කරන්න, එහි ඇති ෙතල් ඉක්මනින් ඉවත් කරන්න කටයුතු
කරන්න කියලා. ඒක බරපතළ කාරණයක්. මම ඒක සුළු ෙකොට
තකන්ෙන් නැහැ. ඒක අබලන් ෙවච්ච නැවක්. ඉවත් කිරීෙම්දී යම්
යම් පාෙයෝගික දුෂ්කරතා තිෙබන්න පුළුවන්.
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හැබැයි ඒ පෙද්ශෙය් ෙකෙරන ධීවර කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර
ගන්න නම් ඒ නැෙවන් ඇති විය හැකි බරපතළ අනතුර ඉවත් කළ
යුතුයි. දැන් ෙතල් කාන්දුව පටන් අරෙගන තිෙබන නිසා, වග කිව
යුතු බලධාරින්ෙග් විෙශේෂ අවධානය ඒ පිළිබඳව ෙයොමු කරවන්න
මම කැමැතියි. එයින් අනතුරට පත් වන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තය
විතරක් ෙනොෙවයි.
ෙම් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව ඉතා බරපතළ බරක්
කළුතර දිස්තික්කය දරනවා. දර්ශනීය මුහුදු තීරයන් සහ ඉතා
වටිනා ෙහෝටල් ෙම් පෙද්ශෙය් තිෙබනවා. සුළු සංචාරක
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා වාෙග්ම අතිශය
විශාල, මහා පරිමාණ සංචාරක ෙහෝටල් තිෙබනවා. ෙම්ක
ගල්කිස්ස දක්වාම පැතිෙරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතාම බරපතළ
තත්ත්වයක්. ඒක ඉතා දුරස්ථ, ෙබොෙහෝ දුරට ෙවන්න ඉඩ ඇතැයි
කියන එකක් ෙනොෙවයි.
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ෙතොරව කටයුතු කරන්ෙන් නම් පාර්ලිෙම්න්තුව වසා දැමිය යුතුයි.
- කළුතර දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අජිත් ෙපෙර්රා කියයි."
කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද "The Island" පුවත් පතත් එම
සිද්ධිය හරියටම වාර්තා කර තිෙබනවා. මා එය නැවත නැවත
කියන්නට අවශ නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කියවන්න, "The Island" පුවත් පත.
Island" පුවත් පත ඇති ෙන්.

ඔබතුමා ළඟ "The

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අද, ෙහට -අනිද්දා, එෙහම නැත්නම් ලබන මාසෙය් සිදු
වන්නට පුළුවන් ආකාරෙය් ඉතා බරපතළ සමුද දූෂණයක් පිළිබඳ
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. මා එක පුවත් පතක පමණක් ෙම් කාරණය
ගැන දැක්කා. නමුත් ඒ හැෙරන්නට ෙම් පිළිබඳව බලධාරින්ෙග්
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාද, ෙම් පිළිබඳව රජය ගන්නා
පියවර ෙමොකක්ද කියලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් ෙදනවා
වාෙග්ම යථාර්ථවාදී පියවරක් ගන්නා එකත් වගකීමක් කියන
කාරණය මතක් කරන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සමුද දූෂණය
පිළිබඳව තවත් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. වාද්දුවට ඔබ්ෙබන්
මුහුෙද් මුහුදු ෙවරළට ඉතාම ආසන්නෙයන් පැරණි ෙනෞකාවක්
නතර කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙපෞද්ගලික ව ාපාරිකෙයක් මිල දී
අරෙගන යකඩවලට පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා ෙකොටසක් කඩලා
ඉවත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ නැෙව් ෙකොටස් අති විශාල
පමාණයක් මුහුදු ෙවරළට ආසන්න මුහුෙද් තිෙබනවා. ඒ මුහුදු
ෙවරළට ආසන්න මුහුෙද්, මුහුදට බාධාවක් ෙලස ෙම් නැව නතර වී
තිබීම නිසා ඒ නැෙවන් ෙදපැත්ෙත් තිෙබන මාදැල් කර්මාන්තය
සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. එක් අවස්ථාවක ෙම්
ෙපෞද්ගලික ව ාපාරිකයා ඒ පෙද්ශෙය් ධීවරයන්ට යම් ආකාරයක
වන්දියක් ෙදන්නට එකඟ වුණා. ඒ වාෙග්ම රජය ෙම් පිළිබඳව යම්
මැදිහත් වීමක් සිදු කළ බවත් මා දන්නවා. නමුත් ඒ ෙපොෙරොන්දුව
ව ාපාරිකයා කඩ කළාට පසුව එතැනින් එහාට ගන්නා වූ පියවරක්
ගැන තවමත් කිසිදු ෙදයක් අපට දැන ගන්නට ලැබිලා නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම වාද්දුව පෙද්ශෙය් මාදැල් ධීවර කර්මාන්තෙය්
ෙයෙදන ධීවරයන් විශාල ගැටලුවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් කාරණා ගැනත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවනවා.
අද දින මෙග් හිතවත් මිතයකු හදිසි අනතුරකට ලක්වීම නිසා
මට ෙරෝහලට යන්නට සිදු වුණා. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු
ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව් දී මා ගරු සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. ඒ
අවස්ථාෙව් දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මැතිතුමා - එතුමා ගැන මෙග් ෙලොකු ෙගෞරවයක්
තිෙබනවා. එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂෙයන්ම එතුමාෙග්
තනතුර ෙවනුෙවන්ම රැඳිලා ඉන්න, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායන්
ගැන ෙබොෙහොම දන්නා ෙකෙනක්. - ඊෙය් දිනෙය් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එතුමා ඉදිරිපිට සිදු වුණු කාරණයක් ගැන
සම්පූර්ණෙයන් වැරැදි කරුණු ෙගන හැර දක්වා තිෙබනවා. එතුමා
කියලා තිෙබනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිනි තබනවා කියලා
අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා කියලා. හැබැයි මා වග කීෙමන්
යුතුව කියන්නට ඕනෑ, ෙම් පිළිබඳව පුවත් පත් නිසි ෙලස වාර්තා
කරලා තිෙබන බව. "ෙමෙහම ගිෙයොත් ජනතාව පාර්ලිෙම්න්තුවට
ගිනි තියාවි" කියලා "රිවිර" පුවත් පත වාර්තා කරලා තිෙබනවා. ඒ
මාධ ෙව්දීන්ට හරියටම ඒ ෙද් ඇහුණා. ඒ වාෙග්ම "මව්බිම" පුවත්
පත ෙම් කාරණය වාර්තා කරනවා, "මන්තීවරුන් වග කීෙමන්

It states, I quote:
"Close Parliament before people set it ablaze - UNP"

ෙමොකක්ද ෙම්ෙකන් කියන්ෙන්? මිනිස්සු ගිනි තබන්න කලින්
පාර්ලිෙම්න්තුව වසා දමන්න කියලා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් පසුබිම?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හරියාකාරව ඔබතුමාට
උත්තර ෙදන්නට ඕනෑ නිසා, ඊෙය් මෙග් කථාෙව් unedited
පිටපතක් හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මා ලබා ගත්තා. දැන්
ගිහිල්ලා ෙසොයන්න එපා, ඒක ෙකොෙහොමද ලබා ගත්ෙත් කියලා.
ෙම් පිළිබඳව අපි වගකීෙමන් උත්තර ෙදන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඊෙය් කියලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ඊෙය් මෙග් කථාෙව් unedited පිටපත මා කියවන්නම්.
එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:

"ෙම් ගරු මන්තීවරුන් තමන්ෙග් ඒ යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්ෙන්
නැත්නම්, තමන්ට ලැෙබන දීමනා, පඩිය ගැන සලකා ඒ වගකීම්
ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වහලා දමන්න ඕනෑ.
නැත්නම් ජනතාව ඇවිල්ලා ෙම්කට ගිනි තියලා දමයි. ෙමොකක්ද
ෙම්ෙක් ෙත්රුම? අද ෙම්ක විහිළුවක් කරෙගනයි තිෙබන්ෙන්."

ඔන්න ඕකයි මා ඊෙය් කිව්ෙව්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමනි. සමහර ෙවලාවට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙදෝෂ ගැන
කියනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂය ගැන වගකීම
දරන ඔබතුමාෙග් කල්පනාව එකවරම ෙවනස් වන්න ඇති. සමහර
විට ඔබතුමා අපට වඩා වයසින් වැඩි ෙකෙනක්. ඒ අතින් කල්පනා
කළාම සමාවක් ෙදන්නත් ඕනෑ. ඔබතුමා අෙත් ඒ අවස්ථාෙව් දී
සමහර විට මෙග් කථාෙව් unedited පිටපතවත් ෙනොතිෙබන්නට
ඇති. ඔබතුමා සමඟ මට ෙපෞද්ගලිකව පශ්නයක් නැහැ. නමුත් මා
ඊෙය් කියපු ෙදයට වැරදි අර්ථ නිරූපණයක් දීලා තිෙබනවා. මා
දන්නවා,
ඔබතුමන්ලාට
ෙම්ක
පශ්නයක්
බව.
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගණපූරණය දැනුත් නැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගණපූරණය තිෙබනවාද? දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉන්ෙන් මන්තීවරුන් කී ෙදනාද? මන්තීවරුන් ඉන්ෙන් නවයයි,
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමාත් එක්ක දහෙදනායි. ආණ්ඩු පක්ෂ
මන්තීවරුන් 161ක් සිටින පාර්ලිෙම්න්තුවක්. දැනුත් ඒ පශ්නය
මතු වනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතුවලට බාධා කරන්නට මට
වුවමනාවක් නැහැ. නමුත් මා නැවතත් ඔබතුමාට ඒ ගැන
කියනවා.
ගරු චන්දසිරි ගජදීර අමාත තුමා, මන්තීවරුන්ෙග් වගකීම්
ගැන කිව්වා; අෙප් ෛවද ජයලත් ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග්
වගකීම් ගැන කිව්වා. දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන්-
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

කාරක

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා 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.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තිෙබන්ෙන් ඊෙය් තිබුණු තත්ත්වයමයි. අප අද සමුද දූෂණය ගැන
කථා කරනවා. සමුද දූෂණය කියන මාතෘකාව පිළිබඳව කථා
කරන්න සම්පූර්ණ දිනයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ දිනය ෙවන්
කළාට පස්ෙසේ අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කී ෙදෙනක් ෙම් ගැන කථා
කරනවාද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විපක්ෂෙය් කී ෙදෙනක් කථා
කරනවාද? මා ආණ්ඩු පක්ෂයට විතරක් ෙදොසක් කියන්ෙන් නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුව කාලයක් තිස්ෙසේම ෙම් නරක පුරුද්ද ඇති
කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගණපූරණය නැතිව
වැඩ කරන්න, ඇමතිවරු නැතිව වැඩ කරන්න, අමාත වරුන්
විසින් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ලවා පශ්නවලට
උත්තර ෙදවන්න, මුහුණ ෙදන්න බැරි පශ්න මඟ හැරලා යන්න
ආදී නරක පුරුදු ඇති කරෙගන තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප
ෙම් පශ්නය මතු කරන ෙකොට ඒකට ෙක්න්තියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි මා එක ෙදයක්
කියන්න කැමැතියි. කළුතර දිස්තික්කෙය් ජනතාව
මනාප
පනස්දාහක් දීලා යම් විශ්වාසයක් ඇතිවයි මා ෙමතැනට එවලා
තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීකම මෙග් රස්සාව ෙනොෙවයි.
ෙම්ක මෙග් ෙසේවය. ෙම්ක මෙග් වග කීම. ෙම්ක මෙග් යුතුකම. ඒ
වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225 ෙදනාෙග්ම යුතුකම.
ඒක නිසායි මා ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් කල්පනා කරන්ෙන්. ඊෙය්
ෙම් පශ්නය වුණා. ඊෙය් මා මෙග් හදවතින් ඇති වුණු හැඟීම පකාශ
කළා.
හැබැයි අද ඒකට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා
වාෙග් වග කිව යුතු ෙකෙනක් -ඊෙය් එතුමා ඉදිරිපිට තමයි ෙම්
සිද්ධිය වුෙණ්- දවස ආරම්භෙය් වැරැදි අර්ථ නිරූපණයක් ෙදන්ෙන්
ඊෙය් වුණු ෙද්ට මාධ හරහා වැරැදි අර්ථ නිරූපණයක් ෙදන්නයි.
අන්න ඒ ෙච්තනාව වැරැදියි. අන්න ඒ අදහස වැරැදියි. ඒක යට
තිෙබන ෙද්ශපාලනය වැරැදියි. ආණ්ඩුවට ජනතාව බලය දීලා
තිෙබනවා. අපව විපක්ෂෙයන් තියලා තිෙබනවා. හැබැයි,
ආණ්ඩුවත්, විපක්ෂයත් ඒ වග කීම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉෂ්ට කරනවාද නැද්ද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභාව එක දවසක්
පවත්වාෙගන යන්න මිලියන කීයක් වියදම් කරනවාද? ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් වග කීම්, ව වස්ථාදායක වග කීම, මූල පාලන වග
කීම, පරිපාලන අධීක්ෂණය කියන වග කීම ඉෂ්ට කරන්න
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකොපමණ මුදලක් වැය කරනවාද? ෙම්වා ගැන අප
කථා කරන්න අවශ යි.
මා ආණ්ඩුවට ෙදොසක් කියන්ෙන් නැහැ. ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ෙදොසක් කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි මම
ෙදොසක් කියන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ඊෙය් ඔබතුමා
ඉදිරිපිට ෙවච්ච ෙදය ගැන, හෘදයංගමව හැඟීෙමන් යුතුව පකාශ
කරපු කාරණය ගැන අද දවස ආරම්භෙය් හිතා මතා පශ්නයක් මතු
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කළ එක. ෙමොකද, ඒ ගැන අපැහැදිලිකමක් තිෙබන්න බැහැ ෙන්.
"The Island" පත්තෙර් හරියටම තිෙබනවා නම්, "මව්බිම"
පත්තෙර් හරියටම තිෙබනවා නම්, "රිවිර" පත්තෙර් හරියටම
තිෙබනවා නම්, ඒ වාෙග්ම හැන්සාඩ් unedited පිටපෙත් වුණත්
හරියටම මම කියපු ෙද් වාර්තා කරලා තිෙබනවා නම් ෙමොකක්ද
ෙම්ෙක් තිෙබන ගැටලුව?
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක බරපතළ
පශ්නයක්. ෙම් තිෙයන සම්පදාය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්
සම්පදාය නැති කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්පදාය නැති
කරන්න කියලා කථා කරන අයට ෙපෞද්ගලිකව පහර ගහන්න
හදනවා නම් ඒ බලපෑමට යටත් ෙවන්ෙන් නැහැ; එෙහම යටත්
ෙවනවා නම් ෙම් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය
කියන්න අවශ යි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමා මාෙග් නම සඳහන් කරමින් විවිධ කරුණු
කියන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා. ඒ ගැන මා පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ.
එතුමාට ආරක්ෂා කරන්න ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සියලු
ජාතික පුවත් පත්වල අද තිෙබන සිරස්තල පවෘත්තිය එතුමාම
කිෙයව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් විධියට ගිෙයොත් වහලා දාන්න
සිද්ධ ෙවයි" කියලා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

"ජනතාව ගිනි තියයි" කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා කියන ෙද්ට මා සවන් දුන්නා
ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා උසාවිෙය් ෙබොෙහොම ඉවසිලිවන්ත
නීතිඥෙයක් ෙන්. ඒ විධියට ඉන්න ෙකෝ ටිකක්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒක පළමුවැනි කාරණය. "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙග්ට්ටු වහලා
දාන්න ෙවයි" කියලා එතුමා කිව්වාය කියලා පිළි ගත්තා. එෙහම
ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙදයක් උසි ගන්වන්නත් එපා.
එෙහම ෙදයක් උසි ගැන්වීෙම් අයිතියක් කිසිම පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයකුට නැහැ.
ෙදවැනි කාරණය තමයි, ෙමෙහම ගිෙයොත් මහ ජනයා
ඇවිල්ලා ගිනි තබා දමයි කියන එක. එයත් උසි ගැන්වීමක්.
"පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තබන්න මහ ජනයා ඇවිල්ලා කටයුතු කරයි"
කියලා අපි කියනවා නම් එෙහම කියන්ෙන් ඒෙක් බරපතළකම
ගැන ෙනොදැන ෙවන්න පුළුවන්. කියන්නම් වාෙල් කථාවක් නම්
ඒක ෙවන්න පුළුවන්.
නමුත් ෙමතැන එක ෙමොෙහොතකදී ගණපූරණයක් නැහැ
කියලා, අපි පඩි ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්න මිනිස්සු ටිකක් කියලා, පඩි
ගන්න ආපු මිනිස්සු ටික නැහැ, මහජනයා ඇවිල්ලා ෙම්ෙක්
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ෙග්ට්ටු වහලා දාවි, එෙහම නැත්නම් මහ ජනයා ෙම්ක ගිනි තියලා
දාවි කියලා ඔබතුමා කියනවා නම් ඒක ෙබොෙහොම සැහැල්ලුෙවන්
කළ පකාශයක් ෙලස සලකන්නට බැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
යුතුකම අද තිෙබන පධාන පවෘත්තිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුළු මහත්
පැවැත්ම පිළිබඳව කර තිෙබන පකාශනයක් නම් එම පකාශනය
සාකච්ඡාවට ලක් කිරීම. ඔබතුමා කියා තිෙබන ෙද් ඔබතුමා දැන්
විගහ කළා. ඒ විගහය ගැන මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ විගහෙය්ම
ඔබතුමා පිළිගන්නවා, "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙග්ට්ටු වහලා දාලා මහ
ජනයා කටයුතු කරයි" කියලා ඔබතුමා පකාශ කළාය කියලා. එය
බරපතළ පකාශයක්. ඒ ටිකම ඇති ඒ පකාශෙය් බරපතළකම-

