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 ෙනත වාද
(හැනසා)

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

ල වාතාව

அதிகார அறிக்ைக
OFFICIAL REPORT

(අෙශෝධිත පිටපත /பிைழ தி த்தப்படாத

/Uncorrected)

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 [දහහත්වන ෙවන් කළ දිනය]:
[ශීර්ෂ 116, 298, 300 - 302 (සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ), ශීර්ෂ 139,
290 ( ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ) ]- කාරක සභාෙව්දී සලකා
බලන ලදී.
ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත :
නිෙයෝග

பிரதான உள்ளடக்கம்
வினாக்க

க்கு வாய்

ஒ க்கீட் ச் சட்ட

ல விைடகள்

லம், 2014: [ஒ க்கப்பட்ட பதிேனழாம் நாள்]:

[தைலப் கள் 116, 298, 300-302 (கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தகம்);
தைலப் கள் 139, 290 (கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள்
அபிவி த்தி)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .
கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் சட்டம்:
ஒ ங்குவிதிகள்

PRINCIPAL CONTENTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
APPROPRIATION BILL, 2014 - [Seventeenth Allotted Day]
Considered in Committee - [Heads 116, 298, 300-302 (Co-operative and
Internal Trade); Heads 139, 290 (Fisheries and Aquatic Resources
Development)]
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES ACT:
Regulations

1815

1816

පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—-

ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා

2013 ෙදසැම්බර් 12 වන බහස්පතින්දා
2013

(மாண் மிகு ேத

சம்பர் 12, வியாழக்கிழைம

—————————————-

පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
ேகசு

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම
பாரா

மன்ற அ

க விதானகமேக)

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

Thursday, 12th December, 2013

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙද්ශීය ෛවද කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම
2011 වර්ෂය සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෛවද සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශීය ෛවද 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.

ගරු මහින්ද
අමාත තුමා)

සමරසිංහ

(மாண் மிகு மஹிந்த
ெதாழில் அைமச்சர்)

මහතා

சமரசிங்க

(වැවිලි

කර්මාන්ත

- ெப ந்ேதாட்டக்

ைகத்

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා
තුරුසවිය අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් වැවිලි
කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව
මම ඉදිරිපත් කරමි.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I wish to inform that a Meeting of the Committee on
Parliamentary Business will be held today, Thursday, 12th
December, 2013 at 2.30 p.m., in the Chambers of the
Hon. Speaker. The Members of the Committee are kindly
requested to be present at this Meeting.

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
2012 වර්ෂය සඳහා මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය් භාණ්ඩාගාර
ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන වාර්තාව.- [අගාමාත තුමා
සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු.ජයරත්න මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා ]

The Hon. Johnston Fernando - [Pause]. Not here.
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (රාජ
පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)

කළමනාකරණ

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க - அரசாங்க
ம சீரைமப் அைமச்சர் )

காைமத் வ

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public
Management Reforms)

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නුවරඑළිය, දිසා වන
කාර්යාලෙයහි ෙසේවය කරන ඩබ්ලිව්.ඒ. සරත් අමරවංශ
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික
කර්යසාධන වාර්තාව.- [ ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ගරු (ආචාර්ය)
ජගත් බාලසූරිය මහතා මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

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

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம
கட்டைளயிடப்பட்ட .

ைவப் ெபா ம

க் கு

க்குச் சாட்டக்

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

පාර්ලිෙම්න්තුව

1817

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

1818

(ஆ) (i )

யாய காமினி கனிஷ்ட வித்தியாலயத் க்குச்
ெசாந்தமாக ள்ள கட் டங்கள் மற் ம் நிலப்
பரப்
என்பவற்ைற அழி ற இடமளிப்ப
ெப ம் தவறாகும் என்பைத ம்;

(ii )

ேமற்ப
வித்தியாலயத் க்குச் ெசாந்தமான
வளங்கைளப் பயன்ப த்தி ைகத்ெதாழிற்சாைல
ெயான்ைற ஆரம்பித்
பிரேதசவாழ் மக்களின்
ெதாழில் பிரச்சிைனக்கு தீர்
வழங்க
ெமன்பைத ம்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

යාය ගාමිණී කනිෂ්ඨ විද ාලය : ඉඩම් සහ
ෙගොඩනැඟිලි

யாய காமினி கனிஷ்ட வித்தியாலயம்: காணி மற் ம்
கட் டங்கள்

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

YAYA GAMINI JUNIOR SCHOOL: LAND AND BUILDINGS

1895/’11

(இ) (i )

ஆெமனில், ேமற்ப பாடசாைலயின் வளங்கைள
ேமேல
ன்ெமாழியப்பட்டவா
பயன்ப த்
வதற்கு திட்டமி வாரா என்பைத ம்;

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(ii )

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4) :
(අ)

(i)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, කුලියාපිටිය අධ ාපන
කලාපයට අයත්ව තිබූ යාය ගාමිණී කනිෂ්ඨ
විද ාලය වසා දමා වර්ෂ ගණනාවක් ගත වී ඇති
බවත්;

இன்ேறல், பய ள்ள ேவ
நடவ க்ைகக்காக
பயன்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்;

(iii ) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்,
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ii)

ෙමම විද ාලය සතුව පැවති ෙගොඩනැඟිලි
කිහිපයක් ෙම් වන විට විනාශ ෙවමින් පවතින
බවත්;

(ஈ)

(iii)

එම විද ාලය සතුව අක්කර හතක පමණ භූමි
පමාණයක් පවතින බවත්;

asked the Minister of Education:

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

යාය ගාමිණී කනිෂ්ඨ විද ාලය සතු ෙගොඩනැඟිලි
සහ භූමි භාගය විනාශයට පත් වීමට ඉඩ හැරීම
ජාතික අපරාධයක් බවත්;

(ii)

එම විද ාලය සතු සම්පත් ෙයොදා ගනිමින්
කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කර පෙද්ශෙය්
ජනතාවෙග් රැකියා පශ්නයට විසඳුම් සැපයිය හැකි
බවත්;

(a)

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

එෙසේ නම්, එම පාසෙල් සම්පත් මතු ෙයෝජිත පරිදි
ෙයොදා ගැනීමට සැලසුම් කරන්ෙන්ද;

(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, ෙවනත් ඵලදායී කටයුත්තක් සඳහා
ෙයොදා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ඇ)

(iii)

(b)

இன்ேறல், ஏன்?

Is he aware that (i)

several years have elapsed since the closure
of the Yaya Gamini Junior School that
comes under the Kuliyapitiya Educational
Zone in the Kurunegala District;

(ii)

several buildings that belonged to this
school are in the process of decay at
present; and

(iii)

the aforesaid school owns a land about
seven acres in extent?

Will he admit that (i)

it is a national crime to leave the buildings
and the land belonging to the Yaya Gamini
Junior School to decay; and

(ii)

the unemployment problem of the people of
the area can be solved by opening up a
factory, using the resources belonging to the
aforesaid school?

එෙසේ නම්, එම කටයුත්ත කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

கு நாகல் மாவட்டத்தின் குளியாப்பிட் ய கல்வி
வலயத்திற்குாியதாயி ந்த யாய காமினி கனிஷ்ட
வித்தியாலயம்
டப்பட் ப் பல வ டங்கள்
ஆகின்றனெவன்பைத ம்;

(ii)

இந்த வித்தியாலயத் க்குச் ெசாந்தமாகவி ந்த
சில கட் டங்கள் தற்ேபா அழி ற் வ கின்
றனெவன்பைத ம்;

(iii)

இந்த வித்தியாலயத் க்குச் ெசாந்தமாக சுமார்
ஏ ஏக்கர் நிலப்பரப் உள்ளெதன்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?

(c)

(d)

Will he inform this House (i)

if so, whether there would be a plan to use
the resources of the aforesaid school as
proposed above;

(ii)

if not, whether action will be taken to use
the resources for some other productive
purpose; and

(iii)

if so, what that purpose is?

If not, why?
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේය.

(අ)

(ආ)

කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර

(i)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් කුලියාපිටිය අධ ාපන
කලාපයට අයත්ව තිබූ යාය ගාමිණී කනිෂ්ඨ
විද ාලය වසා දමා වර්ෂ ගණනාවක් ගත වී ඇති
බව සත යක් වන්ෙන් වී නමුත්, වැසී ගිය පාසල
නැවත විවෘත කිරීමට විධිවිධාන ෙයොදා එය
කුලියාපිටිය විජය විද ාලය නමින් නැවත
ආරම්භ කර ඇත.

(ii)

එෙසේ නැත. සියලු ෙගොඩනැගිලි පතිසංස්කරණය
කර ඇත.

(iii)

නැත. එහි භූමි පමාණය අක්කර 5යි, රූඩ් 4යි,
පර්චස් 12ක් පමණ ෙව්.

(i)

එවැනි ජාතික අපරාධ අෙප් රජය කරන්ෙන් නැත.
විනාශ වීමට ඉඩ හැර ෙනොමැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.
පාසල් වසා කර්මාන්තශාලා ඇරඹීම මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්මට පටහැනිය. ඒ නිසා ඉතිරි
සියලුම පශ්නවලට පිළිතුර "අදාළ ෙනොෙව්".

(ඇ)

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. තුන් වන වාරෙය් නිවාඩුව ෙදන්න කලින් ෙපළ
ෙපොත් හා නිල ඇඳුම් ෙබදා දීම කරන්න තමයි කථා කෙළේ.
විෙශේෂෙයන්ම නිල ඇඳුම් සඳහා ෙරදි ලබා දීම හරි වැදගත්.
ෙමොකද, එතෙකොට නිවාඩු කාලෙය් ඒ ඇඳුම් මහෙගන අලුත්
අවුරුද්ෙද් දරුවාට අලුත් ඇඳුමක් ඇඳෙගන පාසලට යන්න
පුළුවන්. හැබැයි, සියලුම පාසල්වලට ෙපළ ෙපොත් හා නිල ඇඳුම්
ෙබදා දීම විධිමත්ව කර ගන්න බැරි ෙවල තිෙබනවා. ඇයි, ඒ බැරි
වුෙණ් කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි,

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

කිසිම බැරි වීමක් ෙවලා නැහැ. ෙපළ ෙපොත් පිළිබඳ වග කීම
සම්පූර්ණෙයන්ම මා භාර ගන්නවා. ෙම් වාර අවසානයට කලින්
සෑම කලාප කාර්යාලයකටම අවශ ෙපළ ෙපොත් පමාණය ෙබදා
හැර තිෙබනවා. ෙරදි පිළි ෙබදා හැරීම කරන්ෙන් අධ ාපන ෙසේවා
අමාත ාංශෙයනුයි. එතුමා මට දැනුම් දුන් පරිදි අධ ාපන ෙසේවා
අමාත ාංශය ඒ ෙරදි පිළි ෙබදා අවසන් බවයි කිව්ෙව්. ඊට ෙවනස්
තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් මම එතුමාට සඳහන් කරන්නම්, ඒ
පිළිබඳව වහාම මැදිහත් ෙවලා බලන්නය කියා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් තුන් වන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමා රටටම පාර ෙපන්වන,
නැවක නියමුෙවක් වාෙගයි. එතුමා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්
ෙහෝමාගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයයි. ෙහෝමාගම, පුටුවලින්
ගහන්ෙන් ඇයි? ෙහෝමාගමින් රටට ෙදන ආදර්ශය ඒක ද ?

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් විද ාලෙය් නම "ගාමිණී විද ාලය". දැන්
එය ආපහු "විජය විද ාලය" නමින් පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
"ගාමිණී" කියන්ෙන් "ගැමුණු" කියන එක ෙන්. ෙමෙහත් ආචාර්ය
දුටුගැමුණු ෙකෙනක් ඉන්නවා. එතෙකොට ඒ "ගාමිණී" නම මකා
"විජය" කියා දමා තිෙබන්ෙන් "ගැමුණු"
නම
මැකීෙම්
කුමන්තණයක් ද කියා මා අහනවා.

ෙහෝමාගම පාෙද්ශීය සභාෙව් කිසිම මහජන මන්තීවරෙයක්
සභාව තුළ ෙහෝ සභාෙවන් පිටත කිසිම පහර දීමක් කර නැහැ.
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ වග කීෙමන් හැසිරිලා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්] ඒ කවුරු ෙහෝ ගහලා තිෙබන එක ගැන ෙපොලීසිය
පරීක්ෂණ කරනවා.

ෙද්ශීය ෙලෝක උරුම ස්ථාන නඩත්තුව : වැය කළ
මුදල

உள்

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

MAINTENANCE OF LOCAL WORLD HERITAGE SITES: MONEY
SPENT

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒක කිසිෙසේත් අදාළ ෙනොවන පශ්නයක්. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, වසා දමා තිබුණු පාසලක් යළි විවෘත කිරීම
තමයි ෙම් රටට හා දරුවන්ට කළ හැකි ෙලොකුම යහපත. නම
ෙනොෙවයි අදාළ ෙවන්ෙන්. අපි ෙම් වර්ෂය තුළ දී වහපු පාසල්
327ක් යළි විවෘත කර තිෙබනවා. ඒ ගැන බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමාත් ආඩම්බර විය යුතුයි.

2245/’12
2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා- සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Buddhika Pathirana,
Supplementary Question.

ர் உலக மர ாிைமத் தலங்களின் பராமாிப் :
ெசலவிட்ட பணம்

ask

your

second

(i)

ශී ලංකාව තුළ ඇති ෙලෝක උරුම ස්ථානයන්
කවෙර්ද;

(ii)

එවැනි දර්ශනීය ස්ථානයන් මනා තත්ත්වෙයන්
පවත්වාෙගන යාම සහ නඩත්තු කිරීම ෙවනුෙවන්
වැය කරන ලද මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

පාර්ලිෙම්න්තුව

1821
[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

(iii)

(iv)

පසුගිය වර්ෂ තුනක කාලය තුළ, ෙද්ශීය ෙලෝක
උරුම ස්ථානයන් නැරඹීම සඳහා පැමිණි
පුද්ගලයන් සංඛ ාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
පසුගිය වර්ෂ තුනක කාලය තුළ, එම ස්ථානවලින්
උපයා ගන්නා ලද ආදායම ෙකොපමණද;

1822

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - கலாசார, கைல அ
அைமச்சர்)

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) 2010 සහ 2011 වර්ෂයන්හිදී ඉහත කී ස්ථානයන්හි සෘජු හා
වක ෙලස ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි පුද්ගලයන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கலாசார, கைல அ

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

இலங்ைகயி ள்ள உலக மர ாிைமத் தலங்கள்
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

இவ்ெவழில்மிகு தலங்கைள பராமாிப்பதற்கும்
ெசம்ைமயாக ைவத்தி ப்பதற்கும் ெசலவிடப்
பட்ட பணத்தின் அள யாெதன்பைத ம்;

(iii)

கடந்த
ன்
வ டங்களில் அத்தலங்களில்
ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம் யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?

இன்ேறல், ஏன்?

the world heritage sites in Sri Lanka;

(ii)

the amount of money spent to upkeep and
maintain such spectacular sites;

(iii)

(iv)

(c)

If not, why?

*

සීගිරිය පැරණි නගරය

*

දඹුල්ල බිතු සිතුවම් සහිත ෙලන් විහාර
සංකීර්ණය

*

මහනුවර පූජා නගරය

*

ගාල්ල පැරණි නගරය හා එහි ෙකොටු බැම්ම.

*

සිංහරාජ වනාන්තරය

*

ශී පාදය හා නකල්ස් කඳුවැටිය ආශිත මධ
කඳුකර වනාන්තරය

2010

537,118

208,461

2011

593,896

426,348

2012

452,369

587,738

වර්ෂය

උපයා ගන්නා ලද ආදායම රුපියල්
මිලියන

2010

761.58

2011

1,023.11

2012

1,341.24

(ආ) වර්ෂය

සෘජු ෙලස ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි
පුද්ගලයන් සංඛ ාව

2010

1,399

2011

1,331

වක ෙලස ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි පුද්ගලයන් ගණයට, ෙලෝක
උරුම ස්ථාන ආශිත පෙද්ශවල සංචාරක ව ාපාර ආශිත
රැකියාවන්හි නියුතු පුද්ගලයන් හා සංචාරක ෙහෝටල්
ව ාපාරයන්හි ෙසේවය කරනු ලබන පුද්ගලයන් අයත් ෙව්.
ෙම් හා බැඳුණු විවිධ කාර්යයන් රාශියක් ඇති බැවින් හා
ඔවුන් මධ ම සංස්කෘතික අරමුදෙලන් ස්වාධීනව කටයුතු
කරන බැවින් අදාළ පෙව්ශයන් වර්ධනය කර ඇති බව
සඳහන් කිරීමට කැමැතියි.

the revenue collected from those sites for
the last three years?

Will he state the number of persons directly and
indirectly working in the aforesaid sites for the
years 2010 and 2011 separately?

ෙපොෙළොන්නරුව පැරණි නගරය

වර්ෂය ෙද්ශීය සංචාරකයන් ගණන විෙද්ශීය
සංචාරකයන් ගණන

(iv)

the number of persons who paid visits to the
local world heritage sites for the last three
years on per year basis; and

(b)

*

(iii)

Will he inform this House (i)

අනුරාධපුර පූජා නගරය

පසු ගිය වර්ෂ තුන තුළදී සංස්කෘතික ෙලෝක උරුම
ස්ථාන කැණීම්, සංරක්ෂණ හා පවර්ධන කටයුතු
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 1448.6ක් වැය කර
ඇත.

asked the Minister of Culture and the Arts:
(a)

*

(ii)

(ஆ) ேமற்குறிப்பிட்ட தலங்களில் 2010ஆம், 2011ஆம்
ஆண் களில் ேநர யாக ம் மைற கமாக ம் ேசைவ
யில் ஈ பட்
ந்ேதாாின் எண்ணிக்ைகைய தனித்தனி
யாக கூ வாரா?
(இ)

සංස්කෘතික ෙලෝක උරුම ස්ථාන:

ස්වාභාවික ෙලෝක උරුම ස්ථාන (පරිසර
අමාත ාංශය යටෙත් පවත්නා ෙලෝක උරුම
ස්ථානයන්ය.)

கடந்த
ன்
வ டங்களில் இந்த உள் ர்
உலக மர ாிைமத் தலங்க க்கு விஜயம் ெசய்த
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக ஆண்
ாீதியாக
யாெதன்பைத ம்;

(iv)

வல்கள்

(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි, සවිස්තර උත්තරයක්
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමන්ලා මීට වැඩිය කෙමෝපායන්
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැද්ද, සංචාරකයන් ෙම් රටට ආවාට පසුව, ෙම්
රෙට් උරුමයත්, ඉතිහාසයත් සම්බන්ධෙයන්? ෙමොකද, මට
ෙපෙනනවා, එතැන තිෙබන ෙද් ෙපන්වනවා මිසක්, එය අලුත්
දර්ශනයක් එක්ක ෙනොෙපන්වන බව. ඔබතුමාට පුළුවන් ද,
අමාත ාංශය තුළින් මීට වඩා කැපවීමක් තුළින් ලංකාවට ෙපෞඪ
ඉතිහාසයක් තිෙබන බව ෙපන්වන්න?

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් තුන් වන අතුරු
පශ්නය ෙමෙසේයි. ආගමික සංචාරක කර්මාන්තයත් දියුණු කරන්න
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයත් සමඟ එකතු ෙවලා කටයුතු කිරීම
ෙහොඳයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ කියන්ෙන් සිරිපාෙද්,
කතරගම වැනි ආගමික ස්ථාන නැරඹීමට කටයුතු ෙයොදනවා නම්
ෙහොඳයි. ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයත්,
සංචාරක කටයුතු භාරව කටයුතු කරන අමාත ාංශයත් අවධානය
ෙයොමු කෙළොත් මීට වැඩි පිරිසක් ඉන්දියාෙවන් සහ ඒ අවට
රටවලින් ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා හිතනවා. ඇයි ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා නැත්ෙත්?

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, සියලුම ගුවන් සමාගම්වලට සීගිරිය,
ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය පිළිබඳව උඩු ගුවෙන් ඉඳලා ගත්ත
ඡායාරූප ඇතුළත් නව තාක්ෂණික කමෙව්ද සහිත නව CDs භාර
දීලා තිෙබනවා. ගුවන් යානෙය් එද්දී රටට ඇතුළු ෙවන ෙකොටම
ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් ෙවන්න. භාෂා හතකින් booklets හදලා
තිෙබනවා, ඒක කියවන්න අවශ විධිවිධාන කියාත්මක කරන්න.
විෙශේෂෙයන් සීගිරිෙය් නව පහසුකම් පිළිබඳව කියනවා නම්, නව
වැසිකිළි පද්ධති, ආහාර අනුභවය සඳහා ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය
සංචාරකයන්ට නව ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම් අපි ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා.
සියලු පාරවල් නවීන තාක්ෂණය අනුව සකස් කරන්න වැඩ
පිළිෙවළ ෙයොදා තිෙබනවා. වාහනයකින් ගිහින් අනුරාධපුරෙය්
අටමස්ථානය නැරඹීය හැකි ආකාරයට පහසුකම් සලසා
තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුෙව් සියලුම පාරවල් ගල් අතුරා සමහර
තැන් කාපට් කරලා සකස් කර තිෙබනවා. කිරි ෙවෙහර පරිශය
වන්දනාමාන කළ හැකි ස්ථානයක් විධියට ස්ථාපිත කර තිෙබනවා.
විෙද්ශීය හා ෙද්ශීය සංචාරකයන් සඳහා ගාල්ල පෙද්ශෙය්
අලුෙතන් නාවික පුරා විද ා ෙකෞතුකාගාරයක් විවෘත කළා,
ලංකාෙව් මුහුදුබත් වූ සියලුම නැව්වල අනුරූ සහ ෙමවලම්
පදර්ශනය කරන්න.
මධ ම සංස්කෘතික අරමුදල සංචාරක
පවර්ධනය සඳහා නවීන තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීමට කටයුතු ෙයොදා
තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒවා ෙපෙනන්න තිෙබනවා. නමුත් මීට
වැඩිය විධිමත්ව, ඊජිප්තුෙව් sound and light shows වාෙග්
කරනවා නම් ෙහොඳයි. ඒකට ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

විෙශේෂෙයන් අපි දැන් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් එක්ක
ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම රාවනා පිළිබඳව
උනන්දුවක් තිෙබන විශාල පිරිසක් ඉන්දියාෙව් ඉන්නවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ලංකාව තුළ වැඩ පිළිෙවළක් හදලා තිබුෙණ්
නැහැ. රාවනා ඇල්ල, සීතාඑළිය වාෙග් ඊට සම්බන්ධ ස්ථාන
තිෙබනවා. රාමා පිළිබඳව භක්තිමත් විශාල පිරිසක් ඉන්දියාෙවන්
කැඳවන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අෙනකුත් ආගමික මධ ස්ථාන සඳහාත් අවශ විධිමත්
වැඩ පිළිෙවළක් බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ාංශයත්,
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයත්, ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ
අමාත ාංශයත්, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ
අමාත ාංශයත් ඒකාබද්ධව 2014 සිට කියාත්මක කරන්න අපි
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

"මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ම" : ළමා ජීවදත්ත
ෙගොනුව
"மஹிந்த சிந்தைன - எதிர்கால ேநாக்கு" :
பிள்ைளகளின் சுயவிபரக் ேகாைவ

"MAHINDA CHINTANA - VISION FOR THE FUTURE" :
BIODATA FILES FOR CHILDREN
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3. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2)
(අ)

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

එන වසෙර් සිට ෙලොකු සැලැස්මක් අනුව කටයුතු කරන්න
සූදානම් කර තිෙබනවා. මධ ස්ථාන සියල්ල විතරක් ෙනොෙවයි,
ලංකාෙව් මුහුදු පුරා විද ාව පිළිබඳ වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ.
කල්පිටිය, ගාල්ල, කුඩා රාවණා ෙකොටුව සහ මහා රාවණා ෙකොටුව
කියන ස්ථානවල මුහුෙද් පතුලට පිවිස - dive කර- නරඹන්න හැකි
විධිෙය් නැව් ෙදකක් ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙකොරියාෙවන් අපට ලැබී
තිෙබනවා. තාක්ෂණික ෙමවලම් පාවිච්චි කරලා ඒ පිළිබඳ විෙශේෂ
වැඩ පිළිෙවළකුත් සකස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මුහුද
පතුෙල් තිෙබන ඒවා ෙගොඩ ගත්තාම විනාශ ෙවන නිසා මුහුද
පතුලට ගිහින් ඒවා නරඹන්න, ෙසේද මාර්ගෙය් තිබුණු සියලුම නැව්,
කාල තුවක්කු වාෙග්ම අෙනකුත් ඒවා නරඹන්න වැඩ පිළිෙවළක්
අප සකස් කර තිෙබනවා.

(ආ)

"මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ම" පතිපත්ති මාලාව මඟින්
ලංකාෙව් උපදින සෑම දරුවකුෙග්ම ජීවදත්ත ෙගොනුවක්
එම දරුවාෙග් ස්ථිර පදිංචියට අදාළ ජන සභා ෙල්කම්
කාර්යාලෙය් පවත්වාෙගන යා යුතු බවට ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කර ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙම් වන විට එම ෙයෝජනාව කියාත්මක වන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම කියාත්මක කිරීම ආරම්භ කළ
වර්ෂය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

"மஹிந்த சிந்தைன எதிர்கால ேநாக்கு" ெகாள்ைகத்
திட்டத்தின் லம் இலங்ைகயில் பிறக்கின்ற அைனத்

පාර්ලිෙම්න්තුව

1825

1826

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

ப் பிள்ைளகளின ம் சுயவிபரக் ேகாைவெயான்
இப்பிள்ைளயின் நிரந்தர வதிவிடத்திற்குாிய `ஜனசபா'
ெசயலகத்தில்
ேபணிவரப்படேவண் ெமன
ன்ெமாழியப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

தற்ேபா இவ்ேவைலத் திட்டம் ெசயற்ப த்தப்
ப கின்றதா என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாறாயின் இச்ெசயற்பா
ஆண் யா என்பைத ம்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட

(b)

இன்ேறல், ஏன்?

(c)

whether the aforesaid proposal is being
implemented at present; and
if so, the year in which the implementation
of the aforesaid proposal was commenced?

If not, why?

ගරු එස්.එම්.
අමාත තුමා)

චන්දෙසේන

(The Hon. Sajith Premadasa)

අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.

නැහැ, නැහැ. ෙම්ක පශ්නයක් යැ. ෙම්ක මුල් පශ්නයට අදාළ
අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙන්. ළමයින් රටට ණයයි කියන අතුරු
පශ්නය ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, එෙහම එකක්
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳට අහ ගත්තා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Ask your second Supplementary Question, please.
ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

Will he inform this House -

(ii)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

Is he aware that a proposal has been made under
the "Mahinda Chintana - Vision for the Future"
manifesto that a file containing biodata of each
child born in Sri Lanka should be maintained at
the Jana Sabha Secretariat relevant to the
permanent residence of that child?
(i)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

asked the Minister of Economic Development:
(a)

ඇයි? නැහැ, එෙහම එකක් නැහැ. ඒකට එෙහම එකක් දාලා
නැහැ.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

තව පැහැදිලි කරලා ෙදන්න ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මහතා

(විෙශේෂ

ව ාපෘති

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
හැටියට මම ඇහුෙව් වැදගත් පශ්නයක්.

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - விேசட க த்திட்டங்கள்
அைமச்சர்)

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

The Hon. Minister says that it is not a question.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(අ)

ඔව්.

(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(ඇ) දැනට ජන සභා පිහිටුවා ෙනොමැති බැවිනි.
දැනට ජන සභා නියමු ව ාපෘතියට අදාළ කටයුතු
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන් ආරම්භ කර ඇත. පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 12ක එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයකින් වසම් 05 බැගින් ෙගන වසම් 60ක නියමු
ව ාපෘතිය කියාත්මක ෙව්. එහිදී ෙමම ෙයෝජනාව
කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබයි.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙපොඩ්ඩක් කථා
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Ask your second Supplementary Question.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, උපදින සෑම දරුෙවකුෙග්ම ජීව
දත්ත ෙගොනුව සකස් කරලා ජන සභා කාර්යාලයට ලබා ෙදන
ෙකොට උපදින හැම දරුෙවක්ම රටට, ෙලෝකයට රුපියල්
376,000ක් ණයයි කියන එක ඒකට ඇතුළත් කරනවා ද?

He did not answer my first Supplementary Question.
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. එතුමාට
වැරැදි වැටහීමක් ආෙව්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම එතුමාෙගන් ඇහුෙව්
ඉපෙදන හැම දරුෙවකුම රුපියල් තුන්ලක්ෂ හැත්තෑහයදාහක්
රටට ණයයි කියන එක ඒ ජීව දත්ත ෙගොනුවට ඇතුළත් කරනවා ද,
නැද්ද කියලායි.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙමතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් ෙවනත් පශ්නයක්. ෙමතුමා හැම
ෙවලාෙව්ම එෙහමයි. ෙකොෙහේද යන්ෙන්? මල්ෙල් ෙපොල්. අෙපන්
අහපු මුල් පශ්නයට උත්තර සපයන ෙකොට ෙවනත් අතුරු පශ්න
අහනවා. තමුන්නාන්ෙසේට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා
මම දන්ෙන් නැහැ. මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ඒක ෙන්. නායකත්ව මණ්ඩලයට ගියා නම් හරි.

මා ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, උපදින දරුවන් ඒ
උපදින පෙද්ශ හැටියට වර්ගීකරණය කරන ෙකොට නගර කලාප,
ගාමීය කලාප ඒ වාෙග්ම දැන් අලුතින් කැසිෙනෝ කලාප, සූදු
කලාප, ෙර්ස් කලාප යනාදී වශෙයන් ද වර්ගීකරණය කරන්ෙන්
කියලා.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න බැරි වන ෙකොට
ෙම් ෙකොෙහේද යන්ෙන් මල්ෙල් ෙපොල් කියන කථා කියලා වැඩක්
නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ජීව දත්ත ෙගොනුවක් දූ දරුවන් ෙවනුෙවන් සකස්
කරන්ෙන් ඒ අයට සහන ලබා දීම සඳහායි. ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශෙයන් තමයි, ඒක කියාත්මක කරන්ෙන්. අඩු උපත් බර
දරුවන් සියයට 17ක්, කුරු වන දරුවන් සියයට 13ක්, කෘශ වන
දරුවන් සියයට 19ක්, අඩු බර දරුවන් සියයට 23ක් ෙම් රෙට් සිටින
යුගයක උපදින හැම දරුෙවකුටම ලබා ෙදනවාය කියපු ඒ සහන,
වරපසාද ඔබතුමන්ලා ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද කියලා මා
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.

(The Hon. S.M. Chandrasena)

තමුන්නාන්ෙසේ ඉන්ෙන් මනඃකල්පිත ෙලෝකයක. ෙම්
ෙලෝකෙය් ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේ ඉන්ෙන්. ෙවන ෙලෝකයක
ඉන්නවා වාෙග් මට ෙප්න්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මට ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ.

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් අමාත ංශයට අයත් ආයතන: වාහන

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் ,
ெபா வசதிகள் அைமச்சின்கீழான நி வனங்கள்:
வாகனங்கள்
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF CONSTRUCTION,
ENGINEERING SERVICES, HOUSING AND COMMON
AMENITIES: VEHICLES
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4. ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා පරණ දත්ත
වගයක් අරෙගනයි කියවන්ෙන්. දැන් අෙප් සමෘද්ධි ව ාපාරය, දිවි
නැඟුම සහ ගම නැඟුම වැඩසටහන් එක්ක ඔය කියන සංඛ ා
ෙල්ඛන ෙවනස්. දැන් අෙප් දරුවන්ෙග් ජන ජීවිතය ෙසෞභාග වත්
ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා ඒක ෙනොදන්නවා ෙවන්න ඇති. ජන සභා
කමය ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්, ගාම නිලධාරි, කෘෂි පර්ෙය්ෂණ
නිලධාරි, සමෘද්ධි නිලධාරි, පවුල් ෙසෞඛ ෙසේවිකා, ගෙම්
හාමුදුරුෙවෝ, ෙවද මහත්මයා ඒ වාෙග්ම ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල
නායකයන් එකතු කරලායි. එතුමා කියන දරිදතාව ටිකක් ෙහෝ
තිෙබනවා නම් ඒක නැති කරලා, සංස්කෘතික, ආර්ථික හා
සමාජයීය තත්ත්වය දියුණු කරන්න තමයි ෙම් ජන සභා ඇති
කරලා තිෙබන්ෙන්. එතුමාෙග් පියාත් ෙබොෙහෝ උත්සාහ කළා, ඔය
වාෙග් ගාම රාජ යන් ඇති කරන්න. නමුත් බැරි වුණා.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් අමාත ංශයට අයත් ආයතන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් ආයතනය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම ආයතනවල රජෙය් වාහන ලබා දී ඇති
නිලධාරින් අයත් ෙශේණි කවෙර්ද;

(iv)

එම නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති
වාහන සංඛ ාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

උක්ත අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ආයතනවල
ඇති කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම වාහනවලට ෙගවීම් කරන ආකාරය කවෙර්ද;

(iii)

එම වාහන ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව ෙගවන මුළු මුදල
ෙකොපමණද;

(iv)

කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන පරිහරණය
කරනු ලබන නිලධාරින් කවුරුන්ද;

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, උපදින හැම දරුවන්ටම ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශෙයන් සහන, වරපසාද ලබා ෙදන ෙකොට විවිධ
පෙද්ශවලට විවිධාකාරයටයි සලකන්ෙන්. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම
- [බාධා කිරීමක්] ඉන්න මා පශ්නය අහන කල්. දුෂ්කර පෙද්ශවලට
වැඩිෙයන් සලකනවා. ඒක තමයි කමය. මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි, ඒ උපදින කලාප වර්ගීකරණය -

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(ඇ)

(i)

ඉහත අමාත ාංශය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන,
කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සහ
නිලධාරින්ෙග් පුද්ගලික වාහන ෙවන් කර හඳුනා
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්ද;

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, ask the Question. Do not make a
speech.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු පී. හැරිසන් මහතා]

(iii)

(iv)

අමාත ාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති ආයතනවලට
අයත් රජෙය් වාහනවල රාජ ලාංඡනය සමඟ
අදාළ ආයතනෙය් නම සඳහන් කර තිෙබ්ද;
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asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a)

ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

Will he state (i)

the number of institutions that come under
the purview of the Ministry of
Construction, Engineering Services,
Housing and Common Amenities;

(ii)

the number of Government vehicles that
come under each such institution;

(iii)

the grades of the officers of those
institutions to whom Government vehicles
have been assigned;

(iv)

the number of vehicles falling under the
supervision of those officers?

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

டைமப் , ெபா

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் ,
ெபா
வசதிகள் அைமச்சுக்கு ெசாந்தமான
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்
பைத ம்;
ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வனத்தின்கீழ் உள்ள
அரசாங்க வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள
ெவன்பைத ம்

(iii)

ேமற்ப நி வனங்களில் அரசாங்க வாகனங்கள்
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள
உத்திேயாகத்தர்
களின் தரங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
உத்திேயாகத்தர்களின் ேமற்பார்ைவ
யின்கீழ் உள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா?

(ஆ) (i)

ேமற்ப
அைமச்சின்கீ ள்ள நி வனங்களில்
உள்ள வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப வாகனங்க
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

(iii)

ேமற்ப வாகனங்க க்காக வ டாந்தம் ெச த்
தப்ப ம் ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள
ெவன்பைத ம்;

(iv)

வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட
வாகனங்கைளப்
பயன்ப த் ம்
உத்திேயாகத்தர்கள் யாவெரன்பைத ம்

(b)

(c)

க்கான ெகா ப்பன கள்
ைற யாெதன்பைத ம்;

Will he inform this House of (i)

the number of vehicles in the institutions
coming under the aforesaid Ministry that
have been obtained on rent basis;

(ii)

the method of payment of rent adopted in
relation to those vehicles;

(iii)

the total amount of money paid annually as
rent on those vehicles; and

(iv)

the officers who use those vehicles obtained
on rent basis?

Will he also state (i)

whether a methodology to distinguish
Government vehicles under this Ministry,
vehicles obtained on rent basis, and personal
vehicles of the officers is in place?

(ii)

if so, whether a clarification in that regard is
made;

(iii)

whether the state insignia and the name of
the relevant institution are engraved in the
Government vehicles that come under the
Ministry and the institutions coming under
it; and

(iv)

if not, the reasons for that?

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

(ii)

ஆெமனின், இ
என்பைத ம்;

(iii)

அைமச்சுக்கும் அதன்கீ ள்ள நி வனங்க க்கும்
ெசாந்தமான அரசாங்க வாகனங்களில் அரச
இலச்சிைன டன் குறித்த நி வனத்தின் ெபயர்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv)
(ஈ)

ேமற்ப
அைமச்சின் கீழ் உள்ள அரசாங்க
வாகனங்கள், வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கள் மற் ம் உத்தி
ேயாகத்தர்களின் ெசாந்த வாகனங்கைள ேவ
ப த்தி இனம் காண்பதற்கான
ைறைம
ெயான் உள்ளதா என்பைத ம்;
ெதாடர்பில் விளக்கமளிப்பாரா

இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள்
என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா?

இன்ேறல், ஏன்?

யாைவ

(d)

If not, why?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම
ෙමම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
(අ)

(i)
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ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

(ii)
ආයතනෙය් නම
ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව

වාහන
සංඛ ාව
32

ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

13

රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව

28

රාජ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව

54

කියාකාරි අධික්ෂණ නිලධාරි

රාජ සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව

34

සාමාන ධිකාරි

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

415

නිෙයෝජ සාමාන ධිකාරිවරු 06ක්

සහාධිපත කළමනාකරණ අධිකාරිය

09

අංශභාර සහ සාමාන ධිකාරි 02

ඉදිකිරීම් අභ ාස සහ සංවර්ධන ආයතනය

35

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

08

සී/ස. ඕෂන් විව් ඩිවෙලොප්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම

06

ගරු මන්තීතුමා, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාහන 415
තුළ ෙමෝටර්සයිකල් 307ක් ඇතුළත් ෙවනවා.

සභාපති

ෙමම තනතුරු ෙශේණිගත
තනතුරුවලට අයත් ෙනොෙව්

උපසභාපති
කියාකාරි අධ ක්ෂ

ව ාපෘති උපෙද්ශක
අෙලවි විධායක
සහාධිපත කළමනාකරණ
අධිකාරිය
සභාපති

(iii)
ආයතනෙය් නම
ෙගොඩනැඟිලි
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙගොඩනැඟිලි අධ ක්ෂ
ජනරාල්
අතිෙර්ක ෙගොඩනැඟිලි
අධ ක්ෂ ජනරාල්
අතිෙර්ක ෙගොඩනැඟිලි
අධ ක්ෂ ජනරාල්
අධ ක්ෂ මුදල්

නිලධාරින් අයත් ෙශේණි

අතිෙර්ක අධ ක්ෂ ජනරාල්
අධ ක්ෂ

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවය 1
පන්තිය
- එමශී ලංකා වාස්තුවිද ාඥ ෙසේවය
1 පන්තිය
ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවය
1 පන්තිය

ෙදපාර්තෙම්න්තුගත තනතුරු
ෙව්
-එම-එම-

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවය
විෙශේෂ ෙශේණිය

රාජ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව
සභාපති

ඉදිකිරීම්, අභ ාස සහ සංවර්ධන
ආයතනය
ෙමම තනතුරු ෙශේණිගත
තනතුරුවලට අයත් ෙනොෙව්

සභාපති
කියාකාරි අධ ක්ෂ
අධ ක්ෂ ජනරාල්

ශී ලංකා වාස්තුවිද ාඥ
ෙසේවය

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය

රජෙය් කර්මාන්තශාලාව
කර්මාන්තශාලා ඉංජිෙන්රු

සාමාන ධිකාරි
නිෙයෝජ සාමාන ධිකාරි

ජාතික ෙභෞතික සැලසුම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ ක්ෂ ජනරාල්

ෙමම තනතුරු ෙශේණිගත
තනතුරුවලට අයත් ෙනොෙව්

ෙමම තනතුරු ෙශේණිගත
තනතුරුවලට අයත් ෙනොෙව්.

සභාපති

ෙමම තනතුරු ෙශේණිගත
තනතුරුවලට අයත් ෙනොෙව්

අධ ක්ෂ ජනරාල්

ෙජ ෂ්ඨ කළමනාකරණ 2-1

අධ ක්ෂ සැලසුම්

ෙජ ෂ්ඨ කළමනාකරණ 1-1

අධ ක්ෂ (සමාජ සජීවිකරණ)

ෙජ ෂ්ඨ කළමනාකරණ 1-1

සී/ස ඕසන් විව් ඩිවලප්මන්ට්
පුද්ගලික සමාගම
සභාපති

ෙමම තනතුරු ෙශේණිගත
තනතුරකට අයත් ෙනොෙව්

උපසභාපති
කියාකාරි අධ ක්ෂ

(iv)

සාමාන ධිකාරි
නිෙයෝජ සාමාන ධිකාරි
රාජ සංවර්ධන හා
නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව
සභාපති
කියාකාරි අධ ක්ෂ
සාමාන ධිකාරි
නිෙයෝජ සාමාන ධිකාරි

ආයතනයන්හි නිලධාරින්ට ෙවන් කර දී ඇති
වාහනය හැර එම නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය
යටෙත් ෙවනත් වාහන ෙයොදවා නැත.
ආයතනයන්හි අෙනකුත් සියලුම වාහන
අධීක්ෂණය කරනු ලබන්ෙන් අදාළ ආයතනෙය්
පවාහන අංශය භාර මාණ්ඩලික නිලධාරියා
විසින්ය.

ෙමම තනතුරු ෙශේණිගත
තනතුරුවලට අයත් ෙනොෙව්.

(ආ)

(i)

1.
2.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය

02
05

පාර්ලිෙම්න්තුව

1833
[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා]

3.
4.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය -

රාජ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව
රාජ සංවර්ධන හා
නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව

5.
6.

ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ජාතික ෙභෞතික සැලසුම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
7. රජෙය් කර්මාන්තශාලාව
8. ඉදිකිරිම් අභ ාස හා සංවර්ධන
ආයතනය
9. සහාධිපත කළමනාකරණ
අධිකාරිය
10. සී/ස. ඕෂන් විව් ඩිවෙලොප්මන්ට්
පුද්ගලික සමාගම) .

(ii)

1834

වාහන ෙදක සඳහා වාර්ෂිකව
රු. 1,860,000.00ක මුදලක්
ෙගවනු ලැෙබ්.
රාජ සංවර්ධන හා නිර්මාණ
නීතිගත සංස්ථාව -

104
25

වාර්ෂිකව රු. 23,970,000.00

කුලී

රාජ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව -

පදනම
මත වාහන

(iv)

ලබා

දළ වශෙයන් සියලුම වියදම්
වාර්ෂිකව මිලියන 75කි.
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය අධ ක්ෂ (මුදල්)

ෙගන

අධ ක්ෂ (ඉංජිෙන්රු)

ෙනොමැත

සහකාර අධ ක්ෂවරුන්
අධිකාරිෙය් කාර්ය මණ්ඩලය

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය - කිෙලෝ
මීටරයකට රු. 35/- බැගින් ජාතික නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරිය - මාසික ධාවන දුර
කිෙලෝමීටර් 3,000ක් සඳහා රු. 70,000/- සහ ඊට
වැඩි වන සෑම කිෙලෝ මීටරයක් සඳහා රු. 22/බැගින්ද, මාසිකව ධාවන දුර කිෙලෝමීටර් 4,000
සඳහා රුපියල් 85,000/- සහ ඊට වැඩි වන
කිෙලෝමීටරයක් සඳහා රු. 30/- බැගින්ද ෙගවනු
ලැෙබ්.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ජාතික
නිවාස
සංවර්ධන
අධිකාරිෙයන්
මාතර
හා
තිකුණාමලය
දිස්තික්
කළමනාකරුෙග්
අධීක්ෂණය
යටෙත් ජන ෙසවන හා ජනාවාස
ෙමෙහයුම්
වැඩසටහන්වලට
ෙයොදවා ඇත.
රාජ සංවර්ධන හා නිර්මාණ
නීතිගත සංස්ථාව -

රාජ සංවර්ධන හා නිර්මාණ

කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන
වැඩබිම්
අවශ තාවය
මත
ෙයොදවා ඇති අතර, වැඩබිම් භාර
නිලධාරින්ෙග්
අධීක්ෂණය
යටෙත් ධාවනය ෙව්.
රාජ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව -

නීතිගත සංස්ථාව ෙටන්ඩර් මඟින් මිල ගණන්
කැඳවා ඒ අනුව කුලියට ලබා ගත්
වාහන 25 සඳහා මසකට කි.මී.
3000ක උපරිමයකට යටත්ව එක්
එක් වාහන සඳහා ෙගවීම් කරනු
ලැෙබ්.
(වාහන වර්ග හා එහි ඇති
පහසුකම්
මත
එක් එක්
වාහනවලට ෙගවනු ලබන මිල
ගණන් ෙවනස් ෙව්.)

ව ාපෘති කළමනාකරුවන්ට සහ
අදාළ වැඩ බිම්වල අවශ තාව
මත ෙයොදවා ඇත.
(ඇ)

(i)

ඔව්.

(ii)

අමාත ාංශය කුලී පදනම මත වාහන ලබා ෙගන
ෙනොමැත. නිලධාරින් හට ෙවන් කර දී ඇති වාහන
හැර වාහන සංචිතෙය් ඇති සියලුම වාහන සඳහා
රාජ
ලාංඡනය සහිතව අමාත ාංශෙය් නම
පින්තාරු කර ඇත.

(iii)

ඔව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

රාජ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව මිල ගණන් කැඳවා ෙටන්ඩර්
මඟින් මිල ගණන් අනුමත
කිරීෙමන් පසු
(වාහන වර්ග හා එහි ඇති
පහසුකම්
මත
එක් එක්
වාහනවලට ෙගවනු ලබන මිල
ගණන් ෙවනස් ෙව්.
(iiii)

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 2012
වර්ෂෙය්
රුපියල්
7,206,545.00ක් ෙගවීම් කර ඇත.
වාර්ෂිකව
ධාවනය
වන
කිෙලෝමීටර් පමාණය අනුව ෙමම
මුදල් ෙවනස් ෙව්.

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට උත්තර
දීම ගැන ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට මම ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. හැබැයි ෙම්කට උත්තර ෙදන්න ඇමතිතුමා සිටියා නම්
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන්
අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ෙගවල් හදන්න යන වියදමට
වඩා, කුලී පදනම යටෙත් ගත්තු වාහනවලට යන වියදම වැඩියි
කියා ඔබතුමා පිළිගන්නවා ද කියා.
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

(The Hon. P. Harrison)

ෙගවල් හැදීෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාරියයි. රාජ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව ෙවනත් කටයුතු කරනවා.
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන සියලු ආයතන එක් එක් කාර්යයන්
කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා අහපු පශ්නය වැරැදියි.

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මා තමුන්නාන්ෙසේට ඒ අතුරු
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your second Supplementary
Question?
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා පශ්නය හරියට ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැහැ. එතුමා කිව්වා,
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් තමයි ෙගවල් හදන්ෙන්
කියලා. ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමනි, ජාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය අයත්ව තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමා කියන ඔය
අමාත ාංශයටමයි.

This is your third Supplementary Question.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have
Questions.

already

asked

two

Supplementary

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ජාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය ද ඇතුළුව ෙම් අමාත ාංශයට ෙම් අවුරුදු ෙදක ඇතුළත
ෙකොච්චර ෙසේවක සංඛ ාවක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා ද?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාෙග් second Supplementary Question එක අහන්න.

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ආයතන 10ක් තිෙබනවා. ඒ ආයතන 10ට බඳවා ගත්
ෙසේවකයන් පිළිබඳව පශ්නයක් අහන්න. එතෙකොට ඔබතුමාට ඒ
ගැන උත්තරයක් ලබා ෙදන්නම්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මා ඇහුෙව්, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් හදන
ෙගවල්වලට යන වියදමට වඩා වැඩි වියදමකට ඔබතුමන්ලාෙග්
අමාත ාංශයට කුලී පදනම යටෙත් වාහන අරෙගන තිෙබනවා
ෙන්ද කියලායි.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

1987 ඉන්දු - ලංකා ගිවිසුම : විස්තර

இந்திய - இலங்ைக ஒப்பந்தம் 1987: விபரம்
INDO-LANKA AGREEMENT OF 1987: DETAILS
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6. ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):

නැහැ.

(අ)

(i)

වර්ෂ 1987 දී ශී ලංකා රජය හා ඉන්දියානු රජය
අතර ගරු ෙජ්. ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා හා
ගරු රජීව් ගාන්ධි අගාමාත තුමා විසින් අත්සන්
තබන ලද ගිවිසුම් කවෙර්ද;

(ii)

එම ගිවිසුම් අත්සන් කරන ලද දිනය හා ගිවිසුම්වල
අන්තර්ගත වූ කාරණා සංක්ෂිප්තව කවෙර්ද;

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ෙමොකද නැත්ෙත්? ෙම් බලන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා
මිලියන ගණන්වලින් ෙන් ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. නැහැ කියන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

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

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

ெவளிநாட்ட

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

(அ) (i)

"නැහැ" කියලා කියන්ෙන් නැති හින්දා ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Now, the third Supplementary Question.

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

1987 ஆம் ஆண் ல், இலங்ைக அரசாங்கத்
க்கும் இந்திய அரசாங்கத் க்கும் இைடேய
சனாதிபதி ெகளரவ ேஜ.ஆர்.ஜயவர்தன அவர்க
ளா ம் பிரதம அைமச்சர் ெகளரவ ராஜீவ் காந்தி
அவர்களா ம் ைகச்சாத்திடப்பட்ட உடன்ப க்
ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව

1837

1838

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

[ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා]

(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட)

(ii)

ேமற்ப உடன்ப க்ைககள் ைகச்சாத்திடப்பட்ட
திகதி மற் ம் உடன்ப க்ைககளில் உள்ளடங்
கி ள்ள
விடயங்கள்
சு க்கமாக
யாைவ
ெயன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට අතුරු පශ්න
කිහිපයක් අහන්න තිෙබනවා. ඒ අවධිෙය් ශී ලංකාෙව් තිබුණු
ආණ්ඩුව අනුගමනය කෙළේ නිවැරැදි විෙද්ශ පතිපත්තියක්
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අසල්වැසි ඉන්දියාවත් අමනාප කර ෙගනයි
හිටිෙය්. එම ගිවිසුම නිසා ශී ලංකාවට සිදු වුණු අහතිකර පතිවිපාක
ෙමොනවාද කියලා ඔබතුමාට ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්
ද?

asked the Minister of External Affairs:

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා

(a)

(The Hon. Neomal Perera)

(b)

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

Will he inform this House of (i)

the agreements that have been signed
between the Sri Lankan Government and
the Indian Government by President J.R.
Jayewardene and Prime Minister Rajiv
Gandhi in the year 1987; and

(ii)

the dates on which the aforesaid agreements
were signed and the contents of the
agreements briefly?

(The Hon. Vijitha Berugoda)

මහතා

(විෙද්ශ

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
பிரதி அைமச்சர்)

කටයුතු
வல்கள்

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of External
Affairs)

Sir, on behalf of the Minister of External Affairs, I
answer that Question.
(a)

(i)

(ii)

(b)

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட)

If not, why?

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

I agree that there was no proper foreign policy. I must
state that this was the repercussion of calling the then
Indian Prime Minister the "calf" and his mother, the
"cow"; the cow and the calf story. So, we had to pay the
price for that. I agree, after seeing all these incidents that
took place, that we did not have a proper foreign policy
and also that we did not handle the foreign policy
properly.

One Agreement has been entered into
between the two States in the year 1987,
namely “The Indo-Sri Lanka Agreement to
establish peace and normalcy in Sri Lanka”.
“The Indo-Sri Lanka Agreement to
establish peace and normalcy in Sri Lanka”
was signed on 29th July, 1987. The contents
of the Agreement make provision for the
two Governments to cooperate in
establishing peace and normalcy in Sri
Lanka. Since the Agreement was valid, the
demerger was effected by an Order of the
Supreme Court. Similarly, other agreements
superseded the 1987 Accord according to
the changing times. I would like to table*
the Indo-Sri Lanka Agreement and the
Demerger Judgment of the Supreme Court.

Does not arise.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. එම ගිවිසුම නිසා ඒ අවධිෙය් සිවිල් සමාජය
ෙබොෙහොම විනාශකාරී තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ නිසා
ශී ලංකාෙව් ස්වාධිපත යට බරපතළ විධියට හානි වුණා කියලායි
අෙප් මතකෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒ හා බැඳුණු යම් යම් කියාකාරකම්
නිසා විශාල පිරිසකෙග් ජීවිත විනාශයට පත් වුණා. ඒ නිසා
ශී ලංකාෙව් ස්වාධිපත යට යම් කිසි බලපෑමක් සිදු වුණා ද, නැද්ද?
එෙහම වුණා නම් ෙකටිෙයන් ෙපොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න
පුළුවන් ද?

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

එෙහම වුණා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ
කාලෙය් අෙප් රෙට් සියලුම පෙද්ශවල ජීවත් වන පුරවැසියන්ට
බලපෑමක් ඇති වුණා. IPKF එක ලංකාවට පැමිණීමත් සමඟම
හමුදා නිලධාරින්ට මානසික පශ්න ඇති වුණා. ඉන් පසුව
ඉන්දියාෙව් හමුදාවටත් විශාල තර්ජන ඇති වුණා. මරණ විශාල
සංඛ ාවක් ඇති වුණා. වැඩිපුරම, මරණ සංඛ ාවක් විෙද්ශ රටක දි
ඇති වුෙණ් ඉන්දියන් හමුදාවටයි. ඒ ලංකාෙව් උතුෙර් තස්තවාදින්
නිසාය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ජීවත් වන
ෙදමළ ජනතාවෙග් සිද්ධස්ථානවලට, මුස්ලිම්, කෙතෝලික
සිද්ධස්ථානවලට පවා විශාල බලපෑමක් ඒ කාලෙය් ඇති වුණා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please give your answer in short.
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ඒ වාෙග්ම ඒ කාලෙය් තමයි අෙප් Telecommunication
Agreement එක, තිකුණාමලෙය් තිබුණු ෙතල් ගබඩාව - tank
farm එක - පවා ඉන්දියාවට ෙදන ගිවිසුම ඇති වුෙණ්. ෙතල්
ගබඩාව ෙදන්න කටයුතු කෙළේ ඊට පස්ෙසේ හිටපු නායක රනිල්

2013 ෙදසැම්බර් 12
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විකමසිංහ මහතාෙග් කාලෙය්යි. ඒ ගිවිසුමත් හරියාකාරව අත්සන්
කර නැහැ. ඒ නිසා ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතෙර් තිබුණු
සම්බන්ධතාවත් ඒ වන ෙකොට බිඳ වැටී තිබුණා.
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ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පසු ගිය කාලෙය් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඊළාම් යුද්ධය අවසන් කළ බව අපි දන්නවා.
එතෙකොට ඉන්දියාෙවන් ෙහෝ ෙලෝකෙය් කිසිම රටකින් බලපෑමක්
ආෙව් නැහැ.

5. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රන්ජන් රාමනායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
ராமநாயக்க சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

ரன்ஜன்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ranjan
Ramanayake)

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(අ)

(i)

ෙකොරියානු රැකියා අවස්ථා සඳහා 2012 වර්ෂෙය්
පැවැත්වූ ෙකොරියානු භාෂා විභාගෙයන් සමත් වූ
අයදුම්කරුවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඔවුන් අතරින් 2012 වර්ෂය තුළ ශී ලංකා විෙද්ශ
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා ෙකොරියානු
රැකියා සඳහා පිටත්ව ෙගොස් ඇති ශී ලාංකිකයන්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එෙසේ යවනු ලැබූ අයෙග් නම් සහ ලිපිනයන්
කවෙර්ද;

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා third Supplementary Question
එක අහන්න.

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

තිස් අවුරුදු යුද්ධය අවසන් කළා. එය අවසන් කරලා සාමය
උදා කර තිබුණත්, ඒ කාලෙය් ඉන්දියානු අගමැතිතුමායි, ලංකාෙව්
හිටපු ජනාධිපතිතුමායි අත්සන් කරපු ඒ ගිවිසුම් අදටත් වලංගුද?

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

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

ඒ ගිවිසුම් වලංගුයි. නමුත් අත්සන් කර තිබුණු කමය වැරැදියි.
දිසාපතිට ඉඩම්වල අයිතිය තිබුණාට, Ceylon Petroleum
Corporation එක වාෙග් ආයතන විසින් ෙතල් පිරිපහදුව සහ ඒ
පෙද්ශෙය් ෙතල් ටැංකි පිළිබඳ ගිවිසුම අත්සන් කළා. ඒ නිසා 1987
දී අත්සන් කළ ගිවිසුම අදටත් වලංගුයි.

ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ெகாாிய நாட்
ெதாழில் வாய்ப் க க்காக
2012ஆம் ஆண்
நடத்தப்பட்ட ெகாாிய
ெமாழிப் பாீட்
் ைசயில் சித்தியைடந்த விண்ணப்
பதாாிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்ப
ைத ம்;

(ii)

இவர்களில், 2012ஆம் ஆண்
ள் இலங்ைக
ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தின்
ஊடாக
ெகாாியாவில்
ெதாழில்
வாய்ப்
க க்காக
ெசன் ள்ள
இலங்ைகயர்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

(iii)

அவ்வா
அ ப்பப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள்
மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Question No.
Karunanayake.

9

-

2714/'12,

the

Hon.

Ravi

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

அவர் குறிப்பி வாரா?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I ask that Question.

ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙසෞඛ අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා
සිටිනවා.

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a)

Will he state (i)

the number of candidates who got through
the Korean Language Examination held in
the year 2012 for employment opportunities
in Korea;

(ii)

out of the above number, the number of Sri
Lankans who have migrated to Korea for
employment through the Foreign
Employment Bureau of Sri Lanka in the
year 2012; and

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Now, the second round.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1841

1842

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(iii)
(b)

2012 වර්ෂෙය් පැවැත්වූ ෙකොරියානු භාෂා විභාගෙයන් සමත්
මානව
සම්පත්
වූ
අයදුම්කරුවන්
ෙකොරියානු
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවබ් අඩවිෙය් ලියා පදිංචි කිරීෙමන් පසු
ඔවුන් සඳහා ෙසේවා ගිවිසුම් නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරන
ලදෙ
් ද් 2012.12.27 දින වන අතර, 2012 වර්ෂෙය්දී එක්
ෙසේවා ගිවිසුම්පතක් පමණක් ලැබී ඇත. ඉන් පසු ෙසේවා
ගිවිසුම්පත් නිකුත් වී ඇත්ෙත් 2013.01.08 දින සිටය.

the names and addresses of those who have
so migrated?

If not, why?

ඒ අනුව, රැකියාලාභියා විසින් ෙසේවා ගිවිසුම අත්සන් කරන
ලද දිනය 2013.01.01 වන අතර ඔහු විසින් ශාරීරික හා භාෂා
පුහුණු පාඨමාලාවට සහභාගී වූ කාල සීමාව 2013.01.16 සිට
2013.01.26 විය. තවද ඔහු විසින් විෙද්ශගත වීමට අදාළව
ලිපිෙගොනු සම්පූර්ණ කිරීම, මුදල් ෙගවීම, ෛවද පරීක්ෂණ
සඳහා සහභාගී කරවීම, ෙපොලිස් වාර්තා ලබා ගැනීම සඳහා
රැකියාලාභියා ෙයොමු කරවීම (ෙපොලිස් මූලස්ථානෙයන්ම
වාර්තා ලබා ගැනීම ෙකොරියානු රාජ ය අනිවාර්ය කර
ඇත. ) අදාළ ෙරෝහල් මගින් හා ෙපොලිස් මූලස්ථානෙයන්
ෛවද වාර්තා ලබා ගැනීම හා අදාළ ෙතොරතුරු
පරිගණකගත කිරීම සිදු කළ යුතුය.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

ேவைலவாய்ப்

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හත්සිය ගණනක නාම
ෙල්ඛනයක්* ඇතුළුව මා පිළිතුර සභාගත** කරනවා.
** සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

ඉහතින් සඳහන් කරන ලද කාර්ය පටිපාටියට පසු අදාල
පුද්ගලයා විෙද්ශගත කරවීම හා සම්බන්ධව වීසා ලබා
ගැනීම සඳහා ගුවන් ගමන් බලපත ෙකොරියානු තානාපති
කාර්යාලයට ෙයොමු කිරීම, විෙද්ශගත කරවීමට අදාළව
ගුවන් ගමන් පෙව්ශ පත ෙවන් කරවා ගැනීම සිදු කළ යුතු
ෙව්.

** சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

** Answer tabled:
(අ)

(i)

පුද්ගලයින් 4,392කි.

(ii)

* 2012 වර්ෂය සඳහා ෙකොරියානු භාෂා පරීක්ෂණ දිනයන්
2012.10. 13 සහ

තවද පුද්ගලෙයකු විෙද්ශගත කිරීම හා සම්බන්ධ
කාර්යෙය්දී නිරන්තරෙයන් ෙකොරියානු මානව සම්පත්
සංවර්ධන ආයතනය හා සම්බන්ධ වීම අනිවාර්ය වන අතර,
ෙම් සම්බන්ධෙයන්ද කාලය ගතවීමක් සිදු ෙව්.

2012.10.14
* විභාග පතිඵල නිෙව්දනය 2012.10.24 ෙව්. (පරීක්ෂණ
දින සිට දින 14ක් ඇතුළත ෙකොරියානු මානව සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පතිඵල නිෙව්දනය කරනු ලබයි.)