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාෙග් ඒ පිළිතුරු දීම මම අගය කරනවා. ෙමොකද, ෙම්
ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එතුමා කියපු ෙදයට මට පතිචාර
දක්වන්නත්, මා කියපු ෙදයට එතුමාෙග් විගහය දක්වන්නත්
අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණෙය් මීට වඩා
ගැඹුරක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද මම කිව්ෙව්? මම කිව්ෙව්, ෙම්
පාර්ලිම්න්තුෙව් වටිනාකම නැති කර තිෙබනවාය කියන එකයි.
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148 වන ව වස්ථාව අනුව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට මූල පාලනය පිළිබඳ බලය පවරා තිෙබනවා;
පරිපාලන අධීක්ෂණය පිළිබඳ බලය පවරා තිෙබනවා; Fiscal
governance පිළිබඳ බලය පවරා තිෙබනවා. එෙහම තිෙයද්දී ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සීල් එකක් rubber seal එකක්- ෙවන්න එපා කියන එකයි මම කිව්ෙව්. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව මුදල් අමාත ාංශෙය් rubber seal එකක් ෙවන්න
එපා කියන එකයි මම කිව්ෙව්. අෙප් යුතුකම අපි ඉෂ්ට කරන්ෙන්
නැත්නම් වඩා ෙහොඳයි ෙම්ක වහලා දමන එක. අෙප් යුතුකම අපි
දිගින් දිගටම ඉෂ්ට ෙනොකෙළොත් සහ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මන්තීවරු තමන්ෙග් යුතුකම ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැති බව, ආණ්ඩු
පක්ෂය තමන්ෙග් යුතුකම ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැති බව, විපක්ෂය
වුණත් තමන්ෙග් යුතුකම ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැති බව ජනතාව
දැනගත්ෙතොත්, -අද ෙහටම ෙවනවාය කියලා මම කියන්ෙන්
නැහැ.- ෙම් තත්ත්වය වර්ධනය වුෙණොත් මතු අනාගතෙය් අපි
කාටවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ, ජනතාව ඒ
කැරැල්ල ගහනවා. මම ෙම් ෙමොෙහොෙත් ජනතාවට කියන්ෙන්
නැහැ කැරලි ගහන්න කියලා. මම කියන්ෙන් ෙම් වැරදි නිවැරදි
කර ගන්න කියලායි. එෙහම නිවැරදි කර ගත්ෙත් නැති
නායකයන්ට ඊජිප්තුෙව්දී ඒක වුණා; ලිබියාෙව්දී ඒක වුණා;
සිරියාෙව් අද ඒක ෙවනවා. නිවැරදි ෙවන්ෙන් නැති නායකෙයෝ,
නිවැරදි ෙවන්ෙන් නැති පාර්ලිෙම්න්තු මිනිස්සු ෙපරළා දමනවා;
ගිනි තියලා දමනවා. මිනිස්සු කැරලි ගහනවා. ඒක තමයි
ෙද්ශපාලනය. ඒක තමයි මිනිසුන්ෙග් හැඟීම. ඒක තමයි
මිනිසුන්ෙග් ස්වාභාවික හැසිරීම.
අද ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අද විනිශ්චයකාරවරු වර්ජනය
කරනවා. අද ෙම් රෙට් ජනතාවට තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා
කර ගැනීම පිළිබඳව අවසානයට යන්න තිෙබන තැන තමයි
අධිකරණය. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම්
පශ්නය හරියටම දන්නවා. ෙම් රෙට් ජනතාවට විධායකයත් එක්ක,
රජයත් එක්ක යම් පශ්නයක් මතු වුණාම, තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳ පශ්නයක් මතු වුණාම අවසානෙය් යන්න තිෙබන තැන
තමයි ෙපොලීසිය සහ අධිකරණය. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මන්තීවරුන්ෙගන් 223 ෙදෙනක්ම ඡන්දය දීලා අනුමත කර ගත්තු,
අධිකරණෙය් සහ ෙපොලීසිෙය් ස්වාධීනත්වය සඳහා වූ ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් දහහත්වන සංෙශෝධනය යටපත් කරලා, ව ාජ ෙලස
සකස් කර ගත්තු තුෙනන් ෙදෙක් බලෙයන් -ජනතාව ෙම්
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ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදකක බලයක් දුන්ෙන් නැහැ- දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් සම්පූර්ණෙයන්ම රාජ
ෙසේවෙය්, අධිකරණෙය් සහ ෙපොලීසිෙය් ස්වාධීනත්වය පහළට
දැම්මා. ඒ වුණත් නිර්භීත විනිශ්චයකාරවරු ඉන්නවා. ඒ අතරතුර
විධායකෙය් බලයට යට ෙවන්ෙන් නැති ෙගෞරවනීය
විනිශ්චයකාරවරු ඉන්නවා. ඒ අතරතුර විධායකෙය් බලයට යට
ෙවන්ෙන් නැති ෙගෞරවනීය ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න නිසා අපි ඒක දන්නවා. ඒ නිසා තමයි
අධිකරණෙය් ෙගෞරවය යම් පමාණයකින් ෙහෝ රැකිලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු කැරලි ගහන දවස පරක්කු
ෙවන්ෙන්. මිනිස්සු තවමත් අධිකරණය
විශ්වාස කරනවා.
එතෙකොට අද ෙමොකද ෙවන්ෙන්?
අද ආණ්ඩුෙව් පධාන ෙපෙළේ ශක්තිවන්ත මිනිස්සු
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ගහන්න යනවා නම්, ෙගවල් ගිනි තියනවා
නම්, තර්ජනය කරනවා නම් අද ෙමොකක්ද ඇති ෙවලා තිෙබන
තත්ත්වය? අද විනිශ්චයකාරවරුන්ට තමන්ෙග් යුතුකම ඉෂ්ට
කරන්න බැරි නම් ෙම් රෙට් සාධාරණයක් තිෙබනවාද? මිනිසුන්ට
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවාද? ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මිනිසුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු නැති
කරන්න එපා. අපිත් ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව මූලික කරගත්තු
යහ පාලනයක් ෙවනුෙවන් සටන් කරන මිනිස්සු. ඒ ෙවනුෙවන්
ෙපෞද්ගලිකව අෙප් ජීවිතෙය් කැපවීම් කරලා තිෙබනවා. මම
නැවත කියනවා. අෙප් ජීවිතෙය්
රක්ෂාව ෙම් මන්තීකම
ෙනොෙවයි. අපට ෙවනම වෘත්තියක් තිෙබනවා. අපි ඒ වෘත්තිය
කැප කරලා, අෙප් ෙපෞද්ගලික ජීවිතය කැප කරලා, විපක්ෂෙය්
මන්තීවරයකු හැටියට කරන්න තිෙබන යුතුකම තමයි ෙම්
කරන්ෙන්. ඒ නිසා විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු වශෙයන් කළ යුතු
යුතුම ඉෂ්ට කරනෙකොට ඒකට පතිචාර දක්වන්ෙන් ඒ මතය
යටපත් කරන්න නම්, මතක තියා ගන්න, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තිෙබන ආකර්යක්ෂමතාව, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රබර් සීල් එකක්
කරලා තිෙබනවාය කියන කාරණය පිළිබඳව අපි දිනපතා සමාජය
දැනුවත් කරන බව.
දැනුත් ගණපූරණය නැහැ. මම අද ගණපූරණය ඉල්ලන්ෙන්
නැහැ, ඊෙය් ඉල්ලපු නිසා. ඒක විහිළුවක් කර ගන්න අවශ
නැහැ. ඒ නිසා ගණපූරණයක් නැති පාර්ලිෙම්න්තුවත් එක්ක
ඉස්සරහට යනවා නම් අපි ඒ ගැන ෙවනම කථා කරමු. ඒකට
ෙවනම මුහුණ ෙදමු. අපි ඒ ෙද්ශපාලනය කරමු. ඒ නිසා මත තියා
ගන්න, එක පුද්ගලෙයක් හරි ඉන්නා බව. මම විතරක් ෙනොෙවයි,
මෙග් පක්ෂෙය් ෙම් මතය දරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක
අජිත් ෙපෙර්රා හුදකලාව කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය
මෙග් නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කළා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති ෙවලා තිෙබන කනගාටුදායක තත්ත්වය,
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබන
කනගාටුදායක තත්ත්වය ගැන විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා
කථා කළා. ෙම්ක අලුත් තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. කවුරු හරි
ෙකෙනක් ෙම් කටයුතු නිවැරදි කරන්න මූලික ෙවන්න ඕනෑ.
කවුරු හරි ෙකෙනක් ෙම් ගැන හඬ නගන්න අවශ යි. මම විතරක්
ෙනොෙවයි මෙග් පක්ෂෙය් ඉන්න, අවංකව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
ගැන
විශ්වාස
කරන,
පාර්ලිෙම්න්තුවට
පැමිෙණන,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න කරන, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවලට සහභාගි වන තවත් මන්තීවරු
ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒ අයට ෙගෞරව
කරන ගමන් කියනවා, ෙම්ක ඉවරයක් ෙවන්න ඕනෑ කියන
කාරණය. ඒ එක්කම ෙම් පශ්නය නැවත නැවත මතු කරනවා,
ගණපූරණය පිළිබඳ පශ්නය නැවත නැවත මතු කරනවා කියමින්,
මන්තීවරුන්ෙග් ඒ යුතුකම ඉෂ්ට වන තුරු, රෙට් මිනිසුන්ට ඒ
පිළිබඳ සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වන තුරු ඒ
සටන කරනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින් මම නවතිනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

435
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
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சம்பவத்தின்ேபா உாிய ைறயில் நடவ க்ைக எ க்காமல்
ெபா ஸாைரத் தைடெசய்த
யார்? எந்த அரசியல் பலம்
தைடெசய்த ?

Hon. J. Sri Ranga, please. You have 10 minutes.
[பி.ப. 5.05]

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

අද මට කාලය වැඩිපුර ලබා දී තිෙබනවා. හැම දාම මට
ෙදන්ෙන් විනාඩි 2යි. නමුත් අද ෙපොඩ්ඩක් වැඩිෙයන් දීලා
තිෙබනවා.
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்
நாங்கள் கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழான
ஒ ங்குவிதிகள் பற்றி விவாதித் க்ெகாண் இ க்கின்ேறாம்.
ஆனால்,
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
இைத ம்விட
இரண்
க்கியமான விடயங்கைளப் பற்றிப் ேபசலாம் என்
நான்
நிைனக்கின்ேறன். இன்
வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசர்ந்த
கைரேயாரப் பிரேதசங்களில் வா ம் மக்கள் கடற்ெறாழிைல
நம்பிேய வாழ்ந்
ெகாண்
க்கின்றார்கள். தைடெசய்யப்
பட்ட மீன்பி வைலகைளப் பயன்ப த்தி அப்பிரேதசங்களில்
மீன்பி ப்பதன் காரணமாக எதிர்காலத்தில் அங்குள்ள மீன்
இனங்கள் அழிந் ேபாகக் கூ ய வாய்ப் க்கள் உள்ளன.
இதனால், அப்பிரேதச மக்கள் மீன்பி த் ெதாழிைலத்
ெதாடர்ந்
ேமற்ெகாள்ள
யாத நிைலைம ஏற்ப ம்.
ெவளிநா களில், சிறிய மீன் குஞ்சுகள் தப்பிச்ெசல் ம்
வைகயில் ெபாிய மீன்கைள மாத்திரம் பி க்கக்கூ ய மீன்பி
வைலகேள சட்டாீதியாக அ மதிக்கப்ப கின்ற . ஆனால்,
இலங்ைகயில் ல்ைலத்தீ , யாழ்ப்பாணம், மன்னார் ேபான்ற
பிரேதசங்களில் ேவ
பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த மீனவர்கள்
"ேடாரா" ேபான்ற பாாிய படகுகைளப் பயன்ப த்திச்
சட்டவிேராதமான ைறயில் மீன்பி க்கின்றார்கள். இதனால்,
அங்கு
மீன்
இனங்கள்
அழியக்கூ ய
நிைலைம
ேதான்றியி க்கின்ற . எனேவ, இன்
நாங்கள் ேபசுகின்ற
விடயத்தி ம் பார்க்க, இவ்விடயம் க்கியமான .
இதற்கும் அப்பால், ஏற்ெகனேவ இச்சைபயிேல, வட
பகுதிக் கைரேயாரப் பிரேதசங்களில் பல்ேவ பிரச்சிைனகள்
ஏற்பட் க்ெகாண்
க்கின்றன என் கூறப்பட்ட . அதி ம்
குறிப்பாக, நான் இந்தச் சைபயிேல கிட்டத்தட்ட இரண்
மாதங்க க்கு ன் , மன்னாாிேல தமிழ் - ஸ் ம் மக்க க்
கிைடயில் ஒ கலவரம் உ வாவதற்கான சாத்தியக்கூ கள்
இ க்கின்றன என்
கூறியி ந்ேதன். அதாவ , அங்கு சில
அரசியல்
தைலைமகளி்ன்
நடவ க்ைககள்
காரணமாக
அங்குள்ள தமிழர்க ம் ஸ் ம்க ம் சண்ைட பி க்கக்கூ ய
நிைலைம ஏற்படப்ேபாகின்ற என்பதைன நான் இச்சைபயில்
ன்கூட் ேய கூறியி ந்ேதன். எனி ம், அதைனத் த ப்பதற்
குாிய எந்தவிதமான நடவ க்ைகக ம் உாியவர்களால்
எ க்கப்படவில்ைல. இதன் விைளவாக ேநற்
ன்தினம்
அப்பிரேதசத்தில்
கைரேயாரத்தில்
தமிழர்க ம்
ஸ் ம்க ம் அ த் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ
ர்ப்பாக்கிய
நிைலைம ஏற்பட்
க்கின்ற . இதற்கும் ேமலாக, இன்
மன்னார் நீதிமன்றம் கற்களால் தாக்கப்பட்
க்கின்ற . இ
ெதாடர்பாக நாங்கள் ெபா ஸாைரக் ேகட்டால், அவ்வாறான
ஒ
சம்பவம் அங்கு நடந்த
பற்றிக் கூ வதற்குக்கூட
ஆரம்பத்தில் அவர்கள் ம த்தார்கள். அந்த நீதிமன்றத் க்கு
எதிாில் ஆட்கள் கூட்டமாகக் கூ கின்றெபா
அங்கி ந்த
ெபா ஸார் ஆரம்பத்திேல அதற்கு எதிராகச் ெசயற்பட்
அதைனத்
த க்கவில்ைல.
உண்ைமயில்,
இந்தச்

வடக்கு, கிழக்கிேல தமிழர்க ம்
ஸ் ம்க ம் நீண்ட
காலமாக இைணந் வாழ்ந் வந்தார்கள். ஆனால், சில தமிழ்
ஆ தக் கு க்களினா ம் மற் ம் சிலரா ம்தான் இந்தத் தமிழ்
ஸ் ம் உறவில் விாிசல்கள் ஏற்பட்டன. இன்
த்தம்
ந் விட்ட
என்
அரசு
அறிவித்ததன்
பின்
உண்ைமயில் மீண் ம் இந்த இ
ச கங்க ம் ஒன்றாக
வாழ்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்
க்கின்ற . ஆனால், இன்
மன்னாாில் நீதிமன்றம் தாக்கப்பட்
க்கின்ற ; அந்தச்
சம்பவத்தின்ேபா
நீதிபதி ஜூட்சன் அவர்களின் ெபயைரச்
ெசால் "ெவளிேய வா!" என் கூக்குர ட்
க்கின்றார்கள்.
இவ்வாறான ஒ சம்பவம் ெதற்கில் நடந்தி ந்தால் அல்ல
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
எதிர்க்கட்சி
உ ப்பினர்களாக
இ ந்தி ந்தால் அவர்கள் சிைறயில் தள்ளப்பட்
ப்பார்கள்.
அைமச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்கள்கூட கடந்த காலத்தில்
பாரா மன்ற உ ப்பினராக இ ந்தேவைளயில் contempt of
court என்ற வைகயில் குற்றஞ்சாட்டப்பட் ச் சிைறப்ப த்தப்
பட்டார்.
ஆனால்,
மன்னாாில்
நைடெபற்ற
இந்தச்
சம்பவத்தின்ேபா
நீதிமன்றம் உைடக்கப்பட்டேபாதி ம்
இ வைர சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ைக ெசய்யப்படவில்ைல.
குறித்த கடற்பகுதியில் மீன்பி ப்பதற்காகச் ெசன்றவர்
கைள அங்கி ந் விலகும்ப நீதிமன்றத்தினால் தீர்ப்பளிக்கப்
பட்
க்கின்ற . இன்
நாங்கள் கடல் மாசைடதல்
சம்பந்தமாகப்
ேபசிக்ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
அங்ேக
மன்னாாிேல தமிழர்க ம்
ஸ் ம்க ம் மீன்பி ப்பதற்குப்
ேபாட் யி ம் இந்நிைலயிேல சம்பந்தப்பட்ட அரசியல்
வாதிகள் தங்கள
அரசியல் இலாபத்திற்காகத் திட்டமிட்ட
ைறயிேல இனக்குேராதத்ைதத்
ண் யி க்கின்றார்கள்.
மன்னார் Bishop வணக்கத் க்குாிய ராயப் ேஜாசப் அவர்கள்
தன மத நடவ க்ைகக க்கு அப்பால், மிக ம் சிரமத்தின்
மத்தியில் தன பிரயத்தனத்தின் லம் இந்த நிைலைமையக்
கட் ப்பாட் க்குள் ெகாண் வ வதற்கு
யற்சித் தி க்கின்
றார். இ சம்பந்தமாக ேநற் இர பத் மணிவைரகூட GA
அவர்கள் உட்பட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேபச்சுவார்த்ைத
நடத்தியி க்கின்றார்கள்.
இன்
"இனங்க க்கிைடேய
உடன்பா
ஏற்பட
ேவண் ம்; இன
ரண்பா
ந் விட்ட " என்
கூ கின்ற அரசு, இப்ப யான நடவ க்ைககள் இடம்
ெப வதற்கு இன் ம் ஏன் இடமளிக்கின்ற ? என்ப தான்
எல்ேலார் மனதி ம் எ கின்ற ேகள்வியாக இ க்கின்ற .
இன்
மீனவர்கள் தாங்கள் எப்ப
மீன்பி த்
வாழ்வ
என்
சிந்திக்க ேவண் ய இச்சந்தர்ப்பத்திேல, அங்கு
அவர்கள் தாக்கப்ப கின்ற ஒ நிைலைம ம் நீதிமன்றங்கள்
தாக்கப்ப கின்ற ஒ நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற . நான்
நிைனக்கின்ேறன், இன் ம் சில நாட்களிேல நீதிபதி ஜூட்சன்
அவர்கள் இடம் மாற்றப்பட் வி வார் என் . ஏெனன்றால்,
அவர்
அங்கி க்கின்ற
அரசியல்வாதிக க்குச்
சார்பாக
இயங்கவில்ைல என்பதால். இதைனப் பார்க்கின்றெபா
உண்ைமயில் அங்கு நீதிமன்றம் சுயாதீனமாக இயங்குகின்றதா
அல்ல வடக்கு, கிழக்கிேல நீதி இ க்கின்றதா என்ற ேகள்வி
மக்கள் மத்தியிேல எ கின்ற . த்தத்தில் ெப ம் பாதிப் க்
குள்ளான இந்த மக்கள் இனிேமலாவ தாங்கள் நிம்மதியாக
வாழ
மா என்
சிந்திக்கின்றெபா
, ஏன் இந்த அரசு
இனங்க க்கிைடேய மீண் ம் மீண் ம் பிரச்சிைனகைள ம்
குேராதங்கைள ம் வளர்க்கும்வைகயில் ெசயல்ப கின்ற ?
இப்ப யான சம்பவங்கைளத் த ப்பதற்கு ஏன் அரசாங்கம்
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எந்தவித நடவ க்ைககைள ம் ேமற்ெகாள்ளவில்ைல? என்ற
ஒ ேகள்வி மக்கள் மத்தியிேல எ கின்ற . குறிப்பாக, இந்த
நீதிமன்றம் தாக்கப்பட்டெபா
அங்கி ந்த ெபா ஸார்
எ வித நடவ க்ைக ம் எ க்காமல் இ ந்தி க்கிறார்கள்.
எனேவ,
நிச்சயமாக
இ
அரசின்
ஆதர டன்தான்
நடந்தி க்கும் என்
தமிழ் ேபசும் மக்கள் சந்ேதகப்ப
கின்றார்கள்.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ெபா ஸார் தாக்கப்பட்டதாக ம்
ெசய்தி வந்தி க்கின்ற . ெபா ஸ்
காயம் ஏற்பட் ள்ள .

காயமைடந்ததாக ம்
ெபா ப்பதிகாாிக்கும்

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.
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மனப்பான்ைம டன் வழங்கப்ப ம் பல்வைகத்
ைறகளின்
பங்களிப் க்களில் உல்லாசப் பயணம், மீன்பி மற் ம் கப்பல்
ேபாக்குவரத்
என்பன நாட் ன் பிரதான வ மானத்
ேதாற் வாய்களாகக் காணப்ப கின்றன. அதனால் கடல்சார்
சூழல் மாசைடயாமல் பா காக்கப்படல் ேவண் ெமன
அதிகாரசைப திடமாக உணர்கிற . அதற்ேகற்ப 1981ஆம்
ஆண் ன் 59ஆம் இலக்க கடல்சார் மாசைடதல் த ப் ச்
சட்டத்தின் ஏற்பா க க்கைமவாக கடல்சார் மாசைடதல்
த ப் அதிகாரசைப தாபிக்கப்பட்ட . கடல்சார் சூழைலப்
பரந்த
அ ப்பைடயில்
ேபணிப்பா காக்க ம்
அதைன
மாசுப த் ேவா க்கு
எதிராகச்
சட்ட
நடவ க்ைக
எ க்கும்ெபா ட் ம் அச்சட்டம் நீக்கப்பட் , 2008ஆம்
ஆண் ன் 35ஆம் இலக்க கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டம்
அறி கப்ப த்தப்பட்ட . இப் திய சட்டம் 2009ஆம் ஆண்
ைத மாதம் 1ஆம் திகதியன்
நைட ைறக்கு வந்த டன்
அதிகாரசைபயான கடல்சார் சூழல் பா காப் அதிகாரசைப
எனப் ெபயர் மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட .

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நீங்கள்
ெசால்வ சாி! ஆனால், கூட்டம் கூ கின்றேபாேதா, கற்கள்
எறியப்பட்டேபாேதா அந்தப் ெபா ஸார் தாக்கப்படவில்ைல.
எல்லாவற்ைற ம்
த் விட்
வ கின்றெபா
தான்
அவர்க க்கும் ெபா ஸா க்கும் இைடயிேல ைககலப்
ஏற்பட்
க்கின்ற . காயப்பட்ட
ன்
ேபர்! இன்
வடக்கு, கிழக்கிேல கூட்டம் கூ வதற்கு ன்ேப நீதிமன்றங்
களின் லம் அதற்குத் தைடயாைண பிறப்பிக்கப்ப கின்ற
என்ப
உங்க க்குத் ெதாி ம். ஆனால், அப்ப யான ஒ
தைடயாைண இங்கு பிறப்பிக்கப்படவில்ைல. எதற்காக அந்தப்
ேபாராட்டம் நைடெபற்ற ? நீதிபதியால் ெகா க்கப்பட்ட ஒ
தீர்ப் க்கு எதிராகத்தான் அங்ேக ேபாராட்டம் நடத்தப்பட்ட .
இ
"contempt of court" இல்ைலயா? இப்ப யான
நடவ க்ைகயினால் மக்க க்குச் சட்டத்தின்மீ
இ க்கின்ற
நம்பிக்ைக குைறந் வ கின்ற . [இைடயீ ]

අෙප් ගරු පුෂ්පකුමාර ඇමතිතුමා ෙපොල් පැළ ෙබදන්න ෙගදර
යන්න හදිසි නිසා මෙග් කථාව නවත්වනවා. ගරු පුෂ්පකුමාර
ඇමතිතුමා
ෙමොණරාගල
ෙපොල්
පැළ
හිටුවන්න
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ඒ නිසා මෙග් කථාව ෙබොෙහොම
ඉක්මනින් නවත්වනවා. මට කාලය ලබා දුන්නාට ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[பி.ப. 5.12]

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் - சுற்றாடல் பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of
Environment)

ெகளரவ கு க்களின் தவிசாளர் அவர்கேள! கடல்சார்
தீழ்ப் த் தைடச்சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் சம்பந்தமாக
நைடெப ம் இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாண்
சில
க த் க்கைளக் கூ வதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்ததற்காக
உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். கடலால் சூழப்பட் ள்ள
இலங்ைகத் தீவான இந் ச த்திரத்தின் ேகந்திரைமயத்தில்
அைமந்தி ப்பதனால் பலவித ெபா ளாதார பலன்கைளக்
ெகாண் ள்ள . இந்
ச த்திரத்தின் கிழக்கு, ேமற்கு
பிரேதசத்தில் பிரதான கப்பல் ேபாக்குவரத்
எல்ைலக்குள்
இத்தீ அைமந்தி ப்பதால் எம கப்பல் வாணிபத் ைறைய
அபிவி த்தி ெசய்வதன் லம் ெப மள
நன்ைமகைளப்
ெபற
ம். கட னால் ெபா ளாதாரத் க்குத் தாராள

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! Sir, I
rise to a point of Order. ஒ ங்குப் பிரச்சிைன ஒன்ைற
எ ப் கின்ேறன் .

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
சாி, கூ ங்கள்!

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

இப்ெபா
இச்சைபயிேல ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிையச்
ேசர்ந்த ஓர் உ ப்பினர்கூட இல்ைல; இப்ெபா
தான் ஓர்
உ ப்பினர் வந் ெகாண்
க்கின்றார். இன்
காைலயிேல
மாண் மிகு எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்கள் சைபயின்
Quorum சம்பந்தமாகக் குற்றஞ்சாட் யி ந்தார். இப்ெபா
அவர்தான் அந்தக் குற்றத்ைத ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
இச்சைபயிேல அவர்களில் ஒ வைரேய ம் காணவில்ைல;
காைலயிேல இ பற்றிப் ேபசியவைர ம் காணவில்ைல.
[இைடயீ ]

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

இச்சட்டத்தின்
ேநாக்கமாவ
அதன்
நியாயாதிக்க
எல்ைலக்குட்பட்ட, அதாவ
அ த்தள எல்ைலக்ேகாட்
ந் 200 கடல் ைமல்கள் பிரேதசத்தி ள் மாசைடதைலத்
த த்தல்,
கட் ப்ப த்தல்,
குைறவைடயச்
ெசய்தல்
என்பனவாகும். 1977ஆம் ஆண் ன் 22ஆம் இலக்க கடல்சார்
வலய சட்டத்தால் இப்பிரேதசம் மாசைடதல் த ப் ப்
பிரேதசமாகப் பிரகடனம் ெசய்யப்பட் ள்ள . அத் டன்
அதிகாரசைபயின்
நியாயாதிக்க
எல்ைல
300
மீற்றர்
நிலப்பிரேதசத்ைத ம் உள்ளடக்கி ள்ள .
வ டாந்தம் ஏறத்தாழ 4,000 கப்பல்கள் எம
ைற
கங்க க்கு வ ைக த வதால் அவற் க்குச் ேசைவகைள
வழங்குவதன் லம் எம
நா
ெப மள
வ மானத்ைதப்
ெபற் க்ெகாள்கின்ற . அவற்றில் கப்ப க்கு எாிெபா ள்
வழங்கல்
ேசைவ
க்கியத் வம்
ெப கிற .
ஒ
கப்ப
ந்
மற்றக் கப்ப க்கு எண்ெணய் மாற் தல்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

மற் ம்
ஒ
கப்ப
ந்
நிலப்
பிரேதசத்தி ள்ள
களஞ்சியசாைலக்கு எண்ெணைய மாற் தல் என்பன அதன்
ஒ
க்கிய ெதாழிற்பாடாகும். இச்ெசயற்பா
கடற்
பிரேதசத்தில் குழாய் லம் நைடெப வதால் விரயமாகும் மசகு
எண்ெணய் கடல்நீாில் கலக்கும்ேபா
கடல் சூழ ம் அதன்
சுற் ப் றத்தில் வா ம் உயிாினங்க ம் உயிரற்றைவக ம்
பார ரமாகப் பாதிக்கப்ப ம். ேம ம், ெதாழில் ட்ப அல்ல
மானிடத் தவ களினால் கடல்சார் சூழல் பார ரமாக
மாசைடயக்கூ ய
வாய்ப் க்கள் உண் . ெபற்ேறா ய
அைமச்சினால்
வழங்கப்பட்ட
உத்தர ச்சீட்
லம்
தற்ெபா
கப்ப க்கு எாிெபா ள் வழங்கல் நடவ க்ைக
நைடெப கிற .
இவ்ெவா ங்குவிதிக க்கைமவாக
அதிகாரசைபயினால் வழங்கப்ப ம் உத்தர ச்சீட் கடல்சார்
மாசைடதைலத் தைடெசய் ம் ெபா ட்டாகும். தற்ேபா
இலங்ைகயில் கப்ப க்கு எாிெபா ள் வழங்கும் உத்தர ச்
சீட் கைள 9 ேபர் ெபற் ள்ளனர். இவ்வைகயிலான
எதிர்பாராத இைட
களினால் கடல்சார் சூழல் மாசைடயக்
கூ ம் என்ற அச்சு த்தைல உணர்ந் , சம்பந்தப்பட்ட
சட்டத்தில் குறிப்பிட்டதற்கைமய அதிகாரசைப இவ்ெவா ங்கு
விதிகைள வ வைமத் ள்ள . அைவ தற்ேபா நைட ைற
யி ள்ளன. வ டாந்தம் எம
மண்ணில் கப்ப க்கு மசகு
எண்ெணய் எாிெபா ள் மாற் ம் நடவ க்ைககள் ஏறத்தாழ
35,000 வைர ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. இந்நிைலயான
கடல்சார் மாசைடதல் த ப்
ஏற்பா கள் நைட ைறயில்
இ ப்பதன்
க்கியத் வத்ைத உணர்த் கிற . உலகளாவிய
ாீதியில் கப்ப க்கு எாிெபா ைள வழங்கும் ெதாழிற் ைறயில்
உள்ள சர்வேதச தரத் க்கைமய இவ்ெவா ங்குவிதிகள்
வ வைமக்கப்பட் ள்ளன. எாிெபா ள் வழங்குவதற்கு
ன்
ஏற்படக்கூ ய மாசைடதைலத் த க்கு கமாக
ன்ேனற்
பாடாகத் தயாராக இ ப்பதற்கு இ
வழிசைமக்கிற .
இதனால் ஏற்ப ம் பாதகமான விைள கைளத் த க்க ம் இ
வழிேகா ம்.
இப்ெபா
சைபயிைனப் பார்க்கும்ேபா நான் மிகுந்த
சந்ேதாஷமைடகின்ேறன். காரணம், தற்ேபா
எதிர்க்கட்சி
உ ப்பினர்கள்
எவ ம்
சைபயிேல
இ க்கவில்ைல.
இப்பிேரரைணைய ஆதாிப்பதற்காக எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்
ஒ வர்கூட சைபக்கு வரவில்ைல. இ ப்பி ம், அவர்க ைடய
நாற்கா களாவ
இச்சட்ட லத் க்கு ஆதரவாக வாக்களி்க்
கட் ம் என் கூறி, விைடெப கின்ேறன்.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon.
Buddhika Pathirana. Before that, will an Hon. Member
propose the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair?
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

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

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්.
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු
මන්තීතුමා.

බුද්ධික පතිරණ

ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග් වැටුප්
විෂමතාව
இலங்ைக அதிபர் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின்
சம்பள ரண்பா
SALARY ANOMALY OF OFFICERS OF SRI LANKA
PRINCIPALS' SERVICE