ඒ අනුව, අදාළ පුද්ගලයාට ෙසේවා ගිවිසුම ලද දිනය
2012.12.27 වුවද ඔහු විසින් විෙද්ශගත වූ දිනය
2013.04.15 ෙව්. (ගුවන් ෙසේවය- ඒෂියනා එයාලයින්ස් EK
348 QZ 752)

ෙකොරියානු භාෂා පරීක්ෂණය සමත් වූවන් සම්බන්ධෙයන්
පතිඵල නිෙව්දනය කළ දින සිට අදාළ වන කමෙව්දය.
(1)

දින 07ක් ඇතුළත ෛවද පරීක්ෂණ සඳහා
ෙයොමු කරනු ලබයි.

(2)

දින 28ක් ඇතුළත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා
කැඳවනු ලබයි.

(3)

ෛවද පරීක්ෂණ හා සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් පසුව
ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින්
මාස 02ක් ඇතුළත පරීක්ෂණය සමත් වූවන්
ෙකොරියානු මානව සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ෙවබ් අඩවිෙය් ලියා පදිංචි කරනු ලබයි.
(අයදුම්කරුවන්ෙග් ලිපිෙගොනු සම්පූර්ණ කිරිම,
ගමන් බලපත ස්කෑන් කිරීම, ෛවද වාර්තා
ලබාගැනීම, ෙපොලිස් නිෂ්කාශණ වාර්තා ලබා
ගැනීම, අයදුම්කරුෙග් විභාග ෙතොරතුරු, හා අයදුම්
පතෙය් ඇති ෙතොරතුරු නිවැරදි දැයි පරීක්ෂා කිරීම)

(4)

(5)

(6)

අයදුම්කරුවන් ෙකොරියානු මානව සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙවබ් අඩවිෙය් ලියා පදිංචි
කිරීෙමන් අනතුරුව ෙකොරියානු මානව සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් අයදුම්කරුවන් ෙවබ්
අඩවිෙය් අනුමත කරනු ලබයි. (අයදුම්කරුවන්
විසින් විභාග පෙව්ශ පතෙය් සඳහන් කර ඇති
නෙමහි හා ගමන් බලපතෙය් සඳහන්
ෙතොරතුරුවල පවතින ෙවනස්කම් ඇෙතොත්
අයදුම්කරුවන්ට ෙවබ් අඩවිෙය් අනුමත වීමට
කාලය ගතවනු ඇත.)
පරීක්ෂණය සමත් අයදුම්කරුවන්ෙග් වලංගු කාලය
ෙවබ් අඩවිෙය් අයදුම්කරුෙග් ෙතොරතුරු අනුමත වූ
දින සිට ඉදිරියට වර්ෂ ෙදකක් ෙව්. (පළමු ලියා
පදිංචිෙයන් වසරක් ෙගවුණු පසු නැවත වසරකට
ලියා පදිංචි කරනු ලැෙබ්.)
අයදුම්කරුවන් සඳහා ෙසේවා ගිවිසුම් නිකුත් කිරීම
ෙකොරියානු ෙසේවා ෙයෝජකෙයකු විසින් ෙතෝරා
ගැනීෙමන් අනතුරුව ෙකොරියානු මානව සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා පමණක් සිදු ෙව්.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ෙකොරියානු රැකියා සඳහා පිටත්ව ෙගොස් ඇති සංඛ ාව

විෙද්ශග
ත වූ
සංඛ ාව

2010

2011

2012

3,881

5,384

4,208

2013
(ෙනොවැම්බර්)
4,382

අයදුම්කරුවන් ෙවබ් අඩවිෙය් වසර 02ක කාල සීමාවක්
සඳහා ලියා පදිංචි වී පවතින අතර, අදාළ පරීක්ෂණ වර්ෂෙය්
සහ ඊට පථම පරීක්ෂණවලට අදාළව විභාගය සමත්වූවන්
ෙසේවා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීෙමන් අනතුරුව ෙම් යටෙත්
විෙද්ශගත වී ඇත.
තවද 2012 වර්ෂය තුළ පවත්වන ලද 10 වන ෙකොරියානු
භාෂා පවීණතා පරීක්ෂණය සමත්ව ෙම් වන විට විෙද්ශගත
වී ඇති රැකියාලාභීන් සංඛ ාව 772කි.
(iii)

බාලචාරිෙග් පසන් බුද්ධික මයා,
උලුෙගවත්ත II, විස්කම්පුර
පුවක්දණ්ඩාව,
ෙබලිඅත්ත, හම්බන්ෙතොට.

(ආ)

පැන ෙනොනඟී.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Question No. 7 - 3912/'13, the Hon. Ruwan
Ranatunga.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Sir, on behalf of the Hon. Ruwan Ranatunga, I ask
that Question.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

1844

(ஆ) (i)

அலபலாெதனிய பிரேதச ேதயிைல விஸ்தாிப்
நிைலயம் ைகவிடப்பட்டைமக்கான காரணம்
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
நிைலயத்ைதப்
னரைமத்
அதன்
லம் பிரேதசத்தின்
ேதயிைலச் ெசய்ைக
யாளர்களின்
ைறசார்ந்த பிரச்சிைனக க்கு
ஆேலாசைன வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, on behalf of the Minister of Health, I ask for one
week's time to answer that Question.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

(iii) அதற்குத் ேதைவயான நிதி ஏற்பா கள்
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத

අලපලාෙදණිය පාෙද්ශීය ෙත් ව ාප්ති
මධ ස්ථානය : පතිසංස්කරණය

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

அலபலாெதனிய பிரேதச ேதயிைல விஸ்தாிப்
நிைலயம் : னரைமப்
ALAPALADENIYA REGIONAL TEA EXTENSION CENTRE:
RECONSTRUCTION

1941/’11

(இ)

asked the Minister of Plantation Industries:
(a)

Will he admit that (i)

8. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு
சார்பாக)

இன்ேறல், ஏன்?

த்திக பதிரண

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Buddhika
Pathirana)

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3) :
(අ)

(i)

(ii)

මාතර දිස්තික්කෙය්, ෙදණියාය මැතිවරණ බල
පෙද්ශෙය් පිහිටි අලපලාෙදණිය පාෙද්ශීය ෙත්
ව ාප්ති මධ ස්ථානයට අයත් ෙගොඩනැඟිලි සහ
ෙත් වගා කරන ලද භූමිය භාවිතයට ෙනොෙගන අත්
හැර දැමීම ෙහේතුෙවන් වල් බිහි ෙවමින් පවතින
බවත්;

its a serious crime to abandon this Centre
without putting it to use?
(b)

ෙමම මධ ස්ථානය පෙයෝජනයට ෙනොෙගන
අත්හැර දමා තිබීම ජාතික අපරාධයක් බවත්;

Will he inform this House (i)

the reasons to abandon the Alapaladeniya
Regional Tea Extension Centre;

(ii)

whether arrangements will be made to
reconstruct this Centre with a view to
provide advice to the problems faced by the
tea cultivators in relation to their
cultivations; and

(iii)

whether allocations have been made for this
purpose?

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)

(iii)

අලපලාෙදණිය
පාෙද්ශීය
ෙත්
ව ාප්ති
මධ ස්ථානය අත හැර දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
එම මධ ස්ථානය පතිසංස්කරණය කර ඒ තුළින්
පෙද්ශෙය් ෙත් වගාකරුවන්ෙග් ෙක්ෂේත ගැටලු
සඳහා උපෙදස් සලසා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(c)

ඊට අවශ පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;

ගරු මහින්ද
අමාත තුමා)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ெப ந்ேதாட்டக்
வினா:

(ii)

ைகத்ெதாழில்

அைமச்சைரக்

ேகட்ட

மாத்தைற மாவட்டத்தின் ெதனியாய ேதர்தல்
ெதாகுதியில் அைமந் ள்ள அலபலாெதனிய
பிரேதச ேதயிைல விஸ்தாிப் நிைலயத் க்குாிய
கட் டங்கள் மற் ம் ேதயிைலச் ெசய்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நிலம்
பயன்ப த்தாமல்
ைகவிடப்பட் ள்ளைமயினால்
காடடர்ந்
வ கின்றெதன்பைத ம்;
ேமற்ப
நிைலயம்
ைகவிடப்பட்
ப்ப
என்பைத ம்

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

If not, why?
සමරසිංහ

(மாண் மிகு
மஹிந்த
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ) (i)

the buildings which belong to the Regional
Tea Extension Centre and the land in which
tea has been cultivated in Alapaladeniya in
the Deniyaya Electorate of Matara District
are allowed to become wild owing to it
being abandoned; and

பயன்ப த்தப்படாமல்
ெப ம்
தவறாகும்

මහතා
சமரசிங்க

(වැවිලි
-

කර්මාන්ත

ெப ந்ேதாட்டக்

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා
සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

නැත.
අලපලාෙදණිය ව ාප්ති මධ ස්ථානයට අනුයුක්තව
සහකාර පාෙද්ශීය කළමනාකරු (ව ාප්ති) ෙසේවය කරනු
ලබයි.
ෙකොටපල
ස්ථානභාර
නිලධාරිෙග්
හා
කළුෙබෝවිටියාන ෙත් පරීක්ෂක ව ාප්ති නිලධාරිෙග්
කාර්යාලද ෙමම ස්ථානෙය්ම පවත්වා ෙගන යනු ලැෙබ්.
ව ාප්ති මධ ස්ථානයට අයත් ෙත් වගාව විධිමත් පරිදි
ලාභදායී තත්ත්වෙයන් පවත්වා ෙගන යනු ලැෙබ්. ව ාප්ති
මධ ස්ථානෙය් කාර්යාල ෙගොඩනැඟිල්ලක් සහ නිල නිවාස
03ක් ඇති අතර, කාර්යාල ෙගොඩනැඟිල්ල සහ නිල නිවාස

පාර්ලිෙම්න්තුව

1845

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා ෙම් විවාදය ආරම්භ
කරනවා ඇති.

[ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා]
ෙදකක් භාවිතයට ගනු ලැෙබ්. එක් නිල නිවාසයක්
අලුත්වැඩියාව සඳහා 2014 වර්ෂයට පතිපාදන ෙවන් කර
ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

(ආ)

(ii)

ෙමම මධ ස්ථානය අතහැර දමා ෙනොමැති අතර ඉහත (අ)
(i) යටෙත් දක්වා ඇති පරිදි පෙයෝජනයට ගනී.

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

ඔව්.

ඔව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

லம், 2014

APPROPRIATION BILL, 2014

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.[පගතිය: ෙදසැම්බර් 11]
[නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி :

சம்பர் 11 ]

[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்]
Considered further in Committee.- [Progress: 11th December]
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
in the Chair.]

116 වන ශීර්ෂය.- සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 736,560,000
தைலப் 116.- கூட் ற , உள்நாட்

[පූ.භා. . 10.03]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

පෙද්ශෙය් ෙත් වගාකරුවන්ට පුහුණු වැඩසටහන් ෙමම
මධ ස්ථානය තුළ පවත්වා ෙගන යන අතර, වගා
කරුවන්ෙග් ක්ෙෂේත ගැටලු සඳහා උපෙදස් ලබා දීම සිදු
කරනු ලැෙබ්. එෙමන්ම ව ාප්ති මධ ස්ථානෙය් ෙත් වගාව
උපෙයෝගී කරෙගන ෙගොවීන්ට පාෙයෝගික පුහුණුව ලබා
දීමද සිදු කරනු ලැෙබ්.
(iii)
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 736,560,000
HEAD 116.- MINISTER OF CO-OPERATIVES AND INTERNAL
TRADE
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 736,560,000

[අ.භා. 10.02]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, "2014 විසර්ජන පනත්
ෙකටුම්පෙතහි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, අද දින -2013.12.12වැනි
බහස්පතින්දා- විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති
අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 116, 298,
300, 301, 302 දරන වැය ශීර්ෂවලින් සාම්පදායානුකූලව එක් එක්
වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම්
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කර සිටිමි.

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, සමුපකාරය හා පජාතන්තවාදය
නිවුන් සෙහෝදරයන් ෙදෙදෙනක් වාෙග් ෙබොෙහොම ඒකාබද්ධ වුණු
ෙදයක්. ෙබදා හදා ෙගන සාමුහිකව කටයුතු කර ෙගන අභිෙයෝග
ජය ගන්නවා ෙවනුවට, බදා ෙගන, ඒකාධිපති විධියට වැඩ කරන
ෙම් ආණ්ඩුවට සමුපකාර ව ාපාරය ෙලොකු ආදර්ශයක් ෙවනවා.
නිදහස් සමුපකාර පද්ධතියක් රටක තිෙබනවාය කියන්ෙන්, ඒ
රෙට් පජාතන්තවාදය කැඩපතකින් ෙපන්නුම් කරනවා වාෙග්
ෙදයක්.
එදා 2005 දී මහින්ද චිත්නෙයන් සමුපකාරය ගැන ෙම් විධියට
ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබනවා:
"ශී ලංකාෙව් සමුපකාර කමය නැවත සවිමත් ෙකොට පාරිෙභෝගිකයාට
යුක්ති සහගතවූද, සාධාරණ වූද මිලකට භාණ්ඩ සැපයීම මාෙග්
අභිපායයි. ඒ සඳහා ශී ලංකාෙව් සමුපකාරය පිළිබඳ පවතින පතිපත්තිය
යළි සකස් කරමි."

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමෙහම කියලා අද ෙවන
ෙකොට අවුරුදු අටක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එෙහම
ෙවනස්වීමක් ෙවලා නැහැ. ඒ ෙපොෙරොන්දුව මහින්ද චින්තනයටම
සීමා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එහි තවදුරටත් ෙම් විධියට
පැහැදිලි කරනවා:
"එෙසේම සියලු සමුපකාර සමිති ෙද්ශපාලන වහල් භාවෙයන් මුදා
ජනතා පාලනයට නතු කරන අතර, අපෙග් 'ගම නැඟුම' වැඩ සටහන
යටෙත් නවීකරණය වූ සමුපකාර අෙළවි හලක් සෑම ගමකටම ලබා
ෙදමි."

එෙහම ෙදයක් දීලාත් නැහැ. අද සමුපකාරවල ෙද්ශපාලන
වහල්භාවය එදාටත් වඩා දැඩි ෙලස වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙද්ශපාලන වහල්භාවය විතරක්
ෙනොෙවයි, අද මැර බලයත් සමුපකාරය තුළ කියාත්මක ෙවන්න
පටන් ෙගන තිෙබනවා. 2013 ඔක්ෙතෝබර් 06 වැනි දා ගම්පහ
සමුපකාර ෙරෝහෙල් ඡන්දය පැවතුණා. ඒ ඡන්දය පැවතුණු
ෙවලාෙව් ගම්පහ ආසනය නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
සංවිධායකවරයා හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින මන්තීවරු ෙද්ශපාලන අධිකාරිය- ඉතාම නින්දිත විධියට තමයි හැසිරුෙණ්.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ම ආධාරකරුවන් ෙදපිරිසක් ෙම්
සමුපකාරෙය් පත්වීම් සඳහා ඡන්දය ඉල්ලුවා. නමුත් ෙමොකද
වුෙණ්? එක පිලකට තම නාම ෙයෝජනා ඉල්ලා අස් කර ගන්න
කියලා ෙම් ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින ආසන
සංවිධායකවරයා බල කළා. බල කළා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ
ස්ථානයට ෙපොලු මුගුරු අරෙගන ඇවිල්ලා ඒ අය ඉල්ලා අස් කර
වූෙය් බලහත්කාරෙයන්. ඒ විධියට නින්දිත ආකාරෙයන්
සමුපකාරවල නිදහස අද නැති කරලා තිෙබනවා. මහින්ද
චින්තනෙයන් ෙද්ශපාලන වහල්භාවය ඉවත් කරනවා කිව්වාට,
රෙට් යථාර්ථය වන්ෙන් ෙද්ශපාලන වහල්භාවය ෙවනුවට තව
මැර බලයක් ෙගනැල්ලා තිබීමයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුව සමුපකාරය පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැහැ; සමුපකාර
පතිපත්ති පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැහැ. ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා වැනි
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විෙද්ශිකයන් ෙගන්වා ෙම් රෙට් ගණිකා වෘත්තිය ඇති කරලා,
එෙහම නැත්නම් කැසිෙනෝ ව ාපාර ඇති කරලා, අහිතකර ෙද්
නීතිගත කරලා රට හදන්න උත්සාහ කරනවා. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, නමුත් ෙම් රජය ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා ෙගන්වා විෙනෝද
මධ ස්ථාන ඇති කරලා අෙප් රෙට් සභ ත්වය, නැත්නම් අෙප්
සංස්කෘතිය විනාශ කරන්න කටයුතු කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, චාල්ස් කුමාරයා ෙගන්වා අෙප්
නිදහස් අධ ාපනය වනසා ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල ඇති
කරන්නත් ෙම් රජය උත්සාහ කළා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකයට ණය
ෙවලා CHOGM එක පවත්වා ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට
ෙගන්වන්න උත්සාහ කළා. අපට ෙම්වා ඕනෑ නැහැ. අෙප්
සමුපකාරයට ෙද්ශපාලනය රිංගවන්ෙන් නැතිව ස්වාධීනව කටයුතු
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිබුණා නම්, රෙට් දුප්පත් මනුස්සයාෙග්ත්,
ෙපොෙහොසත් මනුස්සයාෙග්ත් මුදල් ආෙයෝජනය කරලා ඒෙකන්
ෙද්ශීය වශෙයන් ෙයෝධ ව ාපාර ෙම් රෙට් ෙගොඩ නඟන්න තිබුණා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද රජය උනන්දු වන්ෙන්
සමුපකාර ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න ෙනොෙවයි. ෙම් විවිධ ෙසේවා
සමුපකාර පාෙද්ශිකවල කාරක සභා නිෙයෝජිතයන් ටික පත් කර
ගන්න තමයි හැම අවස්ථාවකම රජය උත්සාහ කරන්ෙන්.
අද "දිවි නැඟුම" ව ාපෘතිය අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. "දිවි
නැඟුම" ව ාපෘතිෙයන් ගමට ෙබදපු ඇට පැළ ෙවලා නැහැ.
ෙම්කට ෙහේතුව කුමක්ද? ෙම් ව ාපෘතිය සඳහා අනුරාධපුරය,
ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග් ඈත පෙද්ශවලින් ලංකාවට අවශ බීජ
ටික එකවර අරෙගන, ඊට පස්ෙසේ ඒවාම පැකට් කරලා ෙකොළඹ
සිට ආපහු අනුරාධපුරයටම යවනවා. ෙම් වාෙග් ව ාපෘති තමයි ෙම්
රජෙය් තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පාෙද්ශීය
මට්ටමින් ෙම් ව ාපෘතිය කියාත්මක කළා නම්, මීට වඩා
පාෙයෝගිකව කරන්න තිබුණා. එෙහම කළා නම්, මුදල් නාස්තිය
අඩු කරන්නත් තිබුණා. සමුපකාර ව ාපාරෙය් සාමාජිකයන් ෙම්
සඳහා අත්වැල් බැඳෙගන ඒ පෙද්ශෙය් නිෂ්පාදනය කරන බීජ ඒ
පෙද්ශයටම ව ාප්ත කරන වැඩ පිළිෙවළක් වග කීමක් ඇතිව
කියාත්මක කරන්න තිබුණා. නමුත් සමුපකාර ක්ෙෂේතය ගැන
රජය දක්වන ආකල්පය නැත්නම් උනන්දුව අඩුයි කියන එක
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. සමුපකාරෙය් පාෙද්ශීය
ෙද්ශපාලනීකරණය
නිසා
පාෙද්ශිකෙය්
සාමාජිකත්වය
සාමාජිකයන්ට පතිලාභ ලැෙබන ව ාපෘතිවලට ෙයොමු කරන්ෙන්
නැහැ.
සමුපකාර මූල ධර්ම සමුපාකරය තුළ කියාත්මක ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අද සමහර සමුපකාර සාමාජිකයන් තමන්
සාමාජිකයන්ද කියාවත් දන්ෙන් නැති තත්ත්වයකට අද ෙමය
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. සමුපකාර පාෙද්ශිකයකට
පත් වන කාරක සභා නිලධාරින් 9 ෙදනා විවිධ උගත්කම් අනුව පෙද්ශෙය් ඉන්න ගුරුවරෙයක්, පෙද්ශෙය් ඉන්න ෙගොවිෙයක්,
පෙද්ශෙය් ඉන්න ව ාපාරිකෙයක් ආදී වශෙයන්- සංයුතියක් හදා
පත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම් ඒක වැදගත් ෙවනවා.
නමුත් අද එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අද පාෙද්ශීය සමුපකාරයට පත්
වන කාරක සභා නිලධාරින් ගැන බැලුෙවොත්, ගම්පහ
දිස්තික්කයට පත් වුණු නිලධාරින් දිහා බැලුෙවොත් ඒ සඳහා පත්
ෙවන්ෙන් සැබෑ සමුපකාරිකයන් ෙනොවන බව ෙපෙනනවා.
ෙබොෙහෝ විට ඒ අය සමුපකාරයට ආදරයක් ඇති අය ෙනොෙවයි.
ගෙම් සමුපකාර පාෙද්ශිකයට පත් වීම
ෙද්ශපාලන බලය
ඇල්ලීෙම් විලාසිතාවක් බවට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල්
100ක් දීලා තමයි සාමාජිකත්වය ගන්ෙන්. සමහර විට සාමාජිකයා
දන්ෙනත් නැහැ තමන් සාමාජිකෙයක් ෙවලා ද කියා. ෙමොකද,
ෙද්ශපාලන බලය ඇල්ලීෙම් අවශ තාව මත ෙනො දන්නා අය පවා
රුපියල් 100ක් ෙගවා සාමාජිකයන් කරනවා. එෙහම කරලා
ඡන්දය ෙවලාෙව්දී ඔහු සාමජිකෙයක්ය කියා බල කරන
කියාදාමයක් තමයි ෙමහි දී සිදු වන්ෙන්. ඒ අය බඳවා ගන්ෙන්
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සමුපකාරය දියුණු කිරීමට ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන බලය ඇල්ලීෙම්
පරමාර්ථය ඇතිවයි. විෙශේෂෙයන්ම, අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න
ආසන සංවිධායකවරු තමන්ට සමුපකාරෙය් බලය අල්ලන්න බැරි
වුෙණොත් ඒක මදිකමක් හැටියටයි සලකන්ෙන්. සමුපකාරය දියුණු
කරන එක ෙනොෙවයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පරමාර්ථය. විෙශේෂෙයන්ම
බලය ඇල්ලීම පාදක ෙකොටෙගන ඒ අය කටයුතු කරනවා.
වර්තමානෙය් බැලුෙවොත් ෙද්ශපාලනීකරණය නිසා සමුපකාර
පතිපත්තිය දන්ෙන් නැති, සමුපකාර ගීතයවත් අහලා නැති,
සමුපකාරයට ආදරයක් නැති, ජීවිත කාලයටවත් ගෙම්
සමුපකාරෙයන් බඩුවක් අරෙගන නැති පුද්ගලයන් සමුපකාරෙය්
තනතුරුවලට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය රෙට් සමුපකාරය
විනාශ කරනවා. ඒ අය මහජන මුදල් විනාශ කරන එක ඇෙරන්න
ෙවනත් ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ. අඩු ගණෙන් සමුපකාරෙයන්
බඩු ගන්න පුද්ගලෙයෝවත් සමුපකාර සමිතිෙය් සාමාජිකයින්
කරන්නය කියන වග කීම ගන්න ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ෙම් සමුපකාර කමය ෙබොෙහොම වැඩදායී කමයක්.
ෙබොෙහෝ රටවල් සමුපකාර කමය නිසා දියුණු ෙවලා තිෙබනවා.
එම නිසා මා විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය කියනවා. පාසල්
සමුපකාර සමිති ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් මීට
වඩා සැලකිල්ෙලන් හා උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් පාසල් සමුපකාරවල කාරක සභාවලට ගුරුවරුන්,
ෙදමව්පියන්, ආදී ශිෂ යන්, ශිෂ යන් ඇතුළු සංයුතියක් මත පත්
කර දරුවන්ටත් සමුපකාර කමය ඉෙගන ගන්නට පුළුවන් වන
විධියට, පාසලටත් අඩු මිලට බඩු ෙදන්න පුළුවන් වන විධියට
කටයුතු කරන කමයක් අනුගමනය කරන්නට ෙවනවාය කියන
කාරණයත් මා ෙමහිදී කියනවා. ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේෙග්
අවධානය ෙයොමු කරන්නට ෙවනවා.
එදා සමුපකාරවල කාරක සභා නිලධාරින්ට, අධ ක්ෂවරුන්ට
සමුපකාර ව ාපාරය ගැන, සමුපකාර කමෙව්දය ගැන ෙහොඳ
දැනුමක් තිබුණා. අදත් එෙහම දැනුම තිෙබන අය නැතිව
ෙනොෙවයි. දැනුම තිෙබන අය ඉන්නවා. වර්තමානෙය් ඉන්න
අයෙග් දැනුම හීන ෙවලා. නැත්නම් වර්තමානෙය් සමුපකාරයට
බැඳිලා ඉන්න අයට ඒ දැනුම ලැබිලා නැහැ. ඒ දැනුම ලබා ගන්න
එදා ෙපොල්ෙගොල්ල සමුපකාර විද ාලය තිබුණා. නමුත් අද
ෙවනෙකොට ෙම් සමුපකාරිකයන්ට, ෙම් පත් ෙවච්ච අයට ඒ දැනුම
ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ෙපොල්ෙගොල්ල සමුපකාර
විද ාලෙය් නමත් අද ෙවනස් ෙවලා. අද ඒකට සමුපකාර සංවර්ධන
ආයතනය කියලා කිව්වාට, ඒක සමුපකාර ෙසේවක මණඩලෙයන්,
ඔවුන්ෙග් අවශ අරමුෙණන් හුඟක් දුරස් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, පාෙද්ශීය සමුපකාර
කළමනාකරුවාෙග් වැටුප දිහා බැලුෙවොත් ඔහුට ලැෙබන්ෙන්
රුපියල් 9,700යි කියලා ෙපෙනනවා. ෙම් අඩු වැටුපක් ෙගවීමත්
ගෙම් සමුපකාරය කඩා වැෙටන්නට ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම සමුපකාරය යම් ෙහයකින් පාඩුවක් ලැබුෙවොත් ඒක
අර ෙසේවකයාෙග් වැටුෙපන් අඩු කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට
යනවා. බැරි ෙවලාවත් රුපියල් 5,000ට වඩා බඩු අඩුවක්
තිබුෙණොත්, ඔහුට ඒ රුපියල් 5,000 එකවර ෙගවන්නත් සිද්ධ
ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එය ඔහුෙග් රක්ෂාව නැති වන වැඩ
පිළිෙවළකුත් ෙවනවා. ෙමොකද, පාෙද්ශීය සමුපකාරවල CCTV
කැමරා සවි කර නැහැ. ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය සමුපකාරෙය්
කළමනාකරුට ෙම් කටයුතු කරන්න ෙගෝලෙයක් නැහැ.
රක්ෂාවක් නැති නිසා ගෙම් සමුපකාරෙය් කළමනාකාරකම
ගන්ෙන් ඇප මුදලක් ඉදිරිපත් කරලායි. නමුත් අන්තිමට අර
ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා වාෙග් ෙදයක් තමයි
සමුපකාර කළමනාකරුවාටත් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ අය රැක
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ආණ්ඩුව මීට වඩා
සමුපකාරය ගැන, සමුපකාරෙය් කළමනාකරුවා ගැන, ෙසේවකයා
ගැන උනන්දුෙවන්න ඕනෑය කියා මා විෙශේෂෙයන් කියා සිටිනවා.
කළමනාකරුවන්ෙග් වැටුප වැඩි කරන්න පුළුවන් වන විධියට
රජෙය් ව ාපෘති වැඩ පිළිෙවළවල්වලට සමුපකාර පාෙද්ශිකයත්
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එක්කාසු ෙවන්න ඕනෑ. එක්කාසු ෙවලා සමුපකාරය නඟා සිටූවීම
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. දැන් බලන්න, අෙප්
රෙට් මිනිස්සු දවසකට පිට රටින් ෙගෙනන රුපියල් ෙකෝටි 17 ක
කිරි පිටි දිය කරනවා. කිරි ෙගොවියා නඟා සිටුවීෙම් වැඩ
පිළිෙවළකුත් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සමුපකාරය හරහා
සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. හැම ගමකම සමුපකාරයක් තිෙබනවා නම්
කිරි ෙගොවියා නඟා සිටුවීම සමුපකාර පාෙද්ශිකය හරහා සිදු
කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතැන එෙහම ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, අධ ක්ෂ මණ්ඩලය එෙහමත් නැත්නම්
පාෙද්ශිකයක ඉන්න කාරක සභා නිෙයෝජිතෙයෝ කිරි ෙගොවියා
දියුණු කිරීෙම් වැඩසටහනට එකතු ෙවලා, කිරි ටික අරෙගන ගෙම්
තිෙබන සමුපකාරය තුළ කිරි විකිණීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්, ගෙම්
ඉන්න අයට කිරි ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීම වාෙග්
ෙද්වල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්වා ෙද්ශපාලනීකරණය වීම
නිසා අද විවිධ ෙසේවා සමුපකාරෙයන් ඒ පෙද්ශයට විය යුතු ෙසේවය
ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ඔබතුමාට විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මට තව ෙවලාව
සභාපතිතුමනි?

තිෙබනවා

ෙන්ද,

ගරු

නිෙයෝජ

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ෙකොෙහද ෙවලාව තිෙබන්ෙන්?

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව් අමුල් කිරි සමාගම, එෙහම
නැත්නම් නවසීලන්තෙය් ඇන්කර් කිරි සමාගම වාෙග් ආයතන
සමුපකාර පතිපත්තිය මත කියාත්මක වුණු ආයතනයි. කැනඩාව,
ජපානය, සිංප්පූරුව සහ ෙඩන්මාර්කය වැනි රටවල් දියුණුව
අත්පත් කර ගන්නත් සමුපකාර කමය විෙශේෂෙයන්ම ඉවහල්
වුණා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, දියුණු සමුපකාර අතෙළොස්සක්
ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒවා දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ
සභාපතිවරුන්ෙග් ඇති දක්ෂතාව මත. එෙහම නැතුව ආණ්ඩුව අත
හිත දීලා ෙනොෙවයි. ඒ අයට ෙද්ශපාලන දර්ශන තිබුණත්, ඒ අය
කාෙග්වත් ෙද්ශපාලන ෙහංචයියන් ෙවලා කියා ෙනො කරපු නිසා
අද ඒ සමුපකාර දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව අත ෙපොවන්ෙන්
නැති සමුපකාර දිහා බලන්න. අද සණස ව ාපාරය දිහා බලන්න.
අද ෙම් රෙට් විශාල දියුණුවක් අත්පත් කර ෙගන සමාජයට
ෙගොඩක් වැඩ කරන ආයතනයක් බවට එය පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ආචාර්ය කිරිවන්ෙදනිය මහත්මයා සණසට නායකත්වය ෙදනවා.
ඒකට ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැහැ.
ශී ලංකාෙව් කාන්තාවන්ට ණය ෙදන සමුපකාර සමිතියට
නන්දසිරි ගමෙග් මහත්තයා නායකත්වය ෙදනවා. ඒවාට
ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වා ආණ්ඩුව
ආදර්ශයට ගන්න ඕනෑ. අෙප් සමුපකාර ක්ෙෂේතයත්, -ෙම් රජෙයන්
පාලනය වන සමුපකාර ක්ෙෂේතයත්- මීට වඩා ඵලදායී විධියට
කටයුතු කරන්න, ෙද්ශපාලන අත ෙපවීම් නැති කරන්න එයින්
ආදර්ශයක් ගන්න ඕනෑ කියලා මම විෙශේෂෙයන් කියනවා.
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ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මහජන බැංකුව බිහි වුෙණ්
සමුපකාර ෙකොටස්වලින්. නමුත් මහජන බැංකුවට ෙකොටස් ෙයොදපු
සමුපකාර ව ාපාරවලට අද මහජන බැංකුෙව් ලාභාංශ ෙබෙදන
කමයක් කියාත්මක ෙවනවා ද?
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු 20ක් තුළවත් මහජන බැංකුවට
ෙයොදපු ෙකොටස්වල ලාභාංශ ෙම් ෙකොටස් ෙයොදපු සමුපකාරවලට
ලබා දීලා නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සමුපකාර
ෙකොටස් හිමියන් විශාල සංඛ ාවක් ඉන්නවා. මමත් මෙග් ගෙම්
සමුපකාරෙය් ෙකොටස් හිමිෙයක්. නමුත් රුපියල් 100ක් දීලා අපි
සාමාජිකත්වය ලබා ගත්තාට අවුරුදු ගණනක් වුණත්
සමුපකාරවල ලාභය ෙකොටස් හිමියන් අතර ෙබෙදන කමයක්
හැදිලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන සාමාජිකෙයෝ කෑ
ගහන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද, සාමාජිකයා සාමාජිකත්වය ගන්ෙන්
සමුපකාරය දියුණු කරන්නවත්, ඒෙක් ලාභය ලබා ගන්නවත්
ෙනොෙවයි.
වර්තමානෙය් බලය පිහිටුවා ගැනීමට, ෙද්ශපාලන අධිකාරිය
ශක්තිමත් කර ගැනීමට කරන උපකමයක් විධියට තමයි
සමුපකාරය පත් කරන්ෙන්. ෙබොෙහෝ සමුපකාරවල ෙද්ශපාලන
වුවමනාවට පත් කර ගත් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය නිසා, ෙම් අයට
තිෙබන ෙද්ශපාලන රැකවරණය නිසා, අද වන විට ෙම්වා
විගණනය කිරීමට ලක් වන්ෙන් නැහැ. විගණනයට ලක් වුවත්
ෙද්ශපාලන බලපෑම් නිසා, විවිධ බලපෑම් නිසා ෙම්වා අඩපණ
ෙවලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. නිලධාරින්
හරියට විගණනය කෙළොත් හරියට උත්තර දුන්ෙනොත් ඒ පුද්ගලයා
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වන තරමට සමුපකාර
ක්ෙෂේතෙය් විගණන අංශය දුර්වල කර තිෙබනවා කියන එකත් මම
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ
දිස්තික්කෙය් සමුපකාර 17ක් තිෙබනවා. ඒවාෙයන් කැලණිය,
දළුගම, වත්තල, ෙදොම්ෙප් වාෙග් පාෙද්ශික දැන් කඩාෙගන
වැටිලා. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන අතගැසීම් නිසා විගණනය
කමානුකූලව සිදු වන්ෙන් නැති නිසයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි
අෙනක් ෙබොෙහෝ සමුපකාර දැනට පණ අදින ස්වරූපෙයන් තමයි
පවතින්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම ෙදස බැලුෙවොත් ඕනෑ තරම්
උදාහරණ තිෙබනවා. ගම්පහ පෙද්ශෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
ෙබොෙහොම කියාකාරී පුද්ගලෙයක් ගම්පහ සමුපකාර ෙරෝහල
සම්බන්ධෙයන් ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කළා. 2012.12.19 වන දින
ෙපත්සම ඉදිරිපත් කළත් ඒ ගැන හරි උත්තරයක් ආෙව් නැහැ.
නමුත් ඒ ගැන කටඋත්තරයක් ෙදන්න ඔහුට එන්න කිව්වා.
2013.01.11 වන දා කටඋත්තරයක් ගත්තා. කටඋත්තරය ගත්තා
විතරයි. ඒකත් ෙද්ශපාලන බලපෑම්වලට යට වුණා. ෙම්වා
ආණ්ඩුෙව් අයෙග්ම පශ්න. ආණ්ඩුෙව් අය කරන ෙද්වල් නිසා
රජෙය් සිටින ආධාරකරුවන්ට අද සමුපකාරය විගණනයකට ලක්
කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කටඋත්තරයක් දුන්නා කියා
පතිඵලයක් ආෙව් නැහැ. ෙම් පරීක්ෂණෙය් පතිඵල නිදාශීලියි කියා
නැවත මතක් කිරීම 2013.3.18 වන දින කළා. ඒකට උත්තර
ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් පුද්ගලයාෙග් නම සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
සරත්චන්ද නමැති පුද්ගලයා. බණ්ඩාරවත්ත, ගම්පහ පදිංචි ෙම්
පුද්ගලයා අන්තිමට බැරිම තැන බස්නාහිර පළාත් සභාවට
ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කළා, 2012.12.04 වන දා ඉදිරිපත් කළ
ෙපත්සම සම්බන්ධව වහාම පරීක්ෂණ පවත්වලා ෙම්කට තීන්දු
ගන්න කියා. ගම්පහ සමුපකාර ෙරෝහෙල් සභාපතිවරයාෙග් දූෂණ,
වංචා සහ අකමිකතා පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න කියා
2013.5.9 වන දින නැවත බස්නාහිර පළාත් සභාෙවන් ඉල්ලුවා.
බස්නාහිර පළාත් සභාව මඟින් කැඳවා විභාග කළා. ඒක විභාග
කෙළේ 2013.11.12 වන දා. ඒ කියන්ෙන් ෙකොච්චර කාලයක් පහු

1851

2013 ෙදසැම්බර් 12

ෙවලා ද? නමුත් කමක් නැහැ, ඒක විභාගයට ලක් වුණා.
විභාගෙයන් ආපු පතිඵලය ෙදස බැලුෙවොත්, මහා හාස ජනක
පතිඵලයක් තමයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් කියන්ෙන්
ෙමෙහමයි:
"සහකාර ෙකොමසාරිස් විසින් ෙමම ෙපත්සම පිළිබඳව සඳහන්
කරන ලද මූලික පරීක්ෂණය අවසන් කර වාර්තාවක් එවා ඇති
බවත්, එම වාර්තාව අනුව 47:1 යටෙත් පරීක්ෂණය සිදු කළ යුතු
බවට තීරණය වී ඇති බවත්ය. දැනට නිලධාරිෙයක් ෙම් සඳහා පත්
කර ඇති අතර, පරීක්ෂණ නිලධාරින්ෙග් හිඟයක් පවතින බැවින්
ෙම් දිනවල සිදු වන පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වීෙමන් පසු ෙමම
පරීක්ෂණෙය් වැඩ කටයුතු ෙමම මාසෙය් මැද භාගෙය්දී පමණ
ආරම්භ කළ හැකි බවට සඳහන් කරන ලදී."
දැන් අවුරුද්දකුත් ගත ෙව්ගන යනවා. ෙම් පරීක්ෂණෙය්
පතිඵල තවම ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන යට ගැසීම්
නිසා.
වංචා දූෂණ නිසා අද ෙබොෙහෝ ගාමීය බැංකු අඩ පණ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙවන්ෙන්ත් ෙද්ශපාලන අත ගැසීම්.
ඒවාෙය් සල්ලි තිෙබනවා. නමුත් ෙද්ශපාලන අත ගැසීම්,
ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නිසා අද ඒවාෙය් දූෂණ සිද්ධ ෙවනවා.
සමුපකාර ගාමීය බැංකුෙවන් සාමාජිකයාට ණය ලබා ෙදන ෙකොට
ගත වන කාලය වැඩියි, කමෙව්දය විශාලයි, පුරවන්න තිෙබන
forms පමාණය වැඩියි. ඒ නිසා ගෙම් ෙකනාට ගෙම් බැංකුෙවන්
ණය මුදලක් ෙදන ෙකොට මීට වඩා සරල විධියට සැහැල්ලු
ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එකත් මම
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම මීට කලිනුත් කිව්වා වාෙග්
පාෙද්ශිකෙය් කාරක සභා කණ්ඩායම -ඒ ඉන්න 9 ෙදනා- එකතු
විය යුතුයි. අද බැංකු ක්ෙෂේතෙය් "microcredit system" කියලා
එකක් තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් system එකක් ගම තුළ කියාත්මක
කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා මම විෙශේෂෙයන් කියනවා.
ස්තුතියි.

[පූ.භා. 10.22]

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා (සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர - கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தக பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Hemal Gunasekara - Deputy Minister of Cooperatives and Internal Trade)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, පථමෙයන්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ,
සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ අමාත
ධුරය මට ලබා දීම සම්බන්ධව.
මා සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ නිෙයෝජ අමාත වරයා
විධියට පත් ෙවලා දින 50ක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළ අෙප් ශක්ති
පමාණෙයන් අපි ගරු අමාත තුමා සහ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා
ඇතුළු සියලුම නිලධාරි මණ්ඩලයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා
ඉතාමත් වැදගත් වැඩසටහන් කිහිපයක් කියාත්මක කරලා
තිෙබනවා. ෙම්වා මම පත් ෙවන්න පථම කියාත්මක වූ වැඩසටහන්
වුවත්, ඒ සඳහා අපට හැකි උපරිමෙයන් ශක්තිය ලබා දීමට අපි
කටයුතු කර ෙගන යනවා.
පථමෙයන්ම ෙමම කාරණය කියන්න ඕනෑ. ගරු අජිත්
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා සමුපකාර ව ාපාරය ගැන විශාල
වශෙයන් කථා කළා. පළාත් සභාවක ඉඳලා ආපු මන්තීවරෙයක්
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විධියට එතුමා සමුපකාර ව ාපාරය ගැන කථා කිරීම පිළිබඳව අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. නමුත් ෙම්ක විමධ ගත කරපු විෂයයක්
විධියට ඔබතුමා ෙම් සියලුම පශ්න, ලිපි ෙගොනු ටික පළාත් සභාවට
ලබා දුන්නා නම් ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය.
ඔබතුමා කරපු විෙව්චන පමණක් ෙනොව, ඔබතුමාෙග් අදහස් අපි
ඉතාමත් වැදගත් විධියට සටහන් කර ගත්තා. ඔබතුමාට අපි පකාශ
කරන්න කැමැතියි, සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශය
විධියට අද වන ෙකොට සමුපකාරය සහ සෙතොස මඟින් වැඩසටහන්
කීපයක් ආරම්භ කරලා තිෙබන බව. මම ජීවත් වන පෙද්ශෙය්
සමුපකාර ව ාපාරය සඳහා ශක්තිය ලබා ෙදන්න අපි පථමෙයන්ම
packeting මධ ස්ථානයක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ හරහා
රැකියා අවස්ථා ලැබිලා තිෙබනවා. Packeting මධ ස්ථානෙය්
packet ටික ලක් සෙතොස හරහා ෙවෙළඳුන් ෙවනුෙවන් ලබා දීෙම්
ඒ අවශ තාව ඉෂ්ට කිරීෙම් වැඩසටහනක් අපි ෙම් වන ෙකොට
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
ආර්ථික මධ ස්ථාන 14ක් ෙම් වන ෙකොට ලංකාෙව්
පැවැත්ෙවනවා. තව ආර්ථික මධ ස්ථාන 2ක් දකුෙණ් ආරම්භ
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ
කරන්න ඕනෑ. එයින් එකක් ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන්
පවත්වන්නා වූ ආර්ථික මධ ස්ථානයක්. දකුණු පළාෙත් එළවලු
ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් තවත් ආර්ථික මධ ස්ථානයක් ආරම්භ
කරන්න ෙම් වන ෙකොට අපි බලාෙපොෙරොත්තුව ඉන්නවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්නා වූ ලක් සෙතොස දියුණු
කිරීෙම් වැඩසටහනක් අද වනෙකොට ෙම් රෙට් අහිංසක
පාරිෙභෝගික ජනතාව ෙවනුෙවන් ආරම්භ කරලා තිෙබන බවත්
ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙපෙර්දා වන ෙකොට ලක්
සෙතොස ආයතන 287ක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්
අන්තිම වන ෙකොට -ෙදසැම්බර් මාසෙය් 21වැනිදා වන ෙකොටලක් සෙතොස ආයතන 300 දක්වා වැඩි කිරීෙම් වැඩසටහනක්
කියාත්මක කරන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන්
පකාශ කරන්න ඕනෑ. පාරිෙභෝගික සුබසාධන අමාත ාංශය සහ
සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශය හරහා සිදු කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු වැඩ ෙකොටස ඉදිරි කාලය තුළදී අෙප්
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමා හරහා කියාත්මක කරන්න අපට
ශක්තිය ලැබිලා තිෙබනවා. ශී ලංකා රාජ වාණිජ විවිධ නීතිගත
සංස්ථාව හරහා අද වන ෙකොට විෙශේෂ ෙවෙළඳ සංකීර්ණ ආරම්භ
කිරීෙම් වැඩසටහනක් අපි කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
පාරිෙභෝගිකයා සහ ෙවෙළන්දා අතර ශක්තිය ෙගොඩ නැඟීෙම්
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ වැඩසටහන්
සියල්ලම අපි කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව් මම පකාශ කරනවා, අපි ඉදිරි කාලය තුළ අෙප්
ශක්ති පමාණෙයන් වැඩ කරන බව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්නා වූ අමාත ාංශෙය් වැඩ ටික අෙප් ශක්ති
පමාණෙයන් ඉෂ්ට කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, ෙම්
රෙට් තිෙබන වග කියන අමාත ාංශ කීපෙයන් එකක් තමයි,
සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශය. සමුපකාර හා
අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශය පාරිෙභෝගිකයාට පමණක්
ෙනොව, බදු ෙගවන හැම පුරවැසිෙයකුටම බලපානවා. විෙව්චනය
අවශ යි. විෙව්චනය තුළින්, ඔබතුමන්ලා අද අපට ෙදන්නා වූ
ශක්තිය තුළින් අපි අෙප් වැඩසටහන් ටික කියාත්මක කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වී ගබඩා සම්බන්ධවත් ෙපොඩ්ඩක් කථා
කරන්න ඕනෑ. මා හිතන හැටියට ලංකාෙව් වී ගබඩා 219ක්
තිෙබනවා. එයින් 39ක අලුත්වැඩියා කිරීෙම් කටයුතු අද වන
ෙකොට අවසාන ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අවශ තා මත අෙප් ශක්ති
පමාණෙයන් ඉදිරි කාලය තුළ ඒ සියලුම වී ගබඩා සංකීර්ණ
අලුත්වැඩියා
කිරීෙම්
වැඩසටහන්
කියාත්මක
කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම වැෙහන්න ගිය අෙප් BMC
එක යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක
කර ෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාරිෙභෝගික කටයුතු
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[ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා]

පිළිබඳ අධිකාරිය අද ඉතාමත් වැදගත් විධියට තමන්ෙග් රාජකාරිය
අකුරට ඉෂ්ට කරමින් වැටලීම් කරලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට
ලංකාෙව් ෙමෙතක් කල් සිදු ෙනොවුණු විධිෙය් වැටලීම් පවත්වා අද
කළු කඩ මුදලාලිලාට ෙහොඳ පාඩමක් ඉගැන්වීෙම් වැඩසටහනක්
අෙප් අමාත ාංශය මඟින් කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ෙම් සියලු
ෙදයටම අෙප් ඇමතිතුමාෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය, පූර්ණ අනුගහය
හා අෙප් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග් ශක්තිය අපට
ලැබී තිෙබනවා. මා ඒකයි හැම ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන්, විෙව්චනය
අපට අවශ යි කියලා. විෙව්චනය තුළින් අෙප් නිවැරැදි ගමන
යෑමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
අපි ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට්
හිටපු ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා සහ ෙම් රෙට් හිටපු
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ඇමතිතුමා. එවැනි ෙශේෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥයන්
තමයි ෙම් අමාත ාංශය නිෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම්
ෙහොඳයි. එතුමාත් අෙප් අමාත ාංශය නිෙයෝජනය කළ හිටපු
ඇමතිවරෙයක්. මා හිතන හැටියට ඒ සියලු ෙදනා අභිභවා යෑම
ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ හා සමානව අෙප් ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු
ඇමතිතුමා ෙම් අමාත ාංශය ෙමෙහයවමින්, හැකි ශක්ති
පමාණෙයන් සියලුම ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් රැක
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අද කියාත්මක කරනවා. මෙග්
ෙපෞද්ගලික මතය, අපි කථා කරනවාට වඩා වැඩ කරමුය කියන
එකයි. වැඩ කිරීම තුළින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු
වන්නා වූ ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය, ෙම් රෙට් ආර්ථික ගමන
ශක්තිමත් කිරීමට ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම සහයය අපට ලැෙබයි
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙම් වසර තුළ අපට ලැබුණු මුදල් තුළින් හා ලබන වසර තුළ
අපට ලැෙබන්නා වූ මුදල් තුළින් උපරිම පෙයෝජනය මහ ජනතාව
ෙවනුෙවන්, පාරිෙභෝගික ජනතාව ෙවනුෙවන්, වරිපනම් බදු
ෙගවන ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්නත් අපි කටයුතු කරන බව
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, යම් යම් අය පකාශ කරන්න
පුළුවන්, උත්සව සමය තුළ අෙප් අත වශ භාණ්ඩවල මිල වැඩි
වන්න පුළුවන් කියලා. මා ඇමතිතුමාෙගනුත් ඇහුවා, ෙම් කාරණය
පකාශ කරන්නද කියලා. ඇමතිතුමාත් ඉතාමත් වග කීෙමන්
කිව්වා, කියන්න කියලා. ෙම් කාලය තුළ අත වශ භාණ්ඩවල
මිෙලහි කිසිම වැඩි කිරීමක් සිදු කිරීමට අපි කිසි ෙසේත්ම සූදානමක්
නැහැ, අපි එෙසේ කරන්ෙන්ත් නැහැයි කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ඉතාමත් වග කීෙමන්, ඉතාමත් විවෘතව පකාශ කරන්න කැමැතියි.
අෙප් අමාත ාංශය වැඩිපුරම විෙව්චනය වන අමාත ාංශයක්
විධියට සලකන්න පුළුවන්. ගෑස් මිල වැඩි වුණත් බණිනවා; ගෑස්
මිල අඩු වුණත් බණිනවා.
අල, ලූනු මිල වැඩි වුණත් බණිනවා, අඩු වුණත් බණිනවා. පසු
ගිය කාලෙය් අල, ලූනු සම්බන්ධව ෙලොකු කථිකාවක් ගියා. ලූනු
කිෙලෝව රුපියල් 220 දක්වා ඉහළ ගියා කියලා ෙලොකු කථිකාවක්
ගියා. අද වන විට ලූනු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 99ක් ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් අද වන විට ෙම් මිල අඩු කළ බව කියන්න
කවුරුවත් සූදානම් නැහැ. ඒ ඉල්ලීම් සහ විෙව්චනයන් සියල්ලක්ම
ෙගොනු කර ෙගන අෙප් ශක්ති පමාණෙයන් ෙම් අමාත ාංශය දියුණු
කිරීම සඳහා ෙම් අවුරුදු එකහමාර, ෙදක තුළ අපි කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. මම ෙම් අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ අමාත වරයා විධියට
පත් ෙවලා අද වන විට දින 50යි. අපි අද වන විට අෙප් ගරු
අමාත තුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් අමාත ාංශය ගැන
අධ යනයක් කර ෙගන යනවා. ඒ අධ යනය තුළ අෙප් ශක්ති
පමාණෙයන් කටයුතු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
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විෙශේෂෙයන්ම මම ඉපදුණු පෙද්ශෙය් තමයි, ෙම් නව ආර්ථික
මධ ස්ථාන ෙදක ඇති කරන්ෙන්. කවුරුන් ෙහෝ අහන්න පුළුවන්
මාතරට, දකුණට විතරක් විෙශේෂත්වයක් ෙමොකද කියලා. නමුත්
මම උත්සාහ කෙළේ, ගරු අමාත තුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා
ලංකාෙව් පළමුෙවනි ධීවර ආර්ථික මධ ස්ථාන වැලිගමින් සහ
මිරිස්ෙසන් ආරම්භ කරලා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට අවශ
පහසුකම් ලබා දීලා එම වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමටයි.
සමුපකාරය ගැන ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා
කිව්වා. ඒ packeting මධ ස්ථානය ආරම්භ කරන්ෙන්ත් මෙග්
පෙද්ශෙය් තිෙබන -මෙග් නිවස අසල තිෙබන- ස්ථානයකින්. ඒ
හරහා අපට රැකියාවන් 150ක් 200ක් ලබා දීෙම් ශක්තිය
ලැෙබනවා. අපි ෙම් වැඩසටහන මුළු ලංකාව පුරා කියාත්මක
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්නා වූ සමුපකාර ෙගොඩ නැඟීම සහ "ලක්
සෙතොස" ෙගොඩ නැඟීෙම් වැඩසටහෙන් එක් අදියරක් විධියට අපි
ෙම්ක සලකනවා. දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරනවාට වඩා, වැඩ
කිරීෙම් අවශ තාව අපට තිෙබනවා. ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම ශක්තිය
අෙප් සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශයට ලබා
ෙදන්නය කියා ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් සහ ඉතාමත්ම ඕනෑකමින්
මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ
සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඔබ සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්නය කියා ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් සහ ඕනෑකමින් ඉල්ලා
සිටිමින්, ඔබ සියලු ෙදනාටම සුබ අනාගතයක් පාර්ථනා කරමින්
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[ .ப. 10.30]

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

ெகளரவ
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கேள,
வன்னி
மாவட்டத்திேல
கூட் ற த் ைறைய
வ ப்ப த்த
ேவண் ய அவசியமாக ள்ள . ேபா க்குப் பின்னர் கூட்
ற ச்
சங்கங்கள்
பல்ேவ பட்ட
அெசளகாியங்கைள
எதிர்ேநாக்கி ள்ளன.
க்கியமாக, ேபார் நடந்த பகுதிகளில்
கூட் ற ச் சங்கக் கிைளகைளத் திறப்பதற்குக் கட் ட
வசதிகள்
ேதைவப்ப கின்றன.
அேதேபான்
அங்கு
ெநற்களஞ்சியங்கள் இல்லாததன் காரணமாக ெநல்ைலச்
ேசமித்
ைவத்
விநிேயாகம் ெசய்வதில் பல சிரமங்கள்
இ க்கின்றன. ெநல்ைலக் ெகாள்வன
ெசய்வதற்கு சங்கங்
களிடம் நிதிப்பற்றாக்குைற காணப்ப கிற . இதனால்
இவ்விவசாயிகளிடமி ந்
தனியார் வர்த்தகர்கள் குைறந்த
விைலக்கு ெநல்ைலக் ெகாள்வன
ெசய்கின்ற நிைலைம
ள்ள . இதன் காரணமாக விவசாயிகள் அெசளாியங்
கைள ம் கஷ்டங்கைள ம் எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். ஆகேவ,
ஒவ்ெவா பலேநாக்குக் கூட் ற க் சங்கங்க ம் விவசாயி
களிடமி ந்
ெநல்ைலக்
ெகாள்வன
ெசய்வதற்குத்
ேதைவயான நிதி தவிகைள அைமச்சு அவற் க்கு வழங்க
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ேபார் நடந்த பகுதிகளில் அாிசி ஆைலகள் அவசியமாகத்
ேதைவப்ப கின்றன. ஓமந்ைதப் பகுதியில் அாிசி ஆைலைய
அைமப்பதற்குத் ேதைவயான சகல வசதிக ம் ெசய்யப்
பட்
க்கின்றன.
இ ந்தா ம்,
அதைன
ைமயாக
இயக்குவதற்கு 20 மில் யன்
பாய் நிதி தவி ேதைவயாக
உள்ள . ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அந்த
ஆைலைய இயக்குவதற்குத் ேதைவயான நிதி தவிைய வழங்க
ேவண் ம் என ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில்
ேகட் க்ெகாள்
கின்ேறன்.
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அேதேபான் , Oxfam, USAID ஆகியவற்றின் நிதி தவி
டன் மரக்காரம்பைளயிேல பால் ேசகாிப் நிைலயம் ஒன்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அ
ைமயாக நைட ைறப்ப த்தப்
படாத நிைலயில் ேவைலகள் அைரகுைறயாக இ ப்பதனால்
அப்பிரேதசத்தி ள்ள பாைலச் ேசகாித்
ைவப்பதற்கான
வசதிகள் இல்ைல. அந்தத் ெதாழிற்சாைலைய
ைமயாகச்
ெசயற்பட
ைவப்பதற்கு
50
இலட்சம்
பாய்
நிதி
வழங்கப்ப மாகவி ந்தால் சிறந்த ைறயில் பா ற்பத்திைய
ேமற்ெகாண் 'ேயாகட்' ேபான்ற ெபா ட்கைளத் தயாாிக்கக்
கூ ய வசதிைய அப்பிரேதச மக்க க்கு ஏற்ப த்திக்
ெகா க்கக்கூ யதாகவி க்கும்.
மன்னார் மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், மன்னார்
பாலத் க்கு
அ காைமயில்
பலேநாக்குக்
கூட் ற ச்
சங்கத் க்குச் ெசாந்தமான ஒ கட் டத்ைத இரா வத்தினர்
நீண்டகாலமாகத்
தம
கட் ப்பாட் க்குள்
ைவத்தி க்
கிறார்கள். அந்தக் கட் டத்ைதத் தி ம்ப ம் சங்கத் க்கு
ஒப்பைடப்பதன் லம் அவர்கள் மக்களின் ேதைவகைளப்
ர்த்தி ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும். மன்னாாில் உள்ள மீனவ
சங்கத்தினர் அங்கு பி க்கப்ப ம் மீன்கைளப் பா காத்
ைவக்கக்கூ யதாக ஒ
ice factory ைய அைமத் த்
தரேவண் ெமன
நீண்டகாலமாகக்
ேகட் க்ெகாண்
க்
கின்றார்கள். ஆகேவ, அைமச்சர் அவர்கள் அந்த மீனவ
சங்கங்க க்கு ஒ
ice factoryைய அங்கு அைமத் க்
ெகா ப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம்.
கூட் ற த் ைற அைமச்சான , ெதன்பகுதியி ள்ள சில
கூட் ற க்
சங்கங்க க்கு
ஏற்ப த்திக்
ெகா த் ள்ள
வசதிகைளப் ேபான் தமக்கும் ெசய் ெகா க்க ேவண் ெமன
வன்னி மாவட்டத்தி ள்ள கூட் ற த் ைறயினர் எதிர்பார்க்
கின்றனர். குறிப்பாக இவர்க க்குத் ேதைவயான கடன்
வசதிகள், வாகன வசதிகள், கட் ட வசதிகள் ேபான்றவற்ைறக்
கூட் ற
அைமச்சு
ெசய் ெகா க்க
ேவண் ெமனக்
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். இந்த மாவட்டத்தில்
க்கியமாக
பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கங்களின் பயைன
ைமயாக
எதிர்பார்த்தி க்கின்ற, கூட் ற த் ைறைய நம்பி வாழ்கின்ற,
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட சாதாரண ஏைழ மக்க க்காக
அந்தத் ைறையப் பலப்ப த் வதற்கும் விஸ்தாிப்பதற்குமான
சகல வசதிகைள ம் இந்த அைமச்சு ெசய்
ெகா க்க
ேவண் ம்
என்பைத ம்
நான்
இந்த
ேநரத்திேல
ேகட் க்ெகாண் ,
என் ைடய
உைரைய
த் க்
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. V.S. Radhakrishnan. You
have 10 minutes.
[ .ப. 10.36]

ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
(மாண் மிகு

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய தினம்
கூட் ற , உள்நாட் வர்த்தக அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள்
மீதான கு நிைல விவாதத்திேல ஒ சில வார்த்ைதகைளப்
ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைதயிட் ச் சந்ேதாசப்
ப கின்ேறன்.
தலாவதாக,
திதாக நியமனம் ெபற்றி க்
கின்ற கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தகப் பிரதி அைமச்சர்
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அவர்க க்கு என
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க் ெகாள்
கின்ேறன். ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට අපි සුබ පතනවා. இந்த
அைமச்சுக்கான ஆேலாசைனக் கு வில் நா ம் ஓர் அங்கத்த
வராக இ க்கின்ற காரணத்தினால் இவ்வைமச்சு சம்பந்தப்
பட்ட பல்ேவ
விஷயங்கைள ம் பல்ேவ
வைகயில்
ெதாிந்தி க்கின்ேறன்.
நாட் ல் ெபா ட்கள் கிைடக்காத காலத்திேல கூட் ற க்
கைடகள், சங்கங்கள்
லமாகத்தான் ெபா ட்கள் கிைடத்
வந்தன. ஆனால், இன்
நாகாிகம் வளர்ந்
கூட் ற க்
கைடக க்குப் ேபாவைதவிட supermarket ேபான்ற இடங்க
க்குப் ேபாவைதேய மக்கள் அதிகம் வி ம் கின்றார்கள்.
அேதேநரம்
அங்கு
ெபா ட்கள்
சுத்தமாக
இ த்தல்,
ெபா ட்களில் விைலக ம் expiary date உம் குறிக்கப்
பட்
த்தல் ேபான்ற பல்ேவ
அம்சங்கள் நைட ைறயில்
இ ப்ப ம் மக்கள் அவற்ைற வி ம் வதற்குக் காரண
மாகின்ற . அந்த வைகயிேல இன்
supermarket ேபான்ற
ைவகேளா ேபாட் ேபாட் க்ெகாண் இயங்கக்கூ ய ஒ
சூழ்நிைலயிேல cooperative விற்பைன நிைலயங்கள் இயங்கி
வ வைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இன் அைமச்சர்
அவர்கள் 'செதாச' லமாக சில நல்ல ேவைலத்திட்டங்கைளச்
ெசய் ெகாண்
க்கின்றார். அதனால்தான் இன் 'செதாச'
ஸ்தாபனம் supermarket க்கு equal - சமனாக நல்ல ைறயில்
இயங்குவைதக்
காணக்கூ யதாக
இ க்கின்ற .
அந்த
வைகயில் அந்தந்தப் பகுதியிேல விைளகின்ற ெபா ட்கைளக்
ெகாள்வன ெசய்கின்ற ஒ ேவைலைய ம் இன் 'செதாச'
ெசய்கின்ற .
அேதேநரம்
'செதாச',
நிைலயங்களில்
ெபா ட்கைள ம வான விைலயில் ெபறக்கூ யதாக ம்
இ க்கின்ற . இ ந்தேபாதி ம், அங்கு ெபா ட்க க்குத்
தட் ப்பா நில கின்ற என்பைத ம் நாங்கள் சுட் க்காட்ட
வி ம் கின்ேறாம்.