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)
(The Hon. Buddhika Pathirana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවයට 2000.08.04 දින පත්වීම් ලැබූ
නිලධාරින්ට, ඒ වාෙග්ම ෙම් හා සමානව 2002.01.01 දින පත්වීම්
ලැබූ නිලධාරින්ට අදාළ වැටුප් සැකසීෙම්දී ලබමින් සිටි වැටුපට
අනුරූපීව වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවා ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් වැටුප්
වර්ධක ලබා දීම ෙහේතුෙවන් එම නිලධාරින්ට දැඩි වැටුප්
විෂමතාවකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති බවත්, එම විෂමතාව ඉවත් කර
ඔවුන්ට සාධාරණය කඩිනමින් ඉටු කිරීම සඳහා කටයුතු
ෙනොකරන්ෙන් නම්, 2010/12 චකෙල්ඛ අනුව එම අසාධාරණය මඟ
හැරවීම සඳහා 2000 වසරින් පසු ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවයට පත්වීම්
ලැබූ නිලධාරින්ට ඔවුන්ෙග් අභිමතය පරිදි යළි ගුරු ෙසේවයට යාමට
අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා එම චකෙල්ඛ වහාම කියාත්මක තත්ත්වයට
පත් කර වීම සහ එෙලස ඉල්ලීම් ෙනොකරන ලද නිලධාරින්ටද
ඔවුන්ෙග් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් වන පරිදි කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක්
ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි."
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් ගැටලුව?
පළමුෙවන්ම අපි පැහැදිලි කර ගන්නට අවශ යි, ෙම් ඇති ෙවලා
තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව. ෙම් ගැටලුෙවන් ෙම් ෙමොෙහොත වන විට
සමස්ත ලංකාව තුළම දළ වශෙයන් 1,500කට ආසන්න
විදුහල්පතිවරු පිරිසක් පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් අය
2000.08.04 හා 2002.01.01 දින පත්වීම් ලාභී විදුහල්පතිවරු. ෙම්
අය ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් ඉඳලා ශී ලංකා විදුහල්පති ධුර සඳහා
පත් වුණු අය. ෙම් අයට ගුරු ෙසේවෙයන් ලැබිය යුතු වැටුපට වඩා
මාසිකව රුපියල් 4,000 සිට 8,000 දක්වා විචලනය වූ විවිධ
පමාණෙය් වැටුප් අඩු වීමක් තිෙබනවාය කියන කාරණය ඉතා
කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ඔවුන් ගුරුවරෙයක් විධියට ලබපු වැටුපට වඩා රුපියල් 4,000
සිට රුපියල් 8,000 දක්වා අඩු වීමක් තිෙබනවාය කියන්ෙන් ෙම්
ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජය තුළ අපට පිළිගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්ද
කියන කාරණය අප පළමුෙවන්ම කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. එකම
සුදුසුකම තිබිලා, එකම දිනෙය් පත් වීම් ලබා ෙගන ගුරු භවෙතක්
අද ඉහළ වැටුප ලබනවා සහ විදුහල්පතිවරෙයක් අඩු වැටුප්
ලබනවා කියන්ෙන් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒ වාෙග්ම
විදුහල්පතිවරු ෙබොෙහෝ ආර්ථික දුෂ්කරතා මැද්ෙද් අතෘප්තිකර
මානසික මට්ටමකින් කටයුතු කිරීම විදුහල්පති භූමිකාෙව්
අභිමානය හා ෙගෞරවය ෙකෙලසන්නක් කියන කාරණය මා ෙම්
අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ.
ඇෙමරිකානු ජාතික මහාචාර්යවරියක් වූ වික්ෙටෝරියා ෙබ්කර්
මහත්මිය ඇෙමරිකාෙව් ඉඳලා ලංකාවට ඇවිල්ලා ෙමොණරාගල
දිස්තික්කෙය්, -ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා නිෙයෝජ
අමාත තුමාෙග් දිස්තික්කෙය්- සුදුවතුරආර ගම්මානෙය් පාසෙල්
අධ ාපනය ගැන අවුරුද්දක කාලයක් පර්ෙය්ෂණයක් කළා. ඒ
පර්ෙය්ෂණෙයන් පස්ෙසේ "The Blackboard Jungle" කියලා ඉංගීසි
ගන්ථයක් රචනා කළා. ඒක සමරසිංහ ගුණෙසේකර මහත්මයා
තමයි සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ "අෙප්
අධ ාපනෙය් සැබෑ මුහුණුවර" කියන ගන්ථය. ඒ ෙපොෙත්
වික්ෙටෝරියා ෙබ්කර් මහාචාර්යතුමිය පැහැදිලිව කියනවා,
"පාසලක සියලුම තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැදගත්ම භූමිකාව, නැත්නම්
ෙකොඳු නාරටිය හදවත බවට පත් ෙවන්ෙන් විදුහල්පතිවරයා"
කියලා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් අරෙගන දැන්
තිෙබන තත්ත්වෙය් ෙවනසක් ඇති කළ යුතුව තිෙබනවාය කියන
කාරණය අපි පිළිගන්නවා. ඒ එක්කම මා කනගාටු ෙවනවා. අද
ෙම් මාතෘකාව පිළිබඳව කථා කරන්න නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙම්
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඒක හරි. එෙහත් ගරු අමාත තුමා නැහැ.
ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතු අමාත ාංශ නිලධාරින්
එක්ෙකෙනක්වත් නිලධාරි කුටිය තුළ අපට දකින්නට නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් මතකයට එනවා, මීට
සති කිහිපයකට කලින් ෙපෞද්ගලික ෛවද විද ාල පිළිබඳ විවාදය
අවස්ථාෙව්දී උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට අදාළ, විශ්වවිද ාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට අදාළ සියලුම වගකිව යුතු
නිලධාරින්, නිලධාරි කුටිය තුළ සිටි බව. අද ඒ නිලධාරින්
ෙමතැනට පැමිණිලා නැහැ. ෙම්ක ෙබොෙහෝ විවාදවලදී අපි දකින
කාරණයක්. ෙම්ක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් පිළිතුරක් ෙද්වි. ඒ පිළිතුර
හදලා ෙදන නිලධාරින්ම තමයි අද ෙම් අවුල ඇති කරලා ෙම්
නිෙයෝජ ඇමතිතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා කවුරුත් අපහසුතාවට
පත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය මම වගකීමක් ඇතුව
කියනවා. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන්
කරන්න අවශ යි, විදුහල්පතිවරු කණ්ඩායම් වශෙයන්
අමාත ාංශයට ගිහිල්ලා වරින් වර ෙම් ගැටලුව ඉදිරිපත් කළ බව.
එෙසේ ඉදිරිපත් කිරීමට පතිචාරයක් වශෙයන්, පතිඵලයක් වශෙයන්
2008/05 චකෙල්ඛය නිකුත් කරනු ලැබුවා. එම චකෙල්ඛය මම
ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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එම චකෙල්ඛය තුළින් ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන විෂමතාව ඉවත්
කරන බව කිව්වත්, ඇත්තටම 2008/05 චකෙල්ඛෙයන් එම
විෂමතාව ඉවත් වුෙණ් නැහැ. ඉන් පසුව නැවතත් විදුහල්පතිවරු
කණ්ඩායම් වශෙයන් ගිහිල්ලා ඉල්ලීම් කරන ෙකොට 2010/12
චකෙල්ඛය නිකුත් කළා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම චකෙල්ඛෙය්
පිටපතකුත් සභාගත* කරනවා.
එම චකෙල්ඛෙයන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "2000 වසරින් පස්ෙසේ
විදුහල්පති ෙසේවයට පත් වීම් ලැබූ නිලධාරින්ට ෙම් විධිෙය්
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා, ඒ අසාධාරණය ෙවලා තිෙබන
නිසා ඒ අය කැමැති නම් නැවතත් ගුරු ෙසේවයට යන්න
අවස්ථාවක් ෙදනවා" කියලායි. මම ෙම්ක දකින්ෙන් "කැකිල්ෙල්
තීන්දුවක්" විධියටයි. විදුහල්පති ෙසේවෙය් වැටුප ගුරු ෙසේවයට වඩා
අඩු වුණාම, ඔහු ගුරු ෙසේවෙය් 1-I, එෙහම නැත්නම් 1වැනි
ෙශේණිෙය් I පන්තිෙය් ඉඳලා විදුහල්පති ෙසේවයට ආවාම ඔහුට
ලැෙබන්ෙන් ගුරු ෙසේවෙය් 2-II වැටුප නම්, ඔහුට ආපසු යන්න
ඉඩ ෙදන එක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක අනාගතෙය්දීත්
වැරදි පූර්වාදර්ශයක් බවට පත් වන නිසා විය යුතුව තිෙබන්ෙන් ඒ
අය නියම වැටුප් තලෙය් පිහිටුවන එකයි; ඒ සඳහා අවශ සෑම
කියා මාර්ගයක්ම ගන්න එකයි. නමුත් 2010/12 චකෙල්ඛෙයන්
නැවතත් ගත්ෙත් කැකිල්ෙල් තීන්දුවක්. ෙමොකක්ද? අභිමතය පරිදි
යළි ගුරු ෙසේවයට යන්න පුළුවන්ය කියන කාරණය.
එම චකෙල්ඛය නිකුත් වුණායින් පස්ෙසේ විදුහල්පතිවරු
ගණනාවක් ආපසු ගුරු ෙසේවයට යන්න ෙදන්න කියලා ඉල්ලුවා.
එෙසේ ඉල්ලපු අයෙග් නම් ගම් සහිතව දකුණු පළාත් අධ ාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 2010.05.07 වැනි දින අධ ාපන අමාත ාංශෙය්
-ෙර්ඛීය අමාත ාංශෙය්- ෙල්කම්වරයාට ලියුමක් යැව්වා,
"ෙදයියන්ෙග් නාමෙයන් ආපසු ගුරු ෙසේවයට යන්න ෙදන්න
කියලා ෙමන්න ෙම් විදුහල්පතිවරු ඉල්ලනවා, ඒ නිසා ඒ අය
නිදහස් කරන්න" කියලා. ඒ ඉල්ලීම අද දක්වා ඉෂ්ට ෙනොවීම ෙම්
තත්ත්වය තුළ ඇති වුණු තවත් තත්ත්වයක්. 2010 මැයි මස 07
වන දින දරන එම ලිපි ෙදක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සභාගත*
කරනවා.
ෙම් විධියට වරින් වර, වරින් වර විදුහල්පතිවරු ෙම් ඉල්ලීම
කළා. "බීරි අලින්ට වීණා ගායනා කරනවා වාෙග්" තත්ත්වයක්
තමයි ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්
විසින් ෙම් ඉල්ලීම සම්බන්ධෙයන් කියා කරනු ලැබුෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලු තත්ත්වයන්ෙගන්
පස්ෙසේ 2011.06.23 දිනැතිව 2011/24 චකෙල්ඛය නිකුත් කළා. ඒ
චකෙල්ඛය පරිදි විදුහල්පතිවරුන් 500ෙදනකු නැවත ගුරු
ෙසේවයට යන්න අවශ යි කියන කාරණය ඒ චකෙල්ඛෙය්
පළමුවන ෙඡ්දෙය්ම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා. මීට දවස්
තුනකට කලින් ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත්, මමත් සම්බන්ධ වුණු
සංවාදයකදී මා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, ඒ චකෙල්ඛෙය් පළමුවන
ෙඡ්දෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සඳහන් වනවාය කියලා. ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "නැහැ, එෙහම නැහැ.
චකෙල්ඛවල එෙහම තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා. මා ළඟ
දැන් ඒ DVD පටයත් තිෙබනවා. මා එය නැවත වරක් ඔබතුමාට
ෙදන්නම්. මීට දවස් තුනකට කලින් ඔබතුමා කියපු එක ඒෙක්
තිෙබනවා. ඒ ෙවලාෙව්ම මා ඔබතුමාට කිව්වා, "ෙම් චකෙල්ඛය
අරෙගන බලන්න. ෙම් චකෙල්ඛය අරෙගන කියවන්න. ෙම්
චකෙල්ඛෙය් එෙහම තිෙබනවා"යි කියලා. ෙමම අවස්ථාෙව්දී
2011.06.23 දිනැති 2011/24 දරන චකෙල්ඛය මා සභාගත*
කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

එම චකෙල්ඛය බැලුවාම ෙපෙනනවා, එම කාරණය එහි
පළමුවන ෙඡ්දෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා තිෙබන
බව. 2011.06.23 දිනැති චකෙල්ඛෙයනුත් ගුරුවරුන්ට අවශ
සහනය ලැබුෙණ් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉන් පසුව විදුහල්පති ෙසේවෙය් සිට ගුරු
ෙසේවයට යන්න හදන ෙම් ගුරුවරුන් පිළිබඳව නැවත වරක්
කියාත්මක ෙවලා ෙම් ගැටලුව විසඳන්න අධ ාපන අමාත ාංශෙය්
ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම් හා සහකාර ෙල්කම් කලාප කාර්යාල
දක්වා එන්න තීන්දුවක් ගත් බව මා සඳහන් කරන්න අවශ යි.
ඒක පජාතන්තවාදී තීන්දුවක්. හැබැයි අපි කනගාටු වන්න ඕනෑ.
ෙම් වාෙග් පුංචි පශ්නයක් විසඳන්න අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙර්ඛීය අමාත ාංශෙය්- ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්ට කලාප
අධ ාපන කාර්යාලයකට එන්න ෙවනවා නම්, සහකාර ෙල්කම්ට
කලාප අධ ාපන කාර්යාලයකට එන්න ෙවනවා නම් අෙප්
අධ ාපනය ගැන අපට හිතන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් අධ ාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ, අධ ාපන අමාත ාංශය තුළ ඉන්න
නිලධාරින්ෙග් වැඩ කරන මානසිකත්වය සහ ඔවුන්ට ෙමවැනි වැඩ
පිළිෙවළක් විධිමත්ව කියාත්මක කර ගන්න තිෙබන ෙනොහැකියාව
ගැනයි කියන කාරණය මා ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. සාකච්ඡාව
සඳහා පැමිෙණන බවට දැනුම් දී ඇති 2011.09.14 දිනැති ලිපියත්
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම කාරණෙය් පතිඵලයක්
විධියට 2011.09.22 වන දින අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙජ ෂ්ඨ
සහකාර ෙල්කම්තුමිය, සහකාර ෙල්කම්තුමිය සහ වැටුප් සකස්
කරන නිලධාරිනියන් ෙදෙපොළක් මාතර දිස්තික්කෙය් මුලටියන
කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට පැමිණ ෙම් වැටුප් විෂමතාව ගැන
ෙසොයා බැලුවා. එෙහම ෙසොයා බලා ෙම් කාරණය අවෙබෝධ කර
ෙගන විදුහල්පතිවරුන්ට ගුරු ෙසේවයට යන්නට අවශ නම් ඒ
සඳහා අවශ කටයුතු සම්පාදනය කරනවාය කියලා කිව්වා. ඉන්
පස්ෙසේ ෙම් විදුහල්පතිවරු දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම එම
හදනවාය කිව්ව වැඩ පිළිෙවළ ගැන විමසමින් සිටියා. නැවත වරක්
"බීරි අලින්ට වීණා ගායනා කරනවා වාෙග්" ඒ අයට යන්න
ෙදන්ෙන්ත් නැතුව, ඒ අයට අඩු වැටුපක් ෙදමින්, ඒ අය ඒ
ස්ථානෙය් හිර කර ෙගන, අෙන්ක විධ පීඩන මැද්ෙද් තබා ෙගන
ඉන්නවා.
2012 ජුනි මාසෙය් 06 වන බදාදා 209 වන කාණ්ඩෙය් 2 වන
කලාපෙය් හැන්සාඩ් නිල වාර්තාෙව් අෙශෝධිත පිටපෙත් 182, 183
හා 184 යන තීරුවල සඳහන් මා ෙමම කාරණය පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් ඉදිරිපත් කරපු පශ්නයකට අෙප් ගරු
නිෙයෝජ අමාත ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මැතිතුමා
ලබා දුන් උත්තරය මා සභාගත* කරනවා.
එම කාරණෙය්දී ගරු නිෙයෝජ
පිළිතුරක් ෙදමින් -

ඇමතිතුමා මෙග් පශ්නයට

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙමොකක් සම්බන්ධෙයන්ද?

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒක තමයි. නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙවන කථාවක ෙන් සිටිෙය්.
[බාධා කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමියනි, කෑ ෙනොගහ ඉන්න.
ෙම් වැදගත් කාරණාවක් ගැනයි කථා කරන්ෙන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, 2012 ජුනි 06වන බදාදා හැන්සාඩ්
වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. එදින මා ඔබතුමාෙගන් ෙම් පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න කළා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

අටුවා, ටීකා, ටිප්පණි -

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ තමන්ෙග් වාග් ෙකෞශල යන්
ෙපන්වා ෙම් කාරණය යටපත් කිරීමවත්, ෙම් තිෙබන ලිපි ෙල්ඛන
අටුවා, ටීකා, ටිප්පණි විධියට සලකා ෙම් විදුහල්පතිවරු 1500
ෙදනාෙග් පමණක් ෙනොෙවයි, ඉෙගන ගන්න දරුවන්ෙග්ත්, ඒ
පාසල්වල
ආචාර්ය
මණ්ඩලවලත්,
ඒ
වාෙග්ම
ඒ
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් අඹු දරුවන්ෙග්ත් අනාගතය පිළිබඳව
හාස යකට, විහිළුවකට ලක් කිරීමවත් ෙනොෙවයි කළ යුතුව
තිෙබන්ෙන්.

අධ ාපන අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් එක්ක එකතු ෙවලා ඒ
අයත් එක්ක කථා කරලා ෙම් විදුහල්පති පිරිසට සාධාරණයක්
ඉෂ්ට කරන්න බැරි ඇයි කියන කාරණයට ධනාත්මක
පෙව්ශයක් ලබා දීමයි කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ අයෙග්
අහිංසක ඉල්ලීම පිළිබඳව සලකා බලන්න. ෙම් රෙට් විවිධ
ව ාපෘති සඳහා -සමහර විට ලාභ උත්පාදනය ෙනොවන ව ාපෘති
සඳහාත්- ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් වියදම් කරන ෙමොෙහොතක
ෙම් විදුහල්පතිවරුන්ෙග් වැටුප් වැඩි වීම්, වැටුප් වර්ධක හා හිඟ
වැටුප් ලබා දීම හරහා ඒ අයව විදුහල්පති ෙසේවෙය් රඳවා ගැනීම
අපහසු ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා අපට වැඩ බලන
විදුහල්පතිවරුන් තමයි වැඩිපුර ඉන්ෙන් කියලා. විදුහල්පති
ෙසේවයට අවශ තරම් නිලධාරින් ෙනොමැති පශ්නයකුත්
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ අධ ාපන ඇමතිතුමාම සඳහන් කරනවා ෙම්
රෙට්
පාසල්
සංඛ ාව
වාෙග්
එකහමාරක
ගුණයක්
විදුහල්පතිවරුන් අවශ යි කියලා. නමුත් විදුහල්පතිවරු ඉන්ෙන්
ඊටත් වඩා අඩු සංඛ ාවක්. එයිනුත් සැලකිය යුතු සංඛ ාවක්
ඉන්ෙන් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු හැටියටයි. විදුහල්පති ෙසේවෙය්
පුරප්පාඩු තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වක් යටෙත් තවත් දහසකට,
එක්දහස් පන්සියයකට ෙසේවෙයන් ඉවත් වන්න සලස්වන එක
ෙනොෙවයි කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. කළ යුත්ෙත් ෙම් අය රඳවා
ගන්න අවශ කටයුතු සම්පාදනය කිරීමයි.
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එදා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන පශ්නයක් අහපුවාම ඒ
පශ්නයට ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා උත්තරය ලබා දුන්නා. අපි
දන්නවා ඒ උත්තර නිලධාරින් හදා ෙදන ඒවා බව. ෙම් උත්තර
හදලා ෙදන නිලධාරින්ම තමයි එදා විදුහල්පතිවරුන්ෙග් පශ්නය
විසඳන්න කලාප කාර්යාලවලට ආෙව්. මම ඉතා වගකීමක් ඇතිව
කියනවා, ඔබතුමා හාස යට ලක් වන, හෑල්ලුවට ලක් වන විධියට
ෙම් උත්තර හදා දුන්නු නිලධාරින් පිළිබඳව පුළුවන් නම් අදම ෙහට ෙනොෙවයි අදම- අමාත ාංශයට කථා කරලා ෙසොයා
බලන්නට ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමාත් දන්නවා, අපිත්
දන්නවා,
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තිතුමාත්
දන්නවා,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් අහලා උත්තර දුන්නාම, පැහැදිලි කර
ගැනීම් සඳහා අතුරු පශ්න තුනක් අහන්නට පුළුවන් කියා. සීමිත
කාලයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන විවාදයක් කරන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. ඒ නිසා ඒ දුන්නු උත්තරවල විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳව සහ
ඒ උත්තර තුළින් අහිංසක නිෙයෝජ ඇමතිතුමාව ෙනොමඟ ඇරලා
ෙම් සභාව ෙනොමඟ ඇරීම පිළිබඳව අපට දිගින් දිගටම කථා
කරන්නට බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් මම වගකීමක් ඇතිව
කියනවා, ෙම් ගරු සභාවත්, ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමාවත්,
අමාත ාංශයත් අපකීර්තියට පත් කරමින්, ෙනොමඟ යවමින්
ඉතාමත් වැරදි සහගත ෙතොරතුරු ෙම් පිළිතුර හරහා අමාත ාංශය
ලබා දී ඇති බව. හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ඒ අදාළ ෙකොටස මම
සභාගත කළා. ඒ පිළිතුර තුළ කියනවා, "ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක
සංඛ ා ෙකොමිෂන් සභාෙව් එකඟතාව මත 2011/24 චකෙල්ඛය
මඟින් ගුරු ෙසේවෙය් ලබමින් සිටි වැටුපට වැඩි ඊළඟ වැටුප්
පියවෙර් තබා වැටුප් සැකසීමට උපෙදස් දී ඇත" කියලා. ෙමෙහම
ෙදයක් සත වශෙයන්ම සිද්ධ ෙවලා නැහැ ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි. වගකීමක් ඇතිවයි මම කියන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විදුහල්පතිවරු
ඉල්ලා නැහැ ගුරු ෙසේවයට යන්න කියන කාරණය. අමාත ාංශෙය්
චකෙල්ඛය අනුව තමයි ඔවුන් ගුරු ෙසේවයට යන්න ඉල්ලුෙව්. මම
ඒ කාරණය සනාථ කරන්න අදාළ ෙල්ඛන සභාගත කළා. ඒ
ෙල්ඛන තුළින් ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කරන්න පුළුවන්, "අපිට
ෙම් විදුහල්පති ෙසේවය එපා, ෙම් විදුහල්පති ෙසේවය තුළ කටයුතු
කිරීෙමන් අපට කිසිම පගතියක්, සුගතියක් නැහැ, ඒ නිසා අපිට
ගුරු ෙසේවයට යන්න ෙදන්න" කියන අදහසින් ඔවුන් ඒ ඉල්ලීම්
කර තිෙබන බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැටුප හදා ගත්ෙත් නැත්නම්
පහළ වැටුප් තමයි ලැෙබන්ෙන්, ඉහළ වැටුප් හම්බ ෙවන්ෙන්
නැහැ කියලා අෙප් ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා එදා මෙග් අතුරු
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදමින් කියා සිටියා. නමුත් ඒ අයට ඒ වැටුප
හදලා ෙදනවා තියා, පළාත් සභාෙවන් පවා උපෙදස් පතලා තිෙබන
ඒ අයෙග් ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්නවත් අමාත ාංශෙය් ඉන්න
අත්තෙනෝමතික නිලධාරින්ෙග් නිලධාරිවාදී, අධිකාරීවාදී පාලනය
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ඉල්ලීම් යටපත් කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම ඉතා පැහැදිලිව
කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් තත්ත්වය ඉතා වැරදියි. 2008/5
චකෙල්ඛෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු කඩ කරලා; නැවතත් 2010/12
චකෙල්ඛෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු කඩ කරලා; ඉන් පසුව
2011.06.23 දිනැති 2011/24 චකෙල්ඛෙයන් ආපසු සැරයක්
බලාෙපොෙරොත්තු කඩ කරලා ෙම් පිරිස අනාථ භාවයට පත් කරලා
තිෙබන ෙමොෙහොතක ෙම් පිළිබඳව ෙම් සභාෙව්දී පැහැදිලි පිළිතුරක්
ලබා ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමාට, නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට ෙනොහැකි
නම් කරුණාකරලා මම ෙදවියන්ෙග් නාමෙයන් ඉල්ලනවා -ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි අද ඔබතුමා අපට පැහැදිලි පිළිතුරක්
ෙනොදුන්නාට කමක් නැහැ- අපට එක සහතිකයක් ෙදන්න කියලා.
ඒ ෙමොකක්ද?
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ෙම් නිලධාරින් ෙගන්වලා, ෙම් විදුහල්පතිවරුන්ෙග්
නිෙයෝජිතයන් ෙගන්වලා, ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා හැකි
ඉක්මනින් ෙම් සඳහා මැදිහත් ෙවනවාය කියලා අපට සහතිකයක්
ෙදන්න. අන්න ඒකයි අපි අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්. ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී
ෙම් විදුහල්පතිවරු පාච්චලයට ලක් කරන එක, ෙම් විදුහල්පතිවරු
නක්කලයට ලක් කරන එක ෙනොෙවයි අවශ ෙවන්ෙන්. ෙම්
විදුහල්පතිවරුන්ට ආත්ම ෙගෞරවයක් ඇතුව ෙසේවය කරන්න
පුළුවන් වාතාවරණයක් ෙගොඩ නැඟීමයි අවශ ෙවන්ෙන්.
ෙමොනවාද ඒ සඳහා කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්? ඒ සඳහා ෙමොනවාද
කළ යුතු විසඳුම් සහ ෙයෝජනා? 2010/12 චකෙල්ඛයට අනුව
ඉල්ලීම් කර ඇති අයට සිය අභිමතය පරිදි ශී ලංකා විදුහල්පති
ෙසේවෙයන් ගුරු ෙසේවයට යන්න ඉඩ ෙදන්න. ඒක ෙබොෙහොම
සාධාරණ ඉල්ලීමක්. එෙහම ෙදන්න බැරි නම් විදුහල්පති ෙසේවෙය්
ඉන්න අයට අඩුම ගණෙන් ගුරු ෙසේවෙය්දී ලබපු වැටුපවත්
ෙදයියන්ෙග් නාමෙයන් ලබා ෙදන්න. ඒ ෙදවැනි ඉල්ලීමයි.
2010/12 චකෙල්ඛයට අනුව ගුරු ෙසේවයට ඉල්ලුම් කර
ෙනොමැති විදුහල්පතිවරුන් ගුරු ෙසේවෙයන් ලැබිය යුතු වැටුපට
සමාන වැටුප් තලයක පිහිටුවීමට කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා
තිෙබනවා. මම අහන්ෙන්, ඒකත් සාධාරණ නැද්ද කියායි. ඒ
අයෙගන් ෙකොටසක් කියන්ෙන්, "අපට ගුරු ෙසේවයට යන්න
ෙදන්න" කියායි. තව ෙකොටසක් කියනවා, "අපි විදුහල්පති
ෙසේවෙය් ඉන්නම්. හැබැයි, අවම වශෙයන් ගුරු ෙසේවෙය් ලබපු
වැටුපවත් ෙදන්න" කියලා. චකෙල්ඛ නිකුත් කළාට, ඒ
චකෙල්ඛවලින් ඒ ඉල්ලන ඉල්ලීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැත්නම්
ෙම්ක ෙසොයලා බලන එක කාෙග් වගකීමක්ද? ඒක කඩ කරන
නිලධාරින්, ඒක මඟ හරින නිලධාරින්, ඒෙක් කාලය කා දමමින්,
කාලය අදිමින්, කල් මරන නිලධාරින් ගැන ෙසොයා බලා ඒ අය
ලවා ඒ වැෙඩ් කරවීම කාෙග් වගකීමක්ද? ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත සිදු
කළ යුතුව තිෙබනවාය කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
සිහිපත් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියලුම විදුහල්පතිවරුන්ට
2000 අෙගෝස්තු මස 04වන දින සිට ෙම් දක්වා ගුරු ෙසේවෙයන්
ලැබිය යුතු යම් හිඟ වැටුප් පමාණයක් තිෙබනවා. සමහර අය ෙම්
ෙමොෙහොත වන ෙකොට විශාම ගිහිල්ලායි ඉන්ෙන්. එෙහම නම් ඒ
අයෙග් විශාම වැටුප සැකසීෙම්දී ඒ අයට බරපතළ පශ්නයක් ඇති
ෙවනවා. ඇයි? ඔවුන් ගුරු ෙසේවෙය් 1 ෙශේණිෙය් 1 පන්තිෙය් හිටි
වැටුපට වඩා විදුහල්පති ෙසේවෙය්දී ලැබුණු වැටුප අඩු වුණා. සමහර
විට ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් ගුරු ෙසේවෙය් 2 ෙශේණිෙය් II පන්තිෙය්
වැටුපයි. එතෙකොට විශාම ගියාම හම්බ ෙවන්ෙන් කලින්ට වඩා
අඩු විශාම වැටුපක්. එෙහම නම් ෙම් කාරණය නියම පරිදි ගළපවා
ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ වැටුප් ගැළපිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම හිඟ වැටුප් අවසාන සතය දක්වා ෙම් අයට ලැබිය යුතුව
තිෙබනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ඒ හිඟ
වැටුප් අවසාන සතය දක්වා ඒ අයට ලබා දීමටත්, ඒ අයෙගන් ගුරු
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය ෙවන්නට කැමැති අයට අපමාදව, තවත්
කල් අදින්ෙන් නැතුව ඒ සඳහා ඉඩ ලබා දීමටත්, කකුෙලන්
අදිමින්
අමාත ාංශයත්,
අමාත වරයාත්,
නිෙයෝජ
අමාත වරයාත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් ෙනොමඟ යවන නිලධාරින්
පිළිබඳ අවශ විනයානුකූල කියා මාර්ග සහ ඒ ෙවනුෙවන් ගත
හැකි සෑම කියා මාර්ගයක්ම ගැනීමටත්, විදුහල්පතිවරු විධියට
තවදුරටත් ෙසේවය කරන්න කැමැති අයට ගුරු ෙසේවෙය්දී ලබපු
වැටුප ලබා දීමටත් කටයුතු කළ යුතුයි කියා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මිනිත්තු 20ක් අරෙගන තිෙබනවා.
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අය ගුරු ෙසේවෙය් සිටි
වැටුපට වඩා එක වැටුප් වර්ධකයක්වත් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. අඩුම
ගණෙන් ගුරු ෙසේවෙය් ලබපු වැටුපවත් ඒ අයට ලබා ෙදන්න. මම
නම් කියන්ෙන්, ගුරුවරෙයකු විධියට ඉඳලා විදුහල්පති ෙසේවයට
එන ෙකොට ඒ පුද්ගලයාට යම් කිසි ආත්ම ෙගෞරවයක් ලැබිය යුතුව
තිෙබනවාය කියායි. ඒ නිසා ගුරු ෙසේවෙය් ලබපු වැටුප ෙනොෙවයි,
ඊට එහා වැටුපක් ලැබිය යුතුයි. සමහර ෙව්ලාවට ඒක ෙදන්න
අමාරු පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, අවම වශෙයන් ගුරු ෙසේවෙය්
ලබපු වැටුපවත් ඒ විදුහල්පතිවරුන්ට ෙදන්නට කටයුතු කරන්න.
ෙමන්න ෙම් කියන විසඳුම් ෙයෝජනා තුන ෙකෙරහි රජෙය්
අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ අය සම්බන්ධෙයන් සාධාරණ කියා
මාර්ගයක් ගන්නය කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
ඊට අමතරව මම නැවත නැවතත් අවධාරණෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි අහන පශ්නවලට අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්
එවන පිළිතුරු හා වාර්තා සම්බන්ධෙයන් අමාත ාංශ මට්ටමින්
ඔබතුමන්ලාට සෘජුව වග කියන කමෙව්දයක් හරහා යම් කිසි
විමර්ශනයක් කරන්න කියලා.
එෙහම
විමර්ශන
ෙනොකරන
තාක්කල්
අධ ාපන
අමාත ාංශෙය් ඇති වන ෙම් පශ්න තවදුරටත් ෙම් විධියටම ඇති
ෙව්වි. අර නිල ඇඳුම් පශ්නය ඇති වීමට ෙහේතුවත් ඔන්න ඕකයි.
නිලධාරින් ඇමතිවරුන්ව ෙගොනාට අන්දන්නට ගත්ත උත්සාහය
නිසායි ඒක වුෙණ්. ඒ නිසා අධ ාපන අමාත ාංශය භාර ගරු
අමාත තුමා, ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙම් කාරණා ගැන
ෙබොෙහොම සංෙව්දීව කල්පනා කරලා ෙම් නිලධාරින්ට උවමනා
විධියට අමාත ාංශ නටවන්න ෙදන සංස්කෘතිය ෙවනස් කරන්න
සාධනීය පියවරක් තබාවි කියා අප විශ්වාස කරනවා. එෙහම
කටයුතු කිරීෙම් ශක්තිය ඔබතුමන්ලාට ඇතැයි අප අෙප්ක්ෂා
කරනවා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් ෙසල්ලම, ෙම් සූදුව නිලධාරින්ට
කරන්න ෙදන්න එපා. ෙම්ක කරන්න පුළුවන් කියලා පළාත් සභාව
පැහැදිලිව කියද්දී, චකෙල්ඛ නිකුත් ෙවලා තිබියදී, ඒ
චකෙල්ඛවලට පිටුපාමින් කටයුතු කරන්ෙන්, රජය සමහර
කාරණාවලදී කියන විධිෙය් ජාත න්තර කුමන්තණද, ෙද්ශීය
කුමන්තණද, එෙහම නැත්නම් ෙම්වා පිටුපස ඉඳෙගන
තමුන්නාන්ෙසේලාව අපකීර්තියට පත් කිරීෙම් උවමනාෙවන්
කියාත්මක වන පුද්ගලෙයෝද කියන කාරණා පිළිබඳව
තමුන්නාන්ෙසේලා සංෙව්දීව කල්පනා කරලා ෙම් විදුහල්පති පිරිසට
උපරිම සාධාරණය, යුක්තිෙය් නාමෙයන් ලබා ෙදන්නය කියා
ඉල්ලමින් මෙග් ෙයෝජනාව ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙයෝජනාව ස්ථීර කරන්ෙන්, ගරු අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෙමම
පශ්නයටම
2012.06.06වැනි දා අෙප් හිතවත් ගරු විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා පිළිතුරු දීලා තිෙබනවා. ගරු බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමා අහලා තිබුෙණ්, "ගුරු ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී
විදුහල්පතිවරුන් බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගයට ඉදිරිපත් වී, සමත්
වීෙමන් පසු විදුහල්පති
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය
වූ
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විදුහල්පතිවරුන් කලින් ෙසේවයට වඩා පහළ වැටුපක් ලබන බවත්;
එම ෙහේතුව නිසා ඔවුන් දැඩි මානසික හා ආර්ථික අපහසුතාවන්ට
මුහුණ පා සිටින බවත්; එතුමා දන්ෙනහිද" කියලායි. ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර වුෙණ්, "අනුරූපී වැටුප් පියවෙරහි
පිහිටුවනු ලබන ෙහයින් වර්තමානෙය් එම තත්ත්වය ෙනොපවතී."
කියලායි. ඒ කියන්ෙන්, ජුනි මාසෙය් කියනවා එෙහම එකක් නැහැ
කියලා. නමුත් අදටත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. එතෙකොට පිළිතුරම
තර්කානුකූල නැහැ. ඊට පස්ෙසේ අහලා තිෙබනවා, ".....මීට ෙපර
ගුරු ෙසේවෙය් දී ලැබූ වැටුප් තලයට වැඩි වැටුප් තලයක පිහිටුවීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද" කියලා. නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්
පිළිතුර වුෙණ්, "ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් එකඟතාව මත 2011/24 චකෙල්ඛය මඟින් ගුරු ෙසේවෙය්
ලබමින් සිටි වැටුපට වැඩි ඊළඟ වැටුප් පියවෙර් තබා වැටුප්
සැකසීමට උපෙදස් දී ඇත." යන්නයි. එතෙකොට දීලා තිෙබන
පිළිතුරම පරස්පරයි. එක පිළිතුරක කියනවා, "වර්තමානෙය් ඒ
කාර්යය ෙකරී ඇත" කියලා. ඊළඟ පිළිතුෙර් කියනවා, "කරනු
ඇත" කියලා. යථාර්ථය "ෙකරී නැත" කියන එකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපනය ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 12.(1) අනු ව වස්ථාවට වැෙටන මූලික
අයිතිවාසිකමක් විධියට ගිය මාෙසේ Z-score සම්බන්ධ නඩුෙව්දී
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පිළිගත්තා. අධ ාපනය මූලික අයිතිවාසිකමක්
කියලා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් සෘජුවම කියලා නැහැ. නමුත් අර්ථ
නිරූපණය මඟින් ඒ කාරණය පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා
අධ ාපනය පිළිබඳ කාරණය ෙම් රෙට් සියලුම ජනතාවෙග්
අයිතිවාසිකමක්. ඒක ශිෂ ශිෂ ාවන්ෙග් අයිතිවාසිකමක් විතරක්
ෙනොෙවයි, ගුරුවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකමක් විතරක් ෙනොෙවයි,
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකමක් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට්
සමස්ත සමාජෙය් ඉන්න සියලු ෙදනාෙග්ම අයිතිවාසිකමක්.
ෙමොකද, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න, ෙම් රෙට් අනාගතය දියුණු
කරන්න හැක්ෙක් එකම කමයක් මඟින් පමණයි. ඒ තමයි
අධ ාපනය. නිදහස් අධ ාපනය ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කරන්න
එක්සත් ජාතික පක්ෂය, දිවංගත සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර
මැතිතුමා, ඉන් පසුව අෙප් පක්ෂෙය් නායකෙයෝ ඉතාමත් නිශ්චිත
ස්ථීරසාර පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිදහස් අධ ාපනය වඩ
වඩා අර්ථවත් කරනවා ෙවනුවට අද පසුපසට ඇදී යන තත්ත්වයක්
තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන්ත් ඒ තත්ත්වයමයි. අඩු පාඩු ඇති
ෙවනවා තමයි. අඩු පාඩු හදා ගන්න අවශ යි. නමුත් අඩු පාඩු හදා
ගන්ෙන් නැතිකම සහ අඩු පාඩු හදනවා කියලා ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු
ෙදන එක ෙම් විදුහල්පති ෙසේවය තුළ ඉන්න ඉතාම වටිනා
ෙසේවයක් කරන විදුහල්පතිවරුන් අෛධර්යයට පත් කිරීමක්.
ජීවන වියදම ෙබොෙහොම වැඩි ෙවලා තිෙබන කාලෙය්, ජීවිතයට
මුහුණ ෙදන එක, තමන්ෙග් දරුවන්ට උගන්වන එක, තමන්ෙග්
දරුවන්ෙග් අෙනක් පහසුකම් සපයන එක, එදිෙනදා කන ෙබොන
එක පවා ඉතාම අපහසු ෙවලා තිෙබන කාලෙය්,
විදුහල්පතිවරුන්ව ඔවුන් කරන ෙසේවයට ගැළෙපන වැටුප් තලයක
තබන එක යුතුකමක්. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට උසස් වීමක් ලැබුණාම
ඔවුන් හිටියාට වඩා පහළ තලයකට දමන එක තර්කානුකූල නැති
අමෙනෝඥ කියාවක්.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ඇමතිවරු
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිතුරු ෙදනවා. ඇමතිවරුන්ට, නිලධාරින්
පිළිතුරු ෙගනැවිත් ෙදනවා. ඒ පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද
කියලා ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැතිවයි එය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. දැන්
මම පැහැදිලි කරපු ආකාරයට ෙම් පශ්නයටම එක පිළිතුරක
කියනවා "පශ්නය විසඳා ඇත" කියලා. අෙනක් පිළිතුෙර් කියනවා,
"පශ්නය විසඳීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි" කියලා. ෙමොකද, අපට
හරියටම ලිඛිත පිළිතුර කියවන්න ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා ගරු
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට ෙව්වා, ෙවන කාට ෙහෝ ෙව්වා,
හරියටම ෙම්ක ෙත්රුම් අරෙගන අතුරු පශ්න අහන්න අමාරුයි.
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හැන්සාඩ් වාර්තාවට උත්තරය ඇතුළත් වුණාම ෙපෙනනවා,
උත්තර එකිෙනකට පරස්පරයි කියලා. ෙම්ක තමයි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තත්ත්වය. දැන් මීට කලින් මුලසුන දැරූ අෙප්
ගරු ජානක බණ්ඩාර මැතිතුමා එක කාලයක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ධුරය දැරුවා.
එතුමා ඒ තනතුෙරන් අස් වුණා. මම එතුමාෙගන් ඇහුවා, "ඇයි,
ඔබතුමා අස් වුෙණ්?" කියලා. "ඔබතුමා වාෙග් අවංක ෙකෙනක්,
විනිශ්චයකාරවරෙයක් වශෙයන් පළපුරුද්දක් තිෙබන ෙකෙනක්
ෙම් තනතුර දරන්න ඕනෑ"ය කියලා මම එතුමාට කිව්වා. එතුමා
මන්තී ධුරය පමණක් දරන හින්දා පූර්ණකාලීනව ෙම් තනතුර
දරන්න පුළුවන්ය කියලාත් මම කිව්වා. ඊට එතුමාෙග් පිළිතුර
වුෙණ් ෙමොකක්ද? එතුමා මට කිව්වා, මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ
කාරක සභාෙව් ෙදන නිෙයෝගයන්ට රජෙය් ෙසේවය විසඳුම්
ෙදන්ෙන් නැති නිසා, ඒ මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
ෙදන නිෙයෝගයන්ට ගරු ෙනොකරන නිසා මා ෙම් තනතුර
දැරීෙමන් අර්ථයක් නැහැ, ඵලක් නැහැ, ෙම්ක නිරර්ථක
උත්සාහයක් කියලා එතුමා අස් වුණා කියලා. එතුමා ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් මන්තී ෙකෙනක් වුණත් තමන්ෙග් ඒ ධුරෙයන් අස් වුණා.
ෙම් කාරණය අපි රටට කියන්න ඕනෑ. මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ
කාරක සභාවට ෙපත්සම් ෙදන්න, ආණ්ඩු පක්ෂය ෙහෝ විපක්ෂය
කියලා පක්ෂ ෙභ්දයක් නැතිව ෙම් ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුව
ජනතාවෙග් පශ්න විසඳනවා කියලා අෙප් ජනතාවට අපි කියනවා.
හැබැයි ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාට සභාපති ධුරෙයන්
ඉල්ලා අස් ෙවන්න සිදු වනවා, මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාෙව් නිෙයෝගයන් අනුව රජෙය් නිලධාරින් කටයුතු කරන්ෙන්
නැහැයි කියන ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වය නිසා. එතෙකොට
ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් රජය අපහසුතාවට
පත් කරන්න කරන කටයුත්තක් ෙනොෙවයිෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පශ්නවලට වාචික
පිළිතුරු ෙදන්න කියලා කිව්වාම ෙබොෙහෝ ඇමතිවරු -හැම ෙදනාම
කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. අධ ාපන ඇමතිතුමා, නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා හැම දාම ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා- ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය්
පධාන සංවිධායකතුමා වන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට
ෆයිල් එක භාර දීලා යනවා. අපට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාෙගන් අතුරු පශ්න අහන්න බැහැ. එතුමාෙගන් අතුරු
පශ්න අහලා වැඩක් නැහැ. ෙමොකද ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මැතිතුමාෙග් දැනුෙම් පරාසයට එය වැෙටන්ෙන් නැති නිසා. ඉතින්
එතුමා කටට එන ෙමොනවා හරි ෙදයක් කියලා ඒ කාලය ගත කර
ගන්නවා. එතුමාෙග් දක්ෂතාෙවන්, පළපුරුද්ෙදන් එතුමා ඒ වැෙඩ්
කර ගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් යථාර්ථය එය
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගත
කරලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ෙමෙහම ෙවන්න ෙදන්න බැහැ.
අධ ාපනය පිළිබඳව පශ්නයකට පිළිතුරු ෙදනවා; පශ්නයට
උත්තර පරස්පරයි. ඒ වැෙඩ් ෙකෙරන්ෙන්ත් නැහැ. නිලධාරින්ෙග්
වග කීමක් නැහැ. වග කියන ෙකෙනක් නැහැ.
දැන් ෙම් සභාව දිහා බලන්න. අධ ාපනය පිළිබඳව සාකච්ඡා
කරන ෙමොෙහොෙත් නිලධාරින්ෙග් කුටිය තුළ අද අධ ාපන
අමාත ාංශෙය් එක නිලධාරිෙයක් ඉන්නවාද? ෙම් අෙප් හඬට
ඇහුම්කන් ෙදන්න ෙකෙනක් ඉන්නවාද? අධ ාපනය පිළිබඳ
උනන්දුවක් තිෙබන මන්තීවරෙයක් වශෙයන් ගරු බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමා අද ෙබොෙහොම සාරගර්භ විධියට ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත්
කළා. එතුමා දිගින් දිගටම ෙම් පශ්නය සම්බන්ධව අවෙබෝධෙයන්
කටයුතු කරන ෙකෙනක්.
හැබැයි අද ෙම් කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී කරන කථාව පුවත්
පත් කීයකද පළ ෙවන්ෙන්? අද මාධ කීයකද ෙම් කථාව පළ
කරන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම අදාළ අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ට ෙම්
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කරන කථාවල අදහසක් ලබා ගන්න වග කිව යුතු එම නිලධාරින්
ෙම් සභාවට එන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
ඇතුෙළේ තිෙබන තත්ත්වය. ඒක තමයි මම කියන්ෙන්, ෙම්
තත්ත්වය රෙට් ජනතාව දැන ගත්ෙතොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඔවුන්
ගිනි තියනවා කියලා. ඒක තමයි තත්ත්වය. ඒ නිසා ෙම් ෙද්
ෙවන්න ඉඩ තියන්න එපා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ලජ්ජාවට පත්
කරන්න එපා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පරිපාලන අධීක්ෂණය, මූල
කළමනාකරණය, මූල
පාලනය පිළිබඳ වගකීම තිෙබන
ආයතනයයි. ව වස්ථාදායක බලය තිෙබන ආයතනයයි. විධායක
බලය ෙවන තැනක තිබුණාට ඉතිරි අතිමහත් බලතල තිෙබන්ෙන්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව බලයක් නැති තැනක්
බවට පත් කරන්න එපා. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ නැති
ෙවච්ච බලය, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් දීලා තිෙබන බලය අපි
නැවත ලබා ගන්න ඕනෑ.
එෙහම කෙළොත් තමයි ෙම් අසරණ ෙවච්ච විදුහල්පතිවරුන්ට
සහනයක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසායි ගරු
අධ ාපන නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට ෙම් ශක්තිය මම ෙදන්ෙන්. අපි
ෙම් කියන ෙද් ඔබතුමාට ශක්තියක්. ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ෙබොෙහොම උනන්දුයි. ඔබතුමා මිනිස්සුන්ෙග් ෙව්දනාව ෙත්ෙරන
ෙකෙනක්. ඔබතුමා පශ්න විසඳන්න උනන්දු වන ෙකෙනක්.
නමුත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙපොදු අකාර්යක්ෂමතාව නිසා, ආණ්ඩුෙව්
පතිපත්තිවල අර්බුදය නිසා අවුලක ඉන්න ඔබතුමාට, අතිමහත්
සංකීර්ණ ජාලයක පැටලිලා ඉන්න ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව ෙම්
සඳහා කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් කියන්න
කැමැතියි, ෙම් පශ්නය ඉතාම වැදගත් පශ්නයක්, කාලීන
පශ්නයක්, රෙට් අනාගතය පිළිබඳව බලපාන පශ්නයක්, ගුරු
වෘත්තිය හා විදුහල්පති ෙසේවය අෛධර්යයට පත් කරන පශ්නයක්
කියලා. ෙම් පශ්නය සඳහා විසඳුම් ෙසවීමට කටයුතු කළ යුතු
කාලය දැන් එළඹ ඇත කියමින් මම නතර වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව නවත්වන්න ඉස්ෙසල්ලා
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමොකද ඔබතුමාෙග් කථාවට මම සාවධානව
ඇහුම්කන් දුන්නා. ෙමෙහම වුෙණොත් පාර්ලිෙම්න්තුවට මහ
ජනතාව ගිනි තබයි කියන එක නැවත වාරයක් ඔබතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නැවත නැවතත් කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙහම කියන්ෙන් නැතිව ඔබතුමාෙග් හිෙත් ෙම් සඳහා
විකල්ප ෙයෝජනා නැද්ද?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