ගරු ඇමතිතුමනි, සෙතොස මඟින් භාණ්ඩ අඩු මිලට ලබා
ෙදනවා තමයි. නමුත් සමහර ෙවලාවට බඩු නැති ෙවලාවල්
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම නුවරඑළිය වැනි පෙද්ශවල දවස්
තුනකට විතර බඩු තිෙබනවා, ආෙයත් දවස් ෙදක තුනකට බඩු
නැති ෙවනවා. ආෙයත් බඩු ෙගන්වලා තමයි ෙදන්න ෙවන්ෙන්.
පුළුවන් තරම් සෙතොස ආයතනය මඟින් බඩු ගන්න මිනිසුන්
කැමැති ෙවලා සිටිනවා. ඒක නිසා ඔබතුමා කරුණාකර ෙම් ගැන
අවධානය ෙයොමු කරන්න. ඉදිරියට ෙම් වාෙග් අඩු පාඩු නැතිව
කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
සෙතොස ආයතනය තව ටිකක් දියුණු කරන්නට ඕනෑ නම්
එතැන ෆාමසියකුත් දමන්න ඕනෑ. මත්පැන්ශාලාවකුත් දමන්න
ඕනෑ. මා කියන්ෙන් tavern එකක් ෙනොෙවයි. නමුත් අෙනක්
supermarketවල තිෙබනවා වාෙග් එම වහල යටම
මත්පැන්ශාලාවක් තිබිය යුතුයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
ඊට අමතරව ඔබතුමා කැමැති නම් සෙතොස දියුණු කරන්නට
ඒ තුළ café එකක් දැම්මත් කමක් නැහැ, ෙත් එකක් එෙහම බීලා
යන්න. ඒ ආකාරයට අපි උත්සාහ කෙළොත් සෙතොස දියුණු
කරන්න අපිට පුළුවන්. ஆகேவ, இந்த நாட்
ள்ள ‘செதாச’
நி வனங்களில்

இப்ப யான

ெசய்ய ேவண் ம் என்

அபிவி த்திைய

நீங்கள்

நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වතු සම්බන්ධෙයන්
කථා කරනවා නම්, හුඟාක් වතුවල ජනතාවට භාණ්ඩ මිල දී ගන්න
හැතැප්ම 8ක් 10ක් පමණ පයින් එන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා මම
ෙයෝජනා කරනවා, වතු හතරක් පහක් එකට තිෙබන group

පාර්ලිෙම්න්තුව
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එකකට එක සෙතොසක් බැගින් - co-operative stores අපට එපා නවීන සෙතොස ආයතන ඇති කරන්න කියලා. එෙහම ඇති
කරනවා නම්, ඒ මිනිසුන්ට භාණ්ඩ මිල දී ගන්න පහසු ෙවනවා
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, පසු ගිය දවස්වල කිරි පිටි
හිඟයක් තිබුණා. මුළු ලංකාෙව්ම දැන් කිරි පිටි හිඟයක් තිෙබනවා.
එක්ෙකෝ ඒවා හංගලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් කඩවල්වල කිරි
පිටි නැහැ. ඒ කිරි පිටි මිල දී ගන්න අපට සෙතොස ආයතනයට
තමයි යන්න ෙවන්ෙන්. ෙවනත් පිටස්තර supermarketsවලත්
කිරි පිටි නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සෙතොස ආයතන පුළුවන් තරම්
පමාණයක් වතුවල ස්ථාපනය කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක්
කරනවා.
ඒ වාෙග්ම நாட் ேல உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற ெபா ட்

கைள செதாச
ேவண் ம்.

லம் வாங்குவதற்கும் நடவ க்ைக எ க்க

ගිය වර අල අස්වැන්න මුළු ලංකාෙව්ම අඩු වුණා.
ඔබතුමන්ලාෙග් සෙතොස ආයතනෙයන් තමයි ඒවා purchase
කෙළේ. නමුත් ඒ purchase එක වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. එය වැඩි
කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශය ෙහොඳ අමාත ාංශයක්; ජනතාවට ෙසේවය කරන
අමාත ාංශයක්; ජනතාවට ෙසේවය කරන්න අවස්ථාවක් තිෙබන
අමාත ාංශයක්. ඒක හින්දා ඒ ෙසේවය තවදුරටත් වැඩිපුර කරෙගන
යාවි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම ෙපොඩි කථාවක් කියන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එය අපි හැෙමෝම දන්නා කථාවක්.
ස්වාමි ෙකෙනක් සිටියා ලු. එතුමා භාවනා කර කර ඉන්න ෙකොට
එතුමාෙග් ෙගෝලයන් ටිකත් එහි සිටියා ලු. ෙගෝනුස්ෙසක් ඇවිල්ලා
ඒ ස්වාමි භාවනා කර කර හිටපු තැනට ඉස්සරහා තිබුණු ළිඳට
වැටුණා ලු. ළිඳට වැටුණාම, ඒ ස්වාමි ෙගොනුස්සාව අතට ගත්තා ලු.
අතට ගන්න ෙකොට ඌ ස්වාමිෙග් අතට ඇන්නා ලු. ෙදවැනි පාරත්
ෙගෝනුස්සා ඒ ළිඳට වැටුණා ලු. ස්වාමි ෙදවැනි පාරත් ඌ ෙගොඩට
ගත්තා ලු. ෙදවැනි පාරත් ඌ අතට ඇන්නා ලු. ස්වාමි ඉන්න ෙකොට
තුන්වැනි පාරත් ඒ ෙගෝනුස්සා අර ළිඳට වැටිලා තිෙබනවා.
තුන්වැනි පාරත් ෙගොඩට ගන්න ෙකොට ඌ තුන්වැනි පාරත්
ස්වාමිෙග් අතට ඇන්නා ලු. ඒක දැකලා, අහල පහළ හිටපු අෙනක්
ස්වාමිලා ඇහුවා ලු, "ස්වාමි, ඒ සතා නිතරම ඔබතුමාට විදිනවා.
ඇයි ඒ සතා ආරක්ෂා කරන්න ඔබතුමා උත්සාහ කරන්ෙන්?"
කියලා. එතෙකොට ඒ ස්වාමි කිව්වා ලු, "ෙගෝනුස්සාෙග් වැෙඩ්
ෙකොටන එක. මෙග් වැෙඩ් ඌ ආරක්ෂා කරන එක" කියලා. ඒ
වාෙග් තමයි, ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමාත් අපව ආරක්ෂා කරනවා;
අනික් මිනිස්සු එතුමාට ෙකොටනවා. ඒක දිගටම සිද්ධ ෙවනවා. ඒක
වළක්වන්න බැහැ. ෙම් රෙට් අය වුණත්, අෙනක් රටවල අය වුණත්
දැන් අපට ෙකොටමින් ඉන්නවා. නමුත් අෙප් ජනාධිපතිතුමා අපව
ආරක්ෂා කරෙගන ඉන්නවා. ඒක තමයි මම ෙම් කියන්න උත්සාහ
කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ළඟදී ලංකාවට British Prime
Minister ෙඩ්විඩ් කැමරන් මහත්මයා ඇවිල්ලා මානව අයිතීන් human rights - ගැන කථා කළා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක
ෙහොඳ නැහැ කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. මානව අයිතීන් ගැන
කථා කරන්න ඕනෑ. නමුත් එතුමා දැන ගන්න ඕනෑ ෙදයක්
තිෙබනවා. මීට අවුරුදු 200කට ඉස්සර ෙවලා ඉන්දියානු
සම්භවයක් තිෙබන අය ලංකාවට ෙගනාෙව් එතුමන්ලායි කියලා
එතුමා දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ අය අදත් -තවමත්- lineවල ජීවත්ව
ඉන්නවා. එතුමා ඒ ගැන කථා ෙකරුෙව් නැහැ. ඒකත් human
rights කැඩීමක් තමයි. ඇයි ෙඩ්විඩ් කැමරන් ඒක ගැන කථා
ෙකරුෙව් නැත්ෙත්? ඇයි ඔහු ඒ පැත්ෙත් ගිෙය් නැත්ෙත්? චාල්ස්
මැතිතුමා ගියා; නුවරඑළියට ගියා. එතුමා එක ආයතනයකට -
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Mackwoods Tea Factory එකට- ගියා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඉල්ලීම
පරිදි. එතුමා එතැනට ගිහිල්ලා ෙමොනවාද කෙළේ? ඒ ෙත් වත්තට
ගිහිල්ලා ෙත් බීලා අෙප් මිනිසුන් පදර්ශන මිනිසුන් වාෙග්
ෙපන්නලා England එකට ඇරියා. ෙම්කද human rights
ආරක්ෂා කරනවා කියන්ෙන්? ෙම්කද මානව හිමිකම් ආරක්ෂා
කරනවා කියලා කියන්ෙන්? මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරනවා
කියලා කියන්ෙන් සියලුම ජනතාවට එක විධියට සලකන එකයි.
ඒකයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. එෙහම නම් ෙඩ්විඩ්
කැමරන් මහත්මයාට අපි ගැනත් බලලා කථා කරන්න
වුවමනාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ ගැන කථා ෙකරුෙව් නැහැ
කියලා මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී කනගාටුෙවන් කියනවා. ඒ ගැන
මම වැඩිපුර කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමා ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්;
දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම එතුමාට දක්ෂ නිෙයෝජ
ඇමතිතුෙමකුත් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙදන්නාට එකතු ෙවලා
ෙහොඳට ෙම් ආයතනය දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ අමාත ාංශෙය්
ඉන්න නිලධාරිනුත් එෙහම තමයි. මට ෙපොඩි කනගාටුවක්
තිෙබනවා, job එකක් ෙනොදීපු කාරණයක් සම්බන්ධව. ඒක
ෙවනම පශ්නයක්. [බාධා කිරීමක්] මට ෙනොෙවයි, මෙග්
ෙගෝලෙයකුට. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. අපි ඒ ගැන ෙවනම කථා
කරමු. අපට ඉන්ෙන් ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්. ෙම් අමාත ාංශෙය්
ෙහොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. ෙමය අෙප් ජනතාවට
වැඩක් කරන්න පුළුවන් අමාත ාංශයක්; මිනිස්සුන්ට ෙහොඳ
ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන් අමාත ාංශයක්. ඒක හින්දා අපි
ඇමතිතුමාට සුබ පතනවා, ඉදිරියටත් ෙම් අමාත ාංශෙය් වැඩ
ෙහොඳට කරෙගන යන්න කියලා. ස්තුතියි.
[පූ.භා. 10.45]

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ සමුපකාර හා
අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවයි අපි
සාකච්ඡා කරන්ෙන්. රෙට් ජනතාවට ඉතාම සෘජුව බලපාන
අමාත ාංශයක් පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වැඩි පුරම මුදිත සහ විද ත් මාධ වලින් කථා
බහට ලක් ෙකෙරන, විෙශේෂෙයන්ම කාටුන් හරහා අෙප් ගරු
ඇමතිතුමා පිළිබඳව දැනුවත්වීම් ෙකෙරන අමාත ාංශයක් තමයි
ෙම් අමාත ාංශය. ඒෙකන්ම ෙප්නවා, අමාත ාංශය ෙමොන තරම්
ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගික ජනතාවට බලපාන, ජනතාව ෙවනුෙවන්
තීන්දු තීරණ ගන්නා අමාත ාංශයක් ද කියන එක. ඒ වාෙග්ම අපි
ඉතාම සතුටු ෙවනවා, පසු ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම්
අමාත ාංශය මඟින් ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගික ජනතාව සඳහා කරන
ලද ෙමෙහය පිළිබඳව. ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවච්ච කීර්තිමත්
ෙද්ශපාලනඥෙයක් වුණු ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා එදා
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ආරම්භ
කරපු "ලක් සෙතොස" අද ෙවන ෙකොට මුළු රට පුරාම ෙබොෙහොම
ෙව්ගවත්ව, කමවත්ව, කමිකව අත වශ පාරිෙභෝගික දව ෙබදා
හරිමින් "සාධාරණත්වෙය් ෙපරගමන්කරු" කියන ඒ ෙත්මා
පාඨය සැබෑවක් කරමින් ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගික ජනතාව
ෙවනුෙවන් කරන ෙසේවය පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. අගනුවරින්
සැතපුම් 100ක් පමණ ඈත පිහිටි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක
සංවිධායකවරෙයක්, මන්තීවරෙයක් හැටියට ගරු ඇමතිතුමාට මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මෙග් ආසනෙය් පධාන නගර තුනටම "ලක්
සෙතොස" ලබා දීම ගැන. අද ඒ පෙද්ශවල පාරිෙභෝගික දව වල
සැබෑ ෙලසම මිල පාලනයක් ෙවලා තිෙබනවා.
මීට ෙපර ෙපෞද්ගලික ෙවෙළඳුන් විසින් ඒ අයට අවශ
ආකාරයට විෙශේෂෙයන් උත්සව සමෙය් දී පාරිෙභෝගික දව වල
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මිල වැඩි කිරීෙම් කියාදාමයක ෙයදුණා. නමුත් අද ඒකට පධාන
බාධකයක් විධියට ලක් සෙතොස කියාත්මක වීමත් එක්ක අත වශ
පාරිෙභෝගික දව වල මිල වඩාත් ෙහොඳින් පාලනය කිරීමක් සහ
පහත ෙහළීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක මුළු රට පුරාම සිද්ධ
ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කියැවුණා, දැනට ලක්
සෙතොස ශාඛා 281ක් පිහිටුවා තිෙබනවා කියලා. ඉදිරි කාලෙය් දී
උතුරු නැෙඟනහිර පළාත් එෙහමත් ආවරණය වන ආකාරයට
තවත් ලක් සෙතොස ව ාප්ත කිරීම තුළ ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගික
ජනතාව ආරක්ෂා වනවා වාෙග්ම මහින්ද චින්තනෙය් සැබෑ පතිඵල
ජනතාවට ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තවතවත් වැඩි වනවාය කියන
එක අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් උත්සව සමය තුළ
පාරිෙභෝගික අධිකාරිය මඟින් ෙකොළඹ නගරය තුළ වැටලීම් සිදු
කරනවා. රූපවාහිනී නාලිකාවලින් ඒවා ෙපන්නනවා, අපි ඊෙය්ත්
දැක්කා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා පාරිෙභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරිය අද සැබෑ ෙලසම
ක්ෙෂේතය තුළ කටයුතු කිරීමත් එක්ක පාරිෙභෝගික අයිතිවාසිකම්
ආරක්ෂා ෙකෙරන ආකාරෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
ෙකෙරනවා. අපි ඒ පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා.
මීට කලින් ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා,
ගම්බද තිෙබන සමුපකාර සමිතිවල කාරක සභාවලට පවා
ෙද්ශපාලන බලය ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපි කරන්ෙන් ආණ්ඩුවක්. ආණ්ඩු බලය
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අපි කියාත්මක වනවා. එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානය පමණක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම ෙද්ශපාලන
පක්ෂයක් බලෙය් ඉන්න ෙකොට ඒ අය එෙහම කටයුතු කරනවා.
විපක්ෂයටත් පුළුවන්කමක් තිෙබන්න ඕනෑ ඒ අයෙග් ෙද්ශපාලන
බලය උරගා බලා ෙම් සමුපකාර සමිතිවල කාරක සභාවල බලය
ගන්න. ඉතින් ඒෙකන්ම ෙප්නවා සමුපකාර සමිතියක කාරක
සභාවකවත් බලය ගන්න බැරි තරමට අද විපක්ෂය දුර්වල ෙවලා
කියලා. ගහලා බැනලා, ෙහොර ඡන්ද දාලා ෙනොෙවයි ෙම්වාෙය්
බලය ගන්ෙන්. ඒවාෙය් ඡන්ද තියනවා. සමුපකාර සාමාජිකයින්
ඡන්දය ෙදනවා. ඒ නිසා සමුපකාර සමිති කාරක සභාවකවත් බලය
ගන්න බැරිව ඉන්න ගමන් ෙම් හැම තැනම තිෙබන්ෙන්
ෙද්ශපාලන බලයයි කියලා කෑ ෙකෝ ගහන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ.
හැබැයි අපි ගම් මට්ටෙම් ෙද්ශපාලනය කරන උදවිය හැටියට
සමුපකාර සමිතිෙය් ෙනොෙවයි, මරණාධාර සමිතිවල බලයත් අපි
ගන්නවා. අරෙගන අපි කියාත්මක කරනවා. අෙප් ෙද්ශපාලන
බලය ආරක්ෂා කරමින් ෙපරට යා යුතුයි. ඒක මූල ධර්මයක්. ඒක
ඕනෑම ෙකනකු කරන ෙදයක්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව කෑ ෙකෝ
ගහන එෙක්, කථා කරන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, කෘෂිකාර්මික පෙද්ශ
නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයින් හැටියට, වී අෙළවි
මණ්ඩලෙය් කාර්ය භාරය පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. වී ටික
මිලදී ගන්ෙන් නැහැ කියලා දැන් රජයට දිගින් දිගටම ෙචෝදනා
එල්ල කරනවා. නමුත් වී අෙළවි මණ්ඩලය නැවත ඇති කරලා අද
වන ෙකොට වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් තිෙබන ෙසේවාව, කටයුතු පිළිබඳ
අපි සතුටට පත් වනවා. අද වී අෙළවි මණ්ඩලය විශාල පමාණයක්
වී මිලදී ගන්නවා. පසු ගිය දවස්වල විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරයකු
කිව්වා, වී අෙළවි මණ්ඩලයට වී මිලදී ගන්න ෙකොතරම් මුදලක්
අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා ද කියලා ෙපන්වන්න කියලා.
අය වැෙයන් වී ගන්නය කියලා මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ
වැඩසටහෙන් දී වී අෙළවි මණ්ඩලය බැංකුත් එක්ක කථා කරෙගන
ණය මුදල් අරෙගන වී අරෙගන නැවත ඒ ණය පියවීමක් කරනවා.
ඒ සඳහා අය වැෙයන් සල්ලි ෙවන් කිරීමක් අවශ වන්ෙන් නැහැ.
ඒ නිසා එවැනි ආකාරෙය් තර්ක ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් කරන ෙසේවා
අවතක්ෙසේරු කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අප කනගාටු
ෙවනවා.
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ෙමන්න ෙම් කාරණයත් මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරනවා. ෙම් වන විට ලක් සෙතොස ව ාපෘතිය රට පුරා
කියාත්මක වීමත් එක්ක බඩු මිල පාලනය වීමක් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අප දැක තිෙබනවා ෙම් වන විට සමහර පෙද්ශවල
තිෙබන සමුපකාර සමිතිවල පාරිෙභෝගික අංශය සම්පූර්ණෙයන්ම
කඩාෙගන වැටිලා තිෙබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කඩා වැටීමත්
සමඟ ඒවාෙය් වැඩ කළ සිය ගණනක් ෙසේවකයන් අද රැකියා
පිළිබඳව යම් කිසි අපහසුතාවකට මුහුණ දී තිෙබනවා. ෙම් වන විට
මම නිෙයෝජනය කරන අටකලන්පන්න විවිධ ෙසේවා සමුපකාර
සමිති සංගමයට අයත් සියලුම පාෙද්ශික වහලා අවසානයි.
ඊළඟට, "මිනි ෙකෝප් සිටි" නමින් වූ කුඩා සමුපකාර සමිති පසු
ගිය කාලෙය් තිබුණා. ඒ සියල්ලත් වැසී ගියා. ඒ අයෙග් තිබුණු බඩු
ගබඩා අද වන විට ටියුෂන් පන්ති පවත්වන්න ෙදන මට්ටමට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඒ තරම් ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි.
ෙමොකද සෙතොස මඟින් ඒ කටයුත්ත ෙකරුණත්, හදිසි තත්ත්වයක්
ඇති වුෙණොත්, සමුපකාරයට යන්න තමයි අෙප් රෙට් මිනිසුන්
පුරුදු ෙවලා ඉන්ෙන්. හදිසි ආපදාවක් ඇති වුෙණොත් ආපදා
කළමනාකරණ අමාත ාංශෙයන් කියන්ෙන් සමුපකාර සමිති
හරහා අත වශ ආහාර දව ෙබදා හැරීෙම් කටයුතු කරන්න
ෙදන්න කියලායි. නමුත් අද අෙප් පෙද්ශවල සමුපකාර සමිතිවල
එෙහම ගන්න ආහාර දව ෙමොකවත් නැහැ. දැන් ඒවා බැංකු
අංශයට පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි වර්ෂෙය් කටයුතු
කිරීෙම්දී ෙමෙසේ වැසී ගිය සමුපකාර පාෙද්ශික නැවත විවෘත
කරලා, ඒවා සවිබල ගැන්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
ෙවයි කියලා මා හිතනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, තවත් කරුණක් කියන්න තිෙබනවා. පසු ගිය
කාලෙය් අෙප් රෙට් පමුඛ බැංකුව කියලා පධාන මූල ආයතනයක්
තිබුණා. ඒක ෙපෞද්ගලික බැංකුවක්. ඒ අය රටින් පැනලා ගියා. ඒ
බැංකුව බංෙකොෙලොත් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම රත්නපුර දිස්තික්කෙය්
සමුපකාර සමිති එදා වැඩි ෙපොලියක් ලබා ගැනීෙම් අරමුණින්, වැඩි
පතිලාභ ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් දිස්තික් ගාමීය බැංකුව හරහා
සමුපකාර සාමාජිකයන්ෙග් මුදල් පමුඛ බැංකුව තුළ තැන්පත්
කළා. අද වන විට රත්නපුර දිස්තික් ගාමීය බැංකුවට පමණක්
රුපියල් ෙකෝටි 26ක් පමුඛ බැංකුව විසින් ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා.
ඒ නිසා අද වන විට ඒ සමුපකාර සමිති දැඩි මූල අර්බුදයක
පැටලිලා ඒ මූල අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්න බැරිව දඟලනවා.
අන්න ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. මා දන්නා හැටියට පමුඛ බැංකුව
නැවත ශී ලංකා ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව නමින් ස්ථාපිත ෙවලා
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමා
අදාළ අංශ ෙවතින් අවශ ෙයොමු කිරීම් කරලා ෙම් පමුඛ බැංකුව
විසින් එදා අෙපන් උදුරා ගත්ත මුදල් ටික නැවත සමුපකාර
සමිතිලට ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් කියාත්මක කෙළොත්, ඒ
සමුපකාර සමිතිවලට නැවතත් නැඟී සිටින්න පුළුවන් ෙවයි කියලා
අප විශ්වාස කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් ෙබොෙහෝ සමුපකාර සමිති හුරු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහන් හරි බඩු ටිකක් ෙගනැල්ලා වැඩි ලාභයක්
තියා ෙගන ඒ බඩු ටික විකුණන්න විතරයි. ඔබතුමා කියාත්මක
කරන සෙතොස සංකල්පය තුළ අද රෙට් තිෙබන ෙපෞද්ගලික සුපිරි
ෙවෙළඳ සැල් එක්ක කරට කර තරගයක් ෙදන්න සෙතොස සමත්
ෙවලා තිෙබනවා. මිනිස්සු සුපිරි ෙවෙළඳ සැල්වලට යනවාට වඩා
සෙතොසට යනවා. ෙමොකද, සෙතොස තරගකාරී ෙවෙළඳාමට හුරු
කරලා තිෙබනවා. නමුත් තරගකාරී ෙවෙළඳාමට ඒ ෙසේවකයින්
දැනුවත් කිරීමක්, හුරු කිරීමක් ෙනොවී තිෙබන තත්ත්වය, ෙව්ගවත්
වාණිජ පරිසරය තුළ සමුපකාර ව ාපාරය ගිලිහී වැෙටන්න ගිලිෙහන්න- එක ෙහේතුවක් විධියට මම දකිනවා. ඒ නිසා සමුපකාර
ෙසේවකයින්, ඒ නිලධාරින් සියලු ෙදනාම අධ ාපනික
වැඩසටහන්වලට හරි නැවත ෙයොමු කරලා තරගකාරී රටාවත්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා]

එක්ක ඔබතුමා ෙගන යන සෙතොස වැඩ පිළිෙවළට අනුබද්ධ වැඩ
පිළිෙවළක් සමුපකාර සමිති තුළත් කියාත්මක කෙළොත් නැවතත්
සමුපකාර බල සහිත වන, එෙහම නැත්නම් ලාභ ලබන තත්ත්වයට
පත් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් වාණිජ
ෙලෝකය තුළ පවතින ෙවනත් වාණිජ ව ාපෘතීන්වලට සමුපකාර
සමිති ෙයොමු කෙළොත්, ඒ තුළින් යම් ආදායමක් ලබා ගන්න
පුළුවන් ෙවයි. 1948 ලංකාව නිදහස ලබා ගත් දවෙසේ ඉඳලා ෙම්
රෙට් ජනතාවට පුරුදු ෙවලා තිබුණු එකම රාජ ආයතනය
සමුපකාරයයි. දැන් අෙප් රට දියුණුයි. නමුත් සමහර ගම්මානවල
ආණ්ඩුෙව් කාර්යාලයක්, ආණ්ඩුෙව් ආයතනයක් කියලා තිෙබන
එකම ෙදය තමයි සමුපකාර පාෙද්ශිකය. සමහර තැන්වල
තිෙබන්ෙන් තැපැල් කන්ෙතෝරුව විතරයි. සමහර තැන්වල
සමුපකාර සමිතිය විතරයි. ෙම් ෙදකම නැති තැනුත් තිෙබනවා. ඒ
නිසා රජෙය් ආයතනයක් හැටියට සමුපකාර පාෙද්ශිකවල
පැවැත්ම පිළිබඳව රජයක් හැටියට දැඩි ෙලස කල්පනා කළ යුතුය
කියන ෙයෝජනාව මම ගරු ඇමතිතුමා ෙවත ෙයොමු කරනවා.
ඔබතුමා වී අෙළවි මණ්ඩලය ඉතාමත් ශක්තිමත්ව පධාන රාජ
ආයතනයක් හැටියට පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම සෙතොස
ව ාපාරයත් ඉතාමත් ශක්තිමත් රාජ ආයතනයක් හැටියට
පවත්වා ෙගන යනවා. රජෙය් වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව ඒ
ආකාරයට පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ නිසා ඒ ආකරයට ඉදිරි කාල
සීමාව තුළ දී ඔබතුමාෙග් ශක්තිය, හැකියාව ෙයොදවලා සමුපකාර
ව ාපාරයත් නැවත බලගැන්වීමක් කරන ෙලස අපි ඉල්ලීමක්
කරනවා.
මම නැවතත් ඔබතුමාෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු කරවනවා,
පමුඛ බැංකුෙව් තැන්පත් කළ මුදල් අහිමි වුණු සමුපකාර
සමිතිවලට භාණ්ඩාගාරය මඟින් නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ
ෙකොටස් වශෙයන් ෙහෝ ඒ මුදල් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත්
කරන ෙලසට.
ෙම් අමාත ාංශය ඉතාම ෙහොඳින් ජනතාව අතරට ෙගන යාෙම්
මහින්ද චින්තන පතිපත්තිය වඩාත් අර්ථවත්ව, ෙව්ගවත්ව කර
ෙගන යාමට ඔබතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාටත්
සුභාශිංසන එක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[පූ.භා. 10.55]
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උම්බලකඩ ෙවන්න පුළුවන් ඒ භාණ්ඩවලට බදු පැනවීෙම්
කියාවලිය හරහා ජනතාවට සාධාරණයක් ෙවන්ෙන්, ජනතාවට
යහපතක් ෙවන්ෙන් ඇත්තටම නැවත සූරාකෑමකට ලක් ෙනොවී
පාරිෙභෝගික ජනතාව ආරක්ෂා වුෙණොත් විතරයි. පරිෙභෝගික
කටයුතු අධිකාරිය, පමිති ආයතනය, සෙතොස, සෙතොස සමාගම,
ෙගොඩනැඟිලි දව සංස්ථාව, විෙශේෂ ආර්ථික මධ ස්ථාන, වී
අෙළවි මණ්ඩලය යන ෙම් හැම එකක්ම ගත්ෙතොත් තිෙබන්ෙන්
පාරිෙභෝගික ජනතාවෙග් පැත්ෙත් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ආහාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව, -හදිසි අවශ තාවකදීඅත වශ ෙසේවා ෙකොමසාරිස්තුමා, ෙම් ආයතන හැම එකක්ම
ජනතාවට පමිතිෙයන් යුතුව, ආරක්ෂා සහිතව, පහසු මිලකට
භාණ්ඩ ලබා ගන්න තිෙබන ආයතන.
අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම්
ආයතන පද්ධතියම බිඳ වැෙටන, කඩා වැෙටන තත්ත්වයකට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා ඔබතුමා
උත්සාහයක් දරන්ෙන් නැතිව ෙනොෙවයි. මට ෙපර කථා කළ ගරු
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, අද ගාමීය නගරවල සෙතොස ආයතන
ආරම්භ කරමින් යන බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම, දැන් පුංචි
පුංචි ව ාපාර වැෙහමින් යනවා. සෙතොසත් එක්ක දැන්
supermarket chain එකක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. Supermarket
chain එකක් එක්ක තරග කරන රාජ ව ාපාරික ආයතනයක්
හැටියට තමයි සෙතොස තිෙබන්ෙන්. නමුත් පාරිෙභෝගිකයා ඇද
ගන්න, පාරිෙභෝගිකයා සමීප කර ගන්න, පාරිෙභෝගිකයාෙග්
විශ්වාසය හදා ගන්න තවම සෙතොසට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මම
ඒක කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික අඩු පාඩුවක් හැටියට
ෙනොෙවයි. ඉතිහාසය පුරා ඇති වුණු තත්ත්වය ඒකයි. ඇත්තටම
ගත්ෙතොත්, විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක සෙතොස ආයතනය කඩා
වැටුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂ යුගෙය් දීයි. ඒක අපි කියන්න
ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් අපි ඒ පිළිබඳව විවිධ සංවාද, විවාද
පැවැත්වූවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරයකු හැටියට හිටපු යුගෙය් දී ඔබතුමාටම මතක ඇති,
සෙතොස ආයතනයට අත් වුණු ඉරණම. ෙසේවකයන් ඉවත් කළා,
දිවා රාතී ෙසේවය ආරම්භ කරනවා කිව්වා, සෙතොෙසන් ෙවනම කිරි
පිටි ෙදනවා කිව්වා, සෙතොෙසන් මුන්ෙඩෝ ගෑස් ෙදනවා කිව්වා.
නමුත් අවසානෙය් ඒ ෙමොකුත් වුෙණ් නැති බව ඔබතුමා දන්නවා.
ඔබතුමා ඒ යුගෙය් හිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්.
මට ලැබී තිෙබන ෙකටි ෙවලාෙව් මම සමුපකාර ක්ෙෂේතය
ගැන යමක් කියන්න ඕනෑ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවෙළඳ අමාත ාංශෙය් විෂය පථය දිහා බලන ෙකොට
ෙපෙනනවා, ඇත්තටම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව බලපාන
අමාත ාංශය ෙම්කයි කියලා. ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශය. දැන්
විවිධ විධියට ආර්ථික කටයුතු, ආර්ථික කටයුතු කියා කිව්වාට
ලංකාෙව් ආර්ථිකය ෙමෙහයවන, විෙශේෂෙයන්ම පාරිෙභෝගික
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඒ ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නට
තිෙබන අමාත ාංශය තමයි සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ
අමාත ාංශය. විෂය භාර අමාත වරයා හැටියට ඔබතුමා වයඹ
පළාත් සභා මැතිවරණයට මහන්සි වුණ පමාණයට ෙම්
අමාත ාංශයටත් මහන්සි ෙවනවා නම් මම හිතන විධියට ෙම් රෙට්
පාරිෙභෝගික ජනතාවෙග් පශ්න විසෙඳනවා. ඇත්තටම මම ඒක
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඔබතුමා යම් උත්සාහයක් ෙනොගන්නවා
ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙම් අය වැයට තිෙබන පධාන
විෙව්චනයක් තමයි භාණ්ඩවලට පනවන බදු. ෙකොත්තමල්ලි
ෙවන්න පුළුවන්, සූදුරු ෙවන්න පුළුවන්, ගම්මිරිස් ෙවන්න පුළුවන්,

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

රවි මහත්තයා ඉන්නවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මන්තීතුමා, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පුද්ගලයන්ෙග් පශ්නයක්
ෙනොෙවයි.
දැන් ඔබතුමා ගැන බලන්න ෙකෝ. රවි මහත්තයා ඉන්නවා
කිව්වාට ඔබතුමා හැම දාම ඔතැන ඉන්නවා ෙන්. ඔබතුමාට
ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු
ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම සෙතොස ආයතනෙය් හරි ෙමොකක් හරි
තනතුරක් ෙමතුමාට හදලා ෙදන්න බැරි ද? සෙතොෙසේ ගුල්ෙලෝ
ඉවත් කරන්න හරි, net එකක් දීලා මීෙයෝ ඉවත් කරන වැඩක් හරි
ෙමතුමාට ෙදන්න ෙකෝ, ෙම් කරදරෙයන් අපට ගැළෙවන්න.
[බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙම් කුණු ෙගොඩ
සෙතොසට හරි ෙගන යන්න කියලා ෙම් පාර අය වැය ෙයෝජනාවක්
ෙගෙනන්නයි තිබුෙණ්.
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ගරු ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා, ලංකාෙව් සමුපකාර පද්ධතිය
අද වන ෙකොට ජනතාවට සමීප ණය ෙදන ආයතනයක් හැටියට
කටයුතු කරන බව. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් සණස ව ාපාරය විශාල
ෙමෙහවරක් කරපු ව ාපාරයක්. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. නමුත්
ෙම් වන ෙකොට එක පැත්තකින් රාජ මූල ආයතන පිළිබඳව,
රාජ බැංකු පද්ධතිය පිළිබඳව මිනිසුන්ට තිෙබන විශ්වාසය බිඳ
වැටී තිෙබනවා, ණය ෙපොලී සම්බන්ධ පශ්නත් එක්ක. ඒක නිසා
රාජ ෙනොවන මූල සක්විත්තන්ට අද ෙබොෙහෝ ෙවලාවට මිනිසුන්
අහු වනවා. පසු ගිය දවසක රාජ ෙනොවන මූල ආයතන
පිළිෙනොගන්නා ආයතන හැටියට වර්ග කරලා, ඒවාට අහු වන්න
එපා කියලා මහ බැංකුව දැන්වීම් පළ කර තිබුණු බව මම දැක්කා.
ඒවාට විශාල වශෙයන් සාමාන ජනතාව අහු වනවා. ඒ නිසා, ඒ
ජනතාවෙග් විශ්වාසය එකතු කර ගන්න තිෙබන තැන තමයි සණස
ණය ෙදන සමිතිය.
ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් මම ඔබතුමාට එක උදාහරණයක්
කියන්නම්. ෙපොදුෙව් ෙම් ආයතනවල තිෙබන්ෙන් ෙම් තත්ත්වයයි.
මම නිෙයෝජනය කරන ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙකොෙළොන්නාව
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන ෙගොතටුව සමුපකාර සමිතිය ෙම්
වන ෙකොට බරපතළ මූල අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා.
දැනට මාස නවයක පමණ ඉඳලා තිෙබන තත්ත්වය ගත්ෙතොත්,
තැන්පත්කරුවන්ට මාසිකව ලැෙබන්න ඕනෑ ෙපොලිය පවා ෙගවා
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි ෙම් සමිතිෙය් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි
ෙම් ආයතනෙය් මූල තත්ත්වය විධියට රුපියල් ෙකෝටි 12ක
පමණ මුදල් තැන්පතු තිබුණා. ඒෙකන් රුපියල් ෙකෝටි නවයක්
පමණ ණය වශෙයන් නිකුත් කරලා තිෙබනවාය කියනවා. හැබැයි,
දැන් රුපියල් ෙකෝටි හතර හමාරක් විතර ආ ගිය අතක් නැහැ.
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා කිසිම ෙදයක් ෙහොයා ගන්න
නැහැ. ෙම් සමිතිෙය් සිටින ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ පිළිබඳව
ෙහොයනවා. අඩු තරමින් ෙම් ආයතනයට ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයා බලන්න විගණනයක්වත් සිද්ධ කරන්න
බැහැ. විගණනයක්වත් කරලාත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක
හන්දා මම ඔබතුමාෙග් අවධානය විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා ෙයොමු
කරනවා. ෙකොළඹ සමුපකාර සංවර්ධන ෙකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු ඒ
නිලධාරි මණ්ඩලය ෙම් ආයතනෙය් පාලක සභාව ඉවත් කරලා
ෙවන ෙවන ෙවනස්කම් කරන්න උත්සාහ කරලා තිෙබනවා.
නමුත් ඒ කිසිදු ෙවනස්කමකින් ෙම් වන ෙකොටවත් යහපතක්
ෙවලා නැහැ. ෙම් ආයතනය සාමාජිකයන් ෙනොවන අයට ණය දීලා
තිෙබනවා. ෙම් වන ෙතක් ඒවා සම්පූර්ණෙයන් අය කර ෙගන
නැහැ. ෙම් ආයතනෙය් රුපියල් ෙකෝටි හතර හමාරක පමණ
වත්කම්, වග කීම්වල ෙලොකු පරස්පරයක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව
කවුරුවත් උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැහැ.
ගනු ෙදනුකරුවන් සණස සමිතිෙය් උකස් කරපු රන් භාණ්ඩ
වග විභාගයක් නැතිව, නීත නුකූල අවසරයක් නැතිව, කීප වරක්
ෙකොෙළොන්නාව මහජන බැංකුෙව් පතිඋකස් කරලා තිෙබනවා.
ෙම් වනෙකොට ඒ විධිෙය් ගැටලු ගණනාවක් නිර්මාණය ෙවලා
තිෙබනවා, ෙම් එක ආයතනයක විතරක්. සණස ව ාපාරය
කියන්ෙන් ජනතාවෙගන් විෙයෝ ෙවන්න ඕනැ ව ාපාරයක්
ෙනොෙවයි. ඒ සණස සමිතිෙය් සාමාජිකයන් විශාල පිරිසක් විසින්
ෙයොමු කරපු ෙල්ඛනයක් මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ෙල්ඛනෙය්
කරුණු කාරණා ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒවා ගැන කියන්න මට
ෙව්ලාවක් නැහැ.
සණස කියන්ෙන් කාෙග්වත් බූදලයක්
ෙනොෙවයි. සණස, එක පුද්ගලෙයක් ෙදෙදෙනක් ෙමෙහයවන
ආයනයක් ෙවන්න බැහැ. ඒක ඒ සාමාජිකයන්ෙග් ආයතනයක්. ඒ
නිසා ඒ සාමාජිකයන්ට අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ මුදල්වලට ෙමොකද
ෙවන්ෙන්, තමන්ෙග් තැන්පත්වලට ෙමොකද ෙවන්ෙන්, තමන්ෙග්
ෙපොලියට ෙමොකද ෙවන්ෙන්, තමන්ෙග් ස්ථාවර වත්කම්වලට
ෙමොකද ෙවන්ෙන්, උකස් භාණ්ඩවලට ෙමොකද ෙවන්ෙන්, යහ
පාලනයක් ඇතිව ඒ කටයුතු සිද්ධ ෙවනවා ද කියලා ෙසොයා
බලන්න. ඒ නිසා මම ඇමතිතුමාෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා, රට
පුරාම තිෙබන සණස ආයතන පිළිබඳව පැහැදිලි විගණනයක්
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කරන්න කියලා. එතෙකොට ඒවාෙය් ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද
කියලා ඔබතුමාට දැන ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට, සමුපකාර අරමුදල ගැන කියන්න ඕනෑ. ජාතික රාජ
සභාව යුගෙය් දී තමයි ඒක ආරම්භ කෙළේ. සමුපකාර අතිරික්ත
අරමුදල ෙමන්න ෙම් ෙම් කටයුතුවලට විතරයි ෙයොදා ගන්න
පුළුවන් කියලා නිශ්චිත නිර්ණායක නම් කර තිෙබනවා. සමුපකාර
අධ ාපනය ව ාප්ත කරන්න, සමුපකාර සමිති කළමනාකරණය
කාර්යක්ෂම කරන්න, සමුපකාර සමිතිවලට උපකාර කරන්න යන
කරුණුවලට තමයි සමුපකාර අරමුදල ෙයොදා ගන්න පුළුවන්කම
තිෙබන්ෙන්. රුපියල් මිලියන 2,000ක විතර සංචිත තිෙබන ෙම්
අරමුදෙල්, ෙම් වනෙකොට අයථා විධියට ගනු ෙදනු සිද්ධ ෙවනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවෙබෝධය ඇතිව ෙහෝ නැතිව ෙම්
කටයුතු සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ජනමාධ
අමාත ාංශෙය් හිටපු උපෙද්ශක මහත්මෙයක් වූ ආරිය රුබසිංහ
මහත්මයා පසු ගිය කාලෙය් ඔබතුමාෙග් උපෙද්ශකයකු හැටියට
පත් කර ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් එතුමා ෙසේවය කළ හැකි
වයස් සීමාව ඉක්මවපු ෙකෙනන්. ඒක අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා.
එක යුගයක ෙද්ශපාලන වශෙයනුත් එතුමාෙගන් රටට ෙසේවයක්
ෙවන්න ඇති. නමුත් අද වන ෙකොට එතුමා ඉන්ෙන් රාජකාරි
සීමාවට වඩා විශාමික සීමාෙව්. පහු ගිය දවස්වල ෙල්කම්තුමා
අත්සන් කරලා, අතිෙර්ක ෙල්කම් (සමුපකාර) තනතුෙර් වැඩ
ආවරණය කරන්න විශාමික සීමාෙව් ඉන්න එතුමාට පත් වීමක්
දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඇත්ෙතන්ම ඇමතිතුමනි, අස්වර්
මන්තීතුමාට ෙමොකක් හරි රක්ෂාවක් ෙදන්න ෙකෝ. එෙහම
නැත්නම් ෙම් වැෙඩ් කරන්න බැහැ.
2013 ජනවාරි 01 වැනි දා ඉඳලා, එතුමා අතිෙර්ක ෙල්කම්
(සමුපකාර) තනතුෙර් වැඩ ආවරණ කරනවා. අමරවර්ධන
මහත්මයාෙග් අත්සනින් තිෙබන ඒ පත්වීම් ලිපියත්,
ෙකොෙළොන්නාව සණස සමිතිෙය් සාමාජිකයන් විශාල පිරිසක්
විසින් ෙයොමු කරපු ලියවිල්ලත් මම සභාගත* කරනවා.
ඒ අතර, එතුමාට රුපියල් 87,000ක විතර වැටුපක් සමුපකාර
අරමුදලින් ලැෙබනවා. ඒක දීමනාවක් හැටියට ෙගවනවා ෙවන්න
පුළුවන්. වයස ඉක්ම වූ විශාමික ෙකනකු නිසා එතුමාට වැටුපක්
ෙදන්න බැහැ. එතුමාට ලැබුණු ෙචක් පතක පිටපතක් මා සතුව
තිෙබනවා. ඒ අනුව එතුමාෙග් දීමනාව රුපියල් 87,880ක්.
ඉතිහාසෙය් එතුමන්ලාට තිබුණු ගරුත්වයත්, වෘත්තීය ගරුත්වයත්
ආරක්ෂා කරෙගන, බණක් භාවනාවක් කර ෙගන ඉන්න ඕනැ
වයෙසේ එතුමන්ලා ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන්ට පත් කළාම -අතිෙර්ක
ෙල්කම්වරයකුෙග් තත්වයට පත් කළාම- ඒ ආයතනයට ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? ඉතිහාසෙය් නම් කිව්ෙව්, "සමුපකාරවලට ගුල්ෙලො
ගහනවා" කියලායි. දැන් කියන්න ෙවන්ෙන් සමුපකාරවල
තනතුරුවලටත් ගුල්ෙලො ගහනවා කියලායි. ඒ තනතුෙර් ෙසේවය
කරන්න පුළුවන්, සමුපකාර ව ාපාරය ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන්,
මීට වඩා කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්න පුළුවන් නිලධාරි
මහත්මෙයකුට ඒ අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් අද ඒ අවස්ථාව
නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමතැනදී කාරණා ෙදකක් පැන නඟිනවා.
එකක් තමයි, ෙම් ෙවනුෙවන් සමුපකාර අරමුදල ෙයොදා ගන්න
පුළුවන් ද කියන එක. ෙදවන කාරණය තමයි, විශාමික වයෙසේ
සිටින ෙකෙනකුට ෙමවැනි රාජකාරි තනතුරක් දරන්න තිෙබන
ඉඩ කඩ සහ හැකියාව ෙමොකක්ද කියන එක. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

1866

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

මට කලින් කථා කරපු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා කිව්වා,
ෙම් සමුපකාර ක්ෙෂේතෙය් ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැහැ කියලා.
නමුත් මම දන්නා අන්දමට ෙකොටෙපොල විවිධ ෙසේවා සමුපකාර
සමිතිය කියන්ෙන් ලංකාෙව් තිබුණු සමුපකාර සමිතිවලින් පධානම
එක. පහු ගිය කාලෙය් තිබුණ සමුපකාර සමිති අතරින් වැඩිම
ෙසේවයක් සිද්ධ ෙවච්ච පධානම සමුපකාර සමිතියක් ඒක. ඒ
පෙද්ශය මෙග් උපන් ගම නිසා මම ෙහොඳටම ඒ ගැන දන්නවා. ඒ
සමුපකාර සමිතිෙය් අද තත්ත්වය ෙමොකක් ද? අද ෙමොකද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? පසු ගිය කාලෙය් ගැටුමක් ඇති වුණු බව ඔබතුමාත්
දන්නවා ඇති. ඒ ගැටුම අවසානෙය් ආයතනය සෑෙහන කාලයක්
වසා දමා තිබුණා. සමුපකාර සමිතිය විතරක් ෙනොෙවයි, ගාමිය
බැංකුවත් වසා දමා තිබුණා. ගාමීය බැංකුෙව් මුදල් තැන්පත් කළ
ගුරුවරුන්ට තමන්ෙග් වැටුප ගන්නවත් බැරි වුණා.
ෙසේවකයින්ෙග් පැත්ෙතන් බරපතළ පශ්නයක් උද්ගත වුණා.
හැබැයි ඒෙක් මුල ෙකොෙහේද තිබුෙණ්? ඒෙක් මුල ෙද්ශපාලන
අර්බුදයක්. අවසානෙය් ගත්ෙතොත්, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන බලය
ස්ථාවර කර ගන්න තහවුරු කර ගන්න තිබුණු බල අරගළයක්
තමයි සමුපකාරය විනාශ වන තත්ත්වයට පත් වුෙණ්. එම නිසා
ඔබතුමාෙග් ජව සම්පන්න මැදහත් වීම, ඔබතුමා වයඹ පළාත් සභා
ඡන්දයට තිබුණු මැදිහත් වීම
ෙම් සමුපකාර ක්ෙෂේතයටත්
තිෙබනවා නම් ඇත්තටම ෙම්ක ෙගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ
ෙද්ශපාලන බල අධිකාරීන්වල බල ගැටුම් තිෙබනවා. නැත්ෙත්
නැහැ. ඒවා අෙහෝසි කරන්නට බැහැ. එෙහම අෙහෝසි කරන්නට
හිතනවා නම් ෙබොරු. ඒ බල ගැටුම් පාලනය කරන්නට ඕනෑ. මා
කියන්ෙන් ඒවා පාලනය කරන්න ඔබතුමා මැදිහත් වුණු ෙව්ගය
මදියි කියලායි. එම නිසා තමයි මාස ගණනක් ඒ ආයතන වසා දමා
තිබුෙණ්: උද්ෙඝෝෂණ තිබුෙණ්. පාරවල් වහෙගන විවිධ ගැටුම්
ඇති වුණා. ඒ ගැටුම් පිටුපස සිටිෙය් කවුද? ඔබතුමා දන්නවා. ඔය
පැත්ෙත්ම තමයි ෙදෙගොල්ලන්ම. ෙම් පැත්ෙත් කවුරුත් නැහැ. අප
කවුරුත් ෙනොෙවයි. එවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. ඒ
තත්ත්වය වළක්වන්න කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම තමයි
කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද? ඇත්තටම ඒ තත්ත්වය වළක්වා
ගත්ෙත් නැත්නම් ෙම් ආයතන ෙකොෙහොමවත් ෙගොඩ ගන්න බැහැ.
ඊළඟට, පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ගැනත් යමක්
කියන්න ඕනෑ. පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් පැමිණිලි
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා සැප්තැම්බර් මාසය වන තුරු සභාගත
කර තිෙබන වාර්තා අනුවයි මා ෙම් කියන්ෙන්. අද රෙට් තිෙබන
තත්ත්වයත් එක්ක, අද රෙට් තිෙබන වාණිජ මාෆියාවන් එක්ක,
ෙවළඳ වාණිජ මාෆියාවන් එක්ක හිතනෙකොට ඒෙකන් සාමාන
ජනතාවට වස විසම තමයි කැෙවන්ෙන්.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මා අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
බරපතළ ගැටලු ඇති ෙවලා ෙම්ක ඊට වඩා ව ාප්ත ෙවච්ච
කියාවලියක් බවට පත් ෙවලා අකටයුතුකම් ෙවලා තිෙබනවා.
නමුත් පාරිෙභෝගික සංවිධාන හරිහැටි ශක්තිමත් කර ගත්ෙතොත්
ෙම්ක දියුණු කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත්
ඔබතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන්, අමාත ාංශෙය් මැදිහත් වීෙමන් පසු
ගිය අවුරුද්ෙද් පාරිෙභෝගික සංවිධාන 7යි හදා තිෙබන්ෙන්.
පාසල්වල හදා තිෙබන්ෙන් 32 යි. පාසල් බද්ධ ෙවච්ච,
පාරිෙභෝගික ජනතාවත් සම්බන්ධ ෙවච්ච ෙම් පාරිෙභෝගික
සංවිධාන කියාවලිය පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියත්
එක්ක ඍජුව ගැට ගහලා වැඩ පිළිෙවළක් හැදුෙවොත් මීට වඩා
මහජන පැමිණිලි පමාණයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්; ජනතාවට
මීට වඩා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන කියාවලියට යන්නටත් පුළුවන්;
ෙම්ක මීට වඩා සාර්ථක කර ගන්නට පුළුවන්. එම නිසා
විෙශේෂෙයන් ඒ පිළිබදව අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ෙම්
අවස්ථාෙවදී ඉල්ලා සිටිනවා. තවත් කියන්නට කාරණා
ගණනාවක් තිබුණා වුණත් කාලෙව්ලා ෙනොමැති නිසා මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.

[පූ.භා. 11.11]

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
අමාත ාංශෙය් නව නිෙයෝජ අමාත ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර
මැතිතුමාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සුබ පතනවා. ෙම් අමාත ාංශය
පාරිෙභෝගික ජනතාවට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන
අමාත ාංශයක්. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ලක් සෙතොස ආරම්භ කර
ෙම් ෙවනෙකොට ශාඛා 287ක් පමණ රට තුළ ඇති කරන්නට
කටයුතු කර තිෙබනවා. මෙග් මැතිවරණ ෙකොටඨාසයට එතුමා
සෙතොස ආයතන තුනක් ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව මා එතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් නිලධාරි මහත්වරුනුත් එක්ක එකතු
ෙවලා අප ඒවා ආරම්භ කළා. මෙග් පෙද්ශෙය් ෙපොතුපිටිය කියන
දුෂ්කර ගමක අප සෙතොසක් ආරම්භ කළා. මට මතක හැටියට
එදා සිනී කිෙලෝ එකක් තිබුෙණ් රුපියල් 97ක් වාෙග් මිලකටයි.
නමුත් ඒ පෙද්ශෙය් කඩයක එදා එය තිබුෙණ් රුපියල් 125ටයි.

(The Deputy Chairman)

Please wind up now.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. මා කථාව අවසන් කරන්නටයි
යන්ෙන්. 2013 වර්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා පරීක්ෂා කර තිෙබන
පැමිණිලි පමාණය සැප්තැම්බර් මාසය ෙවනෙකොට 1058යි. ඒ,
දුරකථනවලින් ආපු ඒවා, තැපැල් මාර්ගෙයන් ආපු ඒවා සහ
ඔබතුමාෙග් ආයතනෙය් වැටලීම් අංශෙය් කළ වැටලීම් ද එක්කයි.
හැබැයි එයින් කාර්යාල වැටලීම් කර තිෙබන්ෙන් 350යි. ඊට
පස්ෙසේ 416ක පරීක්ෂණ ඔක්ෙකොම අවසාන කර තිෙබනවා. ෙම්
වාර්තාවට අනුවයි මා ෙම් කියන්ෙන්. වර්ෂය අවසාන ෙවනෙකොට
මීට වඩා වැඩි ෙවන්නට පුළුවන්.