විකල්ප ෙයෝජනා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි ජනතාවෙග් පරමාධිපත ය රකින්ෙන්.

451

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔව්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එංගලන්තෙය් ගයි ෙෆොක්ස් පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තියන්නට
ආවා. පළමුවැනි ෙජ්ම්ස් රජතුමාෙග් කාලෙය්දී ඔහුට විරුද්ධව
ෙලොකු ෙචෝදනාවක් තිබුණා. ඒ නිසා ඔහුට විරුද්ධව එදා බිතාන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගත්තා. අපි සියලු
ෙදනාම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මන්තීවරු.
අෙප්
ෙගෞරවය,
ස්ෛවරීත්වය, රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව යන සියලු දෑම ආරක්ෂා
ෙවන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. ඉංගීසිෙයන් කියනවා නම්, this
is the citadel of democracy. We must protect it.
පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තිබ්බා ෙහෝ වැනසුවා ෙහෝ කියන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, ඒ කියන්ෙන් රෙට් නීතියක් නැති කිරීම. ඒක
නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ඒ කියමෙනන් බැහැරව ඉන්නවා නම්
ෙහොඳයි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව තම වගකීම ඉෂ්ට ෙනොකිරීම. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තිෙබන පශ්න ගැන කථා කරන ෙකොට මට සැකයි, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව විධායකෙයන්ම

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ගිනි තියලා ''අජිත් ෙපෙර්රා ගිනි තිබ්බා'' කියයි කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නැහැ. ඒකත් වැරදියි. ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ. That
will be expunged.
අෙප් පළපුරුද්ද අනුව මූලාසනෙය් සිට තමුන්නාන්ෙසේට
කියනවා, ෙම් කථාව නැවත නැවතත් තමුන්නාන්ෙසේ
උදාහරණයක් වශෙයන් උපුටා දැක්වීෙමන් වළකින්න කියලා.
ෙහොඳයි දැන් අෙප් ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා උත්තර ෙදයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙබොෙහොම පළපුරුද්දක් තිෙබන, කාරණා කාරණා කියවලා
තිෙබන ඔබතුමා ඉතිහාසය ගැන කිව්වා. මම ඔබතුමාට මතක්
කරලා ෙදනවා, විධායක බල ඇති ඇෙඩොල්ෆ් හිට්ලර් ජර්මනිෙය්
නායකයා-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔහු ආඥාදායකෙයක්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔව්, ආඥාදායකෙයක්. ඡන්දෙයන් පත් ෙවච්ච ආඥාදායකෙයක්. ඡන්දෙයන් පත් ෙවච්ච ආඥාදායකෙයක් ෙවච්ච
ඇෙඩොල්ෆ් හිට්ලර් ජර්මනිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තිබ්බා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
(The Presiding Member)

ඒ එතුමාම ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔව්. මතක තියා ගන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මහජනතාව ෙනොෙවයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අද දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා පකාශ කළ අදහස් සහ ෙම්
ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු වන අදහස් අනුව මට
ෙපෙනන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අකාර්යක්ෂමතාව සහ