එතෙකොට ජනතාව දැක්කා, සෙතොෙසන්, රජය මැදිහත් ෙවලා
පාරිෙභෝගිකයාට අඩු මිලට භාණ්ඩ සපයන බව. විවෘත
ආර්ථිකයත් එක්ක තරගයක් ෙදන්න රජෙය් ආයතනයක් හදන්න
ඕනෑ.අෙනක් ආයතනත් එක්ක තරග කරන්න රජෙය් ආයතනයක්
තිබුෙණ් නැත්නම් ජනතාවට සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ලක්
සෙතොස අද දිවයින පුරා ෙලොකු ජාලයක් ඇති කළාට පසුව
ආණ්ඩුවක් හැටියට තරගයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා
තිෙබනවා; ෙබොෙහෝ භාණ්ඩවල මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප්
රජය යටෙත් ජනතාවට ෙහොඳ භාණ්ඩ ලබා ෙදන්න වග කීමකින්
ෙම් ආයතනය කටයුතු කරනවා. අපි දකිනවා, අෙප් රෙට්
ෙගොවියාට තම නිෂ්පාදනය විකිණීම සම්බන්ධව පශ්නයක් ඇති
වුණු හැම අවස්ථාවකදීම අෙප් ඇමතිතුමා මැදිහත් ෙවලා, සෙතොස
මැදිහත් ෙවලා ඔවුන්ෙග් වී ටික, එළවලු ටික, පලතුරු ටික ආදී ඒ
සියල්ලම ලබා ගන්න කටයුතු කරන බව. අල නිෂ්පාදනය වැඩි
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ෙවන ෙකොට අල ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන ලබා ගන්න කටයුතු
කරනවා. ඒ නිසා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම්
කමෙව්දය දිගටම පවත්වා ෙගන යන්න කියලා. අපි දකිනවා,
දඹුල්ල පෙද්ශෙය් එළවලු මිල අඩු ෙවලා තිෙබන ෙකොටත් ෙමෙහේ
එළවලු මිල වැඩියි කියලා; නුවරඑළිෙය් එළවලු මිල අඩු වුණත්
ෙමෙහේ එළවලු මිල වැඩියි කියලා; බණ්ඩාරෙවල එළවලු මිල අඩු
ෙවලා තිබුණත් ෙමෙහේ එළවලු මිල වැඩියි කියලා. ඒ නිසා සෙතොස
ආයතනය තුළින් ෙම්වා අරෙගන සෙතොස ෙවෙළඳ සැල්
මාර්ගෙයන් ලබා දුන්ෙනොත් මීට වඩා අඩු මිලකට ජනතාවට
එළවලු ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි.
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙම් වන ෙකොට සෙතොස ෙවෙළඳ සැල්
19ක් තිෙබනවා. ඒ ෙවෙළඳ සැල් 19 තුළ අවම වශෙයන් රුපියල්
ලක්ෂ
1,500ක විතර ෙවළඳාමක් මාසයකට ෙකෙරනවා;
පාරිෙභෝගිකෙයෝ ලක්ෂ තුනකට විතර ෙසතක් සැලෙසනවා. අපි
දන්නවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තවම නගර ආශිතව පමණයි
තිෙබන්ෙන් කියන එක. නගර ආශිත තිෙබන ඒ ෙවෙළඳ සැල්
ෙලොකුවට තිෙබනවා. අෙප් නිෙයෝජ අමාත තුමා රත්නපුර
සමුපකාර ෙවෙළඳ සැල් කීපයකට ගියා. අෙනක් ෙවෙළඳ සැල් A/
C කරලා තිෙබනවා. අපි ඉල්ලීමක් කළා, අඩුම ගණෙන් නගරෙය්
තිෙබන ෙවෙළඳ සැල් කීපයක්වත් ඒ තත්ත්වයට ෙගෙනන්න
කියලා. සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම තිෙබනවා, පුංචි
නගර. ෙම්වාෙය් විශාල ෙවෙළඳ සැලක් ෙනොව, අඩුම ගණෙන්
වර්ග අඩි 1,200ක තරම් පමාණෙය්, අඩු ෙසේවක සංඛ ාවක් ඇති
ෙවෙළඳ සැල් රාශියක් රට පුරාම ඇති කෙළොත් ජනතාවට මීටත්
වඩා සහන මිලකට සෙතොස ආයතනය හරහා බඩු ලබා ගැනීමට
පුළුවන්කමක් ලැෙබයි.
අද ෙබොෙහෝ දුරට සමුපකාර වැහී ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. එයට
ෙහේතුවක් තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙකොෙහන් ෙහෝ බඩු ටිකක්
අරෙගන තමයි ෙවෙළඳාම් කරන්ෙන්. ඒ අයට වැඩි මිලට බඩු
ෙගනැල්ලා ගෙම් අඩු මිලකට ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි
සෙතොස ආයතනයට වාෙග් මැදිහත් ෙවලා සමුපකාර සමිතිවලටත්
අඩු මිලට බඩු අරෙගන දීලා ඒ ෙවෙළඳ සැල් ආරක්ෂා කරන්න
ඕනෑ. එෙහමත් නැත්නම් පතිව හගත කරලා, රජයට යම් කිසි
මුදලක් ෙගවන්න කියලා සමුපකාරෙය් ඉන්නා ෙසේවකයන්ටම එම
කඩ භාර දීලා, ඒ ෙගොල්ලන්ට කැමැති තැනකින් බඩු අරෙගන
ෙවෙළඳාම් කරන්න දුන්ෙනොත් ඒ ආයතන පැවැත්ෙවයි. ෙම් වන
ෙකොට අෙප් ආයතන කීපයක් ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කර ෙගන
යනවා. එතෙකොට ඒ අය ඒ ගමට අවශ ඒ පෙද්ශයට ගැළෙපන
භාණ්ඩ ෙගනැත් විකුණාවි. ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් තිෙබන
පැරණි නීති-රීති ෙවනස් කළ යුතු බව අපි දකිනවා. සමුපකාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන නීතිත් එක්ක ෙවෙළඳාම් කරන්න
ටිකක් අමාරුයි. ෙවෙළඳාම් කරන එක්ෙකනාට ඒ පෙද්ශයට
ගැළෙපන ආකාරෙයන් ෙවෙළඳාම් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න
ඕනෑ.
අපි ෙගොඩක් ෙවලාවට දකිනවා, "46(1) පරීක්ෂණය" දමනවා,
"47(1) පරීක්ෂණය" දමනවා. ෙම් පරීක්ෂණ කරන ෙකොට වැෙඩ්
ෙකරිලා ඉවරයි. හැම මාසයක් ගාෙන්ම සමුපකාර සමිති පිළිබඳව
නිවැරදි අධීක්ෂණයක් කරලා කටයුතු කරනවා නම් ෙම් පරීක්ෂණ
නැති වුණාට පශ්නයක් නැහැ. ෙගොඩක් ෙවලාවට පරීක්ෂණය
කරලා ඉවර ෙවන ෙකොට හිටපු ඒ ෙගොල්ෙලෝ නැහැ. සමුපකාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුව රැෙකන්ෙනත් ෙම් සමුපකාර ව ාපාරය
ෙගොඩනඟන්න ඉන්න ෙවෙළඳ සැෙල් ඉන්න ෙසේවකයා නිසායි.
හැම ෙවලාෙව්ම අප ෙසේවකයාෙග් පැත්ෙතන් හිතලා කටයුතු
කරන්න ඕනෑ; ඒ අයෙග් අවශ තාවන් ෙසොයා බලා කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. ෙම් ආයතනවලින් ජනතාවට සහන රාශියක්
ලැෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ගංවතුරක් ඇති වුණත් සමුපකාර
තමයි මැදිහත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එදා රත්නපුර පෙද්ශයට
තිබුෙණ් එක සෙතොස ආයතනයයි. ෙපෙර්දා අෙප් ෙහේමාල්
ගුණෙසේකර නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් සමඟ මම ගිහින් රත්නපුර
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නගරෙය් සෙතොස ආයතන තුනක් විවෘත කළා. මම ඊෙය් හවස
කථා කර සෙතොස ආයතනෙයන් ඇහුවා, -ඒක ෙපෙර්දා හවස 3ට
විවෘත කෙළේ.- දවෙසේ ආදායම කීයක් තිබුණා ද කියා. රුපියල්
750,000කට වැඩි ආදායමක් තිබුණා කිව්වා. නගරෙය් තිෙබන
අෙනක් සෙතොස ෙවෙළඳ සල් ෙදෙක් ආදායමත් එෙහමම
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සෙතොස ෙකෙරහි පාරිෙභෝගික ජනතාව
ෙලොකු විශ්වාසයක් තබා තිෙබනවා. ඒකයි මම කියන්ෙන් රජෙය්
මැදිහත් වීම තිෙබනවා නම්, ජනතාවෙග් විශ්වාසයක් තිෙබනවා
දියුණුවක් ලැෙබනවාය කියා. සෙතොස හරහා බඩු එකම මිලට ලබා
ෙදනවා. ෙම් ආයතන මීටත් වඩා පුළුල් අන්දමින් අෙප් ගම්මානවල
-ඒ කියන්ෙන් පුංචි නගරවල- ඇති කෙළොත් මම හිතනවා ෙම්
අමාත ාංශය හරහා පාරිෙභෝගික ජනතාවට මීට වඩා ෙසේවයක්
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා කියලා. අෙප් ඇමතිතුමා,
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා හා අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් ෙලොකු
මහන්සියක් ගන්නවා ෙම් ව ාපාරය ශක්තිමත් කරන්න.
අෙප් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඇමතිතුමා ඡන්දයට මහන්සි
වුණා වාෙග්ම ෙම් වැඩයටත් මහන්සි ෙවනවා. අප යමක් කිව්ව
ගමන්ම ඒක ඉෂ්ට කරනවා. මට මතකයි මා අයගම සෙතොස
ආයතනයක් දමන්න ඕනෑ කිව්වාම සමහර අය කිව්වා,
ෙවෙළඳාමක් නැති ෙවයි කියා. ''අප ෙම් වැඩය කරන්න ඕනෑ, ෙම්
වැඩය කරලා බලන්න ඕනෑ, ෙම්ක හරි යනවාද නැද්ද කියලා''
කිව්වා. එෙහම කියලා අවුරුදු ෙදකකට දමන්න කිව්වා. අද
රත්නපුරෙය් තිෙබන ෙහොඳම ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. දවසකට ලක්ෂ ෙදකහමාරකට වැඩි ෙවෙළඳාමක්
තිෙබනවා. ඒ නිසා එෙහම තීන්දු ගන්න ඕනෑ. එෙහම තීන්දු
අරෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අප ෙම්ක පාඩු ෙවයි ද කියා
බලන්ෙන් නැතුව යම්කිසි තීන්දුවක් අරෙගන කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. ඒ ආයතනවල වැඩ කරන අයත් ඒ විධියටම ආයතනවලට
ආදෙරන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙලොකු පිරිසක් සිටිනවා.
අප ගියාම සමහර කාන්තාෙවෝ කිව්වා, ''ෙම් ආයතනය රකින්න
අපට කරන්න පුළුවන් සෑම ෙදයක්ම කරනවා'' කියා. එදා
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ගිය අවස්ථාෙව් නම් ඒ ආයතනවල සිටින
අයෙග් ඕනෑ එපාකම් ඉෂ්ට කරන්න බැලුවා. මා ෙබොෙහොම සතුටු
වුණා. ෙමොකද, ආයතනය ෙගොඩ ගන්න ඉන්ෙන් ෙසේවකයා. ඒ
ෙසේවකයාෙග් පැත්ත අප ෙහොඳට බලන්න ඕනෑ. ඒ ෙසේවකයාට
ෙහොඳට සැලකුෙවොත් තමයි ආයතනයට ආදෙරන් සලකන්ෙන්.
සමුපකාරෙයත් එෙහමයි. සමුපකාර ව ාපාරෙය් දහස් ගණන්
ෙසේවකයන් සිටිනවා. ඒ ෙසේවකයන්ෙග් පැත්තත් බලන්න ඕනෑ.
අප ඉස්සර සමුපකාරයට කවුරු හරි දමන්න හැදුවාම කවුරුවත්
එන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද සෙතොස ආයතනෙය් රැකියාවක් ලබා
ෙදන්න කියා අප ළඟට එනවා. මම දන්නවා, ෙම් වන විට
3000කට අධික පිරිසක් ෙම් ෙවෙළඳ සල්වල ෙසේවය කරන බව. ඒ
කවුරුවත් ෙසේවෙයන් ඉවත් වන්ෙන් නැහැ. අප දැමූ
ළමෙයක්ෙගන් ''ෙහොඳද?'' කියා ඇහුවාම ආයතනය ෙහොඳයි කියලා
කියනවා. අප කැමැතියි, රජෙය් ආයතනත් මැදිහත් ෙවලා ෙම්
ව ාපාරය තුළින් ජනතාවට සහන ලබා දීලා ජනතාවට ෙහොඳ
භාණ්ඩ මිල දී ගන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. ඒ නිසා ඇමතිතුමා,
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාටම සුබ පතමින් ෙහොඳ
භාණ්ඩ අඩු මිලට රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලාෙග්
අමාත ාංශයට හැකියාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට හා සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.
[පූ.භා. 11.22]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අභිනවෙයන් පත් වූ විෂය භාර
නිෙයෝජ අමාත මා මිත ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මැතිතුමාට
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

පළමුෙවන්ම අෙප් සුබ පැතුම් පිරිනමන්න කැමැතියි. ඔබතුමාෙග්
සුහදශීලී පැවැත්ම පාරිෙභෝගිකයන් පිළිබඳව කටයුතු කරන ෙම්
ආයතනය, අමාත ාංශය ඇතුළු සියලු ආයතනවලට පැතිෙර්වා.
ඔබතුමාෙග් සුහදත්වය මිතත්වය තුළ ඒ ආයතනය තවත් දියුණු
ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විෙව්චනයට කලින් අගය කිරීම
අවශ යි. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් සෙතොස ආයතනය තුළ
පමාණාත්මකව විශාල දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප්
පෙද්ශවල සෙතොස ආයතන ගණනාවක් අලුෙතන් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒවා ෙකෙරහි පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් විශ්වාසය සෑෙහන
දුරට ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සිල්ලර
ෙවෙළඳාම කරන කීල්ස්, කාර්ගිල්ස් වාෙග් පකට ආයතන සමඟ
තරගකාරී මට්ටමකට සිල්ලර ෙවෙළඳාම ෙගන යන්නට ෙමම
සෙතොස ආයතනවලට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු
සාර්ථක ෙවන්න වඩාත් ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු භාණ්ඩ
සපයන්නට සෙතොසට හැකියාව ලැෙබ්වා කියලා පාර්ථනා
කරනවා. ෙමෙතක් ඇති ෙවලා තිෙබන පගතිය ගැන විපක්ෂ
මන්තීවරෙයක් හැටියට මා ඔබතුමන්ලාට ස්තුතිය පළ කිරීමට මා
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් විෂයයට අදාළව ඇති ඉතා
වැදගත් ආයතනයක් තමයි පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය.
අෙප් රෙට් දැන්වීම්කරණය ඉතාම ෙව්ගෙයන් වර්ධනය ෙවලා
සමහර
භාණ්ඩවල
පතිරූපය
ඒ
භාණ්ඩෙය්
ඇති
ගුණාත්මකභාවෙයන් ෙනොව ව ාජ ෙලස ජනතාව අතරට යනවා.
ඒවා මිලියන සිය ගණන් වියදම් කරලා කරන මහා පරිමාණ
පචාරණ කටයුතු හරහා සිදු කරන වාතාවරණයක් ඇතුෙළේ ෙම්
රෙට් පාරිෙභෝගිකයාට එක් එක් භාණ්ඩෙය් තිෙබන
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව අවෙබෝධ කර ගැනීමට ෙනොහැකි
වාතාවරණයක්, පරිසරයක් ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. භාණ්ඩෙය්
සත ගුණාත්මකභාවය කුමක් වුවත්, ඒ එක් එක් භාණ්ඩයට ලබා
ෙදන්නා වූ දැඩි සහ අතිශයින් ආකර්ෂණීය ෙවෙළඳමය පචාරයන්
නිසා පාරිෙභෝගිකයන් ෙනොමඟ යවන අවස්ථා තිෙබනවා, ෙනොමඟ
යන අවස්ථා තිෙබනවා. නීතිඥෙයක් හැටියට විවිධ
අවස්ථාවන්වලදී පක්ෂ ෙභ්දයක් නැතිව විවිධ අය ඇවිල්ලා
භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවයක් ෙනොමැති වීම පිළිබඳව සහ ඇතැම්
ෙවලාවට ෙසේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවයක් ෙනොමැති වීම පිළිබඳව
අපට දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරනවා. නීතිඥවරෙයක් හැටියට මට
ෙම් පශ්නය ෙයොමු වුණාම ම විසින් ඒ අයට ෙදන පළමුවැනි
උපෙදස තමයි කරුණාකර පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරියට පැමිණිලි කරන්න කියන එක. පාරිෙභෝගික කටයුතු
පිළිබඳ අධිකාරියට පැමිණිල්ලක් කරනවාය කියන එෙක් අර්ථය
තමයි අධිකරණමය කියාදාමයක් ගැනීම පාෙයෝගික ෙනොවන
නිසා, ඒ වාෙග්ම මිල අධික නිසා ඒ සිද්ධ වුණු අසාධාරණය පියවා
ගන්න, ඒකට වන්දියක් ලබා ගන්න, අඩු ගණෙන් කනගාටුවක්,
සමාවක් ඉල්ලා හානියට, පීඩාවට පත් වුණු ෙකනාෙග් හිත
හැෙදන්නට යම් නීත නුකූල පියවරක් ගන්නට අවකාශයක්
ලැෙබ්විය යන්නයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, හුඟක් ෙවලාවට පාරිෙභෝගිකයා
අපි ළඟට එන්ෙන් ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන මූල මය පාඩුව
පියවා ගන්න විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ භාණ්ඩෙය් ෙහෝ ෙසේවාෙව්
තිෙබන දුර්වලකම, බාලකම ෙහෝ ෙගවූ මුදලට සරිලන
වටිනාකමක් ෙනොලැබීම කියන පශ්න මතු වුණාම ඒක ඔවුන්ෙග්
ගරුත්වය පිළිබඳ පශ්නයක්. ෙමොකද, පළමුවැනි අවස්ථාෙව් ඔවුන්
ගිහිල්ලා අදාළ ෙවෙළඳ සැළ සමඟ කථා කළාම ඔවුන්ට ලැෙබන
පතිචාරය සුහද එකක් ෙනොෙවයි නම්, ඒ වාෙග්ම අදාළ සමාගෙම්
නිලධාරින්ට කථා කළාම ඒ අය කියනවා නම්, "ඕනෑ ෙදයක්
කරන්න, අපි බලා ගන්නම්. අපට ඕවාට වග කියන්න බැහැ,
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කැමැති ෙදයක් කරන්න" කියලා ඒ අයට යම් ආකාරයක
අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුෙණොත්, එතෙකොට ඒ
පාරිෙභෝගිකයාෙග් ආත්ම ගරුත්වය පහළට වැෙටනවා. එතෙකොට
තමයි අපව හම්බ ෙවන්න එන්ෙන්. එෙහම හම්බ වුණාම අපි
ඔවුන්ව පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ෙවත ෙයොමු
කරනවා.
පළමු වැනිම ෙද් තමයි පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරියට පැමිණිල්ලක් කළ හැකි කමෙව්දය පිළිබඳව සමාජය
දැනුවත් ෙනොවීම. ඕනෑම ෙකෙනකුට පැමිණිල්ලක් කරන්න යම්
ආකෘති පතයක් තිෙබනවා නම් සහ ඒ ආකෘති පතය පාරිෙභෝගික
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් ෙවබ් අඩවිෙයන් අපට download කර
ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතැන ෙලොකු වටිනාකමක් තිෙබනවා.
එතෙකොට නීතිඥවරෙයකුෙග් සහාය ඇතිව ෙහෝ නැතුව නිවෙසේ
ඉඳලා තමන්ෙග් පැමිණිල්ල සකස් කර ෙගන පාරිෙභෝගික කටයුතු
පිළිබඳ අධිකාරියට යන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම පාරිෙභෝගික
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට ගිහිල්ලා ෙකොෙහොම හරි පැමිණිල්ල
දාලා පරීක්ෂණයට ගියාට පස්ෙසේ පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරිය අර බලවත්, ධනවත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සමාගෙම්
කියාදාමයට යට ෙවලා, ඔවුන්ෙග් නිලධාරින්ෙග් වචනය පමණක්
පිළිෙගන, ෙව්දනාවට පත් ෙවලා ඉන්න, කනගාටුවට පත් ෙවලා
ඉන්න පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ෙනොදී, අඩු ගණෙන්
කනගාටුවක්වත්, සමාවක්වත් ෙනොදී, "ෙම් ගැන කරන්න ෙදයක්
නැහැ, උසාවියට යන එකයි තිෙබන්ෙන්" කියලා කියනවා. එක
අවස්ථාවක ෙනොෙවයි දහ ෙදොෙළොස් අවස්ථාවක මට ෙම්
තත්ත්වය වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, උසාවි යනවා කියන එක ඒ
තරම් සරල ෙදයක් ෙනොෙවයි. පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරිය සම්බන්ධ විෂයයක් පිළිබඳව රිට් ආඥාවක් ගන්න
පුළුවන්ද, ඒ පිළිබඳව දිසා අධිකරණෙය් නඩු පවරන්න පුළුවන්ද
කියන පශ්නය තිෙබනවා. මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් නඩු පැවරීම
ඒ විෙශේෂිත ආයතනය ෙවත පැවරිලා තිෙබන බලයක්. සාමාන
පුරවැසිෙයකුට -පාරිෙභෝගිකෙයකුට- සිදු වන රුපියල් 5,000ක,
රුපියල් 10,000ක, 25,000ක, 30,000ක ෙහෝ රුපියල් ලක්ෂයක,
ෙදකක වාෙග් පාඩුවක් ගැන වුවත් නඩු පවරනවා කියන එක අද
අෙප් රෙට් තිෙබන අධිකරණෙය් පමාදය සහ නඩු කටයුතු සඳහා
යන වියදම ගැන හිතුවාම විශාල කටයුත්තක්. ඒක කරන්න බැරි
තරම් නුසුදුසුයි. අපි එෙහම අවවාද කරන්ෙන් නැහැ, එවැනි
පශ්නයකට මුහුණ ෙදන ෙකෙනකුට. ඒ නිසා පාරිෙභෝගික කටයුතු
පිළිබඳ අධිකාරියට විමර්ශනය කිරීම සඳහා අවශ වන ඒ
පැමිණිලි ලබා ගැනීෙම් විධිමත් කාර්ය පටිපාටියක් තිබිය යුතුයි.
ඇත්ත වශෙයන්ම අද පවතින දියුණු තත්ත්වය යටෙත් මෙග් නම්
ෙයෝජනාව වන්ෙන් පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් ෙවබ්
අඩවියට අදාළ පැමිණිල්ලක් කිරීම සඳහා වූ ආකෘති පතයක් form එකක්- තිබිය යුතු බවයි. ආකෘති පතය තිෙබනවා නම් ඒක
download කර ෙගන, පුරවලා ඒකට අවශ ෙතොරතුරු එකතු කර
ෙගන යන්න පුළුවන්. මට ෙත්ෙරන හැටියට නැත්නම් අවිධිමත්
පැමිණිල්ලක් කළාම අවසානෙය්දී ඒ විමර්ශනයත් අසීරු වනවා.
ඒකයි මෙග් පළමුවැනි ෙයෝජනාව.
ෙදවැනි ෙයෝජනාව ෙමයයි. පාරිෙභෝගිකයා හැම ෙවලාෙව්ම
දුර්වලයි. ඔවුන් නීතිඥවරෙයකු එක්ක ෙනොෙවයි ෙමතැනට
යන්ෙන්. පළපුරුද්දක් නැහැ, අදාළ භාණ්ඩය පිළිබඳ කාරණා
තර්ක කරන්න. ඔහුට ෙත්ෙරන්ෙන් “ෙම්ක වැරැදියි, අසාධාරණයි,
මට ෙවච්ච පශ්නය ෙම්කයි” කියලා කියන්න විතරයි. එවැනි
ෙවලාවට පාරිෙභෝගිකයාෙග් පැත්ෙතන් බලන්නට ඕනෑ.
නිෂ්පාදකයා පැත්ෙතන් බැලුෙවොත් ෙලොකු අසාධාරණයක්
ෙවනවා. මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන් ඇයි? අවස්ථා දහයකට වැඩි
ගණනක මට දිගින් දිගට පැමිණිලි ලැබිලා තිෙබනවා,
"පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙයන් සාධාරණයක්
ෙවන්ෙන් නැහැ, අවසානෙය්දී නිෂ්පාදකයාෙග් පැත්ත අර
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ගන්නවා"ය කියලා. ෙමොකද, කිසිම පාරිෙභෝගිකෙයකු තමන්ට
අසාධාරණයක් වුෙණ් නැත්නම් පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරියට යන්ෙන් නැහැ. එෙහම යන්න ෙහේතුවක් නැහැ.
ෙමොකද, දවස් කීපයක් තමන්ෙග් කාලය, ශමය වැය කර ෙගන,
හිත් අමාරුකම් ඇති කර ෙගන පැමිණිල්ලක් කරන්ෙන් ෙමොකක්
ෙහෝ පශ්නයක් තිෙබන නිසායි. ඒකට විසඳුම ෙවනස් ෙවන්න
පුළුවන්. හැබැයි, ෙමොන යම් ෙහෝ විසඳුමක් ලැෙබන ආකාරයට
සුහදශීලි සහ නීත නුකූල කියාදාමයක් අනුගමනය කිරීම අවශ යි.
නීති-රීතිවල අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව කටයුතු
කරන්න අවශ යි.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, තව විෙශේෂ කාරණයක්
සමුපකාරය ගැන කියන්න අවශ යි. අද අෙප් රෙට් සමුපකාරෙය්
සාමාජිකත්වය ලබා ගන්ෙන් ගාමීය බැංකුෙවන් ණයක් ලබා
ගැනීම කියන අවස්ථාව සලකා ෙගන පමණයි. ඒ කියන්ෙන්
සමුපකාරෙයන් වරපසාදයක් ලබා ගැනීම සඳහා විතරයි, අද
අලුතින් සාමාජිකත්වය ලබා ගන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සමුපකාරෙය්
අධ ක්ෂ මණ්ඩලය සහ සභාපතිවරයා ෙතෝරා ගැනීම දක්වා යන
කියාදාමයට පාෙද්ශිකෙය් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න අයිතිය
තිෙබන්ෙන් සාමාජිකෙයකුට පමණයි. හැබැයි, අද ෙම්
සාමාජිකත්වය යල් පැන ගිය සාමාජිකත්වයක්. අලුතින්
සාමාජිකත්වය ගන්ෙන් නැහැ. එෙහම ගන්නවා නම් ගන්ෙන්
කවුද? ඊළඟ වාරෙය් සභාපති ෙවන්න, ඊළඟ වාරෙය් අධ ක්ෂ
මණ්ඩලයට යන්න හිතාෙගන ඉන්න අය කෘතිමව තමන්ෙග්
හිතවතුන් ඒ සඳහා ෙයොමු කිරීම තුළ සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නවා.
ඒ නිසා සමුපකාර ව ාපාරෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්නා වූ ඒ
උත්තම පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න නම් සමුපකාරය පිළිබඳව
දැනුවත් කරලා, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව මම සමුපකාරෙය්
අයිතිකරුෙවකු, ෙකොටස්කරුෙවකු කියන තත්ත්වය ඒ අය තුළ
ඇති කරලා, ඒ හා සම්බන්ධව පියවරක් අරෙගන සාමාජිකත්වය
වර්ධනය කරන්න ඕනෑ. එවිට පක්ෂ පාට ෙභ්දයක් නැතිව පත්
ෙවනවා. අනික් අතට අද තිෙබන තත්ත්වය තුළ ආණ්ඩුවට පක්ෂ
කණ්ඩායම, ආණ්ඩුවට විපක්ෂ කණ්ඩායම ෙහෝ ඒ ෙදකටම නැති
ෙවනම ෙද්ශපාලනික අදහසක් සහිත කණ්ඩායම තමයි
සමුපකාරෙය් බලයට තරග කරන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ක
ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. මම දන්නවා, බුලත්සිංහල ආණ්ඩුවට
විරුද්ධ වූ කණ්ඩායමක් බලය අත් පත් කරෙගන ඉන්න බව. ඒ
නිසා බුලත්සිංහල නිලවරණය හුඟ කාලයකින් පැවැත් වුෙණ්
නැහැ. ෙබ්රුවලත් ෙම් පශ්නය වුණා, ආණ්ඩුෙව් බලයට විරුද්ධව.
නමුත් ඒ එක පක්ෂයකට අයිති කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුෙව්
සහන ලබන කණ්ඩායමට විරුද්ධයි. ඒ අදාළ නිලවරණය පිළිබඳ
බැරෑරුම් පශ්න මතු වුණා; නඩු හබ ඇති වුණා; ගැටලු රාශියක් මතු
වුණා. බණ්ඩාරගමත් ෙම් පශ්නයම තිෙබනවා.

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

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

-

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

ගරු මන්තීතුමා, ෙබ්රුවල එෙහම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ.
ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් කට්ටිය ඉන්ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙබ්රුවල සභාපති ධුරයට පත් ෙවන්න නියමිතව හිටපු
පුද්ගලයාට ඒ තනතුරට පත් වීමට ෙනොහැකි වන ආකාරයට
අසාධාරණ කියා මාර්ගයක් ෙගන ගියා.
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ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එතුමා පත් ෙවලාත් ඉවරයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අසාධාරණයක් වුණාය කියලායි මම කියන්ෙන්. මම දන්නවා,
සභාපති ධුරයට පත් වුණු බව.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, ඒ පශ්නය එතුමාට විතරක්
ෙනොෙවයි, අෙප් කට්ටිය ඔක්ෙකොමට වුණා. ෙමොකද සතියක්
ඇතුළත දිවුරුම් පකාශය ෙනොදීම නිසා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපි ඔක්ෙකොටම දුන්නා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒ පශ්නය නිසා මාස ගණනක් ඒ කියාදාමය පරක්කු වුණා,
ඇමතිතුමා. අපි ඒක පිළිගනිමු ෙකෝ. ඒ කියාදාමය පරක්කු වුණා.
ඒ කියාදාමය අපට වාර්තා වුෙණ් සහ ඒ පිළිබඳ නීතිමය කියා
මාර්ගය ගිෙය් ෙවන අර්ථවලින්. ඒ පශ්නය විසඳුණු බව මම
දන්නවා. නමුත් කාලයක් ගත වුණා. ඒ කාලය තුළ පාෙයෝගිකයාට
පශ්න මතු වුණා. අද ඒ පශ්නය බුලත්සිංහල තිෙබනවා. ඒ අත්
දැකීම් මම මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් බණ්ඩාරගමදී ලැබුවා. ඒ
නිසා ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයක් නැතිව සමුපකාරෙය්
සාමාජිකත්වය වර්ධනය කළ යුතුයි. ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයක්
නැතිව සමුපකාරෙය් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය සහ සභාපතිවරයා
ෙත්රිය යුතුයි. සැබෑ ෙලසම සමුපකාරයට නීතිමය වරපසාද
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බදු සහන තිෙබනවා. ඒවාෙය් වාසිය ලබා
ෙගන පාරිෙභෝගිකයාට ගම් මට්ටමින්, බිම් මට්ටමින් ෙසේවයක්
කරන්න අවස්ථාවක් සලසා දිය යුතුයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ජනමාධ අමාත ෙකෙහළිය
රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා ඊෙය් උදෑසන පකාශ කළා, “මාධ ෙව්දීන්ට
laptop ලබා දීම ෙබොෙහොම සාධාරණව ෙකරිලා තිෙබනවා”ය
කියලා. එතුමා උෙද් වරුෙව් ඒ පකාශය කළාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කටයුතු කරන මාධ ෙව්දින් හතර ෙදෙනක් -ඒ හතර ෙදනාම මා
සමඟ විෙශේෂ ෙපෞද්ගලික සම්බන්ධයක් නැහැ- ඇවිල්ලා මට
කිව්වා, "ගරු මන්තීතුමා, ඇමතිතුමා එෙහම කිව්වාට ෙමොකද,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙමන්න ෙමෙහම ව ාපෘතියක් තිෙබනවා,
විනිවිදභාවයක් නැහැ"යි කියලා. ඊට පස්ෙසේ පස් වරුෙව් ගරු
අමාත තුමා එතුමාෙග් කථාව කරද්දී ෙම් කටයුත්ත ෙහොඳටම
ෙකෙරනවාය
කියලා
එතුමා
නැවත
කියන
ෙකොට,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන laptops ෙබදා දීෙම් කියාදාමය පිළිබඳ
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා මා පශ්න කළා. ඒක වැරැදියි කියලා
මා කිව්ෙව් නැහැ. පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න කිව්වා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙවනත් මාධ ෙව්දිෙයක් ෙහෝ කිහිප
ෙදෙනක් විසින් ෙම් කරුණ පිළිබඳව කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමාවත්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

ෙවනම දැනුවත් කරනු ලැබ තිබුණා. ඉතාම වග කීෙමන් සහ
ෙගෞරවනීය ෙලස වෘත්තිෙය් ෙයෙදන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මාධ කරණෙය් ෙයෙදන මාධ ෙව්දින්ෙග් හිත් තුළ යම් සංකාවක්,
පශ්නයක් ඇති වන පශ්නයක් බවට ෙමය පත් ෙවලා තිබුණා. එම
නිසා ෙමය අපටත් පශ්නයක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න
මාධ ෙව්දින්ටත් පශ්නයක්. ඊෙය් ෙම් පශ්නය මතු වීෙමන් පස්ෙසේ
පාර්ලිෙම්න්තු මාධ ෙව්දින්ෙග් සංගමය මාව දැනුවක් කිරීමක්
කළා, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. එතුමන්ලා අපට පකාශ කරන
කාරණය තමයි, "සාමාන ෙයන් මාධ ෙව්දින් 60ෙදනකු පමණ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රාජකාරිෙය් ෙයෙදනවා. මුල් අදියෙර්දී
30ෙදනකුට laptops ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා"යි
කියන එක. දැන් ෙම් පශ්නය මතු වන්ෙන් මාධ ෙව්දින් 60ෙදනකු
ඉන්න තැන 30ෙදනකුට දුන්නාම ෙන්. ෙතෝරා ගැනීෙම් කාර්ය
පටිපාටිය පිළිබඳව ෙන් පශ්නය මතු වන්ෙන්. එම නිසා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගැෙබ් සිද්ධ වන ෙද්වල් අගය ඇතුව
නිවැරැදිව ෙම් රටට වාර්තා කරන ඒ ජන මාධ ෙව්දින් කරන
ෙසේවය අගය කරලා, ෙම් තරම් laptops ෙබදා ෙදන රෙට්, අද
laptops ඒ තරම් අධික මිලක් ෙනොවන නිසා ෙම් ඉතුරු
මාධ ෙව්දින්ටත් මාසයක්, මාස ෙදකක් ඇතුළත laptops ටික ලබා
ෙදන්න කියන එකයි මෙග් ඉල්ලීම. එතෙකොට ෙම් පශ්නය
අවසානයි. ෙමොකද, එෙහම නැති වුෙණොත්, ඇති නැති පරතරයක්
ඇති ෙවලා, සෙහෝදරයන් වාෙග් සුහදව ඉන්න මාධ ෙව්දින් අතර
ෙබදීමක් ඇති වනවා. ෙම් කාරණාවට අපි සංෙව්දී වන්ෙන්
කවුරුන් ෙහොඳයි ද, කවුරුන් නරකයි ද කියන එක මත ෙනොෙවයි.
පතිපත්තියක් තිබිය යුතුයි. මට හිෙතන, මට දැෙනන පතිපත්තිය
තමයි හැමෙදනාටම ෙදමු කියන එක. තව 30යි ෙන් ඕනෑ, ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. අපි ඒක දීලා ෙම් පශ්නය අවසන් කරමු.
ඒ වාෙග්ම දැන් ෙහට දිනට සැලසුම් කර තිෙබන ආකාරයට සියලු
ෙදනාටම ෙදන්න. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධෙයන් අෙප් විෙරෝධතාවක් නැහැ. ෙමොකද, පිටස්තර අයට
ෙදන්ෙන් නැතුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාර්තාකරණෙය් ෙයෙදන
මාධ ෙව්දින්ට ෙදනවා නම් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, ඔවුන්
අෙප් සෙහෝදර මාධ ෙව්දින්, අෙප් හිතවතුන්. එම නිසා ෙයොදා ගත්
පරිදි ෙහට ඔවුන්ට ෙදන්න. ඉතුරු අයට හැකි ඉක්මනින් දීලා අපි
ෙම් පශ්නය අවසන් කරමු. ඒ තුළින් හැම ෙදනාෙග්ම ෙගෞරවය
ඇති වනවා, මාධ ෙව්දින් අතර සුහදතාව ඇති වනවා, ෙම් පශ්නය
අවසන් වනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවයත් රැෙකනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[පූ.භා. 11.35]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
අමාත තුමා මෙග් පරණ මිතෙයක්, නිෙයෝජ ඇමතිතුමා මෙග්
නව මිතෙයක්. මා ඒ ෙදෙදනාටම සුබ පතන අතර තරුණ
මන්තීවරුන් වශෙයන් එතුමන්ලාෙග් කාර්ය භාරය දිගටම කර
ෙගන යෑමට එතුමන්ලාට ශක්තිය ලැෙබ්වාය කියා මා පාර්ථනා
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අෙප් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කථා
කරද්දී එතුමා කිව්වා, රෙට් සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වයක් ෙම්
අංශෙයන් ලබා ෙදන්න පුළුවන්ය කියලා. හැබැයි ඇමතිතුමනි,
තිෙබන පශ්නය තමයි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් අය
වැෙයන් ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ
අය බලාෙපොෙරොත්තු වුණු සහනයන් ලැබුණා ද කියන එක.
ගරු ඇමතිතුමනි, සමුපකාරය ගැන කථා කරද්දී, රාජ අංශෙය්
පුංචි පැටිෙයක් වාෙග් තමයි අද සමුපකාර සමිති කියාත්මක
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වන්ෙන් කියන එක පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
දන්නවා, අද සමුපකාර සමිති කඩා වැටිලා, තරගකාරිත්වයක්
නැහැයි කියලා. මා හිතන හැටියට ඔබතුමන්ලා විවිධ ෙසේවා
සමුපකාර සමිති හඳුන්වා දුන්නාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් විනාශය ඇති
වුෙණ්. ඊට කලින් ගෙම් තරගකාරි ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙවෙළඳාම්
කරන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ කාලෙය් සමුපකාර සමිති තුළින්
යම්කිසි කාර්ය භාරයක් සිදු වුණා, ඇමතිතුමනි. හැබැයි දැන් ඒ
කාර්ය භාරය සිදු වන්ෙන් නැහැ. විශාල ෙකොමිස් මුදල්වලින් තමයි
ෙම් පිරිස ෙද්ශපාලන අධිකාරියක් බවට පත් වන්ෙන්. ෙමය
ඔබතුමන්ලාෙග්වත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්වත්, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය්වත් වරදක් ෙනොෙවයි. දැන් ගෙම් සමුපකාර
සමිතිය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ද, යූඑන්පීෙය් ද එෙහම
නැත්නම් ෙවන පක්ෂයක ද කියලායි අහන්ෙන්. ඒ තරමට
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා. ෙද්ශපාලනීකරණය තුළින් පත් වන
නිලධාරින් ෙමොකද කරන්ෙන්? රෙට් ඉහළින් ෙකරන ෙහොරකම,
ඉහළින් ෙකෙරන ෙකොමිස් ගැහිල්ල ෙපොඩි එකාත් කරන්න පටන්
ගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළ ඇති කිරීෙම්දී චීනයට රට උකස් කරන ෙකොට පිරිසක්
ෙකොමිස් මුදලට පුරුදු වුණා. සමුපකාර සමිති නිලධාරිනුත් අද
ෙකොමිස් ගහන්න පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ඇමතිතුමනි, -

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

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

වරාය ෙම්කට අදාළ නැහැ ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙකළින්ම අදාළයි. ඉහළින් ෙකොමිස් ගහන්න පටන් ගත්තාම
පහළිනුත් ෙකොමිස් ගහනවා. ඉහළින් ෙකොමිස් ගහන විට ෙපොඩි
අයත් ෙකොමිස් ගහන්න පටන් ගන්නවා. ෙම්ක රෙට් දිගටම
දුවනවා. ෙම්ක තමයි රෙට් තිෙබන පශ්නය. සිංගප්පූරුෙව් වාෙග්
දූෂණය සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරලා උඩ ඉන්න ෙලොකු ෙහොරු
ටික ඇල්ලුවා නම් ෙපොඩි ෙහොරුත් ඉෙබ්ම හැෙදනවා. දැන්
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? සියයට 7 ලාභාංශවලට තමයි අද ෙම්
සමුපකාර සමිති කියාත්මක ෙවන්ෙන්. සමහර සමුපකාර
සමිතිවලින් බඩු ටික ගන්ෙන් ගෙම් එක මුදලාලි ෙකෙනක්.
එතෙකොට ඒ මුදලාලි සහ ඒ සමිතිෙය් නිලධාරින් ටික ෙකොමිස්
මුදල් ටික ෙබදා ගන්නවා. ඇමතිතුමනි, ෙකොමිස් ගහන්ෙන් නැතිව
සමිතිය හරියට කියාත්මක වනවා නම්, විෙශේෂෙයන්ම ෙකොටුෙවන්
බඩු ගන්නවා නම් සියයට 15ක ලාභයක් ලැෙබනවාය කිව්වා.
ෙම්වාෙය් විගණනයක් නැහැ. විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමක්
නැහැ. අද ෙම් සමුපකාර සමිති අසාර්ථක තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමයින් විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා ගෙම්
නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කිරීම. ඒ නිෂ්පාදනවලින් සියයට 60ක් විනාශ
ෙවනවා. ඵලදාව සියයට 60ක් විනාශ ෙවනවා, අපෙත් යනවා.
ගෙම් සමුපකාර සමිතිය හරහා ෙම්වා ආරක්ෂා කරන්න කමයක්
නැහැ. ෙම්වා කල් තබා ගන්නා කම හඳුන්වා දීෙම් යන්තණයක්
නැහැ, ඇමතිතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙපරහුරුවක්
වශෙයන් ප්ලාස්ටික් කූඩ කමය හඳුන්වලා දුන්නා. ඔබතුමා මට
අභිෙයෝගයකුත් ඉදිරිපත් කළා, "ආපසු ෙම් කමය හඳුන්වලා
ෙදනවා" කියලා. නමුත් ඒ කමය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, දූෂණය අපි ෙකොෙහොම හරි
නැති කරන්නට ඕනෑ. ඉහළින් එන දූෂණය පහළට ගලා ෙගන
ගිහින් සමුපකාර සමිතියටත් ගලා ෙගන එනවා. එතෙකොට ගෙම්
සුළු පිරිසක් ෙම් යන්තණය අල්ලා ගන්නවා. ඒක ෙද්ශපාලන
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අධිකාරියක් බවට පත් කර ගන්නවා. ඒෙකන් ෙහොරකම් කරන්න
පටන් ගන්නවා. ගෙම් ජනතාවට ෙමයින් කිසිම ලාභයක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කරවල වාෙග් ෙද්වල් ගන්න ගියාම
ෙපෞද්ගලික කඩයකට වඩා සමුපකාර සමිතිෙය් එය රුපියල්
100කින් 150කින් මිල වැඩියි.
විෙශේෂෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒ කාලෙය් දුප්පත්
ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කළ පක්ෂයක්. නමුත් අද ෙමොකක්ද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? බලන්න ෙම් බඩුවල ගණන්.
ෙදසැම්බර් 08 ෙවනි දා "The Sunday Times" පත්තරෙය් 06
වන පිටුෙව්
"Backs to the wall, families face swathe of price rises"
ශීර්ෂය යටෙත් සඳහන් වන ආකාරයට dried sprats කිෙලෝවක්
රුපියල් 470ට තිබුෙණ්; දැන් රුපියල් 700යි. Green gram
කිෙලෝවක් රුපියල් 276ට තිබුෙණ්; දැන් 330යි. ෙම් අය වැයට
පසුව, ගත වුණු දවස් ටිකට. Potato කිෙලෝවක් රුපියල් 126ට
තිබුෙණ්; දැන් 155යි. Import කළ potato රුපියල් 95ට තිබුෙණ්;
දැන් 135යි. Onion කිෙලෝවක් රුපියල් 90ට තිබුෙණ්; දැන්
රුපියල් 135යි. Coriander කිෙලෝවක් රුපියල් 283ට තිබුෙණ්;
දැන් රුපියල් 400යි. බිත්තරයක් රුපියල් 12ට තිබුෙණ්; දැන්
රුපියල් 15යි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, තවදුරටත් එහි ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා:

"Average monthly household expenditure for
2012/13" . ෙම් අය වැයට පසුවයි. ෙම් ආණ්ඩුව දුප්පත්
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවනවාය කිව්වත්, ජනාධිපතිතුමා
දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කළත් ෙම් අය වැෙයන් ඒ
ජනතාවට සහන ලැබිලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙදසැම්බර් 08 ෙවනි
දා "The Sunday Times" පත්තරෙය් 06 වන පිටුෙව් ෙමෙහමත්
සඳහන් ෙවනවා:
"A recent survey of 2200 households by Social Indicator
revealed that 31.8 per cent said that their financial situation
had deteriorated in the past two years.
'The quality of food consumed by people appears to be the
most affected by this financial strain with 30.6 per cent
admitting that they have cut back on the quality of food while
20 per cent say that they have either not taken medicine or
undergone medical treatment at a time it was needed', the
survey report said."

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමම පුවත් පෙත්
සඳහන් ෙවනවා, මාසයකට සාමාන පවුලකට ජීවත් වීම සඳහා
අවශ මුදල් පමාණයන් - Average monthly household
expenditure - ගැන. නාගරික නම් රුපියල් 59,000යි. ගාමීය නම්
රුපියල් 37,561යි. වතුකරෙය් නම් රුපියල් 29,779යි. ඒක පුද්ගල
ආදායමත් සමඟ දැන් ඔබතුමන්ලා සංවර්ධනය ගැන කථා
කරනවා. මම හිතන හැටියට රෙට් ෙම් වාෙග් ආර්ථිකයක් ඇති වන
විට, භාණ්ඩ මිල වැඩි වන විට ඔබතුමන්ලාට ජනතාවට භාණ්ඩ
ලබා දීම අමාරු කාර්ය භාරයක් වනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම internal
trade ෙකෙරහි දැන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. දැන්
ෙම් අභ න්තර ෙවෙළඳාම සිදු ෙවනවා ද? චීනයට සහ ඉන්දියාවට
ෙම් රට උකස් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙලොකු අය එෙහන් ෙකොමිස්
ගහනවා. එතෙකොට චීනයට, ඉන්දියාවට ෙම්වා විවෘත කරන්න
ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධ ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට එළැෙඹනවා. අෙප්
රෙටන් ෙමොනවත් ඉන්දියාවට යන්ෙනත් නැහැ. අෙප් රෙටන්
චීනයට ෙමොනවත් යන්ෙනත් නැහැ. නමුත් චීනෙය් තිෙබන හැම
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කසිකබලක්ම ලංකාවට එනවා. ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? පැකට් කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළට දානවා. එච්චරයි
ෙවන්ෙන්.
දැන් විෙශේෂෙයන්ම කුඩු ජාවාරම ගැන බලමු. දැන් කුඩු
ෙගනැල්ලා පැකට් කරන එකත් ආණ්ඩුෙව් ෙවෙළඳාමක් බවට පත්
ෙවලා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් පශ්නය අගමැතිතුමාට ඉදිරිපත්
කළා. එතුමාෙගන් ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් හම්බ වුෙණ් නැහැ.
කිෙලෝගෑම් 250ක කුඩු ජාවාරම පිළිබඳ පශ්නය මම අගමැතිතුමාට
ෙයොමු කළා. නමුත් එතුමාෙගන් පැහැදිලි උත්තරයක් ලැබුෙණ්
නැහැ. අද ෙහළ උරුමය කියනවා, "අගමැතිතුමා ඉල්ලා
අස්ෙවන්න ඕනෑ" කියලා. ෙම් කුඩු ටික නිදහස් කරන්න කියලා
ලියුම එවන්ෙන් Prime Minister's Office එෙකන්.
අගමැතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ලියුමක් නිකුත්
කරනවා, ෙම් භාණ්ඩ ටික එළියට ෙදන්න කියලා. කිෙලෝගෑම්
250ක්; සිෙමන්ති ෙකොට්ට 5ක්. ෙම්වා තමයි දැන් internal trade.
කුඩු ෙග්නවා. දැන් ෙම් අදාළ ෙල්කම්තුමා අයින් කළා කියලා
කිව්වා. ෙල්කම්තුමා හිෙර් යන්න ඕනෑ. බැරි ෙවලාවත් එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් ෙම් ලියුම දුන්නා නම් රිමාන්ඩ්
කරනවා. ඇප හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. බැරි ෙවලාවත්, “container
එකක් ෙග්නවා, ෙමතුමාට ෙපොඩි උදව්වක් කරන්න” කියලා මම
ෙම් ලියුම නිකුත් කරලා තිබුණා නම් ජීවිෙත්ට මට එළියට එන්න
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 5ක් ෙනොෙවයි අවුරුදු ගණනක්, අපි
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නා තුරු මම හිෙර්. හැබැයි, ෙමතුමාට
විරුද්ධව, ෙම් ලියුම නිකුත් කළ පුද්ගලයාට විරුද්ධව ෙම් වන තුරු
නීතිය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක මාර රටක්. ෙම්ක
අගමැතිතුමාෙග් ලියුමක්. ෙම් ලියුම නිකුත් කෙළේ එතුමා ෙනොෙවයි
නම්, එතුමා කියන්නට ඕනෑ, "ෙම් ලියුම නිකුත් කෙළේ ෙල්කම්.
ඒ අයව අනිවාර්ෙයන්ම අත් අඩංගුවට ගන්න" කියලා. හැබැයි
එෙහම ෙදයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා ද?
පසු ගිය දා ෙපොලීසිෙය් විසි ගණනක් මාරු කළා. ඒ මනුෂ යාට
ෙමොකද වුෙණ්? ෙවනත් තනතුරක් දුන්නා. ඒවාට නීතිය
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙම් ෙපොඩි මිනිස්සු ෙම්වාට
බය ෙවයි ද? රෙට් අභ න්තර ෙවළඳාමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. සියලු
ෙද්වල් අපි පිට රටින් ෙගන්වනවා. පිට රට යවන්ෙන් නැහැ. අෙප්
රෙට් අපනයනය සියයට 10කින් පහත වැටිලා. යුද්ධෙයන් පසුව
ආසියාෙව් ආශ්චර්ය සිදු ෙවනවාය කිව්ව ෙම් රෙට් අපනයනය
පහත වැෙටන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපනයනය සඳහා සහල් ෙටොන්
මිලියන ගණනක් ෙවන් කළා. ෙකෝ අපනයනය? කවුරුවත්
ගන්ෙන් නැති නිසා දැන් හාල් නිකම් ෙදනවා. හාල් මිල අඩු වුණාට
අෙනක් බඩු ටික ගන්න බැහැ. ඒවාෙය් මිල විශාල වශෙයන් ඉහළ
ගිහිල්ලා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරවනවා, අද ෙම් රෙට් internal trade කියලා කියන්ෙන්,
කුඩු ජාවාරම සහ මත්පැන් බව. ස්පීතු ෙගන්වපු container ෙදකක්
අල්ලනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ කන්ෙට්නර් ෙදක release කරනවා.
ඒවාට -[බාධා කිරීමක්] ඔව්, අගමැතිතුමනි. කුඩු ගැනයි, අෙනකුත්
මත් දව ගැනයි, ඒ සියලු ෙද්වල් ගැනයි මා ෙම් කියන්ෙන්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

කුඩු ගැන මා ෙම් ගරු සභාෙව්වත්, එළිෙය්වත් කිසිම ෙදයක්
කථා කෙළේ නැහැ. ෙමොකද, ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා.
මම ඒ ගැන ෙමොනවා හරි කථා කෙළොත් එම පරීක්ෂණයට බාධා
ෙවයි කියලා මම උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන කථා කරන්න
අවසර ඉල්ලලා මම ඊෙය් ගරු කථානායකතුමාට ලිපියක් දුන්නා.
නමුත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් මන්තීවරුන් ෙගොඩාක්
ෙදෙනක් මට කිව්වා, "සර්, ෙම් ගැන කථා කරන්න එපා. ඕක කිසි

පාර්ලිෙම්න්තුව

1877
[ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

ෙකෙනක් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා නිශ්ශබ්දව ඉන්න, ඕක
ජනතාව පිළිගන්ෙන් නැහැ, ඒ පරීක්ෂණය අවසන් වුණාම ඒ ගැන
කියන්න" කියලා. ඒ නිසා පරීක්ෂණය ඕනෑ විධියට කරන්න ඉඩ
දීලා මම ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ඒකයි කාරණාව. ඒ වාෙග්
ෙද්වල් සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදියි කියලා අගමැතිවරයා හැටියටත්,
රාජ නායකයකු හැටියටත් මා සම්පූර්ණෙයන් පිළිගන්නවා. ඒක
ගැන කථා කිරීම තමුන්නාන්ෙසේලාට අයිති ෙදයක්. නමුත්
පත්තරවල තිෙබන එක තමයි කියන්ෙන්. අපි කවුරුවත් ෙම්
ගැන දන්ෙන් නැහැ. මම දන්ෙනත් නැහැ; ඔබතුමා දන්ෙනත්
නැහැ; කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගැන නිලධාරින් තමයි
දන්ෙන්; ඒ ෙගොල්ලන් තමයි පරීක්ෂණ පවත්වන්ෙන්. ඔබතුමා
දන්නවා ෙන්, පත්තර කියන්ෙන් -

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අගමැතිතුමනි,
මට
ෙපොඩි
ෙවලාවයි
තිෙබන්ෙන්.
අගමැතිතුමනි, ෙම් කියන්ෙන් පත්තරවල තිෙබන ෙද්වල්
ෙනොෙවයි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

පත්තර කියන්ෙන් ෙවෙළඳ ව ාපාරයක්. ඒ ෙගොල්ලන්
ජනතාවට වැඩිෙයන් පත්තර විකුණා ගන්න පුළුවන් විධියට ඒ
ව ාපාරය කරනවා. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. පත්තරවල ඕනෑ
එකක් පළ කරන එක ෙහොඳයි. නමුත් ෙම්වා ගැන ගැඹුරටම
පරීක්ෂා කරලා තමයි කියා කරන්න ඕනෑ වන්ෙන්. ඒක විතරයි
මම කියන්ෙන්. මම ෙම් පත්තර බලලා හිනා ෙවනවා. මම
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් හිනා ෙවනවා. මම කාටවත් ෛවර
කරන්ෙන් නැහැ. මෙග් ජීවිතෙය් කවදාවත් ෙමෙහම ෙදයක් -

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, අගමැතිතුමනි. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙවලාව. Sir, can I have my time? ගරු
අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා මට බාධා කරමින් කථා කරනවා. ගරු
අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ශීර්ෂ පාඨය යටෙත් අගාමාත
කාර්යාලෙයන් - Prime Minister's Office -

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

අෙනක් කාරණය, ඔබතුමා කියන එක වැරැදියි කියලා මම
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් හරියාකාරව පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව
කථා කරන එක එච්චර වටිනාකමක් නැහැ කියන එක විතරයි
මට කියන්නට තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙම් ලියුම ෙබොරු ද කියලා කියන්න ෙකෝ. සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමාත් ඔෙහොම තමයි කිව්ෙව්. කන්ෙට්නර් ෙදක
ෙගෙනනෙකොට කිව්වා, අනිවාර්ෙයන්ම නීතිය කියාත්මක වනවා
කියලා. නීතිය කියාත්මක වුණා ද? නැහැ. ෙම් රෙට්
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් නීතිය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමාෙග් ශීර්ෂ පාඨය යටෙත් ෙවන ෙකෙනක් ලියුමක් දුන්නා
නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක වන්නට ඕනෑ. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් පැවැත්ෙවනවා ඇති අගමැතිතුමනි.
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හැබැයි අපි කියන්ෙන් ෙම්ක අවසානෙය් ෙහට එළිෙවනෙකොට
ෙවන වැෙඩ් ගැනයි. ඔබතුමා බලාෙගන ඉන්න ෙකෝ ෙම්කට
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. අගාමාත කාර්යාලෙය් ඔබතුමාෙග්
ශීර්ෂ පාඨය යටෙත් ලියුමක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Sujeewa Senasinghe, please speak on the
subject.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙම් ලියුම ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළාද, නැද්ද කියලා කියන්න
ෙකෝ. අපි එෙහම ෙම් විධිෙය් ලියුමක් ඉදිරිපත් කළා නම්
ඔබතුමන්ලා ඔෙහොම කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. අපිව හිෙර් දමලා;
විලංගුෙව් දමලා; ඇප ෙදන්ෙන් නැතිව, ඊට පසුව ඔබතුමන්ලා
කියයි, "ෙම් රෙට් මහා සංඝයා වහන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම එකතු
ෙවලා ෙම් කුඩු ජාවාරම නැති කරන්න, මත් දව නැති කරන්න
අපි වැඩ කරනවා" කියලා. හැබැයි ඔබතුමා කථා කළාට වැඩක්
නැහැ අගමැතිතුමනි. ඔබතුමාෙග් ශීර්ෂ පාඨය යටෙත් ලියුමක්
යනවා, "කුඩු කිෙලෝ 250ක් නිදහස් කරන්න" කියලා.
ඔබතුමාෙග් ශීර්ෂ පාඨය යටෙත් ෙම් ලියුම යන්ෙන් ෙකෙහොමද?
මා ළඟ ඒ ලියුම තිෙබනවා. ඔබතුමා කියනවා නම් ෙම් ලියුම
අසත යක් කියලා - [බාධා කිරීමක්] නඩුවක් පවතිනවා ඇති.
ඇත්තටම ඔබතුමාෙග් වයස ගැන හිතලා මම ෙම් ගැන ඔබතුමාට
මීට කලින් කිව්ෙවත් නැහැ. කලින් කිව්ෙව් ඒක ඔබතුමා
ෙනොදැනුවත්ව ෙවන්න ඇති කියලායි. හැබැයි ඔබතුමා උත්තරයක්
දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම් ලිපි ශීර්ෂ පාඨය ඔබතුමාෙග් ද, නැද්ද
කියලා ඔබතුමා කියන්න. ඔබතුමා කියනවා නම් "ෙම්ක මා
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ, ෙම් ලියුම මෙග් ෙනොෙවයි" කියලා. එෙහම
නම් අපි පිළිගන්නවා. නඩුව පවතියි, අගමැතිතුමනි. ෙම් ලිපිය
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළා ද, නැද්ද කියලා ඔබතුමා උත්තරයක්
ෙදන්න එපා යැ. කුඩු ගෑම් එකක්, ෙදකක් ෙනොෙවයි ෙන්
අගමැතිතුමනි. කුඩු කිෙලෝ 250ක්. ඔබතුමා රෙට් අගමැතිතුමා.
ෙම්ක ෙගනාපු මනුෂ ා කවුද? ෙල්කම්වරයාව ඉවත් කරලා
හරියන්ෙන් නැහැ, ෙකළින්ම ෙල්කම්තුමාව හිෙර් දමන්න.
ෙල්කම්තුමාව හිෙර් දමලා පරීක්ෂණය පටන් ගන්න. ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාට ඒ නීතිය නැහැ. ෙල්කම්තුමා එළිෙය්.
ෙල්කම්තුමා ඉවත් කළා කියනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙවන
මිනිෙහක් ඔය ලියුම දුන්නා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න බුද්ධිමත් මන්තීවරෙයක්.
ඒවා කියන එෙක් වැරැද්දක් නැහැ. ඒවා කියන එක ෙහොඳයි. ඒවාත්
කියන්න. ෙමොනවා හරි කියන්න-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔය ලියුම එළිෙය් මනුස්සයකු දුන්නා නම්? එළිෙය්
මනුස්සයකු ෙකෙහල් කැනක් කැපුවත් ඔහු හිෙර් දමනවා. හිෙර්
දාලා ඇප ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ මනුස්සයා මාසයක් ෙදකක් හිෙර්
ඉන්නවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලාට ඒ නීතිය බලපාන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලා ෙකොමිස් ගහනවා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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1879

ෙකෝ, ෙම්වාට පරීක්ෂණ? මධ සාර කන්ෙට්නර් ෙදකක් ෙගනාවා.
ඒ ෙදකම නිදහස් කළා.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

1880

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් ඉන්න හැම මන්තීවරයකුෙග්ම
ෙපොඩි
ෙදයක්
තිබුෙණොත්
ෙමොකද
ෙවන්ෙන්?
මම
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් නඩුව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ෙකොට, මම
මරණ තර්ජන එල්ල කළා කියලා දැම්මා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

මට තිෙබන්ෙන් ඔය කථාවලට හිනා ෙවන්න.

(மாண் மிகு

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. D.M. Jayaratne)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

රෙට් මිනිස්සු ඔබතුමාට හිනා ෙවනවා.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

මම අවුරුදු 62ක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

රෙට් මිනිස්සු හිනා ෙවනවා, ඔබතුමන්ලා වාෙග් රෙට්
පාලකයන්ට. ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් එකක්, කියන්ෙන්
එකක්, කරන්ෙන් ෙවනත් ෙදයක්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

පුංචි දරුවකු නළවන ෙකොට, එයා හිනා ෙවනවා. මම සතුටු
ෙවනවා. ඇඬුවත් එකයි, හිනා වුණත් එකයි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

බලන්න, අද අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන් කී ෙදෙනකු හිෙර්
ඉන්නවා ද කියලා. ෙපොෙහොසත් මිනිසුන් ඉන්නවා ද හිෙර්?
බලවත්තු ඉන්නවා ද හිෙර්? ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්
ඇමතිවරුන් ඉන්නවා ද හිෙර්? ඇමතිවරයකුට විරුද්ධව එක
නඩුවක්වත් තිෙබනවා ද? නැහැ, අගමැතිතුමනි, නැහැ. ඒක
වැරැදියි. ෙම් රෙට් දුප්පත් මිනිසුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි නීතිය
කියාත්මක වන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් හැම ෙදනාටමයි. වරදක් කළා
නම්, ඔබතුමාට, ජනාධිපතිතුමාට, ඒ හැම ෙදනාටම නීතිය
කියාත්මක වන්න ඕනෑ. ඒකයි රටක ෙවන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආසියාෙව් ආශ්චර්යය වන්න ඕනෑ ඒකයි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

විෙරෝධයක් නැහැ. තරහක් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් දුප්පත් මිනිසුන්ට ගරහන, දුප්පත්
මිනිසුන් හිෙර් දමන රටක් ෙනොෙවයි, අගමැතිතුමනි. මමත්
නීතිඥවරෙයක්. ඔබතුමාත් ෙද්ශපාලනෙය් සෑෙහන කාලයක්
සිටියා. ඔබතුමා උත්තරයක් ෙදන්න, ෙම් ඔබතුමාෙග් ලියුම ද
නැද්ද කියලා. මෙග් ලිපි ශීර්ෂය යටෙත් ලියුමක් ඉදිරිපත් කළා
නම්, කුඩු කිෙලෝගෑම් 250ක් නිදහස් කරන්න කියලා කිව්වා නම්,
අද මම හිෙර් ෙන්
අගමැතිතුමනි. එතෙකොට ඔබතුමන්ලා
කියන්ෙන් නැහැ,"නඩු යනවා. ෙමතුමා එළිෙය් තියන්න. ෙමතුමා
ෙහොඳ මනුස්සෙයක්. ෙමතුමාට නඟන ෙචෝදනා අපි විශ්වාස
කරන්ෙන් නැහැ."කියලා. එෙහම කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා
කිරීමක්]

.எம். ஜயரத்ன)

ෙපොඩි ළමෙයක් නළවන ෙකොට අසූචි ටිකක් දානවා නම්, චූ
ටිකක් ගා ගන්නවා නම්-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

පගා ගැහුවා කියලා අපට අසත ෙචෝදනා කළා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසියට ඉදිරිපත් කළා. ෙපොලීසියට ඉදිරිපත්
කරපු එක ආපසු සීඅයිඩී එකට යැව්වා. එෙහමයි අපට කරන්ෙන්.
නිකම් ෙචෝදනාවක් නැඟුෙවොත් විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට
එෙහමයි කරන්ෙන්. මෙග් සංවර්ධනය කරපු ඉඩම ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් නැවැත්තුවා, ෙචෝදනාව සම්බන්ධෙයන් කථා
කරනවා කියලා. හැබැයි ඔබතුමන්ලාට නීතිය කියාත්මක වන්ෙන්
නැහැ. අපට නීතිය කියාත්මක වනවා විතරක් ෙනොෙවයි. නීතියට
උඩින් ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හිෙර් දමන
කියා දාමයනුත් යනවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලා කුඩු කිෙලෝගෑම්
250ක් එළියට ෙගනාවත් ඒවා අහු ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු
අගමැතිතුමනි. තව අවුරුදු තුනකින් බලමු, ෙම්වාට සම්බන්ධ
මිනිස්සු අහු ෙවනවා ද කියලා. ෙගනාපු ඒවාෙයන් අහු වුණු එකක්
කියන්න. මද සාර කන්ෙට්නර් ෙදකක් ෙගනාවා. අමුණුගම
ඇමතිතුමා කිව්වා අනිවාර්යෙයන්ම ඒ කට්ටිය හිෙර් දමනවා
කියලා. ෙකෝ? අද ඒ කන්ෙට්නර් ෙදකම එළිෙය්. ඊට පස්ෙසේ තවත්
ෙහොර මද සාර කන්ෙට්නර් 4ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්වාෙය්
කුඩු එනවා. ඒ හින්දා අගමැතිතුමනි, නීතිය කියාත්මක වන්න
ඕනෑ. ඔබතුමාට ෙනොෙවයි. අඩුම ගණෙන් දැන් ෙම් වන ෙකොට
ෙල්කම්තුමාවත් අත් අඩංගුෙව් ඉන්න ඕනෑ. එතුමා එළිෙය් ඉන්න
ෙකොට එතුමාට ඕනෑ ෙදයක් කරන්න පුළුවන් ෙන්. එතුමාට සාක්ෂි
සම්බන්ධෙයන් උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. සාක්ෂි ෙවනස් කරන්න
පුළුවන්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ඕනෑ එකක් කියන එක වැරැදි නැහැ. ඕනෑ එකක් කියන්න
පුළුවන්. ෙමොකද, අප දන්නා ෙද්වල් ෙන් ඔය කියන්ෙන්. ඉතින්
ඒකට ෙමොනවා කරන්න ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, අගමැතිතුමනි.
අපි ඔබතුමාට ෙදොස් පවරනවා ෙනොෙවයි, අගමැතිතුමනි.
හැබැයි ෙම් රෙට් නීතියක් නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාව ඉතාම
අමාරුෙවන් ජීවත් වන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඔය කියන ආසියාෙව්
ආශ්චර්යය ෙම් රෙට් නැහැ. ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන්?
වෙට්ටම සුදු අලි ටිකක් නිර්මාණය කරෙගන යනවා.
හම්බන්ෙතොට වරාය කියාවි, හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනය කියාවි,
හම්බන්ෙතොට ෙම්ක කියාවි, අරක කියාවි. බිලියන ගණන් ණය
ගන්නවා. ෙපොලී අනුපාතය 8.2යි අගමැතිතුමනි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

මන්තීතුමා, මම තරහට කියනවා ෙනොෙවයි-

පාර්ලිෙම්න්තුව

1881
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

මට උත්තර ෙදන්න එපා. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර
ෙදන්න.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

මම තරහට කියනවා ෙනොෙවයි. තරහක් නැහැ. වරදක් නැහැ.
ඔබතුමා ඕනෑ ෙදයක් කියන්න.

1882

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

මාස හයකට පස්ෙසේ අපි බලමු ෙම්කට ෙමොකද ෙවන්ෙන්
කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[ .ப. 11.52]

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

8.2යි ෙපොලී අනුපාතය. ඔබතුමන්ලා රට විනාශ කරනවා.
ඔබතුමන්ලා බිලියන ගණන් ෙකොමිස් මුදල්වලට රට විනාශ
කරනවා. අගමැතිතුමනි, ෙම් වාෙග් අපරාද කර කර රෙට්
ජනතාවට කියනවා, ෙම්ක ෙබෞද්ධ රටක්, ෙම්ක අපි ආසියාෙව්
ආශ්චර්යය බවට පත් කරනවා කියලා. ෙකොෙහේද ආශ්චර්යය? ෙමය
දූෂිත, විනාශ වුණු රටක් බවට ද ඔබතුමන්ලා පත් කරන්ෙන්? දැන්
මිනිස්සු කියනවා පභාකරන් සිටියා නම් ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකක්ද
ඔබතුමන්ලා ෙම් රටට කරන කාර්ය භාරය?

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Please wind up.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමන්ලා විනාශ කරනවා-

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

සම්මා වාචා!

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ආසියාව දියුණු ෙවනවා. ඉන්දියාව දියුණු ෙවනවා. චීනය
දියුණු ෙවනවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කරන්ෙන්?
ඔබතුමන්ලා සැපවත් ෙවනවා. ඇමතිවරු පිරිස සැප විඳිනවා.
හැබැයි රෙට් ජනතාව දුක් විඳිනවා, අගමැතිතුමනි. ඒ,
විෙශේෂෙයන්ම දූෂණය හින්දායි අගමැතිතුමනි. මම ඔබතුමාෙගන්
ඉතාම කරුණාෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! கூட் ற ,
உள்நாட்
வர்த்தக அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான
கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதிேல நான் மட்டற்ற
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த அைமச்சு என
நண்பரான
ெகளரவ அைமச்சர் ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
அவர்களின்
தைலைமயிேல ெசயற்பட் க்ெகாண்
க்கின்ற .
ல்ைலத்
தீ மாவட்டமான அழி க்குள்ளான ஒ மாவட்ட மாகும்.
அந்த வைகயில் அந்த மாவட்டத்திேல கூட் றவாளர்கள்
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். Co-operative கட் டங்கள் மற் ம்
co-operative க்குச் ெசாந்தமான வாகனங்கள் அத்தைன ம்
அங்கு அழிக்கப்பட் ள்ளன. ஆனால், அதற்கான நஷ்டஈ
ெகா க்கப்படவில்ைல. அதைன ெகா க்கின்றபட்சத்தில்தான்
அங்கு கூட் ற த் ைற வளர்ச்சி ெப வதற்கான வாய்ப்
ஏற்ப ம்.
ல்ைலத்தீைவ எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு
கூட் ற ப் பணியாளர்கள் மிக ம் கஷ்டமான நிைலயில்
இ க்கின்றார்கள்.
கூட் ற த் ைறயின்
உயர்ச்சிக்கான
வாய்ப் அங்கு மிகக்குைற . ஆகேவ, அைமச்சர் அவர்கேள!
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில் அழிந்த வாகனங்கள் மற் ம்
கட் டங்க க்கு நீங்கள் நஷ்டஈ வழங்க ேவண் ம் என்
நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.
தனியார் ைறயினர் சாதாரண விவசாயிகளிடமி ந்
மரக்கறிகைள வாங்குகின்றேபா பத் க் கிேலா க்கு ன்
கிேலாைவ இனாமாகப் ெப கின்றார்கள். உதாரணமாக
பத் க் கிேலா கத்தாிக்காய் வாங்கினால் அவர்க க்கு
கட்டாயம்
ன்
கிேலா இனாமாகக் ெகா க்கப்பட
ேவண் ம். உண்ைமயில் அ ஒ சட்டம் இல்ைல, வைரயைற
இல்ைல. இ ந்தா ம் தலாளிமாாின் இவ்வாறான அ த்தத்
தினால் அந்தத் ேதாட்ட விவசாயிகள் மிக ம் கஷ்டப்ப
கின்றார்கள். 100 கிேலா கிராம் மரக்கறி வாங்குகின்ற ஒ தனி
தலாளி எவ்வள கிேலா கிராம் மரக்கறிைய இனாமாகப்
ெப வார் என்
சிந்தித் ப் பா ங்கள்! இன்
ேதாட்டங்
களில் ெவயில், மைழ என்
பாரா
கஷ்டப்பட் ,
பசைளயிட்
உைழக்கின்ற அந்த விவசாயிகள், இந்த
வைகயில் மிகேமாசமான தண்டைனக்குள்ளாகின்ற ஒ
நிைலைம
காணப்ப கின்ற .
ஆகேவ,
காய்கறிகைள
வாங்குகின்றேபா , இனாமாக வாங்குகின்ற நிைலைம
த க்கப்படேவண் ம்.
எனேவ,
அைமச்சர்
அவர்கள்
இதைனயிட் க் கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்
நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.

සම්මා වාචා!

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Sujeewa Senasinghe, please wind up now. The
next speaker is the Hon. Selvam Adaikkalanathan.

கூட் ற ச்
சங்கம்
என்ப
சாதாரண
மக்களின்
கஷ்டங்கைளப் ேபாக்குகின்ற ஓர் அைமப் . கூட் ற ச்
சங்கங்களின் லம்
ம
விைலயில்
ெபா ட்கைளப்
ெப கின்ற வாய்ப் ஏற்ப கின்ற . ஆனால், எங்க ைடய
வடக்கு, கிழக்கிேல கூட் ற ச் சங்கங்கள் பல இடங்களில்
மிக ம் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன. இ குறித் ம் நீங்கள்
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கூ தல் கவனம் ெச த்த ேவண் ம். இன்
யாழ்ப்
பாணத்ைதப் ெபா த்தமட் ல், அங்கு மக்கள் மிக ம்
த்திசா த்தனமாகச் ெசயற்ப கின்றார்கள். உண்ைமயிேல
அவர்கைளப் பாராட்ட ேவண் ம். அதாவ அவர்கள் அங்கு
பல்ேவ
ெதாழில்கைள
ேமற்ெகாள்கின்றார்கள்.
அந்த
வைகயில் அவர்கள் அங்கு உற்பத்தியாகின்ற பாைல ணாக்
காமல் அதன் லம் 'ேயாகட்' ேபான்ற ெபா ட்கைள உற்பத்தி
ெசய்கின்றார்கள்.
அத் ைறயில்
தன்னிைறவைடகின்ற
வைகயில் அச்ெசயற்பா
அைமந் ள்ள . எனேவ, இச்
சைபயில் நான் அவர்கைள வாழ்த் கின்ேறன்.
ெகளரவ உ ப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்கள்
ெசான்ன ேபால மன்னார் மாவட்டத்திேல கூட் ற க் கட் ட
ெமான்
இரா வத்தின்வசம் இ க்கின்ற . அக்கட் டம்
க்கியமான ஒ
பாைதயில் அைமந் ள்ள . ஆகேவ,
அைமச்சர் அவர்கள் அைத மீட் த்தர ேவண் ம் என் நான்
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
கூட் ற
சார்ந்த விடயங்களில் ெநல் ற்பத்திைய ம்
குறிப்பிடலாம். அங்கு ெநல் ெகாள்வன
ெசய்கின்ற
தம்
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். இந்த ெநல் ெகாள்வன
cooperative ஊடாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அதாவ cooperative
ஊடாக
அாிசி
ஆைலகைள
உ வாக்கி
இலாபமீட் கின்ற வைகயில் ெசயற்படச் ெசய்ய ேவண் ம்.
சில
இடங்களிேல
கூட் ற த்
ைறயினரால்
ெநற்
ெகாள்வன
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றேபாதி ம் அ
ஒ
குறிப்பிட்ட அள தான் இடம்ெப கின்ற . எல்லா இடங்
களி ம் co-operative
லம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விைலயில்
ெநல்ைலக் ெகாள்வன
ெசய்
அாிசியாக்கி விற்பைன
ெசய்தால், அ
கூட் ற ப் பணியாளர்க க்கும் ஒ
வரப்பிரசாதமாக அைம ம்.
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, வடக்கு, கிழக்கி ள்ள
கூட் ற ச் சங்கங்கள் நட்டத்தில் இயங்குவதற்குக் காரணம்
என்ன என்பைத நீங்கள் கண்டறியேவண் ம். அவ்வா
கண்டறிந் , அந்தக் குைறபா கைள நீக்கினால்தான் அந்தக்
கூட் ற ச் சங்கங்க ைடய ெசயற்பாட்ைட ெதாடர்ந்
ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கு இய மானதாக இ க்கும்;
கூட் றவாளர்க ைடய ெசயற்றிறைன அதிகாிக்க
ம்.
மன்னாாி ள்ள கூட் ற ச் சங்கத்தினர், அங்கு நிைறய
விடயங்கைளச்
ெசய்யேவண் ெமன்
ேகாாியி க்
கின்றார்கள். உதாரணமாக, சின்னக்கைடயில் இ க்கின்ற
கூட் ற ச் சங்கத்தி ைடய கிைளக் கட் டத்ைத இ த் ,
அதிேல
கைடத்
ெதாகுதிையக்
கட்டேவண் ெமன்
ேகாாியி க்கின்றார்கள். அவ்வாேற கூட் ற ச் சங்கத் க்குச்
ெசாந்தமான களஞ்சியக் கட் டெமான் இ க்கின்ற . அதில்
ஒ
தி மண மண்டபத்ைத கட் னால், நன்றாக இ க்கும்
என்
ெசால்கின்றார்கள்.
இவ்வாறான
பல
க்கிய
விடயங்கள்
உள்ளடங்கிய
க தெமான்ைற
மன்னார்
கூட் ற ச் சங்கத்தினர் என்னிடம் தந்தி க்கின்றனர். அதைன
நான்
ஒப்பைடக்கின்ேறன். நீங்கள் இதைனக் கவனத்தி
ெல த் , அதில் ேகாாியி க்கின்ற விடயங்கைளச் ெசய்
தரேவண் ம்.
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தி ள்ள
கூட் றவாளர்கள்,
கூட் ற ச் சங்கக் கட் டம் என்பன ெதாடர்பில்
ைமயாகக்
கவனெம க்கேவண் ம். அவர்க ைடய வாகனங்க க்கான
இழப் க்கு நட்டஈ வழங்கினால், அவர்கள் சிறந்த ைறயில்
ெசயற்ப வதற்கு வாய்ப் ஏற்ப ம். கூட் ற ச் சங்கத்தினால்
வழங்கப்ப கின்ற ெபா ட்களின் தரம் ெதாடர்பில் நீங்கள்

கவனம்
ப கின்ற
மக்கள்
கவனெம
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ெச த்தேவண் ம். சில இடங்களிேல வழங்கப்
அாிசி, ப ப் , ேபான்றைவ ப தைடந்தைவெயன
கூ கின்றார்கள்.
அ
ெதாடர்பில்
நீங்கள்
க்கேவண் ம்.

அ த்
'செதாச' நி வனத்ைதப் பற்றிக் கைதக்க
ேவண் ம். மன்னார், வ னியா ேபான்ற இடங்களில் சிறிய
அளவிலான 'செதாச' கட் டங்கள்தான் இ க்கின்றன. 'செதாச'
லம் மக்கள் நல்ல பயனைடகின்றார்கள். எனேவ, இதைனப்
ெபாிய கட் டங்களாக அைமத் , எல்லாப் ெபா ட்கைள ம்
ஓர் இடத்தில் ெகாள்வன
ெசய்யக்கூ ய வைகயில்
மாற்றியைமத் த் தரேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ஏெனன்றால்,
எங்க ைடய
பிரேதசத்தில்
வ ைமக்
ேகாட் ன்கீழ் வா கின்ற மக்கள்தான் அதிகமாக இ க்கின்
றார்கள். எனேவ, நீங்கள் எங்க ைடய மக்க க்கு cooperative ஊடாகச் ெசய்யேவண் ய கடைமகைள ம் ெபா ப்
க்கைள ம் கண்டறிந் , அவற்ைறத் தர யர்த் கின்ற
ெபா
தான்
சாதாரண
மக்கள்
பயனைடயக்கூ ய
வாய்ப் க்கள் ஏற்ப ம்.
அ த்த , co-operative இேல விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற
ெபா ட்கள்
நல்ல
ைறயில்
இ க்கின்றதா
எனப்
பார்க்கேவண் ம். Co-operativeஐ நீங்கள் ைக க்கிவி கின்ற
ெபா
தான் எங்க ைடய சாதாரண மக்கள் பயனைடயக்
கூ ய வாய்ப் க்கள் ஏற்ப ம். அத் டன், இரா வத்
திடமி க்கின்ற மன்னார் co-operative
க்குச் ெசாந்தமான
கட் டத்ைத, நீங்கள் மீட் த்தர ேவண் ெமன்
மீண் ம்
ஒ
ைற ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[අ.භා. 12.01]

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

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

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙහොඳ
කියපු සහ අමාත ාංශය විෙව්චනය කරපු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ
විපක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම මෙග් නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට, මෙග් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා පධාන සියලුම සභාපතිවරුන්ට, ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානීන්ට, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු අමාත ාංශෙය් කාර්ය
මණ්ඩලයට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා, අපට ලබා දුන්නු
සහෙයෝගයට.
සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශය කියලා
කියන්ෙන් ෙලෙහසි පහසු කටයුත්තක් තිෙබන අමාත ාංශයක්
ෙනොෙවයි. හැබැයි, පසු ගිය අවුරුදු තුන දිහා බලපුවාම අපි ඒ
කටයුතු ගැන සතුටු ෙවනවා. ඕනෑම ආණ්ඩුවකට මුහුණ ෙදන්න
ෙවන පශ්නයක් තමයි භාණ්ඩ මිල සම්බන්ධ පශ්නය. හැබැයි, පසු
ගිය අවුරුදු තුන හතෙර්දීම අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, මිල
ස්ථාවර කරෙගන යන්න.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විපක්ෂය එළිෙය්දී ෙමොනවා
කථා කළත් අද ෙම් ගරු සභාව ඇතුළට ඇවිල්ලා කථා කෙළේ ෙවන
ෙදයක්. අපි ඒ කථා ඔක්ෙකෝම අහෙගන හිටියා. ඔවුන් එළියට
ගියාම කියන්ෙන් භාණ්ඩ මිල වැඩියි කියලා. අද විපක්ෂය දිහා
බලපුවාම
එක්ෙකෙනක්,
ෙදන්ෙනක්
හැර
විපක්ෂෙය්
නිෙයෝජනයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.

1885

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි
අමාත ාංශයක් හැටියට, රජයක් හැටියට ඉතාම සතුටු ෙවනවා, පසු
ගිය අවුරුදු තුෙන් භාණ්ඩ මිල ගණන් ස්ථාවරව පවත්වාෙගන
යන්නට ලැබීම ගැන. පසු ගිය වර්ෂවල භාණ්ඩ මිෙලහි සාමාන average prices - මම කියන්නම්. 2011, 2012, 2013 වර්ෂවල
සම්බා සහල් කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 68 ඉඳලා රුපියල් 70
දක්වා ස්ථාවරව තබා ගන්න රජයක් හැටියට අපට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. එෙහම තිෙයද්දී සෙතොස ෙවෙළඳ සැෙලන් අපි සම්බා
සහල් කිෙලෝ එකක් ෙදනවා, රුපියල් 65ට. සාමාන ෙවෙළඳ
ෙපොළට වැඩිය සෙතොෙසේ රුපියල් හතරක්, පහක් මිල අඩුයි. 2011
වර්ෂෙය් නාඩු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 36යි; 2012 වර්ෂෙය් 58යි;
2013 වර්ෂෙය් 60යි. අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ඒ මිල
ස්ථාවර කරෙගන තියා ගන්න. සෙතොස ෙවෙළඳ සැෙලන් අපි
නාඩු සහල් රුපියල් 55ට ෙදනවා. ඊළඟට සුදු කැකුළු කිෙලෝ
එකක් රුපියල් 52යි; 54යි; 59යි. සෙතොස ෙවෙළඳ සැෙලන් අපි
රුපියල් 45ට සුදු කැකුළු සහල් කිෙලෝ එකක් ලබා ෙදනවා. එක
දිගට අවුරුදු තුනක් ඒ මිල ස්ථාවර කරෙගන යන්න අපට පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා.
අෙප් ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, බදු දමපු නිසා
භාණ්ඩ මිල වැඩි ෙවලා කියලා. එතුමා "ටයිම්ස්" පත්තෙර් කියවලා
ඇවිල්ලා තමයි කථා කෙළේ. එතුමා ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා
නැහැ. පත්තෙර් තිෙබන ෙද්වල්වලින් තීන්දු තීරණ අරෙගන කථා
කරන්ෙන් නැතුව, එතුමා ෙවෙළඳ ෙපොළට ගියා නම් වඩා ෙහොඳයි.
එතුමා කිව්වා, ෙම් බදු දමපු නිසා භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගියා කියලා.
නැහැ, ඒක වැරදියි. හරියටම බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, බදු
දමලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාටද කියලා. ඒ බදු දමලා තිෙබන්ෙන්
value added productsවලට. ෙකොත්තමල්ලි ඇට හැටියට
ෙගනාපුවාම බදු අඩුයි. නමුත් ෙකොත්තමල්ලි කුඩු කරලා
ෙගනාපුවාම බදු වැඩියි. ඒකට ෙහේතුව ෙමයයි. අෙප් රෙට් සාමාන
ව ාපාරිකයන් ඉන්නවා; ෙමෝල්කරුවන් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඒ
ව ාපාර කරෙගන යන්න ඉඩ දිය යුතුයි. "මහින්ද චින්තන"
පතිපත්ති පකාශනෙය් පරමාර්ථය වන්ෙන් අෙනක් රටවල ඉන්න
ෙමෝල්කරුවන් ආරක්ෂා කරන එක ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ෙද්ශීය
ව ාපාරිකයා ආරක්ෂා කිරීම තමයි අෙප් පරමාර්ථය. ඒ නිසා තමයි
ඒ විධියට බදු දමලා තිෙබන්ෙන්. ඒ දමපු බදු ගැන හරියට
බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, රුපියල් ෙදකක්, රුපියලක් වාෙග් බද්දක්
තමයි දමලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මා ඒ මුළු බදු ලැයිස්තුවම
කියවන්න යන්ෙන් නැහැ, ෙමතැන විපක්ෂෙය් නිෙයෝජනයක්
නැති නිසා. හැබැයි, ෙම් ගැන හරියට ෙහොයලා බැලුෙවොත් ඇත්ත
වශෙයන්ම ඒ කියන විධියට බදු වැඩි ෙවලා නැහැ. මම භාණ්ඩ
කීපයක් ගැන විතරක් කථා කරන්නම්.
අර්තාපල්වල බදු අඩු කරලා තිෙබනවා, රුපියල් 30ක්.
ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙද්ශීය අල එද්දී බදු දාලා අපි ෙද්ශීය ෙගොවියා
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඊළඟට, ෙද්ශීය ෙගොවියාෙග් අලවලට
ස්ථාවර මිලක් ඇවිල්ලා, පාරිෙභෝගිකයාට වැඩි මිලක් ෙගවන්න
සිද්ධ ෙවද්දී අපට සිදු වුණා, බදු අඩු කරන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි
රුපියල් 30කින් බදු අඩු කෙළේ. ඒ නිසා අද අලවලට රුපියල් 10යි
බදු තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්මයි බී ලූනු. රුපියල්
200ට, 220ට බී ලූනු කිෙලෝ එකක මිල නැග්ගා. අපි වහාම බදු අඩු
කළා. බදු අඩු කළා, රුපියල් 25කින්. අඩු කරලා අපි කිව්වා,
සෙතොස හරහා සති ෙදකක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා බී ලූනු කිෙලෝ
එකක මිල රුපියල් සියයට බස්සනවා කියලා. ඊෙය් ෙවද්දී අපි බී
ලූනු කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 99ට බස්සලා ඉවරයි. අපට පශ්න
ආවාම සතිෙයන්, දවස් 10න්, 12න් අපි ඒවා විසඳනවා. අපි
කවදාවත් පශ්න තියාෙගන, පශ්න ඇදෙගන යන්ෙන් නැහැ.
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ඊළඟට සීනිවලට අපි දාලා තිෙබනවා, රුපියල් තුනක බද්දක්.
ඒ බද්ද තිබුෙණ් රුපියල් 27ට. දැන් රුපියල් 30 ෙවලා තිෙබනවා.
ඇයි ඒ? දැන් රෙට් සීනි නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා.
මීට කලින් රෙට් සීනි නිෂ්පාදනය තිබුෙණ් ෙටොන් 36,000යි.
අද වන විට ෙටොන් 56,000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
පරිෙභෝජනෙයන් සියයට 9ක් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත්
කරනවා, අෙප් කර්මාන්ත හරහා. ඒ නිසා ඒ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
ආරක්ෂා කරන්න, ෙලෝකෙය් තිෙබන මිලත් එක්ක සන්සන්දනය
කර, අපට විටින් විට බදු දමන්න සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම නැති
වුෙණොත් ෙම් කර්මාන්ත කඩා ෙගන වැෙටනවා. කර්මාන්ත කඩා
වැටුෙණොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ විපක්ෂය ඊළඟට
ආණ්ඩුවට මඩ ගහනවා, ආණ්ඩුවට ෙම් කර්මාන්ත කරෙගන
යන්න බැහැයි කියලා. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, 2003
දී අපි හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුෙවන් තමයි ෙම්ක
විකුණුෙව්. ඒ නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම නිෂ්පාදනය අඩු වුණා. අද
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
වැඩි කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් රජය කියාත්මක කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමා හාල් මැස්සන් මිල පිළිබඳව කිව්වා. මා හිතන විධියට
"ද සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් පෙත් තිෙබන විධියට හාල් මැස්සන් මිල
රුපියල් හයසියයක්. මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා,
ෙපොඩ්ඩක් ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. හාල්
මැස්සන් මිල රුපියල් 399යි. හැබැයි සුපිරි ෙවෙළඳ සැෙල් A/C
එක දාලා, trolley එෙක් දාලා තිෙබන නිසා රුපියල් 800ක්
ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පත්තෙර් බලලා මිල කියන්න එපා. ෙම්
මිල ගණන් ගැන ඔබතුමන්ලා ෙහොඳට ෙසොයලා බලලා කථා
කෙළොත් වඩා ෙහොඳයි. මීට වැඩිය කරුණු ෙසොයලා බලලා කථා
කරන එක විපක්ෂෙය්
කාර්යයක් හැටියටයි මා කල්පනා
කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ව ආරක්ෂා
කරන වැඩ පිළිෙවෙළේ අපි සම්පූර්ණෙයන්ම ඉන්නවා, මහින්ද
චින්තන වැඩ පිළිෙවළ හරහා. අපි අද ෙවද්දී වීවලින්, සහල්වලින්
ස්වයං ෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්වා, සහල්
අපනයනය කරන්ෙන් නැහැ, ෙනොමිෙල් ෙදන්නට ෙවලා කියලා.
ඔව්, ෙනොමිෙල් ෙදන අවස්ථා තිබුණා. ඒ අවස්ථාවලදී අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ තීන්දු තීරණ අරෙගන
ෙනොමිෙල් එව්වා. ෙටොන් 10,000, 12,000, 15,000 එව්වා. හැබැයි
අපි ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ෙඩොලර් මිලියන හයක්
උපයා ගත්තා සහල් පිට රට යවලා. ඒ, පළමුවැනි වතාවට. ලංකා
ඉතිහාසෙය් කවදාකවත් එෙහම ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ ගැන
ජනතාවක් හැටියට, ෙද්ශපාලනඥයින් හැටියට, මුළු රටක් හැටියට
අපි සතුටු විය යුතුයි.
ඉතින් අද අපට තිෙබන අභිෙයෝග ෙමොනවාද? අපට තිෙබන
අභිෙයෝග තමයි ෙම් නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරෙගන, ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක සටන් කරන්න පුළුවන් ෙගොවීන්
නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. ඒවා තමයි අපට
එන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කිව්වා, -මා ඇත්තටම පුදුම වුණා
ඔබතුමාෙග් ඒ කථාවට- පභාකරන් හිටිෙයොත් ෙහොඳයි කියලා
සමහර අය කියනවා කියලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙනොෙවයි කිව්ෙව්.
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ජීවත්ව හිටියා නම් ෙහොඳයි කියලායි කිව්ෙව්. ඔබතුමා
හැන්සාඩ් වාර්තාව ආපුවාම බලන්න. ඔබතුමා කිව්වා ෙම් ආණ්ඩුව
වැඩ කරන දිහා බලලා - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා නිවැරදි කරන්න
පුළුවන් නම්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)
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කරෙගන යනවා. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කාෙග්ත් තිබුණු
මතය තමයි යුද්ධය දිනුවාට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට
ආර්ථිකය දියුණු කරන්න බැහැ කියන එක. හැබැයි ආර්ථිකය
දියුණු කරන්න පුළුවන් කියන එක එතුමා ඔප්පු කර තිෙබනවා.
යුද්ධය දිනුවා විතරක් ෙනොෙවයි, ආර්ථික ස්ථාවරය තියාෙගන,
භාණ්ඩ මිල ස්ථාවරව තියාෙගන, ෙගොවීන්ව ආරක්ෂා කරෙගන,
රෙට් විවිධ පළාත්වල ෙයෝධ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර
තිෙබනවා. 1948 නිදහසින් පසු ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම
සංවර්ධනයක් වූ යුගය හැටියට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගය සදා කල් ලියැෙවනවා කියා මා
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමන්ලා ෙම්වාට
ඊර්ෂ ා කරන්න එපා. ෛවර කරන්න එපා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
විවෘත ආර්ථිකය ෙගනැල්ලා සම්පූර්ණෙයන්ම ඒකාධිකාරිය දීලා
තිබුෙණ් ෙපෞද්ගලික අංශයටයි. එදා ආණ්ඩුවට කරන්න ෙදයක්
තිබුෙණ් නැහැ. තිබුණු එකම ආයතනය වුණු සෙතොසත් වික්කා.

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order?
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පභාකරන් හිටපු කාලෙය් මීට
වැඩිය ෙහොඳයි කිව්වා. - [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

හිටියා නම් ෙහොඳයි කියලා කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම
කියන්න පුළුවන් ෙම් රටට ආදරය ෙනොකරන පුද්ගලයකුට විතරයි.
මතක තියා ගන්න, අද දකුෙණ් ඉඳලා උතුර දක්වාම මිනිස්සු
කියන්ෙන් "පභාකරන් විනාශ වුණු නිසා තමයි අද ෙම් රට දියුණු
ෙවන්ෙන්" කියලා. අද රටක් හැටියට අපි සතුටු ෙවනවා. අවුරුදු
30ක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය අවසන් වුණා. ඔබතුමා දන්නවා,
ඔබතුමායි අපියි හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පධාන නායකයින්
ඝාතනය කෙළේ එල්ටීටීඊ එක බව. ගාමිණී දිසානායක, ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි වාෙග් ෙශේෂ්ඨ නායකෙයෝ විනාශ කෙළේ එල්ටීටීඊ
එකයි. ඉතින් එල්ටීටීඊ එක විනාශ ෙවද්දී වැඩිෙයන්ම සතුටු
ෙවන්න ඕනෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලායි.
හැබැයි
තමුන්නාන්ෙසේලා
එතැන
ෙනොෙවයි
ඉන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෙන් ෙවන තැනක. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
රට සංවර්ධනය වනවාට අකැමැතියි. ෙම් රෙට් ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් හැෙදනවාට අකැමැතියි. ඔබතුමන්ලා එදා ඒවාට
කිව්ෙව් "සුදු අලි" කියලායි. වරායක් හැෙදනවාට අකැමැතියි.
අධිෙව්ගී මාර්ගයට රුපියල් 300ක් ෙගවලා, හයිෙයන් ගිහිල්ලා,
බැහැලා කියනවා
ඉතාම ෙහොඳ වැඩක්ය කියලා. නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලන වාසි
ගන්න ඒවාට පහර ගහනවා. රටක් සංවර්ධනය විය යුතුයි. රටක්
දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, හැම ෙගදරටම විදුලිය ෙදන්නයි
ෙම් ආණ්ඩුෙව් බලාෙපොෙරොත්තුව. වයඹ ගත්තාම විදුලිය දීලා
තිබුෙණ් සියයට 83කටයි. අද සියයට 94 දක්වා විදුලිය දීලා
තිෙබනවා. අපි එන අවුරුද්ෙද් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, වයඹ, මුළු
කුරුණෑගල දිස්තික්කයටම විදුලිය දීලා ඉවර කරන්න. ඒ
පළාෙතන් ආපු මන්තීවරු හැටියට අපි අද සතුටු ෙවනවා. රටක්
හැටියට අපි දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ දියුණුව තමුන්නාන්ෙසේලා
දකින්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනය කියන්ෙන් ෛවරය, ෙකෝධය වපුරා
ෙගන යන එක ෙනොෙවයි. සංවර්ධනයට ෙහොඳයි කියන්න ඕනෑ.
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව මහවැලිය හදාපු එක අපි අද
ෙහොඳයි කියනවා. ෙහොඳ නැහැ කියලා කවුරුත් කියන්ෙන් නැහැ.
ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම ෙහොඳට

2005 දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය හරහා
තමයි අප "ලක් සෙතොස" ආයතනය නිර්මාණය කෙළේ. 2005
ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී මීගමුෙවන් තමයි පළමුෙවනි ලක් සෙතොස
ආයතනය ආරම්භ කෙළේ. අද ලක් සෙතොස ශාඛා 287ක් අප විවෘත
කර තිෙබනවා. එදා එක ආයතනයකින් පටන් ගත්ත ලක් සෙතොස
අද රුපියල් බිලියන 2.6ක ලාභයක් ලබනවා. ෙකොෙහොමද රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, මාසික ලාභය රුපියල් බිලියන 2.6යි.
කවදාවත් ෙම් විධිෙය් ලාභයක් ලබලා නැහැ. අද ඒ තුළින් අප
පමිතිය සහිත ආහාර හා භාණ්ඩ ලබා ෙදනවා. අෙප්ම අමාත ාංශය
යටෙත් තිෙබන පාරිෙභෝගික අධිකාරිෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශය
වටලනවා වාෙග්ම, මෙග්ම අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ලක්
සෙතොස ආයතනයත් වටලලා ඒවාෙය් පමිතිය සහිත භාණ්ඩ
විකුණන තත්ත්වයට අප පත් කර තිෙබනවා. අප එෙහමයි කටයුතු
කරන්ෙන්. අප ෙපෞද්ගලික අංශය දිහා එක විධියකටත්, රජෙය්
ආයතන දිහා තව විධියකටත් බලන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙකොයි
අතින් බැලුවත්, ඒ දියුණුව සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
අමාත ාංශෙයන් ෙගනැත් තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා අද සමුපකාරය ගැන කථා කළා. මම දැක්කා,
ඔබතුමන්ලා උෙද් ඉඳලා සමුපකාරය ගැන විවිධ අඩුපාඩු කිව්වා.
අද සමුපකාරය විමධ ගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අපට තිෙබන්ෙන්
ජාතික මට්ටෙම් තිෙබන සමුපකාර ටික විතරයි. අනික් ඔක්ෙකොම
එන්ෙන් පළාත් සභා යටෙත්යි. අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා
වැඩි ෙවලාවක් ගත්ෙත් සමුපකාරය ගැන කථා කරන්නයි. අෙප්
අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමාත් සමුපකාරය ගැන කථා කළා.
නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා
නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශවල ඉන්න පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට
ඔබතුමන්ලා කියන්න ඕනෑ පළාත් සභාවට ගිහිල්ලා ෙම් ගැන
කථා කරන්න කියලා. සමහර තැන් ගැන අප කනගාටු ෙවනවා.
අඩු මිලට බඩු ෙදන්න සෙතොසට පුළුවන් නම් සමුපකාරයටත් එය
කරන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. සමුපකාරයට අවශ කරන
සහෙයෝගය මහින්ද චින්තනෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා. ලංකා
ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් නිෙයෝගයක් පරිදි ණය ෙවලා තිබුණු රුපියල්
බිලියනයකට වැඩිය මුදලක් සම්පූර්ණෙයන්ම කපා හැරියා. එෙහම
සහෙයෝගයක් කවදාවත් දීලා නැහැ. සමුපකාරය සම්පූර්ණෙයන්ම
බදුවලින් නිදහස් කර තිෙබනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත්
එෙහම කෙළේ නැහැ. සමුපකාරය වැෙටන තැනට තමයි සමහර
නායකයන් වැඩ කෙළේ.
එදා ෙබලිඅත්ත සමුපකාරෙය් හිටපු සභාපති අද රෙට්
ජනාධිපති ෙවලා ඉන්නවා. සමුපකාරෙයන් වන මහඟු ෙසේවය
එතුමා දන්නවා. නමුත් අප කනගාටු ෙවනවා. සමහර තැන්වලදී
ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. භාණ්ඩ මිලදී අරෙගන පළාත් මට්ටමින්
සමුපකාරය ශක්තිමත් කරන්න 2010 අය වැෙයන් එතුමා අපට
රුපියල් මිලියන 800ක් දුන්නා. ඒවා දුන්නාට සමහර පළාත් ඒවා
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[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]

පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් කැමැතියි ගිහින් ෙකොටුෙවන්
බඩු ගන්න. සමහර සමුපකාර කැමැතියි, හන්දිෙය් කෙඩන් බඩු
ෙගනැල්ලා වැඩි මිලට විකුණන්න. ෙම් අප ෙනොදන්න ෙද්වල්
ෙනොෙවයි. මිල අඩුෙවන් භාණ්ඩ දීලා වැඩි ලාභයක් ලබන්න
සෙතොසට පුළුවන් නම් සමුපකාරයට එෙහම කරන්න බැරි ඇයි?
සෙතොස පාඩු ලබන්ෙන් නැහැ. සෙතොස ලාභ ලබනවා. කළු
කඩ කාරයන් වාෙග් අප විශාල ලාභයක් ගන්ෙන් නැහැ. සාධාරණ
ලාභයක් ගන්නවා. 2005 දී නිර්මාණය වුණු ලක් සෙතොසට
ෙමතැනට එන්න පුළුවන් නම් විශාල ශක්තියක්, ෙයෝධෙයක්
වාෙග් ඉන්න සමුපකාරයට ඒක කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්
සමහරුන්ෙග් තිෙබන අඩු පාඩුකම්, පශ්න නිසාය කියලා මා
ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා. අප ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. ඒ
නිසා පළාත් සභාවලට තිෙබන්ෙන් එකතු ෙවලා අපත් සමඟ
සාකච්ඡා කරන්නයි. දැන් උතුරු පළාත් සභාෙව්ත් සමුපකාර
ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමා ඇවිල්ලා අපත් එක්ක වාඩි ෙවලා
කථා කරන්න සුදානම් නම් අප එතුමාට උදවු කරන්න සූදානම්.
හැබැයි එතුමන්ලා ඇවිත් අපත් සමඟ වාඩි ෙවන්න ඕනෑ. මා
දැක්කා එක ඇමතිවරෙයක් සිංහ ෙකොඩිය උස්සන්න අකමැති
ෙවලා තිෙබන ආකාරය. එක රටක ඉඳෙගන එෙහම කරන්න
බැහැ. එෙහම යුග තිබුණා. පජාතන්තවාදී රාමුව තුළ ඒ යුගවලට
අවසන් තිත තියලා ඉවරයි. අද ඡන්ද තිෙබන්ෙන් පජාතන්තවාදය
ෙම් රෙට් ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබන නිසායි. යුද්ධය අවසන් ෙවලා
තිෙබන නිසායි. ඒ නිසා අප එක රටක් හැටියට යන්න ඕනෑ. එක
රටක් කියන අරමුණ ඉලක්ක කරෙගන අප යන්න ඕනෑ. එෙහම
නැති වුෙණොත් අපට කවදාවත් ෙම් දියුණුව ලබා ගන්න හම්බ
වන්ෙන් නැහැ.
අවුරුදු 30ක් කුළල් කා ගත්තා. දැන් සාමය ලැබිලා තිෙබනවා.
ඒ සාමය හරහා හැම ජාතියකටම, හැම ආගමකටම එක සමානව
සලකන නායකෙයක් තමයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේෙග් යුතුකම තමයි,
ආණ්ඩුවත් එක්ක වාඩි ෙවලා කථා කරලා තමුන්නාන්ෙසේෙග්
ජනතාවෙග් ඕනෑ එපාකම් ඉටු කිරීම. ඒ නිසා මා ඉතාම ආදරෙයන්
කියනවා, සමුපකාර ගැන අපත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න එන්න
කියලා. එන ජනවාරි මාසෙය් -අවුරුද්ද පටන් ගන්න ෙකොටම- අප
ඒ සඳහා ආරාධනා කරන්නම්. උතුරු පළාෙත් සමුපකාර
ඇමතිතුමාට එන්න කියනවා, අපත් එක්ක වාඩි ෙවලා සාකච්ඡා
කරන්න කියලා. යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු, පභාකරන් විනාශ කරපු
ඒ සමුපකාරය නැවත වාරයක් නැඟිටුවන්න රජයක් හැටියට අප
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදන්න සූදානම් කියලා මම ෙබොෙහොම
වගකීෙමන් කියන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා කිරි පිටි ගැන කථා
කළා. සමහර තැන්වල කිරි පිටි මිල අඩුයි කියලා නුවරඑළිෙය්
අෙප් රාධකිෂ්ණන් මන්තීතුමා කිව්වා. එතුමා ඉතාම ෙහොඳ
මන්තීවරෙයක්. අෙප් උපෙද්ශක කාරක සභාව පවත්වන විට ඒකට
එන මන්තීවරුන් අතරින් ෙකෙනක් තමයි එතුමා. එතුමා හැම
ෙවලාෙව්ම ඇවිල්ලා පළාත ගැන, එළවලු ෙගොවියා ගැන,
සමුපකාරය ගැන, ලක් සෙතොස ගැන, වතු ජනතාව ගැන කථා
කරන මන්තීවරෙයක්. එතුමා අෙපන් ඉල්ලීමක් කළා, සෙතොසට
භාණ්ඩ ලබා ෙදන්න කියලා. එතුමා කිව්වා සෙතොෙස දවස් තුනක්
භාණ්ඩ තිෙබනවා, දවස් ෙදකක් භාණ්ඩ නැහැයි කියලා. ඒ
ෙවලාෙව්ම ගිහිල්ලා වහාම ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා මම
මෙග් ෙල්කම්තුමාට කිව්වා. එෙහම ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්
වහාම අපි ඒ අඩු පාඩුව සපුරනවා. එෙහම ෙවලා තිෙබනවා නම්
ඇත්ත වශෙයන්ම මම කනගාටු ෙවනවා. ෙම් ගැන මම දැන ෙගන
හිටිෙය් නැහැ.
එතුමා තවත් ඉල්ලීමක් කළා, වතුවලට ගිහිල්ලා ලක් සෙතොස
ශාඛාවන් විවෘත කරන්නය කියලා. මම හිතන හැටියට ඒක අපට
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කරන්න අමාරු ෙදයක්. හැබැයි, අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා
සම්පූර්ෙයන්ම අලුත් කමයක් ආරම්භ කරන්න. ඒජන්සිකරුවන්
පත්
කරලා
ෙපොඩි
වාහනවල
බඩි
වාහනවලතමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වතුවලට ඇවිල්ලා භාණ්ඩ සපයන වැඩ
පිළිෙවළක් ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා කියාත්මක කරනවා. ඒ
පළාෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ලංකාෙව්ම ගම්වලට ගිහිල්ලා
සෙතොස භාණ්ඩ ගමට ගිහිල්ලා විකුණන වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ තුළින්
කිෙලෝමීටර් හතක්, අටක්, දහයක් දුර ෙගවලා එන
පාරිෙභෝගිකයන්ට අඩු මිලට ෙහොඳ භාණ්ඩ ලබා ෙදන වැඩ
පිළිෙවළක් ඇති කරන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි.
අපි දන්නවා, සෙතොස ශාඛා අරින්න ගියාම අෙප්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ හුඟක් කැමැති බව. අෙප් මන්තීවරු කැමැතියි.
හැබැයි, ෙපෞද්ගලික ව ාපාර කරන අය කැමැති නැහැ.
කුරුණෑගල ගත්තාම, මම සෙතොස ශාඛා හතරක් පහක් ඇරියා.
ජනතාවෙග් පසාදය ලැබුණා. ව ාපාරිකයන්ෙග් පසාදයක් නැහැ.
හැබැයි, අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ, රජයක් හැටියට අෙප් එකම
වගකීම එෙහම නැත්නම් අෙප් එකම ඉලක්කය සාධාරණව
භාණ්ඩ මිල ස්ථාවරව තබා ගන්න එකයි. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි
ඒක ජයගහණය කළාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, කිරිපිටි මිල ගැනත් කිව්වා.
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කිරිපිටි මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
කිරිපිටි මිල ෙවනස් කෙළේ ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කිරිපිටි ෙටොන්
එකක් ෙඩොලර් 3700ට තිෙබද්දී. දැන් ඒක ෙඩොලර් 3800, 3900,
4100 ෙවලා නැවතත් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නැවතත් ෙඩොලර්
5000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, මාස 11ක කාලය
ගත්තාම, එයින් මාස 3කදී කිරිපිටි මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඉතින් අෙප් කර්මාන්තකරුෙවෝ, ඒ සමාගම් අෙපන් ඉල්ලීම්
කරනවා. පාරිෙභෝගික අධිකාරිෙයන් විටින් විට ෙම් මිල වැඩි
කරන්න ඉල්ලනවා. කවදාවත් අඩු කරන්න ඉල්ලන්ෙන් නැහැ.
කිරිපිටි මිල වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලීම කළ ගමන්, ඒක
මාධ ෙයන් පචාරය වුණාම ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?
කිරිපිටි
තිෙබන අය හංගා ගන්නවා. ඒ නිසා පාරිෙභෝගික අධිකාරිය මඟින්
වැටලීම් කරනවා. අපි දන්නවා, ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙම් සමාගම්
year end accounts බැලුවාම රුපියල් බිලියන ගණන් උපයා
ෙගන තිෙබන බව. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. අපි ෙම් ළඟදීත් raid
කළා. ඊෙය්ත් ගියා. මම අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාටත්
පාරිෙභෝගික අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමාටත් දන්වා තිෙබනවා,
කිරිපිටි සමාගම්, කිරිපිටි ගබඩා කරන සියලුම ගබඩා හිමිකරුවන්
ඇවිල්ලා අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙරජිස්ටර් ෙවන්න ඕනෑ කියලා
ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන්න කියලා. පැය 24 තුළම අපට
ඔවුන්ෙග් ගබඩා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් විධියට අපි ගැසට්
නිෙව්දනයක් නිකුත් කරනවා. ෙමෙහම කරන්ෙන් ඇයි?
2010 ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් සහල් හිඟයක් මවලා සහල්
මිල රුපියල් 110ට, 120ට නංවපු හැටි අපි දැක්කා. ඒ නිසා අපි
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශයට දුන්ෙනොත් මැතිවරණ දිහා
බලලා ඔවුන් තීන්දු තීරණ ගනීවි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ව ාපාරිකෙයෝ මැතිවරණය දිහා බලලා තීන්දු තීරණ ගනීවි.
එෙහම කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා පාරිෙභෝගිකයන් රැක
ගන්න අපි යම් යම් තීන්දු තීරණ ගන්න ඕනෑ. ඒ තීන්දු තීරණ අද
ෙවන ෙකොට සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කිරිපිටි මිල වැඩි
කළ යුතු නම් ඒ සඳහා සාධාරණව කටයුතු කරන්න අපි හැම
ෙවලාෙව්ම සූදානම්. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි කවදාවත් බය ෙවලා
නැහැ. කිරිපිටි මිල වැඩි ෙවද්දී අපි යම් යම් තීන්දු අර ෙගන
තිෙබනවා. බදු අඩු කරලා තිෙබනවා; බදු වැඩි කරලා තිෙබනවා.
ඒක සමබරතාවකින් තියා ෙගන යන්න විවිධ තීන්දු අර ෙගන
තිෙබනවා. හාල්මැස්ෙසොත් එෙහමයි. බී ලූණුවලටත් එෙහමයි.
අලවලටත් එෙහමයි. ගෑස්වලටත් එෙහමයි. ගෑස් ගත්ෙතොත් අපි
මාස 11ක් තිස්ෙසේ එක මිලක් තියා ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
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කවදාවත් එෙහම තිබිලා නැහැ. අපි හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය් 2002 ඉදලා 2004 දක්වා මාසෙයන් මාසයට,
මාසෙයන් මාසයට මිල තීරණය වුණා. ඒ නිසා දක්ෂව තිබුණ
ආණ්ඩුවක් ජනතාව දක්ෂ ෙලස ෙගදර ඇරියා. අපි හිටපු ආණ්ඩුව.
හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම්ක ජනතාවාදී
ආණ්ඩුවක්. ජනතාවෙග් තීන්දු තීරණවලට හිස නවන ආණ්ඩුවක්.

විෙරෝධය පකාශ කරනවා. අපි සාධාරණ ෙවළඳාමට පමණයි
ශී ලංකාෙව් ඉඩ ෙදන්ෙන්, සාධාරණ ෙවළඳාමට අපි ඔළුව
නවනවා. අසාධාරණ ෙවළඳාමට අමාත ාංශයක් හැටියට
කිසිෙසේත්ම අපි ඔළුව නවන්ෙන් නැහැ කියලා කියන්න කැමැතියි.
ඒ නිසා ඒ තීන්දුවත් අපි ඉදිරිෙය්දී ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා
කියලා මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි.

මම තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, අතිෙර්ක ෙල්කම් ෙකෙනක් පත්
කරලා ඉන්නවා කියලා; ආරිය රූබසිංහ මහත්මයා. අපි එතුමාට
අතිෙර්ක ෙල්කම් තනතුරක් භාර දීලා නැහැ. අෙප් අතිෙර්ක
ෙල්කම් නැති නිසා වැඩ ආවරණය කරන්න අපි එතුමාට භාර දීලා
තිෙබනවා. අපි කවුරුත් දන්න ෙකෙනක්. ඒ කාලෙය් එතුමා අති
දක්ෂ ෙකෙනක්. විශාම ගිය හුඟක් අය තවම වැඩ කරනවා. අවුරුදු
60 අයත් ඉන්නවා. 62 අයත් ඉන්නවා, 64 අයත් ඉන්නවා, 65
අයත් ඉන්නවා. 66 අයත් ඉන්නවා.

ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා කිව්වා, එළවලුවලින්
සියයට 3ක් ෙකොමිස් ගන්නවා කියලා. එෙහම ෙකොමිස් ගන්න අපි
ඉඩ දීලා නැහැ. ෙපෞද්ගලික අංශයට ඕනෑ නීතියක් දමන්න
පුළුවන්. ඔබතුමා කියපු එක අපි පැමිණිල්ලක් හැටියට ගන්නවා. ඒ
ෙගොවීන්ට පැමිණිලි කරන්න කියන්න, අපි ඒවාට නිසි වැඩ
පිළිෙවළක් අමාත ාංශය එක්ක එකතු ෙවලා කියාත්මක
කරන්නම්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

වැඩ කරන්න බැරි වයස අවුරුදු 40 අයත් ඉන්නවා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

අපි සමුපකාර අරමුදල ෙවනස් කරලා නැහැ. සමුපකාරය
ෙවනුෙවන් එතුමා අරෙගන තිෙබන්ෙන්. සමුපකාරය ෙවනුෙවන්
අපි ෛවද වරෙයකුත් අරෙගන තිෙබනවා. සමුපකාර අරමුදෙලන්
අපි එතුමාටත් ෙගවීම් කරනවා. අපි එෙහම කරලා තිෙබන්ෙන්
ෙහේතුවක් ඇතුවයි. ඒ තුළින් ලංකාෙව් සමුපකාර ෙරෝහල් ටික
දියුණු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් ෙරෝහල්
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන්ෙන් නැතිව ඒවා දියුණු
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් අපි යම් යම්
නිලධාරින් ගන්නවා.
අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය ඖෂධ මිල පාලනයයි. අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගයක් පරිදි අපි price
control එකක් ෙග්න්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ price control
එක නැති ෙකරුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්දීයි.
රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ඉන්න ෙකොට තමයි ගැසට්
නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා ඕනෑම මිලකට ඖෂධ විකුණන්න
පුළුවන් යුගය නිර්මාණය කරලා දුන්ෙන්. අද ඒක ෙලොකු පශ්නයක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඖෂධවලින් සියයට 200යි, 300යි,
400යි, 600යි, 800යි ලාභ ගන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපි ෙම්කට අවසන් තිත
තබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ෙම් සඳහා සාකච්ඡා ගණනාවක්
පැවැත්වූවා. ඒ සඳහා අපි පළමුවැනි තීන්දුව වශෙයන් ගත්ෙත්,
පාලන මිලක් ෙනොෙවයි, මිල පදර්ශනය කළ යුතුය යන්නයි. යම්
කිසි ෙකෙනක් pharmacy එකට ගියාම ලියා ෙදන බිල අරෙගන
ගණන ෙගවා යන්න ඕනෑ, නමුත් ඒ ෙබෙහත්වල මිල දන්ෙන්
නැහැ. සමහර pharmacyවල උෙද් විකුණන ගණනට ෙනොෙවයි,
දවල්ට ඖෂධ විකුණන්ෙන්. දවල්ට විකුණන ගණනට ෙනොෙවයි,
රෑට ඖෂධ විකුණන්ෙන්. අපි නියම කළ කමය දැන් සාර්ථක ෙවලා
තිෙබනවා. ලබන වසෙර් ජනවාරි, ෙපබරවාරි වන ෙකොට අපි
ඖෂධවලට මිල පාලනයක් ෙග්නවාමයි. අපි කිසිෙසේත්ම ෙම් රෙට්
සිටින ෙරෝගීන්ට අධික මිල ගණන්වලට ඖෂධ විකුණන්න
pharmacyවලට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ තීන්දුව අරෙගන
ඉවරයි. ඒ තීන්දුව සම්බන්ධව සමහර සමාගම් අපට පශ්ණ
ගණනාවක් ඇති කරන්න හදනවා. අෙපන් සාකච්ඡා ඉල්ලනවා;

සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා අෙප් හිතවතා. එදාත් හිතවතා.
අදත් හිතවතා. අපි ෙවන ෙවන පක්ෂවල හිටියා කියලා
ඔබතුමන්ලා ෛවරෙයන් බලනවා වාෙග් අපි බලන්ෙන් නැහැ.
මිතෙයෝ නම්, මිතෙයෝ. ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපි ෙවනස්. ඔබතුමා
කූඩ ගැන කථා ෙකරුවා. කූඩ ෙගනාෙව් ෙම් පශ්නය නිසායි. ඔය
සියයට 3 ෙකොමිස් ගන්න එක ගැන ඔවුන් කියන්ෙන් ෙකොළඹට
එද්දි සියයට තුනක් සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ වනවා කියලායි. ඒ
නිසා තමයි අපි කූඩ නීතිය ෙගනාෙව්. ඒ කූඩ නීතිය ෙගෙනද්දි
විපක්ෂෙයන් විශාල විෙරෝධතාවක් ෙගනාවා. ඒක හරියට මෙග්
ෙපෞද්ගලික ෙයෝජනාවක් වාෙග්යි. ඒ ෙයෝජනාව විවිධ අමාත වරු
යටෙත් 2005 වසෙර් සිට කියාත්මක කරන්න හදපු එකක්.
පාරිෙභෝගික අධිකාරිය මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් නිසා මට ගැසට්
නිෙව්දන නිකුත් කරන්න නිෙයෝගයක් ආවා. මට නිෙයෝගයක්
ආවාම මම ඒ අනුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා
ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නයට විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද
කියලා අපි පාරිෙභෝගික අධිකාරිය මඟින් බලන්නම්. ඒක මම
ඔබතුමාට කියනවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලාෙග් මුලතිව් දිස්තික්කෙය්
ෙනොෙවයි, කිලිෙනොච්චිෙය් ආර්ථික මධ ස්ථානයක් හදන්න අවශ
සම්පූර්ණ මුදල ගිය අය වැෙයනුත්, ෙම් අය වැෙයනුත් ෙවන්
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි අපට තිෙබන පශ්නය ඔබතුමන්ලාෙග්
පාෙද්ශීය සභාව ෙම් සඳහා ඉඩ ෙනොදීමයි. පාෙද්ශීය සභාව ෙම්ක
හදන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. මම දැන් ටිකකට කලින් එළිෙය් ඉන්න
ෙකොටත් කිය කියා හිටිෙය් පාෙද්ශීය සභාව ෙමෙහම පශ්න ඇති
කරනවා නම්, අපි ෙකොෙහොමද කටයුතු කරන්ෙන් කියන එකයි.
සෙතොස සඳහා අපි ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදනවා. ෙසල්වම්
අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක්
කරනවා. ෙම් සඳහා අපට උදවු කරන්න. අපි සෙතොස හදන්ෙන්
ෙමෙහේ මිනිසුන්ට ගිහිල්ලා කන්න ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් උතුෙර්
සිටින තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනතාවට පරිෙභෝජනය කිරීම සඳහා
භාණ්ඩ අඩු මිලට ෙදන්නයි. ඒ සෙතොස හදන එකටත් ලියුම් ගහලා
නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්න ගණනාවක් ඇති
කරනවා. ආර්ථික මධ ස්ථානය හදන්න පටන් ගත්තා. දැන්
කියනවා, ඒක හදන්න ෙදන්න බැහැ. ඒක ඒෙගොල්ලන්ෙග් ඉඩමක්
කියලා. ෙම් රෙට් ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්තයාෙග් පුතා නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා විෙශේෂ
ආරාධිතෙයක් විධියටත්, පධාන ආරාධිතයා හැටියට අගමැතිතුමාත්
සමඟ ගිහිල්ලා ඒ සඳහා මුල්ගල තැබුෙව්. ඒ සඳහා මුදල් ෙවන්
කරලා තිෙබනවා. වැඩ පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඉදිරියට ෙගන
යන්න හැකියාවක් නැහැ, ඒ සඳහා පශ්න ගණනාවක් ඇති කර
තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපි ෙබදිලා
හිටියාට කමක් නැහැ. හැබැයි ජනතාවට ලැබිය යුතු ෙද්වල්
වළක්වන්න එපා කියලා ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා.
ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාෙග් හිතවත් අය ඒ පෙද්ශවල ඉන්ෙන්. ඒක
අපට ඉටු කර ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.
ඔබතුමාට ඒ ගැන ෙමොනවා හරි කියන්න තිෙබනවාද?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

1894

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

කළා, 'ගාමීය බැංකුව', 'සණස බැංකුව' ආදී වශෙයන් තිෙබන
බැංකුව කියන නම තිෙබන්න අරිමු, ෙම්වා ජනතාවෙග් ෙද්වල්
නිසා අපි ෙම්වාට උදව් කරමුය කියා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

ඒ අනුව අපි දැන් බැංකු නියාමනය පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
සමුපකාරය යටෙත් තිෙබන හැම බැංකුවක්ම නියාමනය කරලා
ෙම්වා එක කුඩයක් යටතට ෙගෙනනවා. එෙහම එක කුඩයක්
යටතට ෙගනාෙවොත් තමයි ඒෙකන් ජනතාව මුදවා ගන්න අපට
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. මම මීට වැඩිය කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

வன்னிப் பகுதிகளில் லக்ஸ்பிேற, அங்கர் பால்மா வைக
க க்குத் தட் ப்பா நில கின்ற . எனேவ, பால்மா வைக
க க்கான தட் ப்பா கைள
நீக்கி அவற்ைறச் சந்ைதப்
ப த் வதற்குாிய
நடவ க்ைக
எ க்க
ேவண் ெமனக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

உங்க ைடய பிரேதசத்திேல ெபா ளாதாரச் சந்ைத
கட் வதற்கு உங்க ைடய பிரேதச சைப தைடயாக வி க்
கிற .
எனேவ, நீங்கள் அத்தைடகைள நீக்குவதற்குாிய
நடவ க்ைக எ ப்பீர்களா என உங்களிடம் ேகட்கின்றார்.

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ஆம்.
நாங்கள்
சம்பந்தப்பட்டவர்க டன்
ெதாடர்
ெகாண்
கலந் ைரயா
அதைன
அைமப்பதற்குாிய
நடவ க்ைக எ க்கிேறாம்.

මම නැවත වතාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. අෙප් අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු කරන්න එතුමා
මිලියන 700ක් දීලා තිෙබනවා. භාණ්ඩ මිල සම්බන්ධෙයන් එතුමා
මහා සහෙයෝගයක් ෙදනවා. මාෙසකට වතාවක් ෙම් කමිටුව
කැඳවා වාඩි ෙවනවා. සුමාෙනකට සැරයක් භාණ්ඩ මිල ගැන
ෙසොයනවා. උෙද් පාන්දර නැගිට්ටාම භාණ්ඩ මිල ගැන ෙහොයලා
අපට අඩු පාඩු කියනවා. එතුමාට අපි අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා.
ෙම් ෙවනුෙවන් දුන් සහෙයෝගය ගැන සියලුම මැති
ඇමතිතුමන්ලාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත්
උත්සව සමෙය්දී භාණ්ඩ මිල වැඩි කරන්න ඉඩ ෙනොතබන බවත්,
අෙපේල් මාසෙය්දීත් භාණ්ඩ මිල වැඩි කරන්න ඉඩ ෙනොතබන
බවත්, ලබන අවුරුද්ෙද්ත් භාණ්ඩ මිල ස්ථාවරව තබා ෙගන යාමට
කටයුතු තරන බවත් පකාශ කරමින් මා මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා. ස්තුතියි.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ලක්ස්ෙපේ ඇතුළු කිරි පිටි ඔක්ෙකොම එවනවා. කිරියි, පැණියි
ඔක්ෙකොම ෙදනවා. දකුණට ෙදනවා වාෙග්ම උතුරටත් ෙදනවා.
කිසි අඩුවක් කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මෙහේස්වරන්
මන්තීතුමිය ෙමොකද කියන්ෙන්? ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමා ෙකොටෙපොල සමුපකාර සමිතිය ගැන කිව්වා.
ඇත්ෙතන්ම ඒෙක් ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. "වයඹ ඡන්ෙද වාෙග්
කඩිසරව කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි?" කියා එතුමා ඇහුවා. එෙහම
කරන්න බැහැ. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් නීති,
බලතල ෙබදිලා තිෙබනවා. අපි ගිහින් ඇඟිලි ගැසීම් කරනවාට
එෙහේ ඇමතිවරු කැමැති නැහැ. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒක අපි
ෙනොදන්නා ෙදයක් ෙනොෙවයි. උතුෙරත් එෙහමයි. දකුෙණත්
සමහර තැන්වල එෙහමයි. බලය ගැන තිෙබන්ෙන් පුදුම
කෑදරකමක්. හැබැයි, ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා වැඩ කරන එක
තමයි යුතුකම. ෙකොටෙපොල සමුපකාර සමිතිෙය් තිබුෙණ් ඒ වාෙග්
පශ්නයක්. ෙකොටෙපොල සමුපකාර සමිතිය අයිති ෙවන්ෙන් මා
නිෙයෝජනය කරන අමාත ාංශයට ෙනොෙවයි. මෙග් අමාත ාංශය
යටෙත් තිබුණා නම් මම සතියකින් ඒක ෙවනස් කරනවා. ෙම්
අවස්ථාෙව් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සභා ගර්භයට
එනවා. ඒක අයිති ෙවන්ෙන් පළාත් සභාවට. එතුමා කියපු ෙදය මම
පිළිගන්නවා. එතැන ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. එතැන තිබුණු
එක අඩු පාඩුවක් තමයි එතුමා ෙපන්නුෙව්. ඒ ගැන අපි එතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்

(The Deputy Chairman)

දිවා ආහාරය සඳහා පස් වරු 1.00 දක්වා සභාෙව් කටයුතු
අත් හිටුවනවා.

රැස්විම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා1.00ට
නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்ப அமர் இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 1.00 மணிக்கு
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed

සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය

(உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்)

(Assistant Secretary-General)

කරුණාකර මූලාසනය සඳහා ගරු
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ජානක

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා මූලාසනය
ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා
සණස සමිතිෙය් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. එතුමා කිව්ෙව්
බස්නාහිර පළාත් සභාව යටෙත් තිෙබන සමුපකාර සමිති ගැනයි.
මටත්
මහරගම, ෙහෝමාගම වාෙග් පළාත්වලින් පැමිණිලි
ගණනාවක් ආවා. සමහර තැන්වල ස්ථිර තැන්පතු අරෙගන,
සල්ලි
ෙදන්ෙන්
නැහැ.
මම
ඇමතිවරයා
හැටියට
ෙකොමසාරිස්තුමාට නිෙයෝග කරලා, පළාත් ෙකොමසාරිස් ෙගන්වලා
පුළුවන් අන්දමින් ෙම් පශ්නය විසඳන්න හදනවා. ඒ නිසා අපි
කැබිනට් එකට දන්වලා ෙම් ගැන තීන්දුවක් ගත්තා. 'බැංකුව'
කියන වචනය තහනම් කරන්න තීන්දුවක් ගත්තා, මහ බැංකුෙවන්.
හැබැයි, සමුපකාරෙයන් තිෙබන ඉල්ලීම් ගැන සලකා අපි තීන්දු

බණ්ඩාර

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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1895
අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு
வகித்தார்கள்.

ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

139 වන ශීර්ෂය.- ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,

1896

වර්ෂෙය් පමුඛස්ථානය දී එය ඉටු කර ගැනීම සඳහා පතිපාදන
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලුම ඉදි කිරීම් සඳහා
මිලියන 1,000යි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ධීවර පජාව ෙගොඩ
නඟන්න මිලියන 2,216ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 2012 දී මිලියන
3,048ක් ධීවර අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිෙබනවා. 2013 දී
මිලියන 2,687ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 2014 දී මිලියන 2,216ක්
ෙවන් කර තිෙබනවා. ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න ෙවන්
කර තිෙබන මුදල් පමාණය එන්න එන්නම අඩු වී තිෙබනවා.