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா - கல்வி
பிரதி அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ අෙප් ගරු මන්තීතුමනි, ගුරු වැටුප් පශ්නය
පිළිබඳව කරුණු කාරණා රාශියක් විගහ කරමින් අෙප් බුද්ධික
පතිරණ මන්තීතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා නීතිඥ
මන්තීතුමාත් කථා කළා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පිළිතුරු දීපු පශ්නත්
ඉදිරිපත් කරමින් එතුමන්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා.
හැබැයි
අෙප්
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි කලින් කථා කළ ඒවා උදාහරණ වශෙයන්
ගත්තාට කමක් නැහැ. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ ෙද්වල්
නැවත නැවතත් කථා කිරීම ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව සුදුසු නැහැ.
මාත් 1989 සිටයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්. ෙකෙසේ නමුත්
එතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ ඒ කරුණු සියල්ල අෙප් අවධානයට
ගත්තා.
මම පළමුෙවන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක්
තිෙබනවා. මෙග් ගරු ඇමතිතුමා සභාවට ෙනොපැමිණීම ගැන
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මෙග් ගරු ඇමතිතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
පැමිෙණන විෙශේෂ උත්සවයකට සහභාගි වීමට නියමිත නිසා
තමයි මම ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න ආෙව්. ෙකෙසේ නමුත්,
රජය හැටියට රජෙය් කරුණු වගකීෙමන් යුක්තව ඉදිරිපත් කරමින්
තමයි මම ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන්. වැදගත් වන්ෙන්, මම
"A" ද, "B" ද කියන එක ෙනොෙවයි, මම ෙදන උත්තරයයි. මම
හිතන හැටියට බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාටත්, ෙම් රෙට්
විදුහල්පතිවරුන්ටත් එය වැදගත් ෙවයි.
අද අෙප් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ට ෙචෝදනා කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ගැන කථා
කරන අපි, අෙප් අමාත ාංශවල සියලුම නිලධාරින් හතරහමාරට
රජෙය් ෙසේවය අවසන් ෙවලා තමන්ෙග් ෙගවල්වලට යන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයට බැරි වුණත් - වුවමනාෙවන් බලා ෙගන
ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කවදාවත් දැකලා
නැහැ, සභාව කල් තබන පශ්නයකදී - Adjournment Debate
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එකකදී- රජෙය් නිලධාරින් ෙම් නිලධාරින්ෙග් කාමරෙය් - Pubic
Officials’ Box එෙක්- ඉන්න බවක්.
නමුත් අත වශ ම
අවස්ථාවල සහභාගි කරවා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.
තීරණාත්මක තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් නැහැ, සභාව කල් තැබීෙම්
විවාදයක් අවස්ථාවක. ඒවා නීතිගත ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත්
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවලදී යම් කරුණු ගැන අපි සාකච්ඡා
කරනවා. සාකච්ඡා කරලා යම් යම් තීරණවලට අපි එකඟ ෙවනවා.
එෙහමත් නැත්නම් අපි ෙදෙගොල්ලන්ෙග් මතිමතාන්තර සාකච්ඡා
කරනවා.
"හානා හීය පානා අඬහැෙරන් දැෙන්" කියනවා වාෙග් මට
ෙමතැනදී ෙපෙනනවා සිද්ධ වන ෙද්. හීය හාන ෙකොට කියන
අඬහැරය අහපුවාම ඒ හාන හීය ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න
පුළුවන්. ඒ වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේලාත් හාන හීය අපට ෙපෙනනවා.
ෙමොකක්ද ඒ හීය? මම උත්තරය ෙදන්න කලින් ෙම් ටික කියන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන කතන්දර තමයි ෙගොඩක් ෙමතැන
කියැවුෙණ්. පාර්ලිෙම්න්තුව ගිනි තියන්න, ඊළඟට
පාසල්
ශිෂ ෙයෝ පාරට බස්සන්න යන ඒ වාෙග් කථා තමයි කියැවුෙණ්.
අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙද්ශපාලන බලය හීන ෙවලායි
තිෙබන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇතුළු ඒ ෙද්ශපාලන
කණ්ඩායම්වල අය, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් විකල්ප
කණ්ඩායම්වල අය -නායකත්වයට එෙරහිව යන අධිෙව්ගී
කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය කරන අය- අද බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්
ෙමොකක්ද? ශිෂ යන් පාරට බස්සලා, ශිෂ ඝාතන කරලා,
විශ්වවිද ාල වහලා, විභාග අවලංගු කරලා මහා දැවැන්ත වූ
ෙද්ශපාලන අරගලයක් ඇති කරන්න, ෙම් රෙට් ජන ජීවිතය
අස්ථාවර කරන්න, රාජ ආයතන අස්ථාවර කරන්න තමයි ෙම්
උත්සාහ ගන්ෙන්.
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, විදුහල්පති ෙසේවයට, පාසල් ෙසේවයට යම් කිසි
භක්තියක්, ෙගෞරවයක්, ආදරයක් තිෙබනවා නම් උපෙද්ශක
කාරක සභාවලට ඇවිල්ලා කථා කරලා ෙම් පශ්නවලට විසඳුම්
ෙහොයන්න අපට පුළුවන්. උපෙද්ශක කාරක සභා හැර, විෙශේෂ
උපෙද්ශක කාරක සභා රැස්වීම් තිහකට වඩා අපි පැවැත්වූවා, ෙම්
අධ ාපන ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න. බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා
දැන් පාරිශුද්ධභාවය ගැන කථා කරනවා. එතුමා කිව්වා,"මම
ෙබොරු කියන්ෙන් නැහැ" කියලා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
ශූරීන්ෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතුව තවත් මහාචාර්යවරු,
ආචාර්යවරු, අධ ාපන විෙශේෂඥෙයෝ එකතු ෙවලා හැදුව ෙම්
ෙපොත ගැන මාත් එක්ක කරපු විවාදෙය්දී එතුමා කිව්වා, "එෙහම
ෙනොෙවයි" කියලා. මම දැන් ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් දැන් ෙමොකක්ද එතුමා
කියන්ෙන්? විදුහල්පති ෙසේවයට, ගුරු ෙසේවයට සුදුසු තැන ලබා
දීලා ෙම් රෙට් ගුරුවරයාෙග් ෙසේවයට සරිලන වැටුපක් ලබා
ෙදන්න කියා කෙළේ, ගුරුවරයාෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී
හිටිෙය්, ෙලෝක ගුරු දිනෙය්දී ඔවුන්ට ඉහළම උපහාර දැක්වූෙය් ෙම් සියලුම ෙද්වල් කෙළේ- ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජෙයන් තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. අෙප් හිටපු ගරු රිචර්ඩ් පතිරණ ඇමතිතුමා තමයි
ගුරුවරයාට අත පුරා, කට පුරා, බඩ පුරා වැටුපක් ගන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක් හැදුෙව්. ගුරුවරයාෙග් ඒ ලබන වැටුප ගැන තමයි අද
ෙම් කථා කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුහල්පති ෙසේවෙය් I, II, III
ආදී වශෙයන් ෙශේණි තිෙබනවා. ගුරුවරෙයක් විදුහල්පති ෙකෙනක්
ෙවනවා නම් යා යුතු මඟක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විදුහල්පති
ෙසේවාවට අවශ විභාග ෙනොපැවැත්වීම වැනි කාරණාත් ෙමතැන
මතු ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් නිලධාරින්
කියන කියන ෙද් කියමින්, නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙගොනාට
අන්දන්න බැරි බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 15කට වඩා අත් දැකීම් තිෙබන,
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, පළාත් සභාෙව් පාසල්
දහසකට කිට්ටු පමාණයක් කළමනාකරණය කරපු, පාලනය
කරපු, ඒ වාෙග්ම එකම වර්ජනයක්, ශිෂ අරගලයක් ඇති
ෙනොෙවන්න අවුරුදු පහක් කටයුතු කරපු මාව ෙගොනාට අන්දන්න
බැහැ කියන එකත් මම අෙප් බුද්ධික මන්තීතුමාට මතක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න ෙම්ෙක් තිෙබන
සාධාරණ සැකය. විදුහල්පති ෙසේවයට 16,000ක් අවශ යි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 16,000න් අපට තවම ඉන්ෙන්
විදුහල්පතිවරු 8,000යි. තව 8,000ක හිඟයක් තිෙබනවා. දැනට
සිටින ඒ 8,000 ඇතුෙළේත් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු 3,000කට
ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා. දැන් ෙමොකද කියන්ෙන්? දැන්
කියනවා, "වැටුප අරගන්න විදුහල්පති ෙසේවෙයන් ගුරු ෙසේවයට
යන්න අවසර ෙදන්න" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

චකෙල්ඛයකින් ඒක කියලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
මෙග් අවස්ථාව ගන්න එපා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කරපු ඉල්ලීම
ගැන මම කියන්ෙන්. හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන බලන්න. ෙම්
ඉල්ලීම කරන්ෙන් විදුහල්පති ෙසේවය, පාසල් පද්ධතිය කඩා
ඉහිරවන්නයි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

චකෙල්ඛයකින් අවසර
දීලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම්
අමාත ාංශෙයන්ෙන් කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඉන්න. විවිධ චකෙල්ඛ තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහත්මයාෙග් කාලෙය් ඉඳන් චකෙල්ඛන තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න. මම කියනකම් ඉන්න.[බාධා
කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක වතාවක කියනවා, "ගුරු
ෙසේවෙය් වැටුප විදුහල්පතිට ෙදන්න" කියලා. තව ෙවලාවක
කියනවා, "විදුහල්පති ෙසේවෙයන් ගුරු ෙසේවයට යන්න අවසර
ෙදන්න" කියලා, චකෙල්ඛවලට පටහැනිව.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

Sir, I rise to a point of Order.

පාර්ලිෙම්න්තුව

455
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

What is the point of Order, Hon. Buddhika Pathirana?
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා ෙම් ගරු සභාව
ෙනොමඟ යවනවා. මම කියපු කථාව වැරැදි විධියට අර්ථ කථනය
කරමින් සභාව ෙනොමඟ යවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් point එක පැහැදිලියි
ෙන්. ෙමතුමා සභාව ෙනොමඟ යවනවා. අමාත ාංශය දුන්න
චකෙල්ඛෙය්මයි තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ට ගුරු ෙසේවයට යන්න ෙදන්න
කියලා. ෙම් අපි ඉල්ලුෙව් නැහැ යන්න ෙදන්න කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා චකෙල්ඛ කිහිපයක් සභාගත කළා.
ඒවා සභාගත කරන්නට මටත් පුළුවන්. ඒ චකෙල්ඛ සියල්ල මා
ළඟත් තිෙබනවා. ෙම කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවට අදාළව සකස්
කරන ලද ෙමම වාර්තාව නිලධාරින් හදපු වාර්තාවක් ෙනොෙවයි.
මම ඒකත් කියනවා. මම මැදිහත් ෙවලා, නිලධාරින් සමඟ
සාකච්ඡා කරලා මෙග් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවසරය මත මා විසින්
සකස් කරන ලද එම වාර්තාව මා දැන් කියවන්නට කැමැතියි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
01.

ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවා ව වස්ථාවට අනුව විදුහල්පති
ෙසේවයට බඳවා ගනු ලබන්ෙන් ශී ලංකා ගරු ෙසේවෙය්
ගුරුවරුන් පමණි.

02.

ශී ලංකා ගුරු ෙසේවය හා ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවය ෙවන්
ෙවන් වූ ෙසේවා ව වස්ථා 02 ක් ෙලස පාලනය ෙව්.

03.

ෙම් නිසා ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් සිට ශී ලංකා විදුහල්පති
ෙසේවයට පත්වීමක් ලැබීම මත වැටුප් සකස් කරනු
ලබන්ෙන් නව පත්වීමක් ලැබීම යටෙත් වැටුප් සැකසීෙම්
පතිපත්තිය මතයි.

04.

ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් සිටි නිලධාරින් 2000.08.04 දින
අමාත මණ්ඩල තීරණ මත හා සීමිත තරග විභාග මත
2002.01.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි ශී ලංකා
විදුහල්පති ෙසේවෙය් 3 පන්තියට හා 2-II ෙශේණියට පත්
කර ඇත.

(The Presiding Member)

හරි. දැන් අපි
ෙදමුෙකෝ.

නිෙයෝජ

ඇමතිතුමාෙග් විගහයට සවන්

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ හැන්සාඩ්
වාර්තාව බලලා ෙම් ගැන තීන්දුවක් ෙදන්න. ගරු බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමනි, මෙග් කාලය ගන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

05. ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් විදුහල්පති ෙශේණි සඳහා
2000.08.04 දින හා 2002.01.01 දින සිට කියාත්මක වන
පරිදි පත්වීම් ලද ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් 1 පන්තියට උසස්
වී වැටුප් ලැබූ ගුරුවරුන් ඔවුන් විදුහල්පති ෙසේවයට පත් වූ
උක්ත දිනයන්හි සිට විදුහල්පති ෙසේවෙය් 2- II ෙහෝ III
ෙශේණිවල අඩු වැටුප් පරිමාණවලට (අඩු වැටුප් වර්ධක
සහිත) පත්වීම් ලැබීම මත එම වැටුප් පරිමාණයන්ෙගන්
වැටුප් ලබා ගැනීමට සිදු වීම ෙහේතුෙවන් අඩු වැටුප් වර්ධක
අගයකින් යුතුව වැටුප් ලැබීමට සිදු වී ඇත.
06.

ආයතන සංගහෙය් VII (හත්ෙවනි) පරිච්ෙඡ්දෙය් 05 හි
සඳහන් පරිදි ෙපර ෙසේවෙය් උපයා ගත් වැටුප නව ෙසේවෙය්
වැටුප් පරිමාණෙය් අනුරූපී පියවරට වැටුප් තබා වැටුප්
ෙගවනු ලැබුව ද ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් වැටුප්
වර්ධක අගය ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් වැටුප් වර්ධක අගයට
වඩා අඩු වීම මත නැවතත් වසර කිහිපයකදී කම කමෙයන්
විදුහල්පති ෙසේවෙය් වැටුප ගුරු ෙසේවෙය් වැටුපට වඩා අඩු
වනු ඇත.

07.

ෙමම නිලධාරින් බහුතරය ඉදිරි වර්ෂ කිහිපය තුළ විශාම
ලැබීමට නියමිත හා දැනට අඩු වැටුප් පියවරකින් විශාම
ලබා ගත් විදුහල්පති ෙශේණිධාරීන් ෙව්.

08.

ෙම් අනුව විදුහල්පති ෙසේවය ලද පසු වැටුප් අඩුවීම නිසා
ෙමවැනි ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන වැඩි පිරිසක් සිටින
බැවින් නැවත ගුරු ෙසේවයට යාමට හැකිවන පරිදි
අධ ාපන ෙල්කම්ෙග් අංක 2010/12 චකෙල්ඛය
2010.03.19 දින නිකුත් කරන ලදී.

09.

ඒ අනුව කැමැත්ත පකාශ කරන ලද නිලධාරින්ෙග් ඉල්ලීම
කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂ මගින් පළාත් අධ ක්ෂකෙග්
නිර්ෙද්ශය ද සහිතව ඉදිරිපත් කරන ෙලස දන්වා ඇත.

10.

ඉහත අංක (06) හි සඳහන් පරිදි ඇතැම් කලාපවල ගුරු
ෙසේවෙයන් විදුහල්පති ෙසේවයට පත්ව ගිය අයට වැටුප්
සකස් ෙනොකිරීම තුළ පරිපාලනමය වශෙයන් ඇති වූ වැටුප්
විෂමතා ඉවත් කිරීම සඳහා 2011/24 චකෙල්ඛය නිකුත්
කර ඔවුන්ට සාධාරණය ඉටු කරන ලදී.

11.

ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් සිට ශී ලංකා විදුහල්පති 2- II
ෙහෝ III ෙශේණියට පත් වූ අෙයකුට විදුහල්පති ෙසේවෙය්
වැටුප් පරිමාණය අවාසිදායක නම් ඔහු ගුරු ෙසේවෙය්
සිටියදී භුක්ති විඳිමින් සිටි වැටුප් පරිමාණය යටෙත්
ෙසේවය ෙකොට විශාම යාමට අවසර දීම.

(The Presiding Member)

දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

එෙහමයි.
ඉතා
ෙගෞරවනීය
විදුහල්පතිවරෙයකු
තමන්ෙග්
ෙගෞරවනීයභාවය ආරක්ෂා කරෙගන කටයුතු කරන්න අඩු
ගණෙන් ටයි එකයි, ෙකෝට් එකයි, කලිසමයි ඇන්දත් දවසකට
රුපියල් 75ක් යනවා, ෙලොන්ඩරියකට දමා ගන්නටත් කියලා. එක
දවසකට එකයි අඳින්න පුළුවන්. දවස් ෙදකක් ඇන්ෙදොත්
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්. ෙමොකද, විදුහල්පති පාසල පුරා, පාසල්
වත්ත පුරා දුවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් විදුහල්පතිවරයා
වාහනයක යන්න ඕනෑ. විදුහල්පතිවරයා ඒ වාහනයට ෙතල් ටික
ගහන්න ඕනෑ. විදුහල්පතිවරයකු තුළ තිෙබන ඒ ෙගෞරවනීය
තත්ත්වය ගැන අපට විශාල ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. පාසල්
දරුවාට, විදුහල්පතිවරයාට, ගුරුවරයාට අෙප් අතිගරු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් මහා විශාල වූ ෙගෞරවයක්
තිෙබනවා. ඒ ෙගෞරවය අබමල් ෙර්ණුවකවත් අඩුවක් නැහැ
කියන එක අප කියනවා. අෙප් රජය, අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අෙප්
ඇමතිතුමා ඒ වාෙග්ම අපත් ඒ විදුහල්පතිවරුන්ට ඉතාම
ෙගෞරවනීය විධියට සලකන්න ලැහැස්තියි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
ෙමම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මා වාර්තාවක්
සකස් කළා. එම වාර්තාවට කරණු 11 ක් ඇතුළත් ෙවනවා. ගරු
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අතීතෙය් ද 6/2006ට ෙපර ෙමම තත්ත්වය විදුහල්පති ෙසේවයට
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාෙවන් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර එයයි. අවසාන
වශෙයන් මම කියනවා,- [බාධා කිරීමක්] ෙම්ෙකන් පශ්නයට
උත්තරය ලැෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගුරු
ෙසේවයට පැමිණි යම් ෙකෙනක් විදුහල්පති ෙසේවෙය් වැඩ කරනවා
නම්, විදුහල්පති ෙසේවෙය් සිටියත් ගුරු ෙසේවෙය් වැටුප ලබා
ගැනීෙම් අවසරය ඔහුට ඇත කියන කාරණාව තමයි මතු වුෙණ්.
ඒක තමයි උත්තරය. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්ක ෙහොඳට -

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

පඩි හදන්ෙන් කවදාද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට
හිඟ වැටුප් සියල්ල ෙගවන්න මුදල් යවලා ඉවරයි. ඒ, රුපියල්
මිලියන ගණනක්. ඒ මුදල් යවලයි තිෙබන්ෙන් කියලා අද මට
ෙල්කම්තුමා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන
වශෙයන් මම ෙම් කවියත් කියන්න කැමැතියි.
සිය පින් සිරින්
සරු
ෙදතිස් ලකුණින්
විසිතුරු
ෙකෙලසුන් ෙකෙරන්
දුරු
වඳිම් මුනි උතුමන්
තිෙලෝගුරු
වෑත්තෑෙව් හාමුදුරුෙවෝ ගුත්තිලය ලියලා රාහුල හාමුදුරුවන්ට
ෙපන්නුවාම කිව්වාලු, "ෙම් වැත්ෙත් වෑත්තෑෙව් රට හැර යයි"
කියලා. ඒ වාෙග් මට ෙපෙනනවා, ෙම් වැත්ෙත් බුද්ධිකයා ෙකොෙහේ
යයිද, ෙකොෙහේ හැර යයිද, එජාපය හැර යයිද, ෙවන ෙකොෙහේ හරි
යයිද කියලා. අවසරයි.