රු. 298,005,000
தைலப் 139.- கடற்ெறாழில், நீரக வள
அைமச்சர்

லங்கள் அபிவி த்தி

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 298,005,000
HEAD 139. - MINISTER OF FISHERIES AND AQUATIC
RESOURCES DEVELOPMENT
Programme 1.- Operational Activities - Recurrent
Expenditure, Rs. 298,005,000

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ශීර්ෂ අංක 139, 290 ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත ාංශය. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මහතා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.
[අ.භා. 1.00]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "2014 විසර්ජන පනත්
ෙකටුම්පෙතහි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින, එනම්
2013.12.12 වැනි බහස්පතින්දා පස් වරුෙව් ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන අමාත ාංශයට හා ඒ යටෙත් ඇති ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළ 139, සහ 290 වැය ශීර්ෂයන්වල එක්
එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම්
සම්පදායනුකූලව රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය"යි මම
ෙයෝජනා කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විවාදය ආරම්භ කරන්ෙන් ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා.
[අ.භා. 1.01]

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අය වැෙයන් ධීවර පවුල්
ලක්ෂ ගණනකට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,216යි.
එය කිසි ෙසේත්ම පමාණවත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම පැරණි ධීවර
වරායන් අලුත්වැඩියා කිරීමටත්, දැනට ඉදි වන සිලාවතුර, ගුරු
නගර්, ගන්දර හා කලමැටිය ධීවර වරායන්වල කටයුතු ඉක්මන්
කිරීමටත්, ෙවන්නප්පුව, හලාවත, කප්පරෙතොට, ෙදොඩන්දූව ධීවර
වරායන් හා මීගමුව කලපුව සංවර්ධනය කිරීමටත්, මසුන් ඇල්ලීම
සඳහා ඇති ධීවර යාතා පමාණය තවදුරටත් වැඩි කිරීමටත් 2014

අෙප් රෙට් ධීවර කර්මාන්තෙය්ත් කෘෂි කර්මාන්තෙය්ත්,
සංචාරක කර්මාන්තෙය්ත් ෙයෙදන පිරිස් ෙදස බැලුවාම විශාල
පිරිසක් ජීවත් ෙවන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තෙයන් බව ෙපනී යනවා.
ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න ෙම් මුදල් පමාණවත් නැහැ. ෙම්
ධීවර ක්ෙෂේතය මීට වඩා ඉදිරියට ෙගන ඒමට ගරු ජනාධිපතිතුමාත්
එක්ක කථා කර ෙම් මුදල් පමාණය වැඩි කර ගන්නා ෙලස ගරු
ධීවර අමාත තුමාෙගන් මම පථමෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් බහුදින යාතා ගැන මා කථා
කරන්නට ඕනෑ. බහු දින යාතා කියන්ෙන් අෙප් රටට විෙද්ශීය
මුහුදු සම්පත් ෙගන එන යාතායි. ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික ධීවර
කර්මාන්තය කරන අය අතර බහුදින යාතා 4,000ක් පමණ
තිෙබනවා. ඒ බහුදින යාතාවලින් වැඩි පමාණයක් ගිහින් තමයි,
විෙද්ශීය මුහුදු සම්පත් අෙප් රටට ෙනළා ෙගන එන්ෙන්.
ෙකළවල්ලන් පන්නය, ටූනා පන්නය වැඩිපුර කරන්ෙන් බහුදින
යාතා හිමියනුයි. ඔවුන් ෙනොෙයකුත් කරදර බාධක මැද්ෙද් තමයි
ඒ කර්මාන්තය කරන්ෙන්. බහුදින යාතා හිමියන් ඉන්දියානු මුහුදට
ගිහිල්ලා ඉන්දියාව ෙපනි ෙපනී තමයි මාළු අල්ලා ගන්ෙන්.
ඉන්දියානු මුහුෙද් තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ රැකියාව කරන්ෙන්. ඔවුන්
ඉන්දියානු මුහුදට ගියාම ඉන්දියාවට අසුෙවලා, ෙනොෙයකුත්
තාඩන පීඩනවලට, පහරදීම්වලට ලක් ෙවලා, උසාවියට ඉදිරිපත්
කරලා හිරෙගවල්වල දමනවා. ෙම් ෙවනුෙවන් විශාල
මුදල් පමාණයක් වියදම් කරන්න ඔවුන්ට සිදු ෙවනවා.
ඒ යාතා අත්අඩංගුවට ගත්තාම ඒවා ෙබ්රා ගන්න අෙප් බහුදින
යාතා හිමියන්ට විශාල මුදලක් වැය කරන්නට සිදු ෙවනවා. ඔවුන්
දුක් විඳිනවා, පහර කෑම්වලට ලක් ෙවනවා. ඔන්න ඕවා තමයි
ෙකළවල්ලන් පන්නය කරන ලංකාෙව් බහු දින යාතා හිමියන්ට
තිෙබන ගැටලු.
ගරු ඇමතිතුමනි, තවත් බහුදින යාතා හිමියන් ෙකොට්ඨාසයක්
ඉන්නවා, ෙටෝලින් කරන. බහුදින යාතා හිමියන් දියත්බඩවල
ෙකෝස් පන්න කරනවා. දියත්බඩවල ෙකෝස් පන්න කරන බහු දින
යාතා හිමියන් තමයි දකුණු මුහුදු තීරෙය් වැඩි පමාණයක් ඉන්ෙන්.
ඒ බහුදින යාතා හිමියන් සැතැප්ම 200ක් 300ක් මුහුදු ගිහින්
දියත්බඩ දිෙග් ඉදිරියට යනවා. හිමාල අඩවිෙය් සිට පාෙවලා එන
ෙකොටන්, ඒ වාෙග්ම ඒ පළාත්වල සිට පාෙවලා එන ෙකොටන්
දියත්බඩ දිෙග් එනවා. ඒවාෙය් මාළු ඉන්නවා. ලක්ෂ තිෙහේ
හතළිෙහේ, පනෙහේ හැෙට්, හැත්තෑෙව් අසූෙව් මාළු ෙකෝස් පන්න
කමයට අල්ලනවා. ඒ ෙකෝස් පන්න ධීවර කර්මාන්තය වැඩිපුර
කරන්ෙන් බහුදින යාතා හිමියනුයි. ඒකටත් අද විශාල පශ්නයක්
තිෙබනවා. ඒ ෙකෝස් පන්න කමයට ෙබෝට්ටු දහයකින්,
පහෙළොවකින්, විස්සකින් අෙප් ධීවරයන් අල්ලන මාළු, තායිවාන්
නැව්කාරෙයෝ ඇවිල්ලා එක නැවකින් ෙහෝ නැව් ෙදකකින්
ෙටෝලින් කරලා අල්ලා ගන්නවා. ඒ නිසා අද ෙකෝස් පන්න ධීවර
කර්මාන්තය කරන ධීවරයාත් අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා
තිෙබන බව මම තමුන්නාන්ෙසේට පහදා ෙදන්න කැමැතියි. ධීවර
ක්ෙෂේතෙයන් ලංකාවට වැඩිපුර මත්ස සම්පත සපයන බහුදින
යාතා හිමියන් 4,000න් වැඩි ෙදෙනකුට ෙම් පශ්නය බලපානවා.
දැල් පන්න කමයට මත්ස
සම්පත ෙනළන බහුදින
යාතා හිමියනුත් ඉන්නවා. තවත් කට්ටියක් ඉන්නවා, ලුණු
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[ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා]

අරෙගන ගිහිල්ලා ජාඩි, කරවල පන්න කරන අය. ෙම් බහුදින
යාතා 4,000න් ෙම් රැකියා පහ, හය තමයි කරන්ෙන්.
අපට පශ්නය තිෙබන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, අද අෙප් ධීවර
කර්මාන්තය කරන ධීවරයන්ට කිසිම සහනයක් ෙනොමැති වීමයි.
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙකෝස් පන්න කරන කට්ටියට ෙකළවල්ලා
පන්න කරන කට්ටියට කිසිම සහනයක් නැහැ, ඔවුන් අසරණ
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා.
විෙශේෂෙයන්ම
අෙප්
ජාත න්තර
මුහුෙද්
කරන
මංෙකොල්ලකෑම් නිසා ධීවරයා පීඩාවට පත් ෙවනවා. ගරු
ඇමතිතුමා පකාශ කරලා තිබුණා, යුෙරෝපීය රටවල නැව් ඇවිල්ලා
අෙප් මත්ස සම්පෙතන් සියයට 48ක් -ටූනා, ෙකළවල්ෙලෝමංෙකොල්ල කාලා යනවා කියලා. ඒ නිසා එතුමා ෙයෝජනාවක්
ෙගනැල්ලා, පසු ගිය දවස්වල පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරලා,
පනතක් සම්මත කරෙගන තිෙබනවා, චීනයටයි, ජපානයටයි අෙප්
මුහුෙද් මාළු අල්ලන්න අවසර ෙදන්න. ලංකාෙව් මුහුද,
ජාත න්තර මුහුද, ඉන්දියන් සාගරය කියලා ෙවනසක් නැහැ,
රැකියාව කරන ෙකොට ෙකොයි මුහුදත් එකයි. ඒ විධියටයි ධීවර
රැකියාව කරන්ෙන්. තායිවාන් නැව්වලටත් මාළු අල්ලන්න අවසර
දීලා තිෙබනවා. විෙද්ශීය නැව්වලට ෙම් ආකාරෙයන් මාළු
අල්ලන්න අවසර ෙදන ෙකොට අෙප් ලංකාෙව් බහුදින
යාතා හිමියන් 4,000කට ඇති වන ෙසත ෙමොකක්ද? අද බහුදින
යාතා හිමියන් අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා සිටිනවා. උතුරු
නැෙඟනහිර මුහුදු තීරය දිෙග්, දවසකට ඉන්දියාෙව් ෙබෝට්ටු
200ක් විතර ඇවිල්ලා ෙටෝලින් කරනවා. අෙප් සම්පත්,
ෙපොකිරිස්ෙසෝ ඒ වාෙග්ම ෙබෝල්ලු,
හීන් මාළු ඔක්ෙකොම
ඉන්දියන් ධීවරෙයෝ අල්ලා ෙගන යනවා. තායිවාන් නැව්, චීන
නැව්, දියත්බඩවල ෙකෝස් පන්න කරන ධීවරයාෙග් මාළු ටික
ෙටෝලින් කරලා අල්ලා ගන්නවා. ෙකළවල්ලා පන්න ධීවර
කර්මාන්තය කරන අයෙග් මාළු ටික ජපන් නැව්, චීන නැව්,
තායිවාන් නැව්, ස්පාඤ්ඤ නැව්, කර්මාන්තශාලා තිෙබන අයෙග්
නැව් අද මහ මුහුදට ඇවිල්ලා ෙනළා ෙගන යනවා. අපි ෙම්වා
කාටද කියන්ෙන්? ෙමොකක්ද, ෙම් කරන්ෙන්? අෙප් රෙට් ඒ
රැකියාව කරන්න යාතා නැහැයි කියලා අෙප් ඇමතිතුමා කියලා
තිබුණා. ඒක පත්තරෙය් පළ ෙවලා තිෙබනවා මම දැක්කා.
අද ෙම් රෙට් මහා මාර්ග හදන්න, ලංකාෙව් ෙගොඩනැඟිලි
හදන්න අෙප් ජනාධිපතිතුමාට ඇති තරම් සල්ලි චීන රජෙයන්
ෙදනවා; ජපන් රජෙයන් ෙදනවා. චීන රජයට අෙප් සම්පත් ෙනළා
ෙගන යන්න අවසර ෙදනවා නම් මම පශ්න කරන්ෙන්, ඒ වාෙග්
නැව් 10ක් 12ක් ණය කමයකට අරෙගන අෙප් ධීවරයන්ට ඒ
මත්ස සම්පත ෙනළා ගන්න ෙදන්න බැරි ඇයි කියායි. පාරවල්
හදන්න ෙකෝටි ගණන් ෙදනවා නම්, ව ාපෘතිවලට ෙකෝටි ගණන්
ෙදනවා නම් ෙම් රෙට් ෙලොකුම සම්පතක් වන ධීවර ක්ෙෂේතය
නඟා සිටුවන්න ඔය රටවලින් බදු කමයට ෙහෝ ෙගවීෙම් කමයට
ෙහෝ නැව් මිල දී ෙගන අෙප් කාර්මිකයන් පුහුණු කරලා ෙම්
සම්පත් ෙනළා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් සලස්වනවා නම් අෙප්
ධීවරයා ෙමවැනි තත්ත්වයකට වැෙටන්ෙන් නැහැ. ඒ විධියට
කටයුතු කෙළොත් ෙම් මුහුදු සම්පතත් අනිවාර්යෙයන්ම අපට
ලැෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මා දකින්ෙන් ෙම් අෙප් මහ මුහුද
අද මුළු ෙලෝකයටම බදු දීලාය කියායි. සමස්ත ධීවර ජනතාව අද
අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ධීවරයන්ට
ලැබුණු ෙතල් සහනාධාරය නැති කළා. හලාවත ධීවර ජනතාව
උද්ෙඝෝෂණය කරලා, ජීවිත නැති කර ෙගන ලබා ගත් ෙතල්
සහනාධාරය අද අහිමි කර තිෙබනවා. ෙතල් සහනාධාරය ලබා
දුන්ෙන් හරියටම අවුරුද්දයි. දැන් ඒ සහනාධාරය කප්පාදු කරලා.
එක බහු දින යාතාවකට රුපියල් ලක්ෂ තුන හමාර බැගින් දැල්
ආම්පන්න ලබා ෙදන බව කියා තිෙබනවා.නමුත් ෙතල්
සහනාධාරය ලබා ෙදන්න බැරි නම් බහු දින යාතාවකට ලක්ෂ තුන
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හමාර බැගින් ෙබෝට්ටු 4,000කට ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම පශ්න කරනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙම්කට මැදිහත් ෙවලා ඒ ෙතල් සහනාධාරය ලබා ෙදන්නය කියා
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
දන්නවා, ෙතල් සහනාධාරයට අවුරුද්දකට වැය ෙවන මුදල
රුපියල් ෙකෝටි 400ක් පමණයි කියා.
ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නඩත්තු වියදම් සඳහා අවුරුද්දකට
රුපියල් ලක්ෂ 868ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ලංකාෙව් වැඩිපුර ජන
ෙකොටසක් ධීවර කර්මාන්තය කරනවා. මා ධීවර ඇමතිතුමාෙගන්
ඉල්ලන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා සමඟ කථා කර ඒ රුපියල් ලක්ෂ
868න් යම් මුදලක් අරෙගන, 100කට ආසන්න පමාණයක් සිටින
ඇමතිවරු නඩත්තුවට ෙවන් කළ මුදල්වලින් යම් මුදලක් ෙවන්
කර ෙගන ධීවරයාට ෙතල් සහනාධාරය ලබා ෙදන්න කියලායි.
ෙතල් සහනාධාරය දුන්ෙනොත් ධීවරයා ෙමවැනි අසරණ
තත්ත්වයකට පත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා
ජනාධිපතිතුමා සමඟ කථා කර ෙතල් සහනාධාරය ලබා ෙදන්න
කටයුතු කරන්න කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව් තමුන්නාන්ෙසේෙගන්
ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මාදැල් කර්මාන්තය කියන්ෙන් ලංකාෙව්
පාරම්පරික ධීවර කර්මාන්තයක්. ෙම් රෙට් ෙලඩට දුකට සෑම
සම්පත ලැෙබන්ෙන් මාදැල්
ෙද්ටම ෙහොඳම මත්ස
කර්මාන්තෙයන්. අද දකුණු මුහුදු තීරෙය් මාදැල් කර්මාන්තය
අභාවයට යන ලකුණු පහළ වී තිෙබනවා. දකුණු මුහුදු තීරෙය්
බලපිටිය, ඉඳුරුව, ෙකොස්ෙගොඩ, ෙබ්රුවල, ෙදොඩන්දූව, රත්ගම,
ෙදවුන්දර, තංගල්ල, රැකව, කහඳෙමෝදර, වැලිපටන්විල,
හම්බන්ෙතොට, කිරින්ද දක්වා මුහුදු තීරෙය් මාදැල් කර්මාන්තය
කරනවා. මාදැල් කර්මාන්තය නගා සිටුවන්න අද කිසිම වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ; කිසිම සහනදායී කමයක් නැහැ. මාදැල්
කාර්මිකයන්ෙග් දැල් ආම්පන්න තියා ගන්නවත් මාදැල්
ෙතොටුෙපොළක ශාලාවක් නැහැ. මාදැල් කර්මාන්තකරුවාට
රජෙයන් කිසිම සහනයක් ලබා දී නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක
ව ාපාරය නිසා මාදැල් කර්මාන්තය කරන මුහුදු තීරය අද මාදැල්
කර්මාන්තය කරන ධීවරයාට අහිමි ෙවනවා. ෙවරළාසන්නෙය්
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම නිසා, තාප්ප බැඳීම නිසා, මාදැල්
ෙතොටුෙපොළවල restaurants ඉදි කිරීම නිසා, මාදැල්
ෙතොටුෙපොළවල්වල සංචාරක ෙවොලිෙබෝල් කීඩා පිට්ටනි ඉදි කිරීම
නිසා මැදැල් කර්මාන්තයට විශාල අවහිරයක් සිදු වී තිෙබනවා.
මාදැල් ෙතොටුෙපොළවල අද restaurants හදලා තිෙබනවා. පසු ගිය
දවස්වල තංගල්ෙලත් එවැනි පශ්නයක් ඇතිෙවලා ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට මම
ඒ කරුණ ඉදිරිපත් කළා. මාදැල් 14ක් තිෙබන තංගල්ෙල්
ෙතොටුෙපොළක ෙවරෙළේ restaurant එකක් හදලා තිෙබනවා. ඒ
දැල් ෙගොඩෙවන තැන ෙවොලිෙබෝල් කීඩා පිටියක් හදලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා මාදැල්කරුවන්ට දැල් ෙගොඩ කරන්න බැහැ.
එවැනි තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒක ධීවර හා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාවට ෙයොමු කළා. ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන දැනුම් දුන්නා. නමුත්
තංගල්ෙල් ඒ ෙද් නතර වුෙණ් නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂය සම්බන්ධ
නිසා ඒවා කඩලා බිඳලා ඉවත් කරන්න බලධාරින් කිසි ෙසේත්ම
කැමැති ෙවලා නැහැ. අදටත් ඒ ෙද්වල් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රැකව පෙද්ශෙය් මාදැල්
කර්මාන්තය ගැන කියනවා නම් ඉතිහාසෙය් ඉඳලා -සුද්දාෙග්
කාලෙය් ඉඳලා- මා දැල් ෙතොටුෙපොළකට යන්න පාරක් තිෙබනවා.
ධීවර කාර්යාලවලට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට, ධීවර
ෙතොටුෙපොළවලට යන්න පාරවල් තිෙබනවා. අද සමහර
ෙතොටුෙපොළවලට යන පාරවල් නැහැ. ධීවරයාට වැල්ලට යන්න
විධියක් නැහැ. ඒ ෙතොටුෙපොළවල් අහිමි කර තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන් දකුෙණ් සංචාරක ව ාපාරය නිසා ඉඩම් පර්චස් 1ක්
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ලක්ෂ එකහමාරයි; ෙදකයි; තුනයි. පාෙර් එක පැත්තක සිටින ඉඩම්
හිමියා ඒ පාර අල්ලාෙගන වැට ගහෙගන සුද්දන්ට ඉඩම්
විකුණනවා. රැකව පෙද්ශෙය් ඒ වාෙග් පශ්න ෙදකක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. මාදැල් ෙතොටුෙපොළට යන්න විධියක් නැහැ. මා
පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාවටත් ඒ ගැන පැමිණිලි කර
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දකුණු මුහුදු තීරෙය් මාදැල් කර්මාන්තය
කරන මාදැල් හිමියන්ට වරායට පිවිෙසන මාර්ගය සිතියෙමන් බලා
ෙවන් කර ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියන එකත් මා
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුණු මුහුදු තීරෙය් රිටිපන්න
කමය තිෙබනවා. රිටිපන්න කමය කියන්ෙන් කණුෙව් ඉඳෙගන
මාළු ඇල්ලීමයි. ඒ ධීවර කර්මාන්තය ෙලෝකෙය් කිසිම තැනක
නැහැ. දකුණු මුහුදු තීරෙය් උණවටුන, තල්ෙප් ෙකොග්ගල, කතලුව,
අහංගම, මිදිගම, වැලිගම, මඩිහ කියන පෙද්ශවල තමයි රිටිපන්න
ධීවර කර්මාන්තය තිෙබන්ෙන්. මුළු ෙලෝකෙය්ම එවැනි රැකියාවක්
කරන තැනක් නැහැ. අද එම කර්මාන්තය වළ පල්ලට යන
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ෙහේතුව, මාළු එන මාර්ගය
අවහිර කරලා ඩයිනමයිට් ගහලා මාළු ඇල්ලීමයි. රිටිපන්න
කමයට එම කර්මාන්තය කරන ධීවර කාර්මිකයා පිත්ෙතන් තමයි
මාළු බාන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ වවාෙගන කන්ෙන්; ටික ටික
කන්ෙන්. ඒ මනුස්සයා දවසකට රුපියල් 1,000ක, රුපියල්
1,500ක මාළු අල්ලා ගත්තා; ෙගදර ගියා. ඉතින් ඒ මාළු රෑන එන
මඟට ඩයිනමයිට් ගැහුවාම ඒ මාළු සංහාරයම නැති ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

මට තව විනාඩි,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

විනාඩි 5ක් ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

එම රිටිපන්න ධීවර කර්මාන්තය ගැන ෙසොයා බලන්න කියන
එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරනවා. ඒ
වාෙග්ම අෙප් ගරු මන්තීවරෙයක් මට කිව්වා, තිකුණාමලය
පෙද්ශෙය් ෙබෝට්ටු 40ක්, 50ක් අද ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා කියලා;
ධීවරෙයෝ 300ක් පමණ ඉන්දියාව තුළ සිරගත ෙවලා ඉන්නවා
කියලා. ඉන්දියාවයි, ලංකාවයි එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරලා ෙම්
ආරවුල විසඳලා අෙප් ධීවරෙයෝ නිදහස් කර ගන්න කටයුතු
කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම එෙහම
කියන්ෙන් අද අෙප් ධීවරෙයෝ අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත්

1900

ෙවලා ඉන්දියානු හිර ෙගවල්වල දුක් විඳින නිසායි. ෙම්ක
ජාත න්තර කුමන්තණයක් කියලාත් තිකුණාමලෙය් ධීවරෙයෝ
පවසනවා. විෙද්ශීය නැව්වලට ලංකාෙව් මුහුෙද් ටූනා මාළු
අල්ලන්න අවශ නිසා ලංකාෙව් බහුදින යාතා හිමියන් සිරගත
කරලා, ඔවුන් අත් අඩංගුවට අරෙගන, ඔවුන් භය කරලා, ඔවුන්ට
තර්ජනය කරලා, ගහලා, බැණලා, ඒ වාෙග් කටයුතු කරලා ටූනා
මාළු අල්ලන කමය නතර කරන්න ජාත න්තර කුමන්තණයක්
තිෙබනවාය කියන එක ගැනත් අද මිනිසුන් අතර මතයක්
තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා ෙම් මතය නැති කරන්න අවශ යි.
ඔබතුමා ඇත්ත කියනවාද මම දන්ෙන් නැහැ, අෙප් ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා ඇත්ත කියනවා ද දන්ෙන් නැහැ,
ඒ වාෙග්ම අෙප් ධීවර ජනතාව ඇත්ත කියනවාද දන්ෙනත් නැහැ,
රෙට් කවුරු ඇත්ත කියනවාද දන්ෙනත් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත්
අද මහ මුහුදම දීලා ඉවරයි. ඉතින් ෙම්ෙක් ඇත්ත නැත්ත අපට
ෙහළි කරන්න. ඒ නැව්වලට මාළු ෙදන්න ඔබතුමා ගිවිසුම් අත්සන්
කරලා තිෙබනවාද?
ලංකාෙව් බහුදින යාතා 4,000ක ධීවරෙයෝ අද අසරණ
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මිනිස්සු ෙබෝට්ටු හදන්න බඩු
මුට්ටු, රතන් බඩු, ඉඩ කඩම් උකස් තියලා තිෙබනවා. ෙබෝට්ටු
හදලා trip එකක් ගිෙයොත් රුපියල් ලක්ෂ 4ක්, 5ක් ණය ෙවනවා.
ෙදවැනි trip එක ගිහිල්ලා ඒකටත් තව රුපියල් ලක්ෂ 4ක්, 5ක්
ණය වුණාම ණය තුරුස් ෙගවා ගන්න බැරුව ඒ ෙබෝට්ටු
ඔක්ෙකෝම විකුණන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මම
කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ DFO
කාර්යාලයට
කියලා
සමීක්ෂණයක් කරලා බලන්න, සෑම ෙතොටුෙපොළකම ෙබෝට්ටු
15ක්, 20ක්, 25ක් විකුණන්න ගැට ගහලා තිෙබනවා. ෙතල්
ගහන්න විධියක් නැතුව ණය තුරුස් ෙවලා, බඩු මුට්ටු උකස්
තියලා, ෙගවල් ෙදොරවල් විකුණන තත්ත්වයට පත් ෙවලා
ඉන්නවා. ෙමවැනි ෙද්වල් අද රෙට් ධීවර කර්මාන්තයට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා.
ධීවර කර්මාන්තය ෙගොඩ නඟන්න ෙම් ආකාරෙයන් බැහැ. ගරු
ඇමතිතුමනි, මහ මුහුෙද් තිෙබන සම්පත් ටික ෙනළා ගැනීම සඳහා
ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ලැහැස්ති කරන්න ඕනෑ. අෙප් ධීවර
කාර්මිකයා නඟා සිටුවන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා ඔහු
ණයවලින් නිදහස් කරන්න. මම දැක්කා පත්තෙර් තිෙබනවා,
ඔබතුමා අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා
ඉස්සන් වගා කරන්න ගත් රුපියල් ෙකෝටි 450ක ණය මුදලක්
සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 140 ගණනක් ෙපොලිය අඩු කරලා තිෙබනවා
කියා. අන්න ඒ ආකාරයට බහුදින යාතා හිමියන් ෙම් රටට ණය
ෙවලා තිෙබනවා, ඔවුන් ණය අරෙගන තිෙබනවා, බඩු මුට්ටු උකස්
තියලා තිෙබනවා, බැංකුවලට ණය ෙවලා රුපියල් ලක්ෂ 100, 150
අරෙගන ෙබෝට්ටු හදලා තිෙබනවා. ඒ ණය තුරුස් ෙගවා ගන්න
බැරුව අද ඒ ධීවරෙයෝ අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්නවා.
ඉතින්, ඔබතුමන්ලා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ අනුව ධීවර
කර්මාන්තය ෙගන යන්න බැහැ. ෙම්ක ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්,
සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් බවට පත් කරලා ධීවර කර්මාන්තය
ෙගොඩ ගන්න වැඩ කටයුතු කරන්න.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙතල් සහනාධාරය
නැතුව ෙපොඩි ෙබෝට්ටු හිමිෙයෝ අද අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත්
ෙවලා ඉන්නවා. එක්දින යාතා හිමිෙයෝ අද අන්ත අසරණ
තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්නවා. අද ධීවර ජනතාවට රජෙයන්
ලැෙබන සහන ෙමොනවාද කියලා මම කියන්නම්. රුපියල්
1,000ක්ව තිබුණු වරාය ෙතොටුෙපොළ ගාස්තුව රුපියල් 1,600ක්
කරලා තිෙබනවා, රුපියල් 300ක්ව තිබුණු ෙතොටුෙපොළ ගාස්තු
රුපියල් 600ක් කරලා තිෙබනවා. රුපියල් 180ට තිබුණු අයිස්
ෙහොණ්ඩරය විදුලි බිල වැඩි වුණාම රුපියල් 250ක් කරලා
තිෙබනවා. විදුලිය බිල වැඩි වීෙමන් ෙබෝට්ටු අලුත් වැඩියා ගාස්තු
ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. තංගුස්, බිලී කටු, දැල් ආම්පන්නවල මිල
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ෙබෝට්ටුවක් රුපියල් ලක්ෂ 28කටයි මිලදී ගත්ෙත්. දැන් රුපියල්
ලක්ෂ 38ක්, 40ක් ෙවලා තිෙබනවා. බහු දින යාතා එන්ජින්,
outboard engines අමතර ෙකොටස්වල මිල අහස උසට නැඟලා
තිෙබනවා. නවීන තාක්ෂණික සැටලයිට්, ෙර්ඩිෙයෝ ආම්පන්නවල
මිල වැඩිෙවලා තිෙබනවා. මාළු, කරවල, උම්බලකඩ, සැමන් පිට
රටින් ෙගන්වන නිසා ෙද්ශීය මාළු මිලට පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබනවා. අද අෙප් ධීවරයන්ට සෑම පැත්ෙතන්ම සහනයක්
කියන එකක් නැහැ. හැම පැත්ෙතන්ම අසහනයක් තිෙබන්ෙන්.
හැබැයි, ධීවර අමාත ාංශෙය් පධාන ෙපෙළේ නායකයන්ට,
නිලධාරින්ට, මාෆියා කල්ලිවලට නම් ෙහොඳ සහන ලැබිලා
තිෙබනවා. අහිංසක ධීවරයන්ෙග් ෙතල් සහනාධාර මුදල් ෙකෝටි
ගණනක් ෙහොරා කෑවා. ඒවාට කිසිදු පියවරක් අරෙගන නැහැ. දැල්,
බිලී කටු, ෆයිබර් ආම්පන්න ෙගන්වීෙම්දී ෙකොමිස් ගහනවා. මසුන්
ඇල්ලීමට, ෙටෝලීන් කිරීමට විෙද්ශීය නැව්වලට මුහුද බදු දීලා
ෙකෝටි ගණනක් ෙකොමිස් ගන්නවා. ලංකාවට ආනයන කරන මාළු,
කරවල, සැමන් ටින්වලින් ෙකෝටි ගණනක් ෙකොමිස් ගන්නවා. පිට
රටින් මුහුදු කූඩැල්ලන්, හක් ෙබල්ලන් ආනයනය කරන
ව ාපාරිකයන්ෙගන් ෙකෝටි ගණන් ෙකොමිස් ගන්නවා. අද සෑම
ෙතොටුෙපොළකම වැලි හාරනවා. මම දැක්කා, ඊෙය් ෙපෙර්දා
පත්තෙර් -

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - கடற்ெறாழில், நீரக
வள லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ෙවරළ හදන එක ෙහොඳයි. ඇත්ත කථාව මම කියන්ෙන්.
දකුෙණ් වන ෙද් තමයි මම කියන්ෙන්. දකුෙණ්, තංගල්ෙල් ඉඳලා
හැම ෙතොටුෙපොළකම වැලි හාරන්න කප්පම්කාරයන්ට අවසර දීලා
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] වැලි හාරලා, වැලි විකුණාෙගන
කනෙකොට වරායවල් ෙගොඩ ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද? [බාධා
කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලාෙග්
ෙවලාෙව්දී කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] කිරින්ද වරාය,
තංගල්ල වරාය -හැම වරායක්ම- හාරලා වැලි ගන්නවා. [බාධා
කිරීමක්] වැලි අයින් කරලා ෙගනියලා දාන්ෙන් මුහුදට. වැලි
ඉවත් කරලා ෙගොඩ විකුණන්ෙන් නැහැ. වැලි ඔක්ෙකොම
නැව්වලින් අරෙගන ගිහිල්ලා- [බාධා කිරීමක්] හදන්න
විකුණනවා. නැව්වලින් ගිහිල්ලා මුහුදට දානවා. ෙම් දවස්වල
තමයි වැලි හාරලා විකුණන්ෙන්.

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ෙකොමිස් ගහන කට්ටිය කවුද කියලා කියන්න.

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ෙකොමිස් ගහන කට්ටිය කවුද කියලා ෙහොයා ගන්න බැහැ.
නමුත් ෙකොමිස් ගන්න නිසා තමයි ෙකොමිස් ෙදන්ෙන්. අද ෙවරළ [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙග් ෙවලාව.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

සමා ෙවන්න, ඇත්ත කථාව මම කියන්ෙන්. අද ධීවර
කර්මාන්තය වළ පල්ලට ගිහිල්ලා. ධීවර කර්මාන්තය කරන
මිනිසුන්ට කරන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මන්තීතුමා කථා කරන්න, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව.

(The Presiding Member)

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

අද ෙවරළ රැක ගැනීෙම් වග කීම කියලා හලාවත මාරවිල,
තල්ෙප් පෙද්ශෙය් මීටර් 1,800ක් වැලි ෙපොම්ප කරලා, රුපියල්
මිලියන 645ක් වැය කරලා ෙවරළ හදනවා.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ෙම්වා ඉවසා ෙගන ඉන්න බැහැ.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ඒක ෙහොඳයි. ඒක තමයි මම කියන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. අවසාන විනාඩිය.

ෙබොෙහොම
අමාත තුමා.

ස්තුතියි.

මීළඟට

ගරු

මිල්ෙරෝයි

පනාන්දු

[අ.භා. 1.25]

ගරු මිල්ෙරෝයි
අමාත තුමා)

පනාන්දු

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

මහතා
-ச

(සමාජ

සුබසාධන

க நலன் ாி அைமச்சர்)

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

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ
ෙවනුෙවන් අදහස් පකාශ කරන්න ලැබීම සම්බන්ධව මම
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු එකක් තමයි ෙවන්නප්පුව
ධීවර ජනතාවට ධීවර වරායක් ලබා දීම. 2014 අය වැෙයන් ඒ
සඳහා මුදල් අනුමත ෙවලා තිෙබනවා. මට ෙපර කථා කළ අෙප්
දකුෙණ් මන්තීතුමා පකාශ කළා, ෙමවර අය වැෙයන් මුදල්
අනුමත ෙවලා තිෙබනවා මදි කියලා. නමුත් ෙම් වැඩ පටන්
ගන්න අවශ කරන මුදල් පතිපාදන ලැබිලා තිෙබනවා. පරණ
ධීවර වරායන් අලුත්වැඩියා කිරීමටත්, ඒවාෙය් ඉතුරු වැඩ ටික
කිරීමටත්, නව වරායන් ඉදි කිරීමටත් අවශ කරන මුදල් පතිපාදන
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ලැබිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒක වැදගත් විධියටයි අපි
දකින්ෙන්. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුෙවන් 1965 දී
උල්හිටියාව ධීවර වරායට ෙෆස්ටස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා එදා මුල්
ගලක් තැබුවා. ඊට පස්ෙසේ 1970 දී ඒක ගළවලා විසි කරලා
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
ෙගනැල්ලා මුල් ගලක් තිබ්බා. ඒකත් ගළවලා විසි කළා. අෙප්
ධීවර ජනතාව ධීවර වරායක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙවන්නප්පුව, නාත්තන්ඩිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ඉන්න
සියලුම ධීවර ජනතාවට තමුන්ෙග් බහු දින යාතා වාෙග්ම අනිකුත්
යාතා දියත් කරන්න සහ ෙගොඩ බාන්න මීගමුෙව් වරායට තමයි
එන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා හැම දාම අෙප් ධීවරයන්ෙග් ඉල්ලීම
වුෙණ්, ධීවර වරායක් ලබා ෙදන්න කියන එකයි. ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ධීවර වරායක් ලබා දීමට අවශ කටයුතු සලස්වා
තිබීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමාටත්, ඇමතිතුමාටත්
ස්තුතිවන්ත වනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මාදැල් කර්මාන්තය ගැන පකාශ කළා. පසු ගිය
කාලෙය් ෙවන්නප්පුෙව් තිබුණු මාදැල් කර්මාන්තය දැන් නැවතත්
පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙහොඳ මාළු අස්වැන්නක්
ලැෙබනවා; ෙහොඳ මාළු ටිකක් ලැෙබනවා. එයින් ෙහොඳ කරවල
නිෂ්පාදනය කරන්නත් පුළුවන්, උම්බලකඩ නිෂ්පාදනය කරන්නත්
පුළුවන්. දැන් අෙප් රෙට් උම්බලකඩ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්,
කරවල නිෂ්පාදනය කරන්නත් පුළුවන්. දකුෙණන් ආපු එක්
ෙකෙනක් තමයි අද අෙප් ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්
උම්බලකඩ හදන්න පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ පුද්ගලයා මට
පකාශ කළා, ෙම් කාරණය පකාශ කරන්න කියලා. අද එය
විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් වනවා, ස්වයං රැකියාවක් හැටියට කරන
නිසා. ඔහු අකුරැස්ෙසේ පුද්ගලෙයක්. එදා ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණන් ෙගවල් කුඩු කරලා, ගිනි තියලා නැති නාස්ති කරලා
තිබුණු පුද්ගලෙයක්. ඔහුෙග් ජීවිතය ෙබ්රා ගත්ෙත් මා ළඟට
ඇවිල්ලායි. එදා මා ඔහුෙග් ජීවිතය ෙබ්රා ගත්තා. අද ඒ පුද්ගලයා
ඉතාම ෙහොඳින් උම්බලකඩ කර්මාන්තය සහ කරවල කර්මාන්තය
කරනවා.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් කණ්ඩායමක්
සමඟ ෙවනත් ගමනක් යන අතෙර් අපි එය ඔවුන්ට ෙපන්නුවා. ඒ
අය ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ වුණා, ෙම් කර්මාන්තය ෙමහි කරන්න
පුළුවන් කියන එක ගැන. ඒ සඳහා විශාල වියදමක් යන්ෙන් නැහැ.
ඒ කර්මාන්තය කරන අයට අඩු ෙපොලියකට ණය පහසුකම් ලබා
ෙදන්න කටයුතු කරනවා නම් අපට අවශ උම්බලකඩ සහ කරවල
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් එම පහසුකම් ලබා දීම සම්බන්ධව මා
ස්තුතිවන්ත වනවා.
ෙම් කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරනවා. ෙටෝලර් යාතාවල ගිය අෙප් ධීවරයන් විශාල
පිරිසක් ඉන්දියාෙවන් අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා.
ඉන්දියාවත් අපිත් ෙදෙගොල්ෙලෝම ෙම් කටයුත්ත කරනවා.
ඉන්දියානු මුහුදට ගිහිල්ලා තමයි ජාත න්තර මුහුදට යන්න ඕනෑ.
ඒ වාෙග්ම ෙබෝල්ලන් අල්ලන්න අවශ කරන ඇම ගන්න ඒ
ෙවරළ කිට්ටුවට වාෙග්, ඉන්දියාෙව් border එකට වාෙග් යන්න
ෙවනවා. අෙප් ළඟම රට, අෙප් අසල්වැසි රට ඉන්දියාවයි. අපි
තමිල්නාඩු මහ ඇමතිනි ජයලලිතා මැතිනිය සමඟ ඒ
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා යම්කිසි ෙබ්රුමකට එමු.
ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. අද විශාල පිරිසක් ඒ රෙට් හිරෙගවල්වල
ඉන්නවා. එම නිසා අද ඔවුන්ෙග් දරුවන්, ෙදමවුපියන්, භාර්යාවන්
ෙමෙහේ තනි ෙවලා ඉන්නවා. මුහුදට ගිහින් රක්ෂාව කර ෙගන
එන්න අඩු තරමින් ෙම් අයට මාසයක් විතර යනවා. ලංකාෙව්
හිරෙගවල්වල කෑම වාෙග් ෙනොෙවයි, ඒ හිරෙගවල්වල ෙදන කෑම
කන්නවත් බැරි ලු. අෙප් ලංකාෙව් හිරෙගවල්වල ෙදන කෑම
කන්නත් පුළුවන්, කෑම ගිහින් ෙදන්නත් පුළුවන්.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

බීමත් තිෙබනවා.

ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் )
(The Hon. Milroy Fernando)

ෙම්ක ධීවරයන්ට ෙලොකු පශ්නයක්. එම නිසා ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නය විසඳා ෙදන්න. ජයලලිතා මහ
ඇමතිතුමියෙග් පකාශයක් ඊෙය්, ෙපෙර්දා මා දැක්කා. එතුමිය වට
ෙම්ස සාකච්ඡාවකට අපට එන්න කියනවා. ෙම් ධීවර පශ්නය
සම්බන්ධෙයන් වට ෙම්ස සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඒ පශ්නය
විසඳන්න. එය අෙප් රටටත්, අෙප් ධීවරයාටත්, ඒ වාෙග්ම අෙප්
රටවල් ෙදකටම වැදගත් වන ෙදයක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්.
දැන් මාළුවල මිල බලන්න. ධීවරයන් කියනවා, ෙටෝලර්
යාතාවලින් අල්ලා ෙගන එන ටූනා මාළුවලට නියම මිලක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. ලංකා ධීවර සංස්ථාව දැන් ඉතාම
ෙහොඳින් කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ නිසා ලංකා ධීවර සංස්ථාව
ෙහෝ ඒ මාළු මිල දී ෙගන අපනයනය කරන්න පුළුවන් නම්, එයින්
රටටත් විශාල ආදායමක් ලැෙබනවා වාෙග්ම, අෙප් ධීවරයාත්
ආරක්ෂා කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මාදැල් කර්මාන්තය දැන් ඉතාම
ෙහොඳින් ෙකෙරනවා. ෙවන්නප්පුව සිට කල්පිටිය දක්වා තිෙබන
ෙවරළ තීරෙය් ඉතාම ෙහොඳින් මාදැල් කර්මාන්තය ෙකෙරනවා.
නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අද පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අද මාදැල් අදින්නට මිනිස්සු නැහැ. ඒ සඳහා සහභාගි වන
මිනිසුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ කර්මාන්තෙය් එදා
තිබුණු තත්ත්වය ෙනොෙවයි අද තිෙබන්ෙන්. එදා ශක්තිවන්ත
මිනිසුන් හිටියා. අද වල්ලමක් මුහුදට දාන්නත්, ෙගොඩට ගන්නත්
අමාරුයි. මාදැලක් අදින්නට අඩු තරමින් 50 ෙදෙනකු, 60
ෙදෙනකු පමණ ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ කරන මිනිස් ශමය අද
ෙගොඩක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් මාදැල් අදින්ෙන් ටැක්ටර්
ෙයොදාෙගන. ෙම් විධියට මාදැල් ඇදීම ගැන විවිධ පැතිවලින් කථා
කරනවා. ෙම් කමය වැරදියි, ෙම් නිසා ෙවරළ හෑෙරනවා කියනවා.
නමුත් මිනිස් ශමෙයන් මාදැලක් ඇදීෙම්දී මිනිසුන්ෙග්
කකුල්වලටත් ෙවරළ හෑෙරනවා. ෙකටිෙයන් කියනවා නම්
ෙවරළ "හාලා" වාෙග් ෙවනවා. මාදැලක් ඇදලා ඉවර වන විට
ෙවරෙළේ වී වගා කරන්න පුළුවන් වාෙග් තත්වයක් ඇති ෙවනවා.
නමුත් ටැක්ටර්වලින් ඇදීෙම්දී එතරම්ම හානියක් සිදු වන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ෙමතැනදී පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙබෝට්ටු, ෙතප්පම්
හිමියන් සහ මාදැල් හිමියන් අතර ගැටුම් ඇති ෙවනවා. එම නිසා
යම් කිසි කමයක් ඇති කළ යුතුයි. ෙම් වන විට winch කමයක්
ගැන පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිතුමා පකාශ කළා, ඉන්දියාෙව් මාදැල්
කර්මාන්තය කිරීෙම්දී ඒ විධිෙය් winch එකකින් අදිනවා කියලා.
ෙම් ධීවරයන්ව අරන් ගිහින් ඒ winch කමය ෙපන්වන්න ඕනෑ,
ෙම් විධියටයි කරන්ෙන් කියලා.
අද ෙම් කටයුතු මිනිස් ශමෙයන් කරන්න අමාරුයි,
මිනිසුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබන නිසා. ඒ රක්ෂාවට සමහර අය
ෙපලෙඹන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලවල, මීට අවුරුදු 50කට පමණ
ෙපර නම් මාදැල් ඇදීමට මිනිසුන් හිටියා. නමුත් අද ඒ අය ෙවන
ෙවන රැකියාවන් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද, මාදැල් ඇදීෙම්
රැකියාව කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් හය මාසයයි. අෙනක් හය
මාසය රැකියාව කරන්න නම් උතුරු - නැෙඟනහිරට යන්න ඕනෑ.
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ උතුරු නැෙඟනහිරට යන්න බැරි වුණු නිසා ඒ
කර්මාන්තය කරන්න මිනිසුන් එන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මාස හයක්
මාදැල් රැකියාව කරලා ඉන් පසුව ෙවනත් රැකියාවක් ෙසොයා
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ගන්න සිදු වන නිසා. එම නිසා ෙමම කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර
ගන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපි මාදැල් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර
ගත යුතුයි. දකුෙණ් ගරු මන්තීවරෙයක් පකාශ කළා මාදැල්වල
තමයි අලුත් මාළු තිෙබන්ෙන් කියලා. දකුණු පෙද්ශෙය් වාඩියකට
ගිහින් කෑම කෑවා නම් තිෙබන්ෙන් මාළුයි, බතුයි, ෙපොලුයි. අලුත්
මාළු කන නිසා තමයි අෙප් ධීවර ජනතාව ශක්තිමත්ව ඕනෑම
කටයුත්තකදී මූලික ෙවලා කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ, ෙහොඳ මාළු,
අලුත් මාළු කන නිසායි. ෙබෝට්ටුෙවන් ගිහින්, ෙටෝලර්වලින් ගිහින්
අල්ලා ෙගන එන මාළු දවස් ෙදක තුනක් ගියාමයි ෙගොඩට එන්ෙන්.
නමුත් මාදැල් කර්මාන්තෙය්දී එෙහම ෙනොෙවයි. පැය ගණනකින්
මාළු ෙගොඩට ඇවිල්ලා, ඊට ටික ෙවලාවකට පස්ෙසේ ෙහොඳි
ඇතිළියටත් යනවා. එම නිසා මාදැල් කර්මාන්තය ජනතාවට
ඉතාමත්ම ෙහොඳ කර්මාන්තයක් හැටියට අපි දකිනවා. එම නිසා
ෙමම කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කරන ෙලස
විෙශේෂෙයන්ම මම ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙතල්
සහනාධාරය ගැනත් කථා කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම ධීවර
ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක් පිට, ඒ වාෙග්ම අෙප් පාදිලි
උන්වහන්ෙසේලාෙග් ඉල්ලීමක් පිට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ධීවරයින්ට ෙතල් සහනාධාරය ෙදන්න කටයුතු කළා. එය
ඉතාමත්ම වැදගත්. නමුත් ඒෙක් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා. ඒක
අපි දැක්කා. සමහර තැන්වලට ෙතල් සහනාධාරය ලැබුෙණ් නැති
වුණාම, මට ඒ ධීවර කාර්යාලවලට කථා කරලා ඒ පශ්න විසඳන්න
සිදු වුණා. ඒ ෙවලාවලදී මම දැක්කා ෙමහි යම් කිසි ෙහොරකම්,
මැරකම් ගණනාවක් ෙවලා තිෙබන බව. ෙකටිෙයන් කියනවා නම්
අෙප් ෙවන්නප්පුව සමුපකාර ෙෂඩ් එකට තව ෙතල් බවුසර්
ගණනාවක් ෙග්න්න ඕනෑ ඒ සහනාධාරය ලබා ෙදන්න නම්, ඒ
ෙතල් ලබා දීලා තිෙබන කමය උඩ. ෙතල් ෙනොෙවයි ගිහිල්ලා
තිෙබන්ෙන්, සල්ලි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. මුදල් දීලා තිෙබන්ෙන්.
තව ෙතල් බවුසර් 25ක් 30ක් ෙග්න්න ඕනෑ අෙප් පෙද්ශයට දුන්න
ෙතල් සහනාධාරය ලබා ෙදන්න නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා 2014 වර්ෂෙය් සිට
ධීවරයන්ට, ෙටෝලර් හිමියන්ට අවශ කරන ෙතල් පමාණයත්,
ධීවරයන්ට අවශ කරන ෙවනත් ආම්පන්නත් විධිමත් කමයකට
ලබා දීමට ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත්ම ෙහොඳයි.
අවශ වන්ෙන් ෙම්වාවලින් වන නාස්තිය අවම කිරීමයි. මීට ෙපර
ගරු මන්තීවරෙයක් කිව්වා වාෙග් කප්පම්කාරෙයෝ ඉන්නවා. ෙම්
විධිෙය් තැන්වලට අවශ පමාණයට ෙතල් නැති වුණාම ඒ වාෙග්
කප්පම්කාරෙයෝ ඇති ෙවනවා. ඒ කප්පම් ගැනීම් නැති වන්න
තමයි ධීවර සහනාධාරය ෙම් වාෙග් කමයකට ෙබදීමට කටයුතු
කරෙගන යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මීට අවුරුදු 30කට ෙපර
උඩප්පුෙව් ජනතාව මුලතිව් වාෙග් පෙද්ශවලට ගිහින් මාදැල්
කර්මාන්තය කළා. අද ඒ අයට මාදැල් කර්මාන්තය කිරීමට අවශ
බලපතය ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙපොදු බලපතය කියලා එකක්
තිෙබනවා. ඒක පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ලබා ෙදන්නට
ඕනෑ. ඒක ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව රාජ
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයාටත් දැනුම් දුන්නා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් එකට ජීවත් වන්නට
ඕනෑ. එෙහනම් අෙප්ම ජනතාව තමයි ඒ පෙද්ශවලට ගිහින්
මාදැල් කර්මාන්තය කරන්ෙන්. දකුෙණ් අය, ඒ වාෙග්ම මීගමුව,
ෙවන්නප්පුව, වැනි පෙද්ශවල අය තමයි එහි ගිහිල්ලා මාදැල්
කර්මාන්තය කෙළේ. මා එහි ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සු එක්ක කථා කරන
අවස්ථාවල දී විෙශේෂෙයන්ම අෙප් හිටපු ගලප්පත්ති නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාව, අෙප් නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් සීයා වන
ෙබ්රුසිංෙඤෝ මුදලාලි යන අයව ඒ දවිඩ ජනතාව තවමත් මතක්
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කරනවා. ඒ අය ඉතාම ෙහොඳින් ෙම් කර්මාන්තය කරලා ඔවුනුත්
බලා හදාෙගන කටයුතු කළා කියලා කියනවා. ඒ වාෙග් උතුරු
නැෙඟනහිර ධීවර කර්මාන්තය කළ
ඒ දවිඩ ජනතාවත්, ඒ
වාෙග්ම අෙප් සිංහල ජනතාවත් අතර ෙලොකු සම්බන්ධයක්
තිබුණා. ඒ තත්ත්වය අපි ඉදිරියටත් පවත්වාෙගන යනවා නම්
තමයි ෙහොඳ.
අප සියලු ෙදනාම එක රටක් හැටියට අද ෙම් යුද්ධය
ජයගහණය කරලා තිෙබනවා. ෙම් ශී ලංකාෙව් ජීවත් වන අපි
සියලු ෙදනාම සාමෙයන්, සමඟිෙයන් ජීවත් වන්නට ඕනෑ. ඒ
කට්ටිය එම කාල සීමාව තුළ ධීවර රැකියාව කරලා තිෙබනවා. ඒ
අයට අවශ කරන පහසුකම් ලබා ෙදන්නට අපි කටයුතු කරන්නට
ඕනෑ. එෙහම නැතිව ගිෙයොත් ෙම්ක පශ්නයක් ෙවනවා. එම නිසා
අප ෙදෙගොල්ලන් අතර සංහිඳියාවක් ඇති වන ආකාරයට ඒ
කටයුතු කරන්න කියලා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද,
අපි ෙදෙගොල්ලන්ම ෙබොෙහොම සෙහෝදරත්වෙයන් කටයුතු කරපු
අය. එදා යාපනෙය් මුදලාලිලා ෙබෙහත් ෙහේත් ගන්න ෙකොළඹට
යන්න ඇවිල්ලා තල්විල ටී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මයලාෙග් ෙගදර
තමයි නතර ෙවලා සිටිෙය්. ඒ අය අතර ඒ වාෙග් සුහදත්වයක්
තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉස්සන් ව ාපාරය
ගැන කථා කරනවා නම්, ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඉස්සන්
ව ාපාරය දැනට ඉතාමත්ම ෙහොඳින් ෙකරීෙගන යනවා. ඒ
ව ාපාරය ගැන කිසිම ෙකෙනකුට අබමල් ෙර්ණුවකවත් වරදක්
කියන්න බැරි ආකාරයට කටයුතු කර තිෙබනවා. අද ඒ ඉස්සන්
කර්මාන්තෙය් ඉතාමත්ම ෙහොඳින් කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ
වාෙග්ම 2014 වර්ෂය සඳහා ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල
මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මඟින් ධීවර ජනතාවට විශාල
සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාටත්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ අමාත තුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ධීවර හා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරි
මහත්වරුන්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් රෙට් ධීවර
ජනතාව, ඒ වාෙග්ම ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්නට 2014
වර්ෂය සඳහා වන අය වැය ෙල්ඛනෙයන් විශාල මුදලක් ලබා දී
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරයට පත් ෙවන්න ෙපර ධීවර හා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කර
තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමා ධීවර ජනතාව ගැන ඉතාමත්ම ෙහොඳින්
දන්නා පුද්ගලෙයක්. ධීවරයාෙග් දුක හඳුනන නායකෙයක් තමයි
අද රෙට් නායකයා ෙලස කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා ධීවර
ජනතාවට කවදාවත් කිසිම අඩු පාඩුවක් සිදු වන්ෙන් නැහැ යි
කියන එකත් පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා, ස්තුතියි.
[අ.භා. 1.39]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී මටත් වචන
කිහිපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් රට දූපතක් හැටියට හැඳින්වුවත්, රට
වෙට් මුහුද තිබුණත්, අද සාමාන
අඩු ආදායම් ලබන
පුරවැසිෙයකුට මාළු කෑල්ලක් කන්න වත්කමක් නැහැ. ෙමොකද,
මාළු මිල දවසින් දවස වැඩි වනවා මිසක් අඩු වන බවක් නම්
ෙපෙනන්නට නැහැ. වාරකන් කාලය ඇවිල්ලා කියලා අපි
කල්පනා කළත්, දැන් වාරකන් කාලය අවසන් ෙවලාත්, තවමත්
මාළු මිල ඒ වාෙග්ම තමයි. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා
තමයි දැන් ඒවා කන්ෙන්. අපි දැන් කන්ෙන් හාල් මැස්ෙසෝ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කනගාටුව ඒකයි. දිලිප්
ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා ෙම් ගැන අද ෙබොෙහොම කථා කළා. අෙප්
ඇමතිතුමාත් තිෙබන අඩු පාඩු ගැන කථා කළා. ඉතින් ෙමොන
තාක්ෂණය තිබුණත්, ෙමොන තරම් වරායවල් හැදුවත්, ෙමොන තරම්
නැංගුරම් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවත් මාළු නැහැ. කවුරු මාළු
අල්ලාෙගන යනවාද මම දන්ෙන් නැහැ. අපි දකිනවා, හැමදාම
පත්තෙර් තිෙබනවා උතුරු මුහුද ඉන්දියාව ආකමණය කරලා
කියලා. අෙප් මැති ඇමතිවරුන්ට කර ගන්නට ෙදයක් නැහැ. දැන්
කෑගහලා නිකම් ඉන්නවා. ඕක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. යථාර්ථය
ඒකයි. අද ඉන්දියාව බලහත්කාරෙයන් ෙබෝට්ටු එවලා ඒ
ඔක්ෙකොම පාලනය කර ගන්නවා ලු. දවිඩ ෙද්ශපාලන පක්ෂ අද
ෙම් ගැන කනස්සල්ෙලන් කථා කරයි. අෙප් දිලිප් ෙවදආරච්චි
මන්තීතුමා කිව්වා, ධීවර කර්මාන්තය අද වළපල්ලට ගිහින්
තිෙබනවා කියලා. ඒ ගැන අපි කනගාටු වනවා.
ඒ පශ්නය එෙහම තිෙබද්දී මා දකින තවත් ෙහොඳ පැත්තකුත්
තිෙබනවා. ඒක ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් නාරා ආයතනය අද
සෑෙහන ෙසේවයක් කරනවා අපි දකිනවා. ඔවුන් ධීවර ජනතාවට
අවශ කරන පහසුකම් ලබා ෙදන්න ෙබොෙහොම ෙවෙහස මහන්සි
ෙවනවා. එහි සභාපතිතුමාවත් මා දන්නවා. එහි කියනවා, "බහුලව
මසුන් ගැවෙසන පෙද්ශ පිළිබඳව නිරතුරුවම ධීවරයින් දැනුවත්
කිරීම" කියලා. ඒක වැදගත්. දැන් ඒක ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම
ධීවර වරායන් තුළ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට ෙම් ආයතනය
ඉමහත් උත්සාහයක් දරනවා.
පෑලියෙගොඩ මධ මත්ස ෙවළඳ ෙපොෙළේ රසායනාගාරයක්
පිහිටුවා මසුන්ෙග් තත්ත්වය පිළිබඳව පරීක්ෂා ෙකොට ජනතාවට
උසස් තත්ත්වෙය් මසුන් ලබා දීමට පියවර ගැනීමත් වැදගත්
කාර්යයක්. ඒ වැඩත් ෙකෙරනවා. ෙකරුණාට මාළු නැහැ. පැය
24ක් පුරා කියාත්මක වන සාගර නිරීක්ෂණ මධ ස්ථාන මඟින්
අවශ ෙතොරතුරු ආපදා කළමනාකරණ මධ ස්ථාන ෙවත ලබා
දීම සිදු කරනවා. පසු ගිය දවස්වල කාලගුණය පිළිබඳව ධීවරයන්
දැනුවත් කිරීෙම්දී පශ්න මතු වුණා. දැන් අනතුරු අඟවලා
තිෙබනවා ධීවරයන්ට, මුහුදු යෑෙම්දී පෙරස්සම් වන්න කියලා. ඒ
වාෙග්ම පැය 24 පුරාම ක්ෂණිකව ධීවර ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන්
ෙතොරතුරු ලබා දීෙම් ෙසේවය ආරම්භ කිරීම තවත් කාර්යයක්. ඒ
වාෙග්ම විෙද්ශ ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති මසුන් හා
ජලජ ජීවී අභිජනන තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කර මත්ස
වගාකරුවන්ට ලබා දීම සහ ධීවර පජාවෙග් ආර්ථික තත්ත්වය
නංවා ලීම සඳහා පජා මූලිකත්වෙයන් ජලජීවි වගා කමයක්
හඳුන්වා දීම තවත් කාර්යයක්. ඒවාත් ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම මුහුදු
කූඩැල්ලන් වගාව, ෙබල්ලන් වගාව අතිනුත් සෑෙහන උත්සාහයක්
ඒ ආයතනය දරනවා. බහුල ෙලස පරිෙභෝජනය ෙනොකරන මසුන්
සහ අපෙත් යන මත්ස ෙකොටස්වලින් මත්ස ආහාර නිෂ්පාදනය
කිරීමට අවශ පියවර ගැනීම තවත් කාර්යයක්. ෙම් ආදි වශෙයන්
ඒ ආයතනෙය් ඉන්න නිලධාරි මණ්ඩලය, අධ ක්ෂ මණ්ඩලය
ධීවර ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න ෙබොෙහොම උත්සාහයක් දරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පශංසා කරනවා නාරා
ආයතනෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුෙදනාටම ඒ කාර්යය
මැනවින් ඉෂ්ට කිරීම ගැන. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි
කියන්න ඕනෑ. නමුත් මාළු නැහැ. ඒකයි වැෙඩ්. මාළු හසු වන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
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(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එවන්න
ෙකෝ
එෙහනම්
මාළු
කෑල්ලක්වත්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට නම් ෙතෝර මාළු ගන්න සල්ලි තිෙබනවා. අෙප්
ෙම් විපක්ෂෙය් අයට සල්ලි නැහැ. ඒකයි තත්ත්වය. ෙවනස ඒකයි.
ෙවනත් ෙමොකවත් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ධීවර ක්ෙෂේතය ගැන
එපමණයි කථා කරන්ෙන්. අද කියැවුණා වැදගත් කාරණයක්. ඒ,
ජනමාධ ෙව්දින්ට laptop දීම පිළිබඳවයි. විපක්ෂය හැටියට ඒකට
අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. නමුත්
ඔක්ෙකෝටම ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැති ෙවලා තිෙබනවා.
සමිතියක් තිෙබනවා. ඒ සමිතිය නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා දැනට 30
ෙදනකුට ඒවා ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ, ෙජ ෂ්ඨතම, පරණම
මාධ ෙව්දින් 30 ෙදනාටයි. ඒක ෙහොඳයි. අෙනක් අයටත් යථා
කාලෙය්දී ලබා ෙදන ෙලස අපි ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ෙම් ජනමාධ
කරනවා,
විෙශේෂෙයන්ම
ක්ෙෂේතය
සුවිෙශේෂ
ෙසේවයක්
ෙද්ශපාලනඥයන්ට. ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ ෙව්වා, විපක්ෂෙය් ෙහෝ
ෙව්වා, ෙම් කථා කරන දෑ රටට ෙදන්ෙන් ජනමාධ හරහායි.

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

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

ගරු විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, laptop ලැබුෙණ් නැති
තවත් කීෙදනකු ඉන්නවා ද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

30ෙදනකු තමයි නම් කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ අයට ලැෙබනවා ෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔව්, තවත් 30ෙදනකු ඉන්නවා කියන එකයි මට ලැබුණු
ආරංචිය.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපි එකතු ෙවලා ඒවා ලබා දීමට කටයුතු කරමු. අපි ෙදන්නා
සංවිධායකවරුන් හැටියට ඒවා ලබා දීමට කටයුතු කරමු.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
එන්න කියන දවසට මාත් එන්නම්.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඉන්න ෙකෝ, ෙදන්න මාළු කෑල්ලක්වත්.

අපි ෙදෙදනාම එකතු ෙවලා ඒවා ලබා දීමට කටයුතු කරමු.

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன )

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. John Amaratunga)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

මම තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි ෙම් ෙවලාෙව්
ජනමාධ ෙව්දින්ට අෙප් ස්තුතිය පළ කරනවා. එතුමන්ලා
ෙබොෙහොම සුළු ෙව්තනයකට තමයි ෙම් රාජකාරිය කරන්ෙන්. ෙම්
අය වැය කාලෙය් උෙද් ආවාම රෑ ෙවන කල් එතුමන්ලා ෙමතැන
රැඳී ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය එතුමන්ලා ෙවනුෙවන්
කරන්ෙන් ෙහොඳ වැඩක්. මම කියනවා පුළුවන් ඉක්මනින් අෙනක්
අයටත් ලබා ෙදන්න කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ඔබතුමාෙග්යි
මෙග්යි එකමුතුෙවන් එය කරන්න පුළුවන් ගරු සභාපතිතුමාට
කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් කාරණයක් කියන්න
ඕනෑ. ජනමාධ ෙව්දින් තුන්හතර සැෙර් search කරනවා. ගරු
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, මම හිතනවා අපි ෙදෙදනාම
එකතු ෙවලා එය-

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ආණ්ඩුෙවන් ෙන් කරන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඇතුළු වුණාට පස්ෙසේ
කරනවා.

ඇතුෙළේදීත් තුන්හතර සැෙර් search

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක වැරැදියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒක සාධාරණ නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එක සැරයක් search කළාම ඇති.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් එයට agree ෙව්වි.
We have to canvass this.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙමොකද, මාපිලා ෙගනාෙව් ඒ අය ෙනොෙවයි.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.

ගරු

කථානායකතුමාෙග්

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මන්තීතුමා.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා.

[අ.භා. 1.46]

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

(The Hon.V.K. Indika)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් 9වන අය වැෙයහි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ධීවර
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම
විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ධීවර
කර්මාන්තය නංවන්න කටයුතු ආරම්භ කෙළේ අද ඊෙය් ෙනොෙවයි.
එතුමා ධීවර අමාත වරයා හැටියට හිටපු කාලෙය් ඉඳලා ධීවර
ජනතාව ෙවනුෙවන් සුවිශාල ෙසේවාවක් ඉටු කළා. එවැනි
නායකයකු යටෙත් තමයි අද අෙප් රට පවතින්ෙන්. එදා එතුමා
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිටුවලා ජලජීවී වගා
අධිකාරිය පිහිටුවලා සුවිශාල ෙමෙහවරක් ධීවර කර්මාන්තය
ෙවනුෙවන් ඉටු කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර
කර්මාන්තය නැංවීම සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් ධීවර වරායන් ඉදි
කිරීමට එතුමා මිලියන දහසක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලය තුළ උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව්දීත් අපිත් ඉල්ලීම් ෙකරුවා. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
කලමැටිය ධීවර වරාෙය් වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා මුදල්
ෙවන් කිරීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැෙයන් ෙදොඩන්දූව ධීවර
වරාය නිම කිරීම සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ
ෙවනුෙවන් මෙග් ස්තුතිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු
අමාත තුමාටත්, නිෙයෝජ අමාත තුමාටත් ෙම් අවස්ථාෙව් පුද
කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන්
කිසි ෙදයක් වුෙණ් නැති විධියට තමයි අද විපක්ෂය කථා
කරන්ෙන්. නමුත් 2005 ඉඳන් 2012වන විට ධීවර කර්මාන්තය
නැංවීම සඳහා ෙම් රජය කාලය තුළ බහුදින ධීවර යාතා 2,524ක
පමාණයක් අලුෙතන් එකතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ධීවර
කටයුතු කරන අයට සහනාධාර ලබා දීලා එක්දින ධීවර යාතා
3,743ක් ෙම් කාලය තුළ ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් එකතු
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සාමාන යාතා 4,743ක් ෙම් කාලය
තුළ ෙම් කර්මාන්තය නංවන්නට අලුෙතන් ලබා දීලා තිෙබනවා.
ෙම්වා ලබා දීම පිළිබඳව විපක්ෂෙය් කවුරුවත් කථා කරන්ෙන්
නැහැ. රජයක් හැටියට හැම අවුරුද්දක් පාසාම ෙම් සියලු ෙද්වල්
ලබා දීලා ඔවුන් ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් ඇති කරලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය වසර පහ තුළ මාළු නිෂ්පාදනය
ෙදගුණයකට වැඩි පමාණයකින් ඉහළ දමා ගන්න පුළුවන්කම
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ පහකට ආසන්න වූ
පමාණයකට මාළු නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්න පසු ගිය කාලය
තුළ අෙප් රජයන්ට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. 2013 ෙවන

1911

2013 ෙදසැම්බර් 12

ෙකොට ඊටත් වැඩි පමාණයක් නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන්කම
ලැෙබයි. ෙම් මත්ස නිෂ්පාදනයට මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙයන්
සියයට 20ක විතර දායකත්වයක් ලැබිලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය තුළින් ෙබෝට්ටු
එන්ජින් සහ ආම්පන්න ෙගන්වීම සඳහා බදු සහන ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් කර්මාන්තය නංවන්න තමයි ෙම් බදු සහන
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද අපි දන්නවා, අද ෙබෝට්ටු එන්ජිමක
මිල විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. නමුත් ෙම් බදු සහන
ලබා දීම තුළ ඔවුන්ට හැකියාව ලැෙබනවා, ඔවුන්ෙග් යාතාවලට
අවශ එන්ජින් මිලදී ගන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2008
වර්ෂය වන විට අෙප් වාර්ෂික මත්ස අස්වැන්න තිබුෙණ් ෙමටික්
ෙටොන් 319,120ක් පමණයි. 2012 වන විට එය ෙමටික් ෙටොන්
4,86,170ක් දක්වා වැඩි කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.
ෙමය සාමාන ෙයන් පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් සියයට
55කින් වැඩි කරලා තිෙබනවාය කියන එක අපට පකාශ කරන්න
පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2008 වන විට ෙම් මත්ස
අස්වැන්ෙනන් රුපියල් බිලියන 68ක මුදලක් අෙප් රටට ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2012 වන විට රුපියල් බිලියන 135ක
මුදලක් අපට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. සමස්ත
ධීවර නිෂ්පාදනය දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස
ගත්ෙතොත් 2008දී 1.5ක් දක්වාත්, 2012දී එය 1.8 දක්වා වැඩි කර
ගන්නට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට ඉස්ෙසල්ලා අෙප් දිලිප්
ෙවදආරච්චි ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, ඉන්ධන සහනාධාරය පිළිබඳව.
ඉන්ධන සහනාධාරය සඳහා විතරක් අපි 2012 මාර්තු ඉඳලා 2013
අෙපේල් දක්වා රජයක් හැටියට රුපියල් බිලියන 4.2ක මුදලක් වැය
කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් සහනාධාර ලබා දීම තුළ යම් යම්
ආකාරෙයන් අකමිකතා සිදු වුණු නිසා ඒ ධීවර ජනතාවත් සමඟ
සාකච්ඡා කරලා ඒ අයෙග් අවශ තාව අනුව, නව වැඩ පිළිෙවළක්
යටෙත් ඔවුන්ට ඉදිරි කාලය තුළ අවුරුද්දක් සඳහා බහු දින
යාතාවකට රුපියල් තුන්ලක්ෂ හැත්තෑනවදහස් හාරසියයක
මුදලක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එක් දින
ධීවර යාතාවක් සඳහා රුපියල් ෙදලක්ෂ තිස්දහසක මුදලක් ලබා
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අෙනකුත්
යාතා සඳහා ෙම් වර්ෂය තුළ එක්ලක්ෂ ෙදොෙළොස්දහස් පන්සියයක
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව සමස්ත එකතුව ගත්ෙතොත්
රුපියල් මිලියන 1,500කට වැඩි මුදලක් ෙම් සඳහා ෙවන් කර
තිෙබනවා.
ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීෙම් දී ඔවුන් අරෙගන
තිෙබන්ෙන් -අෙප් හිටපු ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්- ඉන්ධන
ෙනොෙවයි, මුදල් මුදල්වල අවශ තාවයි ඔවුන්ට වැඩිපුර
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් සමඟ ගරු ඇමතිතුමා සාකච්ඡා
කරලා ෙම් තීරණය අරෙගන ෙම් මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.
ෙම්ක මුදල් කප්පාදුවක් ෙනොෙවයි. ඒ ධීවරයන් සඳහා තවත්
සහනයක් ලබා දීමකුයි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඔවුන්ට
හැකියාවක් ලැෙබනවා ෙම් මුදල්වලින් දැල් මිල දී ගන්න,
ආම්පන්න මිල දී ගන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා අද ෙම් රෙට්
බහුදින ධීවර යාතා 3,980කට වැඩි පමාණයක් ෛදනිකව ෙම්
කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදවා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ඇතුළත
එන්ජින් සහිත යාතා 1,340කට වැඩි පමාණයක් දිනපතාම ෙම්
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදනවා. ඒ වාෙග්ම පිටත එන්ජින් සහිත
fibreglass යාතා සංඛ ාව සුනාමියත් එක්ක, සුනාමියක් ආවා
වාෙග් වැඩි වුණා. ෙමොකද, සුනාමියට ෙපර අපි වැල්ලට ගියාම
වැල්ලට බහින්න ඉඩ තිබුණා. අද වැල්ලට බහින්න බැහැ. ෙබෝට්ටු
උඩින් තමයි, බහින්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතරම් විශාල ෙබෝට්ටු
සංඛ ාවක් අපට ලැබුණා. ඒ තුළ ෙම් කර්මාන්තය නංවන්නට
විශාල පහසුකම් පමාණයක් අපට ෙම් කාලය තුළ ලබා ෙදන්න
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මාදැල් කර්මාන්තය ගත්ෙතොත්, ලංකාව
පුරාම මාදැල් 987ක් තිෙබනවා කියලායි සඳහන් වන්ෙන්. ෙම්
දත්ත register කරපු ඒවාෙය්. ඊට අමතරව
මාදැල්
ෙතොටුෙපොළවල් විශාල පමාණයක් කියාත්මක වනවා.
ඒ සමඟම මිරිදිය ධීවර යාතා 8,030ක පමාණයක් දැනට ෙම්
රෙට් මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදවා තිෙබනවා. ෙම්
සියලුම කර්මාන්ත එක්ක ගත්තාම අද අපි දන්නවා මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තය සඳහා සුවිශාල වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රෙට් කියාත්මක
වන බව. අපි මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය නංවන්නට ෙම් පෙද්ශවලට
විතරක් ෙනොෙවයි, අපි කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්. උතුරු
වසන්තයත් එක්ක උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවලත් කටයුතු
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඉරනමඩු පෙද්ශෙය් ජලජීවි සංවර්ධන
මධ ස්ථානයක් ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
නැෙඟනහිර නෙවෝදය වැඩ සටහන යටෙත් පුදුකුඩිඉරුප්පු හා
මඩකලපුව පෙද්ශවල ඉස්සන් අභිජනන මධ ස්ථාන ඇති කර
තිෙබනවා. කලමැටිය, රැකව ඉස්සන් අභිජනන මධ ස්ථානය
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උඩවලව මත්ස අභිජනන මධ ස්ථානය
තිෙබනවා, ඉඟිනියාගල. ඊට අමතරව ෙපොෙලොන්නරුෙව්ත් අද
අභිජනන මධ ස්ථානයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්
ආකාරයට මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයත් එක්ක ගම්වල අහිංසක
ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ අවශ තාවන් සපුරන්න අද හැකියාව ලැබිලා
තිෙබනවා.
අපි එක වර්ෂයකට මිලියන ගණනක මත්ස පැටවුන් මත්ස
ඇඟිල්ලන් තැන්පත් කරනවා ජලාශ තුළ. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය
අවුරුද්ද පුරා අෙප් ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
ඇමතිතුමා විශාල මත්ස ඇඟිල්ලන් පමාණයක් ලබා දුන්නා,
ලුණුගම්ෙවෙහරට, රිදියගමට. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන සෑම ජලාශයකම මත්ස යන්
ෙබෝ කරන්න තමයි එතුමා ඒ මත්ස ඇඟිල්ලන් පමාණය ලබා
දුන්ෙන්. ඒ තුළින් අෙප් ගම්වල සිටින ජනතාවෙග් මත්ස
අවශ තා සපුරා ගන්න හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් ඒ තුළින්
සුවිශාල වැඩ ෙකොටසක් කර ගන්නවා. අෙප් පෙද්ශෙය් සාමාන
මිරිදිය කර්මාන්තය කරන ඔරුවක ෙදන්ෙනක් රැකියාවට ගිෙයොත්
අවම වශෙයන් රුපියල් 3,000ක්, 3,500ක් ෙහෝ ඊට වැඩි මුදලක
මත්ස පමාණයක් හැම දාම ඔවුන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබී
තිෙබනවා. ඒ අතරතුර ඔවුන්ට ඔරු හා දැල්, ආම්පන්න ලබා දීමට
රජය විසින් කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම්වා තුළින් ධීවර
කර්මාන්තය විශාල වශෙයන් නංවාලීමට අපට හැකියාව ලැබී
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

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

(The Hon.V.K. Indika)

දැනට ධීවර වරායන් 19ක ඉතා සාර්ථකව ඒ කටයුතු කර
ෙගන යනවා. අපට ෙචෝදනාවක් කළා, එදා ඒ එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය කාලෙය් හදපු කිරින්ද වරාය සම්බන්ධව. අද ෙනොෙවයි
එදා ඉඳලාම ඒ වරාෙය් වැලි ෙපෙරන එක අපට නවත්වන්න
බැහැ කියලා. හැම දාම ඒ වරාෙය් වැලි ඉවත් කරන්න ඕනෑ. වැලි
ඉවත් ෙනොකළාමත් ධීවරයන් කෑ ගහනවා. වැලි ඉවත් කළත්
මහජන නිෙයෝජිතයන් ඇවිත් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරනවා. ෙම්
ෙදක අතෙර් අපට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් අපි අනිවාර්යෙයන්
කළ යුතු ෙදයක්. ධීවර කර්මාන්තය නංවන්න නම් ෙම් ෙගන යන
වැඩ පිළිෙවළවල් එක්ක තවත් වැඩ කළ යුතුව තිෙබනවා. අපි
ෙයෝජනා ෙගෙනනවා. ෙම් ක්ෙෂේතෙය් තවත් අවශ තා තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා]

ෙම්වා සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් නම් එක අවුරුද්දකින් අප ඒවා
කරනවා. ධීවර කර්මාන්තය නංවන්න අප සුවිශාල වැඩ ෙකොටසක්
කරනවා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු ඇමතිතුමාත් එකතු
ෙවලා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ඔවුන්ෙග් වැඩ කටයුතුවලට
සහාය ෙදනවා.
නවීකරණය කරන්න ඕනෑ ධීවර වරායන් පමාණයක් අද අප
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, හික්කඩුව, ෙකොඩ්ෙබ්,
දික්ඕවිට, මිරිස්ස, ෙදවුන්දර පුරාණවැල්ල සහ කුඩාවැල්ල යන
ධීවර වරායන් නවීකරණය කිරීෙම් අවශ තාව පවතිනවා. ඒ
සඳහාත් ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරලා අෙප් පෙද්ශවල පවතින ධීවර
කර්මාන්තයට ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය කියා මා
ඉල්ලා සිටිනවා.
අප කලින් සකස් කරන ලද ධීවර පිවිසුම් මාර්ග විශාල
පමාණයක් දැන් අබලන් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාත්
පතිසංස්කරණය කර ගන්න ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. අපි වර්ෂයක් පාසා අය වැය
විවාද පවත්වලා විතරක් වැඩක් නැහැ. එමඟින් වැඩ සටහන
ඉදිරිපත් කළාට විතරක් වැඩක් වන්ෙන් නැහැ. මීට ෙපර අප අය
වැය අටක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ අටම සාර්ථකව නිම කරපු නිසා
තමයි, පසු ගිය කාලෙය් පැවැති හැම මැතිවරණයකදීම ෙම් රජයට
ඉහළම පතිශතයකින් ජයගහණය කරන්න හැකියාව ලැබුෙණ්
කියන කාරණය පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Pon Selvarasa. You have
got 20 minutes.
[பி.ப. 2.00]

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
மீன்பி த் ெதாழில் என்ப இலங்ைகயிேல விவசாயத் டன்
சாிசமனாக ைவத் ப் பார்க்கேவண் ய ஒ
ஜீவேனா
பாயமாகும். இ
கடந்தகால ேபார் வரலாற்றிேல மிக ம்
பாதிக்கப்பட்ட ஒ
ெதாழிலாக இ ந்தெதன்பைத நீங்கள்
அறி ர்கெளன் நிைனக்கின்ேறன். இந்த வைகயில், நாட் ல்
இந்த ஜீவேனாபாயத்ைதக் ேமற்ெகாள்கின்ற ெதாழிலாளிகள்
கடந்தகால வரலாற்றில் பட்ட
ன்பங்கைளக் கைளவதற்கு
அவர்களின் ஜீவேனாபாயத்ைத ேமம்ப த்தேவண் ய கடைம
இந்த அரசுக்கு இ க்கின்ற . 2010ஆம் ஆண் ஏறக்குைறய
80,000 ெமட்றிக் ெதான் க வா , மாசி, ெநத்த
ேபான்ற
ெபா ட்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்டன. அந்தப் ெபா ட்
களின் இறக்குமதி 2013ஆம் ஆண் ேல 70,000 ெமட்றிக்
ெதான் ஆகக் குைறந்தி க்கின்ற . அதாவ , இறக்குமதியில்
10,000 ெமட்றிக் ெதான் குைறக்கப்பட்
க் கின்ற . ேபார்
ந்தபின் அந்தள க்காவ
இறக்குமதி குைறந்தி ப்ப
நாட் க்கு நன்ைமதான்! இ ந்தா ம், அந்த மீனவர்க க்கு
இைதவிடச் சிறந்த ேசைவைய அரசாங்கம் ெசய்தி ந்தால்
நிச்சயமாக அந்த இறக்குமதி அள
இன் ம் குைறந்தி க்
குெமன் நிைனக்கின்ேறன்.
படகுகைள
நி த்திைவக்கக்கூ ய
மீன்பி த்
ைற
கங்கள், நங்கூரமி ம் தளங்கள் ேபான்றவற்ைற விஸ்தாிப்
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பதற்கு இந்த
ைற 1000 மில் யன்
பாய் மட் ேம
ஒ க்கப்பட்
க்கின்ற . ஆனால், ஏற்ெகனேவ இ க்கின்ற
மீன்பி த்
ைற கங்க ம் நங்கூரமி ம் தளங்க ம்தான்
விாிவாக்கப்ப கின்றேத தவிர, திதாக எைத ம் ஆரம்பிப்
பதற்கான எந்த
ன்ெமாழி ம் இந்த வர
ெசல த்
திட்டத்திேல இல்ைல. குறிப்பாக, கிழக்கு மாகாணம் கூ த
லான மீன்கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற ஒ பிரேதச ெமன்ப
உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அங்குள்ள ஏைனய இ
மாவட்டங்கைள ம்விட மட்டக்களப் மாவட்டம்தான் கூ த
லான மீனவர்கைளக் ெகாண்ட மாவட்டமாகும். ஏறக்குைறய
25,000 மீனவர்கள் அந்த மாவட்டத்திேல அவர்களின்
ஜீவேனாபாயமான
மீன்பி த்ெதாழிைலச்
ெசய்
ெகாண்
க்கின்றார்கள். மட்டக்களப்பில் அவர்க ைடய
வள்ளங்கைள அல்ல
படகுகைளத் தாித் ைவக்கக்கூ ய
மீன்பி த்
ைற கம் வாைழச்ேசைனயில் மட் ம்தான்
இ க்கின்ற . ஏறக்குைறய 75 கி.மீ. நீளமான கடற்பரப்
இ க்கின்ற அந்த மாவட்டத்தில் இந்த ஒேரெயா மீன்பி த்
ைற கம்
எந்தள க்கு
மக்க க்குச்
ேசைவயாற்ற
ெமன்ப
ேகள்விக்குாியதாக இ க்கின்ற . இன்
மட்டக்களப்பின் ெநாச்சி ைனயில் இ க்கின்ற ஏறக்குைறய
46 படகுகைள அவ்விடத்தில் கற்கள் இ க்கின்ற காரணத்
தினால் அங்கு நங்கூரத்தளமிட
யாமல் கல்ல ப் பாலத்
க்குக் கீேழ தாித்
ைவத்தி க்கிறார்கள். ஆனால் சுற் ச்
சூழல் அதிகாரசைப
அப்படகுகைள அவ்விடத்தி
ந்
அகற்ற ேவண் ெமனக் கட்டைள பிறப்பித்தி க்கிற .
ஆகேவ, அந்த மீனவர்கள் அவற்ைற ேவறிடத்தில் நி த்தி
ைவப்பதாக இ ந்தால் அவர்கள் மட்டக்களப்பி
ந்
ஏறக்குைறய 40 கிேலா மீற்றர்
ரத்தி ள்ள வாைழச்
ேசைனக்குக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ம். இ அந்த மீனவர்
களால்
மான காாியமா?
மட்டக்களப்
கத் வாரத்திேல வாவி நீர் கட டன்
சங்கமிக்கின்ற நல்ல சுற் ச்சூழல் அைமந் ள்ள பிரேதசம்
ஒன் ள்ள . பலவ டங்களாக அங்கு ஒ கடல்வாய் அைமந்
ள்ள . மட்டக்களப்
நகரத்தின் மத்தியில் அைமந் ள்ள
அந்த இடம் மீன்பி த் ைற கத்ைத அைமப்பதற்குப் மிக ம்
ெபா த்தமான நல்ல இடெமன நாங்கள் க
கின்ேறாம்.
நாங்கள் இதற்கு ன்ன ம் பலதடைவகள் இந்தச் சைபயிேல
அ
ெதாடர்பாகக் ேகாாிக்ைக வி த்தி ந்தெபா தி ம்
மீன்பி த் ைற அைமச்சு எம ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற்ற
ன்வரவில்ைல. மீன்பி த் ைற அைமச்சர் வல்லைம வாய்ந்த
ஒ வர் என்பதால் நான் இன் அவாிடம் அதைன மீண் ம்
ேகட்க வி ம் கிேறன்.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

We have already started nine harbours in the North
and the East. All those areas have been included. These
are all new harbours. There is a Budget proposal to
develop more harbours by the Government.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

That is only Gurunagar and Chilawathurai harbours.
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

Wait, I will tell you; Gurunagar, Point Pedro,
Chilawathurai, Mullaitivu, Chalai, Pudavai Kattu, Lanka
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Patuna and Valaichchenai, all these harbours will be
developed.
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ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

All these harbours are in the North and Trincomalee
but you are not doing anything for Batticaloa. I am asking
about Batticaloa. It is an important place. Batticaloa
Harbour is the main place. If it is constructed, most of the
fishermen will be benefited.
அ மட் மல்லாமல்
மட்டக்களப்பி ள்ள
மீனவர்கள்
ஏறக்குைறய 1600 படகுகைளத் தம்வசம் ைவத்தி க்கிறார்கள்.
வ கின்ற ஜனவாி மாதம் தலாம் திகதியி
ந் அவர்கள்
உயிர்காப் க் கவசம் அணியேவண் ய
கட்டாயமாக்கப்
பட் ள்ள . அத் டன் காப்
தி ம் ெசய்ய ேவண் ய ம்
அவசியம். ஆனால், இன் அவர்க க்கு 350 உயிர்காப் க்
கவசம்
மட் ேம
வழங்கப்பட் ள்ள . 1600 படகுகைள
ைவத்தி ப்பவர்கள், ஒ படகிேல 3 ேபர் தம் அல்ல சில
ேவைளகளில் இரண் ேபர் தம் மீன்பி ப்பதற்குச் ெசல் ம்
ேபா , இந்த 350 கவசங்கள் அவர்க க்கு எந்த அளவில்
ேபா மான எனக் ேகட்கின்ேறன்.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

In the next few days, another 5,000 boats will be
provided.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Are those 5,000 boats for Batticaloa?

You can see that after every cyclone, we are giving
money. We cannot go on like that.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

மட்டக்களப்பி ள்ள நாவல யிேல மீனவர் பயிற்சிக்
கல் ாி ஒன்
இ க்கின்ற . சுனாமியால்
ற்
தாக
அழிவைடந்தி ந்த அந்தக் கல் ாி இன்
பல மில் யன்
பாய் ெசலவில்
னரைமக்கப்பட் , இப்ெபா
அங்கு
மாணவர்கள் பயின் ெகாண்
க்கின்றார்கள். அ
மட்டக்
களப் ப் பிரேதசத்தில் குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத் க்குச்
ேசைவ ெசய்கின்ற ஒ கலாசாைலயாக அைமந்தி க்கின்ற .
ஆனால் அ உங்க ைடய அைமச்ைசச் ேசர்ந்ததல்ல. The

training school does not belong to you. அந்தக் கலாசாைல
இைளஞர் திறன் அபிவி த்தி அைமச்ைசச் ேசர்ந்த . அந்தப்
பயிற்சிக் கல் ாிைய கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத் டன்
இைணத் அங்கு மீன்பி த் ைறைய ஒ கற்ைகெநறியாகக்
கற் மாணவர்கள் பட்டம் ெப ம் வைகயில் ஆக்க ர்வமான
நடவ க்ைகைய எ ப்பீர்களாகவி ந்தால் நாங்கள் நிச்சயம்
நன்றி ைடயவர்களாக இ ப்ேபாம். ஏெனன்றால், இந்த
நாட் ல்
இ க்கின்ற
ச த்திர
பல்கைலக்கழகத்தினால்
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள எந்தெவா மாணவ ம் பயன்ெபறாத
ஒ
நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, கிழக்குப்
பல்கைலக்கழகம் கிழக்கு மாகாணத்தின் மத்தியில் அைமந்
தி க்கின்ற காரணத்தினால், அங்கு மீன்பி த் ைற சம்பந்த
மான
பீடெமான்ைற
நீங்கள்
ஆரம்பித்தால்,
மிக ம்
ெபா த்தமாக இ க்குெமன நாங்கள் க
கின்ேறாம்.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

Those are for the North and the East. Those will be
distributed through fisheries organizations.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

There are 1,600 boats available there.
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

What we have told these people is that we will issue
one, symbolically. The rest, the fishermen will have to
buy. There are 221,000 fishermen in the country now.
So, We cannot distribute it to all these people.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

It is a must to do this from the 1st of January. Then, at
the same time, they have to insure themselves also. That
is also a must.

Hon. Member, that subject comes under vocational
training. That is the problem. If you can raise the matter
there, even I can give my support.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Right, thank you.
மட்டக்களப்பிேல இன் ெமா குைற காணப்ப கின்ற .
அதாவ , 'நாரா' பிராந்திய நிைலயெமான்றின் ேசைவ எம
பிரேதசத் க்கு மிக க்கியமாகத் ேதைவப்ப கின்ற . இதன்
பிராந்திய நிைலயெமான்
தி ேகாணமைலயில் இ க்
கின்ற . நான் இல்ைலெயன்
ெசால்லவில்ைல. வட
மாகாணத்தி ம் இரண்
இடங்களில் இ க்கின்ற
என்
நிைனக்கின்ேறன்.
மட்டக்களப்ைப ம்
அம்பாைறைய ம்
இைணத்தாற்ேபால்,
இப்பிராந்திய
அ வலகெமான்ைற
மட்டக்களப்பில் நி வினால், எங்க ைடய மீனவர்க க்கு
நன்ைம பயக்கக்கூ யதாக இ க்கும். இன்
எம
நாட்
மீனவர்க க்ெகன 200 ேகா
பாய் ஒ க்கத்தில், இலங்ைக
வங்கியான
ஒ
கடன் திட்டத்ைத ஆரம்பித்தி க்கின்ற .
இ
நல்ல விடயம்! எனி ம், விண்ணப்பிக்கின்ற எல்லா
மீனவர்க க்கும் இக்கடன் வசதி கிைடப்பதாக இல்ைல.
மட்டக்களப்பி
ந்
350
விண்ணப்பங்கள்
அ ப்பப்
பட்
ந்தேபாதி ம், 200 ேப க்கு மட் ேம இக்கடன்
வசதிையப் ெபறக்கூ ய வாய்ப் ஏற்பட்
க்கின்ற . ெதாி
ெசய்யப்பட்ட -
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

This year, 672 people benefited and we have allocated
Rs. 2 billion. In 2014, the allocation would be Rs. 4
billion and in 2015, it would be Rs. 5 billion. We will
allocate money on a first-come-first-served basis. We
have given a special concession to the North; not only are
we paying 4 per cent of the interest, but for the
Northerners only, we pay 25 per cent of the loan also.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

That is what I am telling you, the Bank of Ceylon is
paying the loan. - [Interruption.] But unfortunately, you
have allocated only about Rs. 200 million this year.
Anyway, next year, you are increasing that, are you not?
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

This year, the allocation is not Rs. 200 million, but Rs.
2 billion. That is, Rs. 2,000 million. Last year, the
allocation was Rs. 1,000 million. But next year, it will be
increased to Rs.4,000 million. In 2015, it will be
increased to Rs. 5 billion.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Thank you.
அ த் , நாங்கள் நன்னீர் மீன்பி த் ைறைய எ த்
ேநாக்குகின்றெபா
, மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல ஏறக்
குைறய 11,500 மீனவர்கள் நன்னீர் மீன்பி த் ெதாழி ேல
ஈ ப கின்றார்கள். இந்த நன்னீர் மீன்பி த்ெதாழிலான
இரண்
நி வனங்க ைடய நி வாகத்தின்கீழ் ேமற்ெகாள்
ளப்ப கின்ற . அதாவ , மாகாண சைபக்குட்பட்ட ஒ
திைணக்களத்தின் கீ ம் நன்னீர் மீன்பி அதிகார சைபக்குக்
கீ ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . நன்னீர் மீன்பி
அதிகார
சைபயின்கீழ் குளத் மீன்கள் பி க்கப்ப கின்றன. குறிப்பாக,
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில் கடந்த ேபாாினால் இடம்
ெபயர்ந்
ெசன்ற நன்னீர் மீன்பி யாளர்கள், தற்ெபா
மீண் ம் சில பகுதிகளிேல மீளக்கு யமர்ந்
இ க்கின்
றார்கள். இந்த மீன்பி யாளர்கள் ஏற்ெகனேவ மட்டக்களப்பில்
இ க்கின்ற
நவகிாி
குளத்தில்
நன்னீர்
மீன்பி ைய
ேமற்ெகாண்
வந்தவர்கள். ஆனால், அவர்கள் மீளக்கு
ேயறிய பின், நவகிாி குளத்திேல - It is a major tank situated

in the Batticaloa District and administered by the Central
Irrigation Department.
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

What is the name of the tank?

1918

இதிேல மீளக்கு ேயறிய தமிழ் மீனவர்கள் மீன்பி ப்
பதற்கு தைடவிதிக்கின்றார்கள். ஏெனன்
ாியவில்ைல! இ
ெதாடர்பாக நான் உங்க ைடய அதிகாரசைபயின் பணிப்
பாளாிடம்
ைறயிட்
க்கின்ேறன்.—[Interruption.] The

Sinhalese people who were fishing at that time. They are
not allowing ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

You give me the details. There were certain issues
even in the North and I settled all those. With the army, I
even settled the issues with regard to the Iranamadu
Tank.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Okay, thank you very much. But මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have two more minutes.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

I have even complained about this to the authority
concerned, the Directress, and she - I do not know her
name - told me that she would solve this problem. But,
unfortunately, until now, she has not solved any problem
there. So, you have to solve this problem immediately
because they are people affected by the war, living close
to the Navagiri Tank. So, they are entitled to fish. [Interruption.]
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Yes, Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama?
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

"නවගිරියාව වැව" කියලා අම්පාර පෙද්ශෙය් වැවක්
තිෙබනවා. ෙම් කාරණය ජාතිවාදී පශ්නයක් ඇති වන විධියට කථා
කිරීම වැරදියි. "නවගිරියාව" කියන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන් සිංහල
ජනතාව සිටින පෙද්ශයක්.

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Pon. Selvarasa)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

Navagiri Tank. It is administered by the Central
Irrigation Department.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි, ඔබතුමියෙග් කථාෙව්දී ඒ සඳහා පිළිතුරු ෙදන්න
පුළුවන්.

1919

2013 ෙදසැම්බර් 12

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

I know that Navagiri Tank is situated in the Ampara
District, but its full administration comes under the
Batticaloa District. I do not know why.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Okay.
ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! தய ெசய்
நீங்கள் அந்த விடயத்தில் கவனெம த் அந்தப் பிரச்சிைன
ையத்
தீர்த்
ைவப்பீர்கேளயானால்,
உண்ைமயிேல
இடம்ெபயர்ந்
இப்ெபா
மீளக் கு யமர்ந்தி க்கின்ற
மக்க க்கு ஜீவேனாபாயத்ைத வழங்குகின்ற ஒ நன்ைமையச்
ெசய்தவர்களா ர்கள்
என்
கூறி,
என
உைரைய
க்கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.

[பி.ப. 2.20]

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
நைடெப ம் கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அைமச்சின்
நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் கலந்
ெகாண்
ேபசுவதற்குச்
சந்தர்ப்பம்
கிைடத்தைதயிட்
மகிழ்ச்சியைடவேதா ,
ேநரம்
ஒ க்கித்
தந்தைமக்காக
உங்க க்கு நன்றிைய ம் ெதாிவிக்கின்ேறன். ெகளரவ
அைமச்சர் அவர்கைளப் பற்றி த ல் ஓாி வார்த்ைதகள் கூற
ேவண் ம். உண்ைமயில் 13வ
தி த்தச் சட்டத் க்கு
ஆதரவாக ம் அேதேபான் சி பான்ைம இன மக்க க்குப்
பிரச்சிைனகள் வ கின்றேபா
ந நிைலயாக ம் ெசயற்ப
கின்ற ஒ வர் என்றப யால் அைமச்சர் அவர்க க்கு
விேசடமாக நன்றிையத் ெதாிவிக்கின்ேறன். அேதேநரம் ஓாி
வாரங்க க்கு
ன்னர் எங்க ைடய
லங்கா
ஸ் ம்
காங்கிர ன் ேதசியத் தைலவ ம் நீதி அைமச்ச மான
ெகளரவ ற ப் ஹக்கீம் அவர்களின் ேவண் ேகா க்கிணங்க,
கிழக்கு
மாகாணத்தில்
மீன்பி த் ைறயில்
நில கின்ற
பிரச்சிைனகைள ஆராய்ந்
தீர்
வழங்கு கமாக ேநரத்ைத
ஒ க்கி, உடன யாக ஒ கூட்டத்ைத ஒ ங்கு ெசய்தைமக்
காக ம் நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு நன்றிையத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்ைதப் ெபா த்த வைரயில்
1970ஆம் ஆண் க்கு
ன் ேதசிய மீன் உற்பத்தியில் 40
சத தம் அங்கி ந் ெபறப்பட்ட . ஆனால், அங்கு 1970ஆம்
ஆண் க்குப் பிற்பட்ட காலப் பகுதியில் குறிப்பாக
த்த
காலத்தில் மீ ற்பத்தி
ழ்ச்சியைடந்த . த்த காலங்களில்
கிழக்கு மாகாணத்தில் மீனவர்கள் க ைமயாகப் பாதிக்கப்

1920

பட்டார்கள் என்ப உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். குறிப்பாக
கிண்ணியா, ல்ேமாட்ைட,
ர் ேபான்ற பிரேதசங்கைளச்
ேசர்ந்த மீனவர்கள் பயங்கரவாதிகளினால் மிக ம் பாதிக்கப்
பட்டார்கள். அங்கு மீனவர்கள் சுதந்திரமாக உாிய ேநரத்தில்
மீன்பி க்கச் ெசல்ல
யாத நிைலைம காணப்பட்ட . அங்கு
ஆட்கடத்தல்க ம் இடம்ெபற்
வந்தன. மீனவர்கைள ம்
பயங்கரவாதிகள் கடத்திச் ெசன்றார்கள். 1997ஆம் ஆண்
ன்னாள் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்
எம்.ஈ.எச். மஹ் ப் அவர்கள் பயங்கரவாதிகளினால் சுட் க்
ெகால்லப்பட்டார்.
அ
ம்
அன்
இறக்கக்கண் ப்
பிரேதசத்தில் கடத்திச் ெசல்லப்பட்ட 36 மீனவர்களின்
கு ம்பங்களிடம்
க்கம் விசாாிக்கச் ெசன்றேபாேத அவர்
சுட் க் ெகால்லப்பட்டார். குண் த் தாக்குத க்குள்ளான
ன்னாள் மீன்பி த் ைற அைமச்சர் ெகளரவ மஹிந்த
விேஜேசகர அவர்கள் இப்ெபா
ம் மயக்க நிைலயில்
உள்ளார்.
த்தத்தில் மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட ஒ பிரேதசமாக கிழக்கு
மாகாண ம் விளங்குவ
உங்க க்குத் ெதாி ம். உண்ைம
யில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்
த்தத்ைத
க்கு
ெகாண் வந்ததன் பின் இன் எங்க ைடய பிரேதசத்திேல
சுதந்திரமாக மீன்பி க்கச் ெசல்லக்கூ யதாக இ க்கின்ற .
30 வ டகால
த்தத்தினா ம் சுனாமியினா ம் பாதிக்கப்
பட்ட அந்தப் பிரேதச மக்கள் தங்க ைடய மீன்பி த்
ெதாழிைல ெதாடர்ச்சியாகச் ெசய் வந்தா ம் இன் ம்
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகத்தரம் ேமம்ப த்தப்படவில்ைல.
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இைதக் கவனத்திற்ெகாண்
அந்த மீனவர்களின் ேமம்பாட் க்கு உதவ ேவண் ெமன்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ேம ம், ல்ேமாட்ைட பிரேதசமான
மீனவர் கு ம்பம்
நிைறந்த ஒ பிரேதசமாக இ க்கின்ற . அந்த பிரேதசத்தில்
மீனவர்க க்குச் சில பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன.
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ல்ேமாட்ைடப் பிரேதசத் க்கு
ேநர யாக விஜயம்ெசய்
அவர்க ைடய பிரச்சிைனகள்
பற்றி ஆராய்ந்தி க்கிறார். அந்த வைகயில், அவற்ைற
அைடயாளங்கண்
தீர்
ெபற் த்தர ேவண் ெமன்
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.
ெசன்ற வாரம் எங்க ைடய தி ேகாணமைல மாவட்
டத்தில் குறிப்பாக கிண்ணியா,
ர் ேபான்ற பிரேதசங்களில்
கடற்ெகாந்தளிப்
ஏற்பட்ட . அதன் காரணமாக
ர்
பிரேதச ெசயலகத் க்குட்பட்ட தக்வாநகர், ஹபீப்நகர், வட்டம்
ேபான்ற மீனவ கிராமங்களில் 300 - 400 கு ம்பங்கள்
பாதிக்கப்பட்டன. கைரேயாரத்தில் இ க்கின்ற அவர்க
ைடய
கள் ெவள்ளத்தினால் ழ்க க்கப்பட்டதால் 2 - 3
நாட்களாக
அவர்கள்
பாடசாைலகளில்
தங்கினார்கள்.
உண்ைமயிேல கைரேயார பா காப் த் திைணக்களத்தி
டாகத்தான்
ேதைவயான
த ப் ச்சுவர்
கட்டப்பட
ேவண் ம். ஆனால், பாதிக்கப்ப வ
மீனவ கு ம்பங்கள்
என்பதால்,
ர் பிரேதச ெசயலகத் க்குட்பட்ட வட்டம்,
ஹபீப்நகர், தக்வாநகர் மற் ம் கிண்ணியா பிரேதசத்தி ள்ள
கைரேயாரப் பகுதிகளில் த ப் ச்சுவர் அைமப்பதற்கான
நடவ க்ைகைய ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் எ க்கேவண்
ெமன் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேபான் -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நாவற்குழிைய ம் அதில்
ேசர்த் க்ெகாள் ங்கள்!

1921

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

1922

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශයට ෙවන් කරපු මුදල්
පතිපාදනවල තත්ත්වය ඉතාම කනගාටුදායකයි.

(The Hon. M.S. Thowfeek)

நாவற்குழி அல்ல, நாவல ! த்தம்
வைடந்ததன் பின்
தற்ெபா
மீன்பி த்ெதாழிைல வி த்தி ெசய்வதற்கு ந ன
ைறயிலான
சில
திட்டங்கைள
கடற்ெறாழில்,
நீரக
வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சு நைட ைறப்ப த்தி
வ கின்ற . மீன்கள் இ க்கின்ற இடத்ைத அைடயாளம்
காண்பதற்கும் எங்க ைடய கடல் எல்ைலையத் தாண் ேவ
சர்வேதச கடல் எல்ைலக க்குப் ேபாகாமல் மீனவர்கைளத்
த ப்பதற்கும் GSP ேபான்ற திட்டங்கைள அவ்வைமச்சு
அ ல்ப த்தி வ கின்ற . இந்தத் திட்டங்கைள கிழக்கு
மாகாணத்தி ம் நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன்
நான்
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
கடந்த 30 வ டகால த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்
களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வேதா , அவர்க க்கு
மீனவர்
டைமப் த்
திட்டெமான்ைற ம்
அைமத் க்
ெகா க்க
ேவண் ம்.
ஏெனன்றால்,
கைரேயாரங்களில்
அவா்கள் ஓைலக் கு ைசகளிேலேய வாழ்ந் வ கின்றார்கள்.
அைத ேநர யாக ேபாய்ப் பார்த்தால் ெதாிந் ெகாள்ளலாம்.
இ வைர கால ம் கிண்ணியா,
ர், ல்ேமாட்ைட ேபான்ற
பிரேதசங்களில்
மீனவர்
டைமப் த்
திட்டெமான்
ஏற்ப த்தப்படவில்ைலெயன
நான்
நிைனக்கின்ேறன்.
அைமச்சர் அவர்கள் இ ெதாடர்பாக ம் நடவ க்ைகெய க்க
ேவண் ம். ச தி அரசாங்கத் டன் எங்க க்கு மிக ெந ங்கிய
ெதாடர் இ க்கின்ற . அைமச்சர் அவர்கள் project proposal
ஒன்ைற அைமச்சி டாக அ ப்பிைவத்தால் அந்த ெதாடர்பி
டாக
அதற்குத்
ேதைவயான
நிதிையப்
ெபற் க்
ெகாள்ளலாம். ேம ம், ஓாி வாரங்க க்கு
ன் நாங்கள்
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க டன் நடத்திய ேபச்சுவார்த்
ைதயின்ேபா ,
ர் அல்ல
கிண்ணியா பிரேதசத்தில்
மீன்பி த்
ைற கெமான்ைற
அைமக்குமா
நான்
ேகாாிக்ைக வி த்தி ந்ேதன். அதற்கான சாத்தியக்கூற்
அறிக்ைகையப் ெபற் ேதைவயான நடவ க்ைக எ ப்பதாக
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கூறியி ந்தார். அதன்பிரகாரம்
நான் Chairman of the Ceylon Fishery Harbours Corporation
மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட ெபாறியியலாளர்கேளா
கைதத்
தி க்கிேறன். அதற்குாிய feasibility report ஐப் ெபற் க்
ெகாள்வதற்கான
ேவைலகள்
தற்ெபா
நடந்
ெகாண்
க்கின்றன. எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்
2014ஆம் ஆண்
வைடவதற்கு
ன்பாகவாவ
அந்த
fishery harbour அல்ல
நங்கூரமி ம் தளத்ைத அைமத் த்
தரேவண் ெமன்
ேகட் ,
என் ைடய
உைரைய
த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි
කිරීම ආර්ථික මූෙලෝපාය කර ගන්නවා නම් කෘෂිකාර්මික
නිෂ්පාදනය සහ ධීවර නිෂ්පාදනය එහි පධාන අංගයන් ෙවනවා.
රටක් ආර්ථික වශෙයන් දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ඒ රෙට්
කෘෂිකාර්මික, ධීවර හා අනිකුත් නිෂ්පාදනයන් දිරි ගැන්වුෙවොත්
පමණයි. නමුත් ෙම් රාජපක්ෂ ආණ්ඩු පාලනය තුළ රෙට්
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම පධාන ආර්ථික මූෙලෝපායක් විධියට
සලකා නැහැ. ඒක ඉතා ෙහොඳින්ම ඔප්පු ෙවනවා ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත ංශය සම්බන්ධෙයන් දක්වා තිෙබන
සැලකිල්ල දිහා බැලුවාම. පසු ගිය අවුරුදු ෙදක, තුනක කාලය තුළ

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ඇමතිවරයා බවට පත්
ෙවන්න කලින් ඉඳලාම ෙම් අමාත ාංශයට ෙවන් ෙවච්ච මුදල්
පතිපාදන එන්න එන්නම කප්පාදු කරමින් තිබුණා. 2012දී
රුපියල් මිලියන 3,069ක් ෙවන් කර තිබුණා. නමුත් ඇත්ෙතන්ම
ගත්ෙතොත් ඒක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 0.24ක් වුණා.
2013 දී ඒක රුපියල් මිලියන 2,687 දක්වා අඩු ෙවලා තිබුණා.
ඒක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 0.20යි. 2014 වර්ෂය
සඳහා දැන් ෙම් ඉදිරිපත් කරන අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,216යි. ඉතා පැහැදිලියි, 2012,
2013 කාලෙය්දී ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශයට
ෙවන් කළ මුදලින් රුපියල් මිලියන 382ක් අඩු කර තිෙබනවාය
කියන එක. 2013, 2014 කාලෙය්දී ෙම් අමාත ාංශයට ෙවන්
කරපු මුදලින් රුපියල් මිලියන 471ක් අඩු කර තිෙබනවා. එෙහම
නම් ෙකොෙහොමද අෙප් රෙට් ධීවර නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්ෙන්.
ඒෙකන්ම පැහැදිලියි, ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික මූෙලෝපාය නිෂ්පාදනය
වැඩි කිරීම ෙනොෙවයි කියන එක. ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික මූෙලෝපාය
ෙවලා තිෙබන්ෙන් සංචාරක ව ාපාරය පදනම් කර ගත්තු
කැසිෙනෝ සහ පාදඩකරණයට ලක් ෙවච්ච ආර්ථික මූෙලෝපායක්.
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම මූලික ආර්ථික මූෙලෝපාය බවට පත් කර
ගත්තා නම් ධීවර කර්මාන්තයට, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත ාංශයට ෙවන් කරන මුදල් පතිපාදන වැඩි ෙවන්න ඕනෑ.
මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා. එක්ෙකෝ
ආර්ථික මූෙලෝපාය විධියට නිෂ්පාදනයට ෙවන් කරන මුදල්
කප්පාදු කරන්ෙන් ෙවන වුවමනාවක් එක්කද, එෙහම නැත්නම්
ඇමතිතුමා එක්ක ෙවන පශ්නයක් නිසා මුදල් කප්පාදු කරනවාද
දන්ෙනත් නැහැ. ෙකොෙහොම හරි, දැන් ෙමතැන මුදල් අඩු
කිරීමක් පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය අය වැෙය් සඳහන් වුණු ෙදයක්
ගැන ඔබතුමා මීට ෙමොෙහොතකට කලින් පකාශ කළා, මුදල්
ඇමතිවරයා විධියට ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වාය
කියා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කරන බව. අමතර වශෙයන්
තවත් රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කරනවාය කියා. කියන්නත්
කනගාටුයි මීට මාසයකට ඉහත ෙවනකම් ඒ රුපියල් මිලියන
2,000න් සතයක්වත් ෙවන් කරලා තිබුෙණ් නැහැ කියන එක.
මාස කිහිපයකට කලින් යන්තම් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන්
කළා, ඒකත් අමතර වශෙයන්. ෙම් අය වැෙයන් තවත් රුපියල්
මිලියන 3,000, 4,000 ෙවන් කරනවාය කියා කිව්වා. 2015දී
රුපියල් මිලියන 5,000ක් ෙවන් කරනවාය කිව්වා. කලින්
අවුරුද්ෙද් විෙශේෂෙයන්ම ධීවර වරායවල්, නැංගුරම් ෙතොටුපළවල්
සඳහා පමණක් අමතර වශෙයන් තමයි රුපියල් මිලියන 2,000ක්
ෙවන් කරනවාය කිව්ෙව්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්
පිළිගන්නවා ඇති. එවැනි මුදලක් ෙවන් කෙළේ නැහැ ෙන්. ඒක
ෙන් ඇත්ත කථාව. මම දන්ෙන් නැහැ, මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා ඇයි ඒවා ෙදන්ෙන්
නැත්ෙත් කියලා. ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න නම්,
නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න නම් අඩුම ගණෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
ෙපොෙරොන්දු වුණා නම්, අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරනෙකොට
රෙට් ජනතාවට මහ හයිෙයන් ඒක පකාශ කළා නම් ඒ මුදල්
ෙවන් කළ යුතුව තිබුණා. නමුත් ෙවන් කරලා නැහැ. ඒක තමයි
තත්ත්වය. ඒ නිසා දැන් ෙම් අය වැෙයන් කියන කථාව ගැන
කිසිදු විශ්වාසයක් තියන්න බැහැ. සත පහක විශ්වාසයක් නැහැ.
ෙමොකද, ගිය අවුරුද්ෙද් ෙදන්නම් කියපුවාවත් තවම දීලා නැති
නිසා ලබන අවුරුද්ෙද් අලුෙතන් ෙදනවාය කියන විෙශේෂෙයන්ම
නැංගුරම් ෙතොටුපළවල් සඳහා ෙවන් කරනවාය කියන අමතර
මුදල් ෙවන් කිරීම සිහිනයක් පමණයි. ඒක ෙකෙරන වැඩක්
ෙනොෙවයි.
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ඒ විධියට ඇත්තටම ගත්ෙතොත් 2013 වසෙර් ෙවන් කළ
මුදලින් 2013 ෙනොවැම්බර් මාසය -ගිය මාසෙය් අන්තිම- ෙවන
ෙකොට ඒ ලබා දී තිෙබන මූල පතිපාදනවලිනුත් ලැබී තිෙබන්ෙන්
සියයට 58.91යි. ෙම් තිෙබන්ෙන්, "Summary of the Financial
Progress achieved as at 30th November, 2013". ෙම්ෙක්
තිෙබනවා, ඒ ෙවන් කළ මුදලිනුත් ඇත්තටම ගත්ෙතොත්
ඔබතුමන්ලාට රුපියල් මිලියන 2341.32යි. ඒ කියන්ෙන් සියයට
58.91යි ලැබී තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. ඉතින්
ෙකොෙහොමද, ලංකාව ආසියාෙව් මත්ස අපනයන ෙක්න්දය බවට
පත් කරන්ෙන්; ඉතින් ෙකොෙහොමද, ලස්සන දූපතක් ෙවච්ච අෙප්
රට වෙට්ම තිෙබන මුහුෙද් මාළු ටික අල්ලලා මත්ස නිෂ්පාදනය
වැඩි කරන්ෙන්; අෙප් මිරිදිය මත්ස නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්ෙන්.
ඒවා නිකම් සුරංගනා කථා විතරයි. ඒවා වාක ාංශ විතරයි. අය වැය
ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් ෙවච්ච පුස් වාක ාංශ පමණයි. යථාර්ථෙය්
කියාත්මක වන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමයි අද ධීවර
ක්ෙෂේතෙයන් යැෙපන ලක්ෂ 15කට වැඩි ජනතාවක් ඇත්තටම
ඉතාම අසීරු, දුක්ඛදායී තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා, සිලාවතුර, ගුරුනගර්, ගන්දර,
කලමැටිය කියන ධීවර වරායන් කඩිනමින් වැඩ නිම කිරීමට
රුපියල් මිලියන 1,000ක් අමතර වශෙයන් ෙවන් කරනවා කියා. ඒ
වාක කියන්ෙන් ෙමෙහමයි. "දැනටමත් ඉදිෙවමින් පවතින ෙමම
ධීවර වරායන් කඩිනමින් වැඩ නිම කිරීම" කියන එක සඳහා නම්
කරලා තිෙබන්ෙන් සිලාවතුර, ගුරුනගර්, ගන්දර, කලමැටිය.
දැනටමත් ඉදි ෙවමින් පවතින බවට ජනාධිපතිවරයා පකාශ කළ
ෙම් ධීවර වරායන්වල දැනටමත් ඉදි ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද
කියන එක ගැන ඔබතුමාෙග් අවස්ථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න.
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් කවුරු රවටන්න ෙම් වාෙග් පකාශ කරනවා
ද? "දැනටමත් ඉදි ෙවමින්" කියලා නිශ්චිතවම සඳහන් කර, ඒ
සඳහා තමයි රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කරනවා කියලා
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙමතැන කිසිදු ඉදි කිරීමක් ආරම්භ කරලා
නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. දැනටමත් ඉදි කරමින් තිෙබනවා කිව්ව
සිලාවතුර ධීවර වරාෙය් ෙමොනවාද ඉදි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත
නම්, එෙහේ ෙමොකුත් ඉදිරි කරලා නැහැයි කියන එකයි.
ඊළඟට ෙවන්නප්පුව, හලාවත, කප්පරෙතොට, ෙදොඩන්දූව,
මීගමු කලපුව සංවර්ධනය කිරීමට, ධීවර යාතා පමාණය වැඩි
කිරීමට ඒ සියලු ෙද්වල් සඳහා තමයි රුපියල් මිලියන 1,000ක්
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් අලුතින් ෙවන් කළ ෙනොෙපෙනන
රුපියල් මිලියන 1,000ට කලින් ගිය අවුරුද්ෙද් ෙදන්නම් කිව්ව
රුපියල් මිලියන 2,000 ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට ලැබිය යුතුව
තිෙබනවා. ධීවර ජනතාවෙග් සුභසාධනය ෙවනුෙවන් ගිය
අවුරුද්ෙද් ඒ මුදල ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා. ෙම්
අවුරුද්ද ඉවර ෙවන්න තව දවස් 20ක් විතර තිෙබනවා. අඩුම
ගණෙන් ඒ දවස් 20 ඇතුළතදීවත් ඔබතුමාට ෙමොනවා හරි කරලා
ඒ රුපියල් මිලියන 2,000 ගන්න ලැෙබ්වා කියලා මම පාර්ථනා
කරනවා. එෙහම ගන්න ලැබුෙණොත් ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාවට යම්
ෙසතක් අත්ෙව්වි.
ඇත්තටම දැන් ෙම් ධීවර ජනතාව මුහුණ ෙදන විවිධ පශ්න
තිෙබනවා. එකක් තමයි විවිධ ආපදාවලට ලක්වීම. ස්වාභාවික
ආපදා, මුහුෙද් ඇති වන රළු තත්ත්වයන් නිසා සිදු වන ආපදා,
ෙබෝට්ටුවල යාන්තික ෙදෝෂයන් නිසා මුහුණ ෙදන්න සිදු වන ආපදා
තත්ත්වයන්ට ගැළෙපන විධියට රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දීම
ඇත්තටම ෙහොඳයි. රක්ෂණ කමයක් අවශ ෙවලා තිෙබනවා.
හැබැයි, දැන් ෙම් රක්ෂණ කමය කියාත්මක කරන්න හදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? එතැන තමයි බරපතළ අවිශ්වාසය, සැකය
තිෙබන්ෙන්. දැනට ඒ ලබා ෙදන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන
රක්ෂණ කමය ගැන ධීවරයන්ට නිශ්චිත අවෙබෝධයක් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියලා පැහැදිලිත් නැහැ.
සමහර ෙපෞද්ගලික රක්ෂණ සමාගම් ගිහිල්ලා තමන්ෙග් ෙවෙළඳ
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promotion වැඩ කර ෙගන යනවා. හැබැයි, තමන්ට ලැෙබන
හිමිකම ෙමොකක්ද, ආපදාවකදී තමන්ට ලැෙබන ආවරණය
ෙමොකක්ද කියලා අවෙබෝධයක් ඒ promotionවලදී ඇත්තටම
ධීවර ජනතාවට පැහැදිලිව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අඩුම ගණෙන් ඒ
සම්බන්ධෙයන් නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් ධීවර අමාත ාංශය මඟින්
ෙමෙහය විය යුතුයි. ෙමොකද, අප දන්නවා ෙම් ධීවර ජනතාව රෙට්
ජාතික සම්පතක් බව. රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනය උපදවන ජාතික
සම්පතක් තමයි ධීවර ජනතාව. ඔවුන් මුහුණ ෙදන ආපදා
තත්ත්වයන්වල දී ඔවුන්ට රැකවරණය ලබා දීමද රජෙය් වග
කීමක්; අමාත ාංශෙය් වග කීමක්. අන්න ඒ නිසා ජාතික ධීවර
රක්ෂණ පතිපත්තියක්, ජාතික ධීවර රක්ෂණ කමෙව්දයක් සකස්
කළ යුතු ෙවනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, ඒෙක්
සියයට 50ක දායකත්වයක් ධීවර අමාත ාංශෙයන් ෙදන්න කියලා.
එෙහම කෙළොත් තමයි, ධීවරයා ෙවනුෙවන් රජය මැදිහත්
ෙවනවාය කියලා ධීවරයාට දැෙනන්ෙන්. එෙහම ෙනොකර,
ෙසලින්ෙකෝ, ඒෂියන් එලායන්ස් වැනි ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට
ඕනෑ ඕනෑ විධියට ඒ රක්ෂණ ෙවළඳ දැන්වීම් හරහා ධීවරයන්
අතරමං කරලා, ඔවුන් තවත් අසරණභාවයට පත් ෙවන්න ඉඩ
හැරිෙයොත් ඔබතුමන්ලාෙග් මැදිහත්වීම ගැන කිසිදු විශ්වාසයක්
නැති ෙවනවා. ධීවර ජනතාවෙග් ආපදාවලට රජය මැදිහත්
වනවාය කියන විශ්වාසය බිඳ වැෙටනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම
ධීවර ජනතාව සඳහා ජාතික රක්ෂණ පතිපත්තියක්, කමෙව්දයක්
සකස් කරලා එහි සියයට 50ක දායකත්වයක් රජය දරලා, ඉතිරි
සියයට 50 ධීවර ජනතාවෙග් දායකත්වය තුළ ෙගන යන
කමෙව්දයක් සකස් කරන්න. ඒකට ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් යන්තණයක් සකස් කරන්න.
ඒ සඳහා අවශ ශාඛා, කාර්යාල, ඒ ව හාත්මක ආයතන මුළු
රෙට්ම ස්ථාපනය කරන්න. එවැනි කමයක් හරහා තමයි ෙම්ක
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම නැතිව, "ෙමෙතක්
කල් මහ ෙබෝට්ටුවලට තිබුණා, දැන් ෙපොඩි ෙබෝට්ටුවලටත්
ජනවාරි 1වැනි දා සිට රක්ෂණය අනිවාර්යයි" කියලා නීති
පැෙනව්වාට, ඒවා කියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒ බලහත්කාරය
පාවිච්චි කෙළොත් ධීවර ජනතාව තවත් කබෙලන් ලිපට ඇදෙගන
වැෙටනවා. එෙහම නැතිව සැබවින්ම ෙම් අයට අවශ කරන
රක්ෂණ ආවරණය ලබා ෙදන්න අවශ කරන වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා දැන් ෙයෝජනා කරනවා, දැනට තිෙබන ධීවර
ඉන්ධන සහනාධාරය නතර කරලා, ඒ ෙවනුවට අලුත් සහනාධාර
කමෙව්දයකට යන්න. ෙම්කට ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් විවිධ
ෙහේතු දක්වනවා. නමුත් ඇත්ත හරය ගත්ෙතොත්, ෙම්ෙක්
තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. දැනට ලබා ෙදන
සහනාධාරත් කප්පාදු කරන කමෙව්දයක් ෙම්ක ඇතුෙළේ
තිෙබන්ෙන්.
දැනට මුළු රෙට්ම තිෙබන පධාන ධීවර යාතා වර්ග වන බහුදින
ධීවර යාතා, එක් දින ධීවර යාතා, කුඩා ෆයිබර් ග්ලාස් ධීවර යාතා,
ඒ වාෙග්ම යාන්තීකරණය කරන ලද ධීවර යාතා පමාණයන් අපි
බලමු. ඔබතුමන්ලාෙග්ම සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුව බහුදින ධීවර
යාතා 3,858යි, එක්දින ධීවර යාතා 953යි, කුඩා ෆයිබර් ග්ලාස්
ධීවර යාතා 19,709යි. ඒ වාෙග්ම පාරම්පරික ධීවර යාතා 1,842යි.
ෙම් සියලුම ධීවර යාතාවලට සහනාධාර ෙදනවා කියලා අපි
හිතුෙවොත්, ඒ යාතාවලට මාසයක් සහනාධාර ෙදන්න
ඔබතුමන්ලාට වැය වන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 34යි. දැන්
ඔබතුමන්ලා කරන්න යන්ෙන් ඒක ෙවනුවට ලබන 2014
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි පළමුවැනි දා ඉඳලා ඒ සහනාධාර කමය
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා, දැල් ආම්පන්න සඳහා පමණක්
සහනාධාර ෙදන කමයකට යෑමයි.

1925

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා]

1926

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

දැල් ආම්පන්න සඳහා පමණක් සහනාධාර ෙදන කමයට
යනෙකොට ඔබතුමන්ලා චකෙල්ඛනයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා.
ඒ චකෙල්ඛනෙය් ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, 2012 අවසානය
දක්වා -ඒ කියන්ෙන් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අවසානය වන ෙකොටලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන ඒ සහනාධාරය හිමි අයට පමණයි, ෙම්
දැල් ආම්පන්න සඳහා වුණු සහනාධාරය ලබා ෙදන්ෙන්ත් කියලා.
එතෙකොට අපි ගත කරන අවුරුද්දක කාලයක් -2013 අවුරුද්දතිෙබනවා. ඒ අවුරුද්දක කාලය තුළ අලුෙතන් සහනාධාර හිමිකම්
ලබන්න ලියා පදිංචි වුණු කිසි ෙකෙනකුට අඩුම ගණෙන් කප්පාදු
කරන තත්ත්වය යටෙත්වත් ෙම් දැල් ආම්පන්න සඳහා වූ
සහනාධාර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව එක පැත්තකින්
ඔබතුමන්ලා අවුරුද්දක් සම්පූර්ණෙයන්ම කපා හරිනවා. ෙම්
අවුරුද්දක කාලය තුළ සහනාධාරය ලැබිය යුතු; ඒ හිමිකම තිෙබන
ෙකොට්ඨාසයටවත් ෙම් නිකුත් කරපු චකෙල්ඛනය අනුව කිසිදු
සහනාධාරයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය ඉන්ධන සහනාධාරය
ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ, දැල් ආම්පන්න සඳහා ෙදන සහනාධාරය
ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් දැල් ආම්පන්න සඳහා
ෙදන සහනාධාරය ගණන් හදලා බැලුවාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා
ෙමය පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරද්දි පැහැදිලිවම තිෙබන්ෙන් පසු
ගිය කාලෙය් ගිය වියදම කප්පාදු කිරීමක්. ඉන්ධන සහනාධාරයවත්
හරියට දීගන්න බැරි තත්ත්වයක් යටෙත් ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා
කරන ෙම් විකල්පය තුළ තිෙබන්ෙන් ෙකොළය හංගා ගැහීමක්.
ඒකට ඔබතුමන්ලා විවිධ ෙහේතු දක්වනවා. ෙබෝට්ටු ෙදක, තුන
තිෙබන අය වැඩිපුර ගන්නවා කියනවා. ඒකට කමෙව්ද හදන එක
ඔබතුමන්ලාෙග් වග කීමක්. තමන්ෙග් පැත්ෙතන් ඒක නිවැරදි
කරන්න අවශ කරන යන්තණයක් හදා ගන්න බැරිකම නිසා
ඔබතුමන්ලා දැන් කරන්ෙන් ෙදන සහනාධාරයත් කප්පාදු කරන
තැනකට යෑමයි. දැන් ෙම් ෙදන්න හදන, නැත්නම් හඳුන්වා ෙදන
දැල් ආම්පන්න සහනාධාරය ඇතුෙළේ ඇත්තටම ෙවලා තිෙබන්ෙන්
මුළු සහනාධාර පමාණෙය් පැහැදිලි කප්පාදුවක්.
ඊළඟට, ඔබතුමන්ලා විටින් විට කිව්වා, ධීවරයින්ට life jacket
ලබා ෙදනවා, එය අනිවාර්ය කරනවා කියලා. ජීවිතාරක්ෂක life
jacket එක කියන්ෙන් ධීවරයින්ට තිෙබන පධාන ආරක්ෂක
උපකරණයක්. පසු ගිය කාලෙය් ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන මහා
ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කළා. "අපි ෙම්ක ෙබදා හරිනවා, ෙදනවා,
ෙම්ක පළඳින්න ඕනෑ, ෙම්ක අනිවාර්යයි"කියලා ඔබතුමන්ලා
කිව්වා. දැන් ඒ සඳහා නීති ෙග්න්නත්, ගැසට් නිෙව්දන ෙග්න්නත්
කථා බහ කරනවා. නමුත් ගැසට් නිෙව්දන ෙග්න්න කලින් ධීවර
ජනතාවෙග් ජීවිතාරක්ෂාවට
life jacket
ලබා ෙදන්න
ඔබතුමන්ලා අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද? දැනට
ෙකොපමණ දීලා තිෙබනවාද? ගම්පහ දිස්තික්කයට ෙකොපමණ
පමාණයක් දීලා තිෙබනවාද? ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය
කරන ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ඉන්නවා ෙන්. Life Jackets 150යි. දිස්තික්කයටම හම්බ වුණු ටික
ෙබදුෙව් කාටද? ඒ ෙබදුෙව්ත් ඔබතුමාෙග් ගම වන කැපුම්ෙගොඩට
පමණ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඇත්ත කථාව ඒක ෙන්. ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් ගම වන කැපුම්ෙගොඩ
පමණයි ජීවිෙත් ෙබ්රා ගන්න අමාරු දුප්පත්ම ධීවරෙයෝ ඉන්ෙන්.
ලංකාෙව් ෙවන ෙකොෙහේවත්ම නැහැ.