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon.Hunais Farook)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Yes, Hon. Member? என்ன ெசால்ல வி

ம் கின்றீர்கள்?

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)

ேதசிய
க்கியத் வம் வாய்ந்த ஒ விடயம் ெதாடர்பில்
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் உைரயாற் வதற்கு உங்களிடம் ஒ
சந்தர்ப்பத்ைத ேவண் நிற்கின்ேறன்.

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Presiding Member, there is a very urgent and
important matter in relation to the situation in Mannar.
The Hon. Hunais Farook has just informed the
Government. So, if we can give him five minutes -

ெசாற்ப ேநரம்
ஆரம்பிக்கலாம்.

இ ப்பதால்,

உங்க

ைடய

ேபச்ைச

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon.Hunais Farook)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த
சந்தா்ப்பத்ைத வழங்கிய உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.
ேநற் ம் இன் ம் மன்னார் மாவட்டத்தில் இடம்ெபற்றி க்
கின்ற நிகழ்
ெதாடர்பாக இங்கு உைரயாற்றேவண் ய
கடப்பா எனக்கு இ க்கின்ற . இங்கு உைரயாற்றிய ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சி உ ப்பினர்களான ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க
மற் ம் ெகளரவ
றங்கா ஆகிேயார் மன்னார் மாவட்டத்தில்
இடம்ெபற்ற
அந்த
நிகழ்வான ,
ஓர்
அைமச்சரால்
திட்டமிடப்பட் ச் ெசய்யப்பட்டதாக வர்ணித் ப் ேபசி
னார்கள். அ
உண்ைமக்குப் றம்பான . அந்த சம்பவம்
நடந்த இடத்தில் நா ம் இ ந்ேதன். அந்த வைகயில் அங்கு
நடந்தைதச்
ெசால்லேவண் ய
கடப்பா
எனக்கு
இ க்கின்ற . அங்குள்ள நீதவா க்கு எதிராக உப் க்குள
மீனவ சங்க உ ப்பினர்கள் ஓர் அைமதிப் ேபரணிைய ஏற்பா
ெசய்தி ந்தார்கள். சுமார் 3 மணித்தியாலங்களாக நடந்த
அந்தப் ேபரணியில் அவர்கள் யா க்கும் எந்தவிதமான
பிரச்சிைனைய ம்
ெகா க்கவில்ைல.
அப்ெபா
உத்திேயாக ர்வ உைட டன் அங்கு ேநர யாக விஜயம்
ெசய்த நீதவான் அவர்கள் அங்கி ந்த ெபா ஸா க்கு
ேபரணியில் ஈ பட்டவர்கைளச் சு வதற்கும் கண்ணீர்ப் ைக
அ ப்பதற்குமான கட்டைளையப் பிறப்பித்தார். அதற்ேகற்ப
ெபா ஸா ம்
கண்ணீர்ப் ைக
அ த்தார்கள்.
அதன்
பிறகுதான் மக்கள் குழப்ப நிைலக்கு உள்ளானார்கள். இ
சம்பந்தமாக ேமலதிக விளக்கம் ேதைவப்ப பவர்க க்கு
அதைன '
ேயா' காட்சி
லமாகேவா அல்ல
சாட்சிகள்
லமாகேவா அளிப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இ க்கிேறாம்.
2002ஆம் ஆண்
விடத்தல்தீவி
ந்
மன்னா க்கு
வ ைகதந்த கிறிஸ்தவ மக்க க்கு அங்குள்ள கிறிஸ்தவ
ச கம் மீன் பி ப்பதற்கு இடம் ெகா க்கவில்ைல. அந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில்
ஸ் ம் கிராமமான உப் க்குளத்தில் வசித்த
மக்கள் பா என்ற இடத்ைத அவர்கள் மீன் பி ப்பதற்காக ஓர்
ஒப்பந்தத்தின்
அ ப்பைடயில்
ஒப்பைடத்தார்கள்.
இப்ேபாைதய சமாதான சூழ்நிைலயில்
த்தளத்தி
ந்த
ஸ் ம் மக்கள் மீண் ம் தங்க ைடய ெசாந்த இடங்க க்கு
ெசன்றேபா
அவர்க க்கு மீன் பி ப்பதற்கு அந்த இடம்
ேதைவயாக
இ ந்த .
அந்த
ேநரத்தில்
அவர்கள்
அட்டகாசத்ைதேயா,
அநியாயத்ைதேயா
ெசய்யவில்ைல.
அந்தப் பிரச்சிைனைய மீன்பி
அைமச்சின் உதவிப்
பணிப்பாளாிட ம்
அேதேபான்
மாவட்ட
அரசாங்க
அதிபாிட ம் பிரேதச ெசயலாளாிட ம் எ த் ச்ெசன் ,
தங்க ைடய இடத்ைதத் தங்க க்கு ஒப்பைடக்குமா
கூறினார்கள். இ அநியாயமா? என் நான் ேகட்கின்ேறன்.
நான் என
ட்ைட வாடைகயின் நிமித்தேமா அல்ல
சந்தா்ப்ப சூழ்நிைலயாேலா ஒ வ க்குக் ெகா த் விட் , 10
வ டங்க க்குப்
பின்னர் மீண் ம்
என
ட்ைடக்
ேகட்கின்றேபா , வாங்கியவர் பின்னணியில் பலத்ைத
ைவத் க்ெகாண்
அைதத்
தரமாட்ேடன்
என்
ெசால்வ ேபாலத்தான் இன்ைறய மன்னார் மாவட்ட நிகழ் ம்
உள்ள . அங்கு எந்த நிகழ்ைவ எ த் க்ெகாண்டா ம் இேத
நிைலதான்! அ நிர்வாக விடயமாக இ க்கலாம், அல்ல நீதி
சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக இ க்கலாம். நீதிக்காக நாங்கள்
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා]

குரல்
ெகா க்கும்ெபா
,
மக்கள்
நீதிைய
நா
நிற்கும்ெபா
, அங்கு இனவாதம்
ண்டப்ப கின்ற .
அதற்குப் பின்னால் இனவாத சக்தி இ க்கின்ற . வட
மாகாணத் க்கும் இந்த நாட் க்கும் ஏன், சர்வேதசத் க்கும்
அவர்கள்
இனவாதத்ைத
ெவளிப்ப த் கின்றார்கள்.
வடக்கி
ந் , குறிப்பாக மன்னாாி
ந் , அரசாங்கத்தின்
நற்ெபயைர எவ்வா அழிக்க
ம் என்பதற்கான திட்டம்
தீட்டப்ப கின்ற .
ஒ
விடயம்
நடக்கும்ெபா
அ
manipulate
பண்ணப்ப கின்ற . எவ்வா
த்த காலத்தில் எல்ாீாீஈ
ஆ தத்ைத ைவத் க்ெகாண்
இந்த
ஸ் ம் மக்க க்கு
எதிராக, அரசாங்கத் க்கு எதிராகத்
ேராகம் ெசய்
அந்த
ஸ் ம் மக்கைள விரட் ய த்தேதா, அேதேபான்
இன்
நிர்வாகத்தி
ப்பவர்கள்
ஆ தத்திற்குப்
பதிலாகப்
ேபைனைய
ைவத் க்ெகாண்
ெசயற்ப கின்றார்கள்;
மீள்கு ேயறச் ெசல்கின்ற இந்தச் ச கத்ைத விரட் ய ப்
பதற்கு அவர்கள் தயாராக இ க்கின்றார்கள். கா கைளச்
சுத்தம் ெசய்
அங்கு மீள்கு ேயறச் ெசன்ற
ஸ் ம்கைள
அங்கி க்கின்ற ெகளரவத் க்குாிய மதப்ெபாியார் ஒ வர்
த ப்பதற்கு எத்தனித்த
பற்றி ம் அ
சம்பந்தமாக அவர்
ஜனாதிபதி அவர்க க்குக் க தம் எ திய
பற்றி ம்
அண்ைமயில் ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் அவர்கள்
இங்கு கூறிய உங்க க்குத் ெதாி ம். யார் பிைழ ெசய்தா ம்
பிைழ பிைழதான்! அ
சட்டத்ைத இயற் பவர்களாக
இ க்கலாம் அல்ல
சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் மா
கூ கின்ற நீதிபதிகளாக இ க்கலாம்; அல்ல
சட்டத்ைதப்
பா காக்கின்றவர்களாக இ க்கலாம். இவ்வா
பிைழையச்
சுட் க்காட் ம்ெபா
, அதைன ஓர் இனவாதமாக, ஒ
மதவாதமாக எ த் , மதப் ெபாியாைர நிந்தித்த ேபாலக்
காட் வதற்காக ம் ெகளரவத் க்குாிய ஓர் அைமச்சைர
உள்நாட்
ம் சர்வேதச மட்டத்தி ம் இழி ப த் வதற்
காக ம்
மிகப்ெபாிய
ஆர்ப்பாட்டெமான்
மன்னார்
மாவட்டத்தில் ஏற்பா
ெசய்யப்பட்
ந்த . நான் ஒ
சட்டத்தரணி - சட்டத்ைதப் ப த்தவன் என்ற வைகயில்
சட்டத் க்கு மதிப்பளிக்கின்ேறன்; நீதிமன்றத் க்கு மதிப்பளிக்
கின்ேறன். நீதிமன்றத் க்ேகா அல்ல நீதிபதிக்ேகா எதிராகப்
பிைழயான வழியில் யார் ெசயற்பட்டா ம் அவர்க க்கு
எதிராகத் தண்டைன ெபற் க்ெகா க்கேவண் ம் என்பதில்
நாங்கள் உ தியாக இ க்கின்ேறாம். இன்
காைல நான்
மன்னார் மாவட்ட நீதிமன்றத்ைத ேநர யாகச் ெசன்
பார்ைவயிட்டெபா
, அங்கு ஒ
சிலர் தம்மிட ள்ள
நீதித் ைற அதிகாரங்கைளப் பயன்ப த்தி, நீதித் ைறையப்
பிைழயாக வழிநடத் வதற்கு
ற்பட்டைத என் கண்களால்
கண்ேடன். இன்
அங்குள்ள சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினால்
ஏற்பா ெசய்யப்பட்
ந்த ஆர்ப்பாட்டமான உண்ைமயில்
சட்டத் க்கு - நீதிக்கு - எதிராகச் ெசயற்பட்டவர்க க்கு
எதிராக நடத்தப்பட்ட ஓர் ஆர்ப்பாட்டமல்ல, மாறாக அ ஓர்
அரசியல் மயப்ப த்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டமாகேவ இ ந்த .
கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்த ன்ேபா வன்னி மாவட்டத்தில்
TNA இல் ேபாட் யிட்ட சிராய்பாய் என்ற சட்டத்தரணிேய
இவ்வார்ப்பாட்டத்ைத
ன்னின்
வழிநடத்தினார். இந்த
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் - சட்டத்தரணிகள் - ஏந்திநின்ற
சுேலாகங்கைளப்
பார்க்கும்ெபா
,
அைவ
நீதிையக்
காப்பாற் வதற்காக, நீதிமன்றத்ைதக் காப்பாற் வதற்காக
எ தப்பட்டைவகளாகக் காணப்படவில்ைல. மாறாக, மன்னார்
மாவட்டத்தில் அதிகாரம்மிக்கவ ம் அங்குள்ள
ஸ் ம்
களினால் ேதசியத் தைலவராக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்டவ ம்
அைமச்சரைவ
அந்தஸ் ள்ள
ஓர்
அைமச்ச மானவைர
அரசிய
ந்
ரத்தேவண் ம்; அவர
அதிகாரங்கைள
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அழிக்கேவண் ம்; ஸ் ம், தமிழ், சிங்கள மக்கள் மத்தியில்
ேசைவ
ெசய்கின்ற
அவைர
அழித் விட
ேவண் ம்;
அங்கி க்கின்ற தமிழ், கிறிஸ்தவ சேகாதரர்கள் இவர்மீ
ெகாண்
க்கின்ற அன்ைப ம் பற்ைற ம் நம்பிக்ைகைய ம்
இல்லாெதாழிக்க
ேவண் ம் என்பதற்காக
எ தப்பட்ட
சுேலாகங்களாகக் காணப்பட்டன. அத்தைன பதாைககளி ம்
காணப்பட்ட "அைமச்சர் றிஸாத்ைத ஒழிக்க ேவண் ம்!
அைமச்சர் றிஸாத் ஆண்டவனா?" ேபான்ற அைனத் ச்
சுேலாகங்க ம் அைமச்ச க்கு எதிரானைவயாகேவ இ ந்தன.
அைமச்சர் ெசய்த அநியாயம் என்ன? என்
நான்
ேகட்கின்ேறன். எங்க க்கு வாக்களித்த, எம மாவட்டத்ைதச்
ேசர்ந்த மக்க க்குத் ன்பம் வ கின்றெபா
நாங்கள்தான்
உதவ ேவண் ம்.
அங்கு நடந்த அந்தப் பிரச்சிைனையச் சு கமாகத்
தீர்ப்பதற்காக ேநற்
நாங்கள் ெகளரவ பா காப் ச்
ெசயலாளர் அவர்களிடம் விேசடமாக helicopter ஒன்ைறக்
ேகட் ப் ெபற் , உடன யாக அங்கு ெசன்ேறாம். அவ்வா
நாங்கள் ெசல்லாவிட்டால், அங்கு எத்தைனேயா உயிர்கள்
ப யாகி இ க்கும். அந்த இடத்திற்கு விஜயம்ெசய்
நிைலைமைய ேநாில் பார்ைவயிட்ட நாங்கள், அங்கு
ன்பத் க்குள்ளான - பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குப் ெபா ைம
காக்கச் ெசால் விட் வந்ேதாம். அதாவ அந்த நிைலைம
ையச் சீர்ெசய்வதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டன. அந்த
வைகயில் எதற்காக அந்தப் பிரச்சிைன எ ந்தேதா, அைதச்
சீர்ெசய்வதன்
ல ம் அந்த மக்கள் எைத ேவண்
நின்றார்கேளா, அைத வழங்குவதன்
ல ம் அவர்க க்கு
நியாயத்ைதப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்காக நாங்கள் ேநற்
நடவ க்ைக எ த்ேதாம்.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, there is a point of Order being raised.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණෙය් විභාග වන
නඩුවක තීන්දුවක් අභිෙයෝග කරමින් තමයි ෙම් පශ්නය කථා
කරන්ෙන්. ෙම්ක sub judice පශ්නයක්. ෙම්ක හදිසි පශ්නයක්ය
කියන කාරණය මුවාෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවලාව ඉතිරි ෙවලා
තිෙබන නිසා ගරු මන්තීවරයකුට අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන්.
නමුත් අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන කාරණයක් අභිෙයෝගයට ලක්
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ වාෙග්ම ෙම්ෙක් ඉවරයක් නැහැ.
ඉවරයක් නැතුව කථා කරනවා. ඇත්තටම ෙම්ක abuse කිරීමක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නැහැ. එතුමා කියන්ෙන් ඒ පිළිබඳව ෙචෝදනා මුඛෙයන්
සමහර පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කථා කළාය කියලා.

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon.Hunais Farook)

ඒ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ෙමතැන ඉන්න සමහර ගරු
මන්තීවරු ඒක අෙනක් විධියට manipulate කරලා කථා කරලා
තිෙබනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
நீங்கள் சு க்கமாக

ங்கள்!

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

462

ைழக்க ேவண்டாம்! அங்கி ந்
வ கின்ற ெதாைலேபசி
அைழப் க்களின்
லமான தர கைள ைவத் க்ெகாண்
நீங்கள் பாரா மன்றத்தில் கைதக்காமல், எங்கைளப்ேபால்
களத்திற்கு ேநர யாகச் ெசன் நிைலைமையப் பார்த் விட்
வந்
உண்ைமையக் கைதக்குமா
உங்களிடம் பணிவாகக்
ேகட் , விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வஸ்ஸலாம்.

க்)

(The Hon. Hunais Farook)

හරි, හරි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම ෙකටිෙයන් ඉවර කරන්නම්.
இந்தக் ெகளரவமான பாரா மன்றத்திேல நான் ஒ
விடயத்ைதச் ெசால்ல வி ம் கிேறன். அதாவ , தங்கள
வங்குேராத்
அரசியைல
மைறப்பதற்காக
மன்னார்
மாவட்டத்தி ள்ள
அரச
நிர்வாகங்கைள ம்
மற் ம்
நீதிமன்றங்கைள ம் பாவிப்பவர்க க்குத் தய ெசய் மக்கள்
ைணேபாகக்கூடா ! அரசாங்கம் ைணேபாக ேவண்டாம்!
எதிர்க்கட்சிப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கேள!
நீங்கள்
உங்கள
அரசியல்
ெசல்வாக்குக க்காக,
உங்கள
கட்சிகைள வளர்ப்பதற்காகத் ெதாியாத விடயத்தில்
க்கு

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.17 ට, අද දින සභාසම්මතිය
අනුව 2012 අෙගෝස්තු 07 වන අඟහරුවාදා අ.භා.1.00 වන ෙතක්
කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 6.17க்கு பாரா மன்றம், அதன
இன்ைறய
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2012 ஓகஸ்ட் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 6.17 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday,
07th August, 2012 pursuant to the Resolution of Parliament of this Day.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
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