(The Hon. Vijitha Herath)

මෙග් පශ්නය ෙම්කයි. [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. වැඩ
පිළිෙවළක් තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ නැති එකයි ෙම්
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ වැඩ පිළිෙවළ නැති එකයි ෙම් පශ්න
කරන්ෙන්. දිස්තික්කයක් තිෙබනවා. වත්තලින් පටන් ගත්තාම
මීගමුව ෙකළවර ෙකොච්චිකෙඩ් දක්වා තිෙබනවා. කළපුවක්
තිෙබනවා. ඒ හැම තැනම ධීවරෙයෝ ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා.
කළපුෙව් විතරක් ධීවර පවුල් 15,000ක් විතර ජීවත් ෙවනවා. ඒ
ඔක්ෙකොම ඉන්දැද්දී ධීවර නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් ගමට life
jackets 150ක් දුන්නාම පශ්නයට උත්තරය එනවා ද? Life
jackets 150කින් උත්තර එනවා ද? එම නිසා තමයි මා කියන්ෙන්,
ෙම් life jackets ලබා දීම ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් නිවැරදිව
තවම කියාත්මක ෙවලා නැහැ කියා. ඒක පිළිගන්න. ඒකට
ෙක්න්ති අරෙගන වැඩක් නැහැ. ඇත්ත පිළිගන්න. ෙමොකද අද ඒ
ධීවර ජනතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් තමන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාවයි. ඔය
කියපු ආපදා තත්ත්වයන්, සුනාමි තත්ත්වය හැම ෙදයකටම
මුහුණ දීලා ජීවිත ගණනාවක් නැති වුණා. ඒ නැති ෙවච්ච
ෙවලාෙව් විවිධ රණ්ඩුත් රූපවාහිනිෙය් ෙපන්නුවා. ඒවා නිකම්
බයිස්ෙකෝප් වාෙගයි. ධීවරෙයෝ හැත්තෑ ගණනක් මැරුණු
ෙවලාෙව් ඔබතුමන්ලා ෙමොකද කෙළේ? රූපවාහිනිෙයන් ආපදා
කළමනාකාර ඇමතිට බැන්නා. එතුමා ධීවර ඇමතිට බැන්නා.
අන්තිමට ඒ ආපදාෙවන් විපතට පත් ෙවච්ච ධීවරයන්ට ලැබුෙණ්
ෙසොච්චමක්. නිකම් රණ්ඩුව දිහා බලා ෙගන හිටියා.
කාලගුණයා අෙනක් පැත්තට බැන්නා; මාළුගුණයාට බැන්නා.
මාළුගුණයා කාලගුණයාට බැන්නා. එච්චරයි වුෙණ්. කාලගුණයයි,
මාළුගුණයයි රූපවාහිනිෙය් ගහ ගත්තා. මැරිච්ච ධීවර ජනතාවෙග්
පවුල් අනාථ වුණා; අසරණ වුණා. ඇත්තටම ගත්තාම ඒකයි
වුෙණ්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ
කියන එකයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඒ නැංගුරම්
ෙතොටුපළවල වරායවලට ෙමොනවා ද අලුෙතන් සවි කරපු
තාක්ෂණික ෙමවලම්, තාක්ෂණික උපකරණ? ෙමොනවාද
ඔබතුමන්ලා සවි කෙළේ? [බාධා කිරීමක්] ඒ අගුණයා ෙන්. මම ෙම්
කථා කෙළේ ගුණයා ගැන. අගුණයා ගැන තවම කථා කෙළේ නැහැ.
අගුණයා ගැන ෙවනම කථා කරන්නට ඕනෑ. කාර් ෙර්ස් පදින්නකාල්ටන් සුපර් නයිට් පදින්න - ෙර්ස් ෙකෝස් එෙක්, පාෙර් වැලි
ෙකොට්ට දාන්න විතරක් ෙකෝටි ෙදකහමාරක් පමණ වියදම්
කරනවා. ෙම් අහිංසක ධීවරයන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න
තාක්ෂණික උපකරණයක් ගන්න සල්ලි නැහැ. ඒකයි ෙම් පශ්නය.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

හඳුන්වා ෙදනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

හඳුන්වා ෙදනවා. දැන් අවුරුදු ගණනක ඉඳලා හඳුන්වා
ෙදනවා. තවම නැහැ. ඒකයි ෙම් පශ්නය. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමන්ලාට උදව්වක් ෙම් කරන්නයි හදන්ෙන්. තාක්ෂණික
උපකරණයක් අරෙගන ෙදන්නයි හදන්ෙන්, වැලි ෙකොට්ට ගහන
එක නතර කරන්න. ෙර්ස්ෙකෝස් එෙක් කාල්ටන් නයිට් ෙර්ස්වලට
සල්ලි වියදම් කරන එක; හමුදාෙව් ෙකොල්ෙලෝ දාලා රෑ එළිෙවන
තුරු වැලි ෙකොට්ට ඇදලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි ෙකෝටි
ගණනක් නාස්ති කරන එක නතර කරලා-

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ෙමෝටර් බයිසිකල් එකක් ගන්න ෙකෙනකුට helmet එකක්
ගන්න ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Presiding Member)

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

ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

නැහැ, නැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු මන්තීතුමා බුද්ධිමත්ව කථා කරන්න ඕනෑ. ධීවරයන්ෙග්
පශ්න විසඳන්න කාර් යවන්න ද කියන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙහොඳයි.
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු
මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කමෙව්දය අවශ යි. රක්ෂණ
කමෙව්දය නිවැරදිව නැති පශ්නයත් මා මතු කරනවා. මීගමුව
කළපුව ආශිත පශ්නය ගැන ඊළඟට බලමු. 1956 ෙවනෙකොට ෙම්
කළපුෙව් තිබුණු භූමි පමාණය -ෙහක්ෙටයාර් පමාණය- අද
ෙවනෙකොට ෙකොච්චරකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා ද? ඇත්තටම
ගත්ෙතොත් ෙම් කාලය තුළ ෙහක්ෙටයාර් 850කින් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාම පිළිගන්නවා. ඇයි?
ඔබතුමාම අත්සන් කළ ලියුම් තමයි යවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්ක
නවත්වා ගන්න, එදා ව වසාය සංවර්ධන ඇමති කාලෙය්. හැබැයි
ඔබතුමාට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ඔබතුමා මීගමුෙව් ඉඳලාත්
මීගමුව කළපුව ෙගොඩවීම වළක්වා ගන්න. අද අනවසර ඉදි කිරීම්,
ඒ විතරක් ෙනෙවයි ඒ කුණු ෙරොඩු බැහැර කිරීම්; ඌරු ෙකොටුවල
තිෙබන ඒවා මීගමුෙව් කළපුවට එකතුෙවන එක වළක්වා ගන්න
බැරි ෙවලා. අද ෙරොන් මඩ පිරිලා. ඒ පිරිච්ච එක වළක්වා,
15000ක් වන මීගමුෙව් කළපුෙව් ධීවර ජනතාවෙග් ඒ ජීවෙනෝපාය
මාර්ගය ශක්තිමත් කරන්න තවම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
( மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

වැඩ පිළිෙවළවල් තිෙබනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

1928

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒ ෙකොෙහොම වුණත් එතැන ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා,
තවමත් උත්තරයක් නැතිව. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලා හදපු
ගාමීය ධීවර සංවිධාන එකතු කරලා සම්ෙම්ලනයක් හැදුවා.
1,10,000ක් විතර සාමාජිකෙයෝ රුපියල් 100 ගණෙන් ෙම්කට
ෙගව්වා. ඒ සල්ලිවලින් ධීවර ජනතාවෙග් ආපදා තත්ත්වයට උදවු
කරනවා කියලා තමයි කිව්ෙව්. හැබැයි ෙම් වන ෙතක් කිසිම
උදව්වක් කරලා නැහැ. හැබැයි ඔබතුමන්ලා ඒ මුදල පාවිච්චි
කරලා අරලියගහ මන්දිරෙය් ෙලොකු උත්සවයක් පැවැත්තුවා.
සමහර නිලධාරින්ට සම්මාන දුන්නා. ෙතෝරා ගත්ත දහ ෙදෙනකුට
විතර නම් සම්මාන දුන්නා. ඒකට රුපියල් ලක්ෂ 30කට ආසන්න
පමාණයක් වියදම් කළා. හැබැයි ආපදා තත්ත්වයකදී පෙයෝජනයට
ගන්නය කියලා ඒ ධීවර ජනතාවෙගන් රුපියල් සියය සියය එකතු
කර ගත්ත මුදල ධීවර ජනතාවෙග් ආපදා තත්ත්වයට ලබා
ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම කරන ගමන් ඔබතුමන්ලා නිෙයෝග නිකුත්
කරනවා. ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ධීවර අමාත ාංශෙය් ඉන්න
ෙසේවකයන්ෙග් දවසක වැටුප ෙම් ආපදා තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන
ධීවරයන්ට සහන ෙදන්න අය කර ගන්න ඕනෑ කියලා නිෙයෝග
නිකුත් කරනවා. ධීවර අමාත ාංශෙය් ෙසේවය කරන අයට රුපියල්
1,200ක - දවසට රුපියල් හතළිහක- ෙබොෙහොම ෙසොච්චම්
දීමනාවක් හම්බ වුෙණ්. ඒක ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙදනවා නම් කමක්
නැහැ. ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඒ නිලධාරින් ෙදනවා නම් පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා උඩින් කියන්ෙන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කියලා
තමයි. හැබැයි ඔබතුමන්ලා පහළට යන්තණය දුව වන්ෙන්,
මැදිහත් වන්ෙන් එෙහම ෙනොෙවයි; බලහත්කාරෙයන්. ඒ
ෙසේවකෙයෝ අසරණ ෙවනවා. ෙම්ක ෙනොදුන් ෙකනා ආයතනෙය්
ෙකොන් ෙවනවා. එෙසේ ෙකොන් වුණාම රස්සාව කර ගන්න බැරිව
යනවා. ඒ අයට බල කරලා තිෙබනවා, -අනියෙමන් බල කරනවාඅනිවාර්යෙයන් දවසක වැටුප ෙදන්න කියලා. එෙහම කරන්න
ඕනෑ නැහැ. නාස්ති කරන මුදල් -අර මම කිව්ව, වැලි ෙකොට්ට
ගහලා ෙර්ස් පදින සල්ලි තිෙබන්ෙන්- ඒවා දමන්න ෙකෝ ආපදා
අරමුදලට, ෙසේවකයන්ෙගන් දවසක පඩිය එකතු කරන්ෙන්
නැතිව. නිෙයෝජ අමාත වරුන්ෙග් පඩිය දමන්න ෙකෝ ෙම්කට.
ආපදා තත්ත්වය ෙවනුෙවන් මාසයක වැටුප පරිත ාග කරන්න
ෙකෝ, අහිංසක ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය හූරා කන්ෙන් නැතිව.

(The Hon. Vijitha Herath)

වැඩ පිළිෙවළවල් තමයි. ''වැ.පි. වැ .පි.'' තමයි අන්තිමට. ෙම්
මීගමුව කළපුව, ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන, ඔබතුමාෙග් ගමට
ආසන්නතම පෙද්ශෙය් තිෙබන ඔරු ෙතොටුපළවල් -බසියවත්ත
ඔරු ෙතොටුපළ- ඒවාෙය් තිෙබන තත්ත්වය වළක්වා ගන්න අදත්
ඔබතුමන්ලාට වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ,
ඇමතිතුමා සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන් නැද්ද, එෙහමත් නැත්නම්
අමාත ාංශෙයන් නිෙයෝජ අමාත තුමාව ගණන් ගන්ෙන් නැද්ද
කියලා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

( மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙහොඳට ගණන් ගන්නවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අපිට නම් ආරංචි එෙහම තමයි. එතුමාට වැඩිය සලකන්ෙන්
නැහැ, එතුමාට ෙමොකුත් නැහැ, ඒ නිසා තමයි ෙම් පශ්න මතු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

[බාධා කිරීමක්] පරිත ාග කළා. ෙසේවකයකුට පඩිය පරිත ාග
කරන්න- [බාධා කිරීමක්]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

එෙහම මාසයක වැටුපවත් දුන්නා නම් ෙහොඳයි. අර හම්බ
කරන ඒවාත් ටිකක් ෙදන්න.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ෙද්ශපාලනෙයන් ඒ ජරා වැඩ කරන්ෙන් නැහැ, කවදාවත්.
[බාධා කිරීමක්]

1929

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙද්ශපාලනෙයන් ෙනොෙවයි, බිස්නස් එෙකන්.

මීටර් පහයි.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(The Hon. Vijitha Herath)

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

1930

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

බිස්නස් එෙකන් කරන්ෙනත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

මීටර් පහක් නැහැ. ඔබතුමායි මමයි ගිහිල්ලා මැනලා බලමු.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

ෙද්ශපාලනෙයන් කරන බිස්නස් එෙකන්. ෙද්ශපාලනෙයන්
ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනෙයන් කරන බිස්නස් එෙකන් ෙගවන්න.
[බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

කවුද කියන්ෙන් නැහැයි කියලා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

ඔබතුමන්ලාෙග් ධීවර වරායන්, නැංගුරම් ෙතොටු ෙපොළවල්
පිළිසකර කිරීම් ගැන කියන්න ඕනෑ. දිගින් දිගටම හලාවත ෙතොටු
ෙපොළ ආපදාවලට ලක් ෙවනවා. හලාවත ධීවරෙයෝ පසු ගිය
දවස්වල අවස්ථා කීපයකදීම අනතුරුවලට ලක් වුණා; ජීවිත අහිමි
වුණා. හම්බන්ෙතොට ධීවරෙයක් ෙම් මෑතකදීත් නැති වුණා. ඒ අය
දිගින් දිගටම උද්ෙඝෝෂණය කරමින් කියනවා, ඒ තත්ත්වය ෙවනස්
කරන පිළියම් ෙයොදන්න කියලා. නමුත්
කරන්න අවශ
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් තවම බැරි වුණා, ඒකට අවශ කරන
ගල්වැටියක් ෙයොදවන්න. හලාවත ධීවරෙයෝ දිගටම කියන්ෙන්
ධීවරයන්ෙගන් අහලා, ධීවරයන්ෙගන් විමසීමක් කරලා, ඒ ගල්
වැටි ෙයොදන්න ඕනෑ සුදුසු තැන තීරණය කරන්නය කියලායි.
සමහර අයෙග් අත්තෙනෝමතික තීන්දු නිසා සමහර ගල් වැටි
ෙයොදලා තිෙබන්ෙන් ෙයොදන්න ඕනෑ තැන ෙනොෙවයි. ඒවායින්
නැති ජීවිත අනතුරු සිද්ධ ෙවනවා. ඒකට තවම මැදිහත් වීමක්
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් කරලා නැති නිසා ධීවරෙයෝ විධියට ඒ
අයෙග් මැසිවිල්ල, ඒ අයෙග් පශ්නවලට උත්තරයක් ෙනොලැබීම
තවදුරටත් ඉස්සරහට යමින් තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දික්ඕවිට ධීවර වරාය හදද්දී ඔබතුමන්ලා
ෙබොෙහොම ලස්සන වචන දමලා කිව්වා, "දකුණු ආසියාෙව් මත්ස
අපනයන ෙක්න්දය" කියලා. "දික්ඕවිට ධීවර වරාය" කියලා
ලස්සන ෙපොතක් නිකුත් කරලා, අභිමංගල යක් -ෙලොකු
උත්සවයක්- පැවැත්තුවා. ඒ උත්සවවලටත් ලක්ෂ ගණන් මුදල්
වියදම් කළා. "දකුණු ආසියාෙව් මත්ස අපනයන ෙක්න්දය"
කියලා නම් කරලා ඒකට යූෙරෝ මිලියන 53ක ණය මුදලක් ගත්තා.
ණයට ෙපොලියත් ෙගවනවා. 2013.01.16 වන දා ෙමය ආරම්භ
කරලා තිබුණා. අද ෙමොකක්ද තත්ත්වය? ඔබතුමන්ලා මුදණය කර
නිකුත් කළ ෙපොෙත්ම ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, "උතුරු සහ
දකුණු වශෙයන් ෙකොටස් ෙදකකින් සමන්විත දික්ඕවිට ධීවර වරාය
දකුණු භාගෙය් ෙහක්ටයාර් 05කින්ද, මීටර් 5ක් ගැඹුරින් ද යුත්
ජාත න්තර පමිතීන්ට මුළුමනින්ම අනුගත වූ ෙටෝලර් යාතාවලින්
මසුන් ෙගොඩබෑමට සියලු පහසුකම් ඇති ජාත න්තර වරාය
ෙකොටස ෙව්." කියලා. මීටර් 5ක් ගැඹුරයි කියලා, ජාත න්තර
පමිතීන්ට අනුකූලයි කියලා ඔබතුමන්ලා එදා ෙම් දික්ඕවිට වරාය
ගැන පුරසාරම් ෙදඩුවා. අද ගැඹුර කීයද? මීටර් තුන හමාරයි.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැහැ, මීටර් පහයි.

(The Hon. Vijitha Herath)

කිමිදිලා බලමු.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමා එෙහම කියනවා නම් ෙමොකක් ෙහෝ විද ාත්මක
දත්තයක් ෙදන්න අපිට.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

විද ාත්මක දත්ත ඇති ඔතැන.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මීටර් පහයි. දැන් මීටර් හය ෙවන ෙතක් හාරන්න හදනවා, අපි.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒ නිසා තමයි, අද ඒ ධීවර වරායට ෙබෝට්ටු එන්ෙන් නැත්ෙත්.
ඒකයි අද පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අපනයන ෙක්න්දය
හැදිලා නැහැ. ඇයි? ඒ අවශ පමාණයට ගැඹුර නැහැ. ගැඹුර නැති
නිසා තමයි, අද එතැනට ෙබෝට්ටු එන්ෙන් නැත්ෙත්. ෙකෝ ඒකට
නිකුත් කළ ශක තා වාර්තාව? ශක තා වාර්තාව පුළුවන් නම්
ඉදිරිපත් කරන්න.[බාධා කිරීමක්] නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන්
එතැනයි. ඔබතුමා දැන් කලබල වන්න එපා.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

[බාධා කිරීමක්] -මීටර් 5 වන තුරු ෙවනස් කරලා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මීටර් 5ක් දැන් නැහැ. ඒකයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. එෙහනම්
ඇයි ෙබෝට්ටු එන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙබෝට්ටුවලට එන්න බැහැ.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මීටර් පහක් නැහැ.

සියලු වාර්තා මා ෙපන්වන්නම්.
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

වාර්තා ෙපන්වන්න. ගිහින් ගැඹුර බලමු ෙකෝ. වාර්තාවල මීටර්
5ක්, 10ක් ඇති. ඇත්ත කථාව ෙබෝට්ටුවලට එන්න බැහැ කියන
එකයි. ෙබෝට්ටුවලට එන්න බැරි අවශ කරන ගැඹුර නැති නිසායි.
ඒකට ගත්ත ණය ෙපොලියත් සමඟ අපට ෙගවන්න ෙවලා
තිෙබනවා. ඇත්තටම දික්ඕවිට වරාය අපි අෙප්ක්ෂා කළ
තත්ත්වයට නැහැ; ඒ පමිතියට නැහැ. ඒක ජාත න්තර පමිතිය
ෙනොෙවයි. ජාතික පමිතියටවත් නැහැ. ඒකයි පශ්නය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ශබ්දය තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ වැඩය හරියට
ෙකෙරන්න ඕනෑ. එතැන බරපතළ අඩුවක් තිෙබනවා. ගිහින්
කිමිදිලා මැනලා බලන්න. පුළුවන් නම් අර හිනාෙවන මන්තීතුමා
වතුෙර් ඔබලා ඒ උසටවත් තිෙබනවාද කියා බලලා එන්න.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා කිව්වා, විෙශේෂෙයන්ම ධීවර
ජනතාවෙග් ඒ ආම්පන්න සහ ෙබෝට්ටු සඳහා බදු නිදහස් කරනවාය
කියලා. බදු නිදහස් කරනවාය කියා ෙම් අය වැෙයනුත් කියා
තිෙබනවා. හැබැයි, නිශ්චිතව ෙමොනවාවලද බදු නිදහස් කරන්ෙන්?
කීයකින් බදු අඩු කරනවාද? එෙහම ෙමොකුත් නැහැ. ෙම්ක නිකම්
පාෙවන වාක යක් විධියටයි තිෙබන්ෙන්. දැනට ධීවර ආම්පන්න
සඳහා ෙර්ගු බද්ද සියයට 12යි; ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද සියයට
2යි; වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොල සංවර්ධන බද්ද සියයට 5යි; වැට්
බද්ද සියයට 15යි. දැනට ෙම් බදු ඔක්ෙකොම ධීවර ආම්පන්න සඳහා
අය කරනවා. ෙම්වා ඉවත් කරනවාය කියා කිව්වාට ෙමෙතක්
ඉවත් කරලා නැහැ. ඒක තමයි, ධීවර ජනතාවට පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් දැල් ආම්පන්න සඳහා විශාල මුදලක් යට කරන්න
ෙවනවා. ඉන්ධන, දැල් ආම්පන්න සඳහා යන වියදම, ෙවෙළඳ
ෙපොළක් නැතිකම නිසා මුහුණ ෙදන ගැටලු ඒ ඔක්ෙකොමත් සමඟ
ධීවර ජනතාව අසරණ ෙවලා සිටින නිසා, නිදහස් කරනවාය කියන
වචන ටික විතරක් කියන්ෙන් නැතිව හරියට නිශ්චිතව ධීවර
ජනතාවට කියන්න අපි අහවල් දැල් ආම්පන්නවලින් ෙමච්චර බදු
අඩු කරනවාය කියලා. එෙහම නැතුව පසු ගිය අය වැෙය්දී වාෙග්
නිකම් හිස් වාක දැම්මාට ඒවා ජනතාව භාර ගන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා විෙශේෂෙයන්ම දැල් ආම්පන්න ෙගන්වීම සම්බන්ධව පැහැදිලි
බදු අඩු කිරීමක් අවශ ෙවනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් අමාත ාංශය
යටෙත් විවිධ ආයතන -ධීවර සංස්ථාව, ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත
සංස්ථාව- තිෙබනවා ෙන්. එවැනි ආයතනවල මූල පාලනය සහ
පරිපාලනය බිඳ වැටීම් පිළිබඳව ඔබතුමාට බරපතළ ෙචෝදනා
තිෙබනවා. ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන එම ෙචෝදනා නිකම් ආවට
ගියාට ෙනොෙවයි, සාක්ෂි සහිතව කරුණු සහිතව ඒ ආයතනවල
තිෙබන ෙතොරතුරුත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඔබතුමාට
අමාත ාංශය නිවැරදි කර ගන්න වුවමනා නිසායි. ඔබතුමාට
තිෙබන එක පබල බරපතළ ෙචෝදනාවක් තමයි, ඔබතුමාෙග් බිරිඳ
ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් විධියට ෙම් විවිධ පත් කිරීම්වලට මැදිහත්
ෙවනවාය කියන එක; අයථා පත් කිරීම් විෙශේෂෙයන්ම හැට පැනපු
වයසක අය -අවුරුදු 71 තරෙම් වයසක අය- ෙම්ෙක්
කළමනාකාරීත්වයට පත් කරනවාය කියන එක. විෙශේෂෙයන්ම
බන්දුෙසේන මහත්මයාව වයස අවුරුදු 71දී තමයි -

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමා ෙම් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? එතුමා ඇවිත් මාස 2යි,
නැත්නම් 3යි.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

එක්ෙකෙනක් බන්දුෙසේන.

1932

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් ඉහළම මට්ටෙම් ඉඳලා - [බාධා
කිරීමක්]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

වයස කීයද?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒක තමයි, උපෙද්ශක කියා දමා තිෙබන්ෙන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

වයස කීයද?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

උපෙද්ශකවරුන්ට වයස් සීමාවක් නැහැ. ඔබතුමා මතක තබා
ගන්න සීටීබී එක ෙගොඩ ගත්ත මනුෂ යා. මිනිස්සුන්ට පරිභව
කරලා නිකම් ෙබොරුවට කථා කරන්න එපා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

වයස කීයද? ෙම් රටට ඇෙහන්න කියන්න.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පරිපාලකෙයක් අවශ නිසා - [බාධා කිරීමක්]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ෙම් නිලධාරින්ෙග් වයස කීයද කියලා කියන්න. ඒක තමයි
පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඕනෑ තරම් නිලධාරින් සිටිනවා. [බාධා
කිරීමක්] අවුරුදු 71යි. හරිද? ඊළඟට සාමාන ාධිකාරිවරයා පත්
කිරීම. අෙබ්ෙසේකරව පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්]
අෙබ්ෙසේකරටත් හැට පැනලා තිෙබන්ෙන්. ධීවර සංස්ථාෙව්
අලාභය මිලියන 60, 70ක් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] හරි, මිලියන
40යි කියමු. දැන් ඔබතුමාම කියනවා, මිලියන 40යි කියලා. ධීවර
සංස්ථාෙව් අලාභය -පාඩුව- ෙම් වාෙග් ෙවන්ෙන් ෙමන්න ෙම්
වාෙග් හැට පැනපු වයසක උදවිය -වැඩ බැරි මහත්වරු- පත් කරන
නිසායි. ඒක තමයි පශ්නය. ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම මත
පෑලියෙගොඩ ෙවෙළඳ ෙපොෙල් මාළු මාර්කට් එෙක්දී ඔබතුමන්ලා
ඉතා පැහැදිලිව ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙකොළඹ මාර්කට් එෙක් හිටපු
ෙවෙළන්දන්ට පෑලියෙගොඩ මාර්කට් එෙක් කඩ ෙදනවාය කියලා.
සමහර අයට ලිඛිතව ෙපොෙරොන්දු වුණා; ගිවිසුම් අත්සන් කළා. ඒ
ගිවිසුම්වලට අත්සන් කරන්න ලක්ෂ 3, 4 ගත්තා. අද වන ෙකොට
අවුරුදු 2ක් විතර ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් ෙබොෙහෝ
කාලයක් ගත වුණු අය ඉන්නවා, තවම හම්බ ෙවලා නැහැ. දැනට
ලැබිලා නැති අය 40ක් 50ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ අතර තුෙර්දී -

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

තමුන්නාන්ෙසේ ඒ අයෙග් සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන්ද කථා
කරන්ෙන්?

1933

පාර්ලිෙම්න්තුව

1934

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Presiding Member)

ඔව්, සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන්.

Order, please! ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා.

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙගදර ඉන්න brokerට ෙදන්න කියලා ද තමුන්නාන්ෙසේ මට
කියන්ෙන්. එතැන ලෑල්ෙල් කුලියට හිටපු මිනිහාට මම දුන්නා.
තමුන්නාන්ෙසේ එන්න පෑලියෙගොඩට. ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සුන්ෙගන්
අහන්න ෙකොෙහොමද කියලා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ස්ථාවර නිෙයෝගවලට විරුද්ධව - [බාධා කිරීමක්]

He is violating the Standing Orders and referring to
the conduct of an Hon. Minister. He cannot do that
according to the Standing Orders. හැට පිරුණත් වඳුරා ගහ
උඩ. ඒක දැන ගන්න. හැට පිරුණත් වඳුරා ගහ උඩ.

(The Hon. Vijitha Herath)

ෙගදර වැඩ කරන කාන්තාවකට එතැනින් එක කඩයක් දීලා
නැද්ද?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

කාටවත් දීලා නැහැ.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබතුමා ෙහොඳට ෙහොයලා බලන්න. දැන් මාළු market එෙක්
ඇත්තටම කඩවල් කරන්ෙන් කවුද? කුලියට දීපු අය කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔබතුමාෙග් සමහර හිතවත් අය අරෙගන
ඒ අය ෙවනත් අයට ආපහු කුලියට දීලා තිෙබනවා. තමන්ෙග්
ආදායෙමන් සියයට 6ක් 7ක් commission එක ෙදනවා ඒ
බලපතලාභියාට; කෙඩ් අයිතිකාරයාට. ෙම්ක මාෆියාවක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. එතැන වාර්ෂික ආදායම රුපියල් මිලියන
ගණන්වලින් ගන්නවා. ඔබතුමා කැළණිෙය් චණ්ඩියාට දීපු නැති
එක ෙහොඳයි. කැලණිෙය් චණ්ඩියාත් එක්ක ඔබතුමා fight කළා,
ඒක හරි. හැබැයි, කැලණිෙය් චණ්ඩියාත් එක්ක fight කරලා
ඔබතුමාෙග් ෙබ්රුවල කට්ටිය දමා ගත්ෙතොත් වැරදියි. ඒ නිසා
ෙබ්රුවල දමිත්ෙග් වැලි ජාවාරමට උදව් කරනවා වාෙග් මාළු
market එෙක් සමහර අයට උදව් කරන්න යන්න එපා.
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් උදව් කරනවා නම් ඒක ෙවනම කරන්න.
දමිත්ට ඕනෑ විධියට වැලි ටික විකුණා ගන්න ඉඩ දීලා ඒකට
commission ගන්නවා වාෙග්, ඒ මාෆියාව කරන්න එපා. ඒක ඔබ
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමාට අයුතු ෙචෝදනා කරමින් පකාශ කළ ෙද්වල්
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට මම නිෙයෝග කරනවා.
ගරු මන්තීතුමා,
තිෙබනවා.

ඔබතුමාට

තව

විනාඩියක

කාලයක්

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු ඇමතිතුමාට මම ඉතා පැහැදිලිව කියන්නම්. මම කිව්ෙව්
ඇමතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් ගැන. ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්
කියන්ෙන් ඇමතිතුමාෙග් භාර්යාව. ඒක අයුතු ෙලස කරන ලද
ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නැහැ, නැහැ ගරු මන්තීතුමා, එම කාරණය සම්බන්ධෙයන්
ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්. වැලි ෙගොඩ දැමීම සම්බන්ධෙයන් ෙවනත්
පුද්ගලෙයකුෙගන් ෙකොමිස් ලබා ගැනීමක් පිළිබඳව ෙචෝදනා
කළා. ඒ පකාශය පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනියි.
ඒ ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට මා නිෙයෝගයක්
කළා.

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

ෙහොඳ නැහැ.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා මට කියන්න, ෙබ්රුවල දමිත්
වැලි business එක කරන්ෙන් නැද්ද?

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

කාන්තාවකට දුන්ෙන් නැති වුණාම ඒ දුකට තමුන්නාන්ෙසේට
ඇවිල්ලා කියනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

නැහැ, නැහැ. දුකට ෙනොෙවයි. හිටපු ධීවර ඇමතිතුමාත් කිව්ෙව්

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

I rise to a point of Order.

ෙබ්රුවල දමිත් වැලි business එක කරන්ෙන් නැද්ද? ඒවා
ෙහළිදරවු කිරීම අෙප් වග කීම. ඒක එෙහම ෙනොෙවයි නම් ගරු
ඇමතිතුමනි, ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. ඒ කථාව
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න එපා. ඒක වැරදියි.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ධීවර අමාත ාංශෙය් තනතුරුවලට ඔබතුමා ෙද්ශපාලන
ෙහන්චයියලා පත් කළාම ඔබතුමාෙග් කීර්ති නාමයයි නරක්
ෙවන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් කීර්ති නාමය නැති ෙවලා, ඔබතුමාෙග්
ධීවර සංස්ථාව පාඩු ලබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
එතෙකොට මාළු market එෙක් සිදු වන business එෙකන්
ඔබතුමාෙග් කීර්ති නාමය විතරක් ෙනොෙවයි රෙට් මත්ස
නිෂ්පාදනයත් කඩා ෙගන වැෙටනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කාලය අවසන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒ නිසා දමිත්ෙග් වැලි business එක නතර කරලා සුදුසු අයට
ඒවා ලබා ෙදන්න. ඒ ජාවාරම නතර කරන්න. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැන් ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න
නිෙයෝජ අමාත තුමා. [බාධා කිරීමක්]

[අ.භා. 3.05]

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - கடற்ெறாழில், நீரக
வள லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම මම ශී ලංකාෙව්
මුළු ධීවර පජාවම ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මෙග්
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමනවා. එතුමා ෙමවර අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් අපට ලබා ෙදන විශාල සහනවලට අමතරව ධීවර
ක්ෙෂේතෙයන් අෙප් අමාත ාංශය ලබා තිෙබන දියුණුව සහ පගතිය
පිළිබඳව අය වැය කථාෙව්දී වර්ණනාත්මකව කථා කළා. හිටපු
ධීවර අමාත වරෙයක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට ලබා
ෙදන ෛධර්ය හා ශක්තිය ෙවනුෙවන් මම නැවතත් එතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදුරද මඩුළු සභාපතිවරයා
හැටියට එතුමාට ෙමතැනදී නා නා පකාර ගල් මුල් පහාර එල්ල
කරනවා, ෙචෝදනා නඟනවා මම අහෙගන සිටියා.

1936

ධීවර ක්ෙෂේතය නංවන්න ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය තුළින්
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක අධ යනය කෙළොත්
කුඩා ධීවරයාෙග් ඉඳලා මහා පරිමාණෙය් ධීවරයා දක්වා සෑම
ක්ෙෂේතයකටම කරන්න පුළුවන් සෑම ෙදයක්ම, සෑම සහනයක්ම
ලබා ෙදන්න අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කර තිෙබන
බව ෙපනී යනවා. අෙප් අමාත ාංශයට ෙලොකු සහායක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට බහුදින යාතා හිමියන්ට, ඊළඟට
කුඩා යාතා හිමියන්ට සහන ලබා දී තිෙබනවා. අපට ෙදන ණය
සහනාධාරවලට අමතරව ව ාපාරික පජාව සඳහාත් දිවි නැඟුම
වෙග් වැඩ පිළිෙවළවල්වලටත් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය තුළින්
සහන විශාල පමාණයක් ලබා දී තිෙබනවා.
දැන් ගරු මන්තීවරෙයක් මිලියන 2,000 ගැන කථා කළා.
ඊළඟට, ෙම් අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන රුපියල්
මිලියන 1000 ගැන කථා කළා. මමයි, ඇමතිතුමායි අතර
ආරවුලක් ඇති කරන්න හදනවා. ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි,
අපි ෙදෙදනා ෙබොෙහොම මිතත්වෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒ
මිතත්වය සහ සම්බන්ධීකරණය කාටවත් කඩන්න බැහැ, ෙවන
ෙවන හැප්පිලි ආවාට. ඔබතුමා මෙග් ගම ගැනත් කථා කළා. සරත්
ගුණරත්න ගමට ආදරය කරනවා. ගමට ආදරය කරන්ෙන්
නැත්නම් කාටද ආදරය කරන්ෙන්? ගමට විතරක් ෙනොෙවයි, මම
මුළු තලාෙහේන ෙප්රුවටම ආදෙරයි. ඔබතුමාත් ඒ පැත්තට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් මට මතකයි, ඔබතුමා ආපු විධිය.
ඔබතුමා දන්නවා, ඒ පෙද්ශෙය් තමයි අහිංසක, අඩු ආදායම්ලාභි
ධීවරයින් ඉන්ෙන් කියලා. ධීවර වරායක් හදනවා කියන්ෙන් ෙහට
ගිහිල්ලා ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදනවා වාෙග් ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ඔබතුමා ඇහුවා, ෙමොනවාද හදලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අපි
තාක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළ ඔස්ෙසේ ඒවාෙය් වාර්තා අරෙගන අවශ
කටයුතු කරෙගන යනවා.
පසු ගිය කාලය තුළ හදපු ධීවර වරායන් ගණනාවක් අසාර්ථක
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සාර්ථක ධීවර වරායක් ෙගොඩ නඟන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය අලුතින් අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළට
ඇතුළු කරනවා. ෙතල් සහනාධාරය ගැන මහ ෙලොකුවට සමහර
අය කථා කළා. කනගාටුයි කියන්න, පසු ගිය කාලය තුළ අෙප්
ධීවරයාට "ෙසොරා" කියන වචනය පාවිච්චි කරන තත්ත්වයට
සමහර මාධ ය කටයුතු කළා. ඇයි ෙම් ධීවරයාට "ෙසොරා" කියන
වචනය පාවිච්චි කෙළේ? අෙප් ගරු මිල්ෙරෝයි ඇමතිතුමා වාෙග්ම
අෙප් තවත් ගරු මන්තීතුෙමකු කිව්වා වාෙග්, ෙම් ෙතල් ටික
මුදලට විකිණීෙම් තත්ත්වයකට සමහර ධීවරෙයෝ පත් වුණා.
Shedකාරෙයෝ ෙපෝෂණය වුණා. අවසානෙය්දී ඇමතිතුමා
අමාත ාංශෙය් නිලධාරිනුත් සමඟ මුදල් අමාත ාංශයත් එක්ක
සාකච්ඡා කරලා ගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් කාරණය දැනුම් දුන්නා.
ඒ අනුව අපි ධීවර යාතාවලට ෙදන ලද සහනයට අමතරව දැල්
ආම්පන්න ගන්න මුදලක් ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහනාධාරය ෙවනුවට ලස්සන වචනයක්
කියනවා. එතුමා කිව්ෙව් ධීවරයා ආර්ථික අතින් ෙපෝෂණය කිරීම
කියලායි. ආර්ථික අතින් ධීවරයාෙග් ආදායම නැංවීෙම් ඒ වැඩ
පිළිෙවළ ඔස්ෙසේ ධීවරයාට අවශ කරන දැල් ආම්පන්න ගන්න
මුදල් ලබා ෙදනවා. බහුදින යාතාවලට රුපියල් 374,000ක්,
එක්දින යාතාවලට රුපියල් 230,000ක්, අෙනක් යාතාවලට
රුපියල් 112,500ක් වශෙයන් එතුමා ඒ ගණන් ටික කිව්වා. ධීවර
යාතාවලට අවශ ආම්පන්න, මරු වැල් වැනි ෙද්වල් ලබා ගන්න
ණයක් හැටියට ෙනොෙවයි පදානයක් හැටියට ෙම් මුදල ධීවරයන්ට
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලය තුළදී සියලු
ෙදනාටම බලා ගන්න ඒ විස්තර ඇතුළත් ලියවිල්ල මම සභාගත*
කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

1937

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා]

අපිට ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. මීගමුෙව් අෙප් ධීවර
සෙහෝදරවරු කෑ ගැහුවා, "අෙප් මාළු ටික විකුණා ගන්න බැහැ, පිට
රටින් මාළු ෙගෙනනවා, අෙප් සාලෙයෝ ටික, හුරුල්ෙලෝ ටික
විකුණා ගන්න බැහැ, පරව් ෙගෙනනවා, කුම්බලාෙවෝ ෙගෙනනවා,
කට්ටාෙවෝ ෙගෙනනවා, ෙම්ෙක් කිසිම පමිතියක් නැහැ,
කමෙව්දයක් නැහැ" කියලා. අෙප් අමාත ාංශෙයන් ෙම්ක නතර
කරන්න කියලා ගරු ජනාධිපතිතුමාට පැමිණිලි කළා. ෙම් වන
ෙකොට පිට රටින් ෙගන්වන මාළුවලට විශාල විධිෙය් බදු වැඩි
කරලා, පිට රටින් මාළු ෙගෙනන එක අඩු කරන්න වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව මාළු ෙහෝ ෙව්වා කරවල
ෙහෝ ෙව්වා පිට රටින් ෙගන්වීෙම්දී අෙප් අමාත ාංශය එක්ක
සම්බන්ධීකරණ වැඩ පිළිෙවළක් ෙකෙරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒ
අයට මාළු ෙගන්වන්න ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන තීරණයට අපි
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව කරවලවලට, හාල්මැස්සන්ට,
උම්බලකඩවලට බදු අය කරනවා. සමහරු කෑ ගහනවා, පරිප්පුවල
බදු වැඩි කළා කියලා. ලංකාෙව් හසු ෙවන හාල්මැස්සන් ගැන
වාෙග්ම කරවලට අවශ කරන මාළු පිළිබඳවත් TNA පක්ෂෙය්
ගරු ෙසල්වරාසා මන්තීතුමාත් කථා කළා. කරවල නිෂ්පාදනය
කරන්න විශාල ශක්තියක්, ෛධර්යයක් දීලා තිෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කාන්තාවන්ට රුපියල් ලක්ෂ
ෙදකහමාරක ෙපොලී රහිත ණයක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව ධීවරයින් ශක්තිමත් කරන්න
"ධීවර දිරිය", "දිවි නැඟුම" වැනි වැඩ පිළිෙවළවල් ගණනාවක්
දියත් කර තිෙබනවා. ස්වයං රැකියාවක් විධියට අෙප් රෙට් සමහර
පෙද්ශවල කරවල සහ උම්බලකඩ ෙව්ලනවා. අපට අවශ කරන
කරවල අෙප් රෙට්ම නිපදවා ගන්න ඒ තුළින් අපි උත්සාහ
කරනවා. අද අෙප් රෙට් නිපදවන උම්බලකඩවලින් සෙතොස
ඉල්ලන පමාණයවත් සපුරන්න අපිට බැහැ. අපි ෙම් කර්මාන්තය
පචලිත කරලා ගම්වලට අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ දවස්වල
දකුණ පෙද්ශෙය් හදපු උම්බලකඩවලට ලංකාෙව් විශාල
පසිද්ධියක් තිබුණා. අෙප් අමාත ාංශය වාෙග්ම වෘත්තීය සමිති
මැදිහත් ෙවලා ගෘහස්ථ කර්මාන්තයක් විධියට ඉතා අඩු මිලට
උම්බලකඩ නිපදවන්න යන්තයක් හදලා තිෙබනවා. ඒ යන්තය
තුළින් උම්බලකඩ නිපදවන්න පුළුවන්. හාල්මැස්සන්, කරවල
කියන ඒවාට විශාල විධිෙය් බදු පැනවූෙව් අෙප් ලංකාෙව් ධීවර
සෙහෝදරත්වය දියුණු කරලා, ෙම් ධීවර සෙහෝදරයින්ට අවශ
කරන ශක්තිය ලබා ෙදන්නයි. මාළුවලට ඒ විධිෙය් බදු පැනවූෙව්
ඒකයි. විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, ගණන් මිමි කියන්න
කියලා. මම ඉතාම ආඩම්බරෙයන් ෙම් කාරණය කියනවා. මුදල්
අමාත ාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරුන් සමඟ බදු පැනවීම
සම්බන්ධෙයන් අප කළ සාකච්ඡාෙව්දී කිව්වා, ෙම් වන ෙකොට
දැල්ලන්ට තීරු බදු අඩු කරලා තිෙබනවාය කියලා. බදු පැනවීම
ෙකොයි ආකාරයටද, ෙකෙරන්න ඕනෑ කියලා අප සමඟ සාකච්ඡා
කළා.
ඊට අමතරව ෙබෝට්ටු එන්ජින්වලට, දැල් ආම්පන්නවලට අඩු
බදු කමයක් සකස් කරලා අෙප් සීෙනෝර් ආයතනය හරහා ඒවා
ලබා ෙදන්න අපි ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. ෙමන්න
ෙමතැනදී තමයි, ධීවරයාට අවශ කරන ඒ සහනය ලබා ෙදන්ෙන්,
ධීවරයාට අවශ කරන ආදායම වැඩි කර ගන්න පුළුවන් වැඩ
පිළෙවළක් සකස් කරන්ෙන්. දැල් ආම්පන්න ටික අඩුවට
ලැෙබනවා, එන්ජිම අඩුවට ලැෙබනවා, අවශ
කරන
ආම්පන්නවලට ෙම් විධිෙය් පදානයන් අෙප් අමාත ාංශෙයන්
ෙකෙරනවා. ඊට අමතරව දියවර දිරිය ණය ෙයෝජනා කමය තුළ
කිසිම බැඳුම්කරයක් නැතුව - කිසිම deed එකක් නැතුව, තම
තමන්ෙග් සහතික මත ලංකා බැංකුව හරහා සෑම සමිතියකටම
රුපියල් ලක්ෂ 20ක් දක්වා ණය ලබා ෙදන්න ෙම් වන විට වැඩ

1938

පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා. දියවර දිරිය ණය ෙයෝජනා
කමය යටෙත් රුපියල් ලක්ෂ 20ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබා
දීෙමන් ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ඕනෑම කර්මාන්තයක් ෙගොඩ නඟන්න
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන විට හදලා තිෙබනවා. ෙමන්න
ෙමතැනදී තමයි අපි දකින්ෙන් ධීවර ක්ෙෂේතය ඉදිරියට ෙගන
යන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළවල්.
මා එක පැත්තකින් කනගාටු වනවා. දැන් බලන්න, ෙම් ගරු
සභාෙව් මන්තීවරු කීෙදනාද ඉන්ෙන් කියලා. මන්තීවරු
උපෙද්ශක කාරක සභාවට එන්ෙන් නැහැ, ඇවිල්ලා ෙම්වා ගැන
කථා කරන්ෙන් නැහැ, අමාත ාංශයකින් ෙකෙරන්ෙන් ෙමොනවාද
කියලා දන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපි කවුරුත් ෙම්
සභාවට ඇවිල්ලා කථා කරලා යන එක ෙනොෙවයි, අවශ
වන්ෙන්. අපි ගමට ගිහිල්ලා, ඒ පෙද්ශයට ගිහිල්ලා, ඒ පෙද්ශෙය්
ජනතාවෙග් පණිවුඩකරුවකු බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. පාෙද්ශීය
සභාෙව් මන්තීවරයා, එෙහම නැත්නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලය මඟින් ෙම් ෙද්වල් ෙබදා හරින්න වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා උදාහරණයක් කියන්නම්.
මා චීනයට ගියා, පදර්ශනයක් විවෘත කරන්න. මට වියට්නාමයට
යන්න ලැබුණා; ඉන්දුනීසියාවට යන්න ලැබුණා. ඒ පෙද්ශවල
ධීවර කර්මාන්තය ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන්ෙන් මුහුෙදන්,
කළපුෙවන්, ගංගාෙවන්, වැෙවන් ෙනොෙවයි. ඒ රටවල තනිකර
ෙගොඩ බිම් ආශිතව ෙපොකුණු, ජලාශ තුළ මහා විශාල විපර්යාසයක්
කිරීම තුළින් ආර්ථිකෙය් මහා ෙවනසක් ඇති කරලා තිෙබනවා.
ධීවර කර්මාන්තය තුළින් ලංකාෙව් ආර්ථිකෙය් ෙවනසක් ඇති
කරන්න පුළුවන් මහා සම්පතක් අෙප් ලංකාෙව් තිෙබනවා.
වියට්නාමයට වඩා දස ගුණයක සම්පත් අෙප් ලංකාෙව් තිෙබනවා.
ෙම් වන ෙකොට අපි වියට්නාමයත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා
තිෙබනවා. ෙපොකිරිස්සන්, මුහුදු පැළෑටි, ඊට අමතරව මුහුදු
කූඩැල්ලන් වාෙග් ධනය උපයන මහා සම්පත් ෙම් රෙට්
තිෙබනවා. වියට්නාමෙය් ඒ තාක්ෂණය ෙගනැවිත් පරීක්ෂණ
පවත්වන්න අපි ඒ අයත් එක්ක සම්බන්ධීකරණ ගිවිසුමක් අත්සන්
කරලා තිෙබනවා.
අපි මහා පරිමාණෙය් ආධාර ෙදනවා. අෙප් ජලජීවී වැඩ
පිළිෙවළ හරහා නාරා ආයතනෙයන් කරන ලද පරීක්ෂණ තුළින්
ෙබල්ලන් වගාව, ෙමොදා වගාව, සුරතල් මසුන් ඇති කිරීම, ඒ
වාෙග්ම ෙනොෙයකුත් මාළු වර්ග ඇති කිරීම අද දඹුල්ෙල් හා උඩ
වලෙව් පෙද්ශවල කියාත්මක කරනවා. අෙප් ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් වන ෙකොට
පුත්තලෙම් ඉස්සන් වගාව නැවත ආරම්භ කරලා මහා
ධනස්කන්ධයක් ලැෙබනවා. අපි ඒ ෙපොකුණු සමීක්ෂණය කරලා
දඹුල්ල වැනි පෙද්ශවල නිපදවන මාළු වර්ග ඒ ෙපොකුණුවලට
දැමීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කර ෙගන යනවා. එය මහා පරිමාණෙයන්
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙගදරක ඉඳ ෙගන කුඩා පරිමාණෙයන්
ෙපොකුණක මාළු ඇති කරන්න, සුරතල් මසුන් ඇති කරන්න
ලස්සන වැඩ පිළිෙවළක් කර ෙගන යනවා.
අද වන ෙකොට නගර ආසන්නව, ගම් ආසන්නව ජනගහනය
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. යම් කිසි ෙගදරක කුකුළු ෙකොටුවක් ඇති
කරපු ෙකනාට විරුද්ධව එහා පැත්ෙත් ෙගදර එක් ෙකනා
පැමිණිල්ලක් දැම්මාම මධ ම පරිසර අධිකාරිෙයන් ඇවිල්ලා
තහනමක් දමනවා. ඌරන් ඇති කරපු ෙකනාට අද ඌරන් ඇති
කර ගන්න බැහැ. ගෘහ කර්මාන්තයක් විධියට එම කර්මාන්ත
ෙගවල් ආශිතව කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ ෙමොකද, ඒ ගඳට මිනිසුන්ට මුහුණ ෙදන්න බැරුව ඒ මිනිසුන්
පැමිණිල්ලක් කළාම ඒවා වසා දමනවා. නමුත් සුරතල් මසුන්
ෙකොපමණ ලස්සනද කියලා බලන්න. ෙමන්න ෙම් පණිවුඩය ගමට
යන්න ඕනෑ. ෙම් පණිවුඩය පජාව තුළට යන්න ඕනෑ.
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ජලජීවී වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපි ෙම් වන ෙකොට ලංකාෙව් හැම
දිස්තික්කයකම ෙපොකුණු ආශිතවත්, ඊට අමතරව වැව් ආශිතවත්
මහා පරිමාණෙය් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
මා ළඟදී සීදූෙව් ලියනෙග්මුල්ල කාන්තා සමිතියකට මත්ස
පැටවුන් ෙබදා හැරියා. කාන්තාවන් 42ෙදනකුෙගන් සැදුම්ලත් ඒ
සමිතිය එක කන්නයකට රුපියල් ලක්ෂ 6ක ලාභයක් ලබනවා.
කළපුෙවන් ෙවන් වුණු කුඩා ඕඩයක දැල් ෙකොටු ගහලා, ඒ දැල්
ෙකොටු ඇතුෙළේ මාළු ඇති කරලා, තමුන්ෙග් ශමය එයට වැය
කරලා, ඊට අමතරව ෙගවල්වල ෙවනම සුරතල් මසුන් ඇති කරලා
මහා ධනස්කන්ධයක් උපයනවා. ෙමයට මහන්සි වන්න ඕනෑ. අපි
දිවි නැඟුම හරහා, ණය කම හරහා, අෙප් පතිපාදන හරහා මහා
සම්පතක් ෙදන ෙකොට, ෙම් පත් වුණු ෙද්ශපාලන පණිවුඩකරුවන්
සමහර ෙවලාවට ඒ කටයුතු හරියාකාරව ෙනොකරන එක ගැන මට
ෙලොකු ෙව්දනාවක් තිෙබනවා.
පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරුන් ගැන පසු ගිය කාලෙය් මහා
පශ්නයක් ඇති වුණා. අෙපෝ! අන්න පැරදුණාය කියා එක්සත්
ජාතික පක්ෂය කියනවා. ෙම් පැරදිලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ජයගහණයට ෙනොෙවයි, බලය පිළිබඳවයි. සමහර
සභාපතිවරු තමුන්ෙග් බලය පමාණයට වඩා පාවිච්චි කිරීම තුළ,
ෙම් පණිවුඩකරු තමුන්ෙග් ජනතාවෙග් පශ්න කථා ෙනොකිරීම තුළ
තමයි ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව රජයට
විරුද්ධව ෙහෝ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව ඇති වුණු පශ්නයක්
ෙනොෙවයි, ෙමය. ෙමයින් පැහැදිලිව දකින්ෙන් යම් යම් අයුක්ති
සහගත කියා පිළිබඳව නැෙඟන පණිවුඩයයි. ඒ නිසා තමයි අලුත්
මැතිවරණ කමය තුළ, ෙකොට්ඨාස කමය නැවත හඳුන්වා දීලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරයා, නගර සභාෙව්
මන්තීවරයා, පළාත් සභාෙව් මන්තීවරයා යන සියලුම ෙදනා
ජනතාවෙග් පණිවුඩකාරයන් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය
ෙගොනුෙව් තිෙබන ෙද්වල් විෙව්චනය කරනවා වාෙග්, තමන්ෙග්
ආර්ථිකය දියුණු කර ගන්න පුළුවන් කම ගමට ෙගන යන්න ඕනෑ.
ඒවා ගමට ෙගනිහින් ෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ. ෙමොකද,
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙව්වා, පළාත් සභාවට ෙව්වා, පාෙද්ශීය සභාවට
ෙව්වා අපිව එවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙග් අවශ තා ඉටු
කරන්නයි. එෙහම නැතිව ෙද්ශපාලනය ව ාපාරයක් කර ගන්න
ෙනොෙවයි.
මම අද "හත්ෙවනි පැය" වැඩසටහනට සහභාගි ෙවලාත් ෙම්
ගැන කිව්වා. සමහර ෙද්ශපාලනඥෙයෝ තනතුරුවලට එන්න ලක්ෂ
ගණන්, ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරනවා. ෙමතැනදී ජනතාව
දකින්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකොෙහොමද ෙම්වා කරන්ෙන්? එෙහම නම්
ෙමතැන යම් කිසි ඇතුළාන්තයක් තිෙබන බව අපි ෙත්රුම් ගන්න
ඕනෑ. සමහර පුද්ගලෙයෝ ෙද්ශපාලනය තමුන්ෙග් ව ාපාර බවට
පත් කරෙගන තිෙබනවා. ෙම්වාට විරුද්ධව නැඟී සිටින්නට ඕනෑ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ ජනතාව සිටින නිසා අනාගතෙය්දී
ෙම් පසුබිමට අවශ පසුතලය එතුමා නිර්මාණය කරයි කියලා
මෙග් ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා.
දැන් TNA මන්තීවරුන් ඉන්දියානු පශ්නය ගැන කථා කළා.
ෙමොකක්ද ෙම් පශ්නය? ජයලලිතා නමැති වැදගත් කියන මහත්මිය
අෙප් ධීවරයින්ව පාණ ඇපකාරයින් විධියට තියාෙගන ඉන්නවා.
අෙප් ධීවර වෘත්තිය කරන්න අපට තිබුණු මුහුදු සීමාෙව් අවුරුදු
ගණනක් තිස්ෙසේ අෙප් ධීවරයින් ඉන්දියාව හරහා අරාබිකරයට
ගියා. ෙම් ගිය ධීවර සෙහෝදරවරුන්ව පළමුෙවන්ම අත් අඩංගුවට
ගත්තා. එක කණ්ඩායමක් මාළු අරෙගන එද්දී අත් අඩංගුවට
ගත්තා. අෙනක් කණ්ඩායම මාළු අල්ලන්න යද්දී අත් අඩංගුවට
ගත්තා. ඒ අයව පාණ ඇපකාරයන් හැටියට තියාෙගන ෙමොකක්ද
එතුමිය ඉල්ලන්ෙන්? උතුරු - නැෙඟනහිර ෙදමළ සෙහෝදරත්වය,
TNA සෙහෝදරත්වය තවම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. රායප්පු
ෙජෝශප් රදගුරුතුමා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්කයි කථා
කරන්න ඕනෑ පළමුෙවනි පශ්නය. ෙම්කයි මිනිස් අයිතිවාසිකම.

1940

ෙම්කයි ආර්ථික පශ්නය. ෙම් ෙහේතුෙවන් ලංකාෙව් ආර්ථිකයත්
විනාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ජනතාවෙග් ආර්ථිකයත්
විනාශ කරනවා.
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා bottom trawling පිළිබඳ නීති
පද්ධතියක් ෙගනැල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අනුමත කරලා
ෙපන්වූවා, අපි නීතියට එකඟයි කියලා. අෙප් ෙකෙනක් අනිසි
විධියට රැකියාව කරලා අහු වුණාම ඔහුව ෙබ්රා ෙදන්න කියලා
කවදාවත් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප්
ධීවරයන් පාණ ඇපකාරෙයෝ හැටියට රඳවා ෙගන, අපට බලපෑම්
කරන ගමන් ඉන්දියානු යාතා 500ක් 1,000ක් විතර ඇවිල්ලා,
bottom trawling කියන මහා විනාශකාරී ධීවර පන්නය
ෙයොදාෙගන මුළු කළපු තීරය, මුහුදු තීරෙය් තිෙබන ජල පැළෑටි,
කුඩා කකුළුවා, කුඩා ඉස්සා සහ කුඩා මාළුවා විනාශ කරනවා. ෙම්
විනාශ
කරන්ෙන්
මහා
සම්පතක්.
ෙප්සාෙල්
සහ
තෙලයිමන්නාරෙම් ධීවර සෙහෝදරවරු මුහුදට යන්ෙන් දවස් 3යි.
මම TNA එකට කරන අභිෙයෝගය ෙමන්න ෙම්කයි. පළාත්
සභාවට අලුෙතන් පත් වුණු පධාන ඇමතිතුමාට කථා කරන්නට
ජයලලිතාට බැරි ඇයි? මම ඒ සෙහෝදර මන්තීවරුන්ට කථා
කරලා ඇහුවා, ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි කියලා. ෙවන ෙවන පශ්න කථා කරනවා. ජාතිවාදය
අවුස්සලා පභාකරන්ව වීරෙයක් කරන්න සමහර මන්තීවරුන්
කථා කරනවා. පභාකරන් කළ විනාශය නිසා තමයි ෙදමළ
ජනතාව සම්පූර්ණෙයන්ම අගතියට පත් වුෙණ්. මම ඡන්ද
ව ාපාරය සඳහා මාස ගණනක් මන්නාරමට ගිහින් හිටියා. මම
ධීවරයින්ෙග් පශ්න දැක්කා. නමුත් ඒ අය ඒක රාශි ෙවලා ඉන්නවා
තමුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය වැඩි කර ගන්නට. ෙම්ක අපට දැෙනන්ෙන්
ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්නයක් හැටියට ෙනොෙවයි, ශී ලංකාෙව්
පශ්නයක් හැටියටයි. ෙම් වන විට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඉන්දියාෙව් නාවික හමුදාපතිතුමා සමඟ කථා කළා. අෙප් නාවික
හමුදාපතිතුමා ඉන්දියාෙව් නාවික හමුදාපතිතුමා සමඟ කථා කළා.
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඉන්දියාෙව් නාවික හමුදාපතිතුමා සමඟ කථා
කළා. අෙප් තානාපති ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා කථා කළා.
නමුත් කිසිම පතිඵලයක් නැහැ. ජයලලිතාට පුළුවන් වුණා
ඉන්දියාෙව් අගමැතිවරයා ලංකාවට එන එක නතර කරන්නට;
ජිනීවා යන එක නතර කරන්නට. ඒක තමයි බලය අනිසි විධියට
පාවිච්චි කිරීම.
මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී උදාහරණයකට ගන්නවා,
නිදර්ශනයකට ගන්නවා, ෙම් බලය ලංකාෙව් යම් කිසි ෙකෙනකුට
අනිසි විධියට දුන්ෙනොත්, පළාත් සභාවලට දුන්ෙනොත්, ජයලලිතා
කරන ෙද්ට, අෙප් රජයටත් ඇඟිල්ල දික් කරන්නට සිදු ෙවනවා.
එම නිසා මම විපක්ෂෙය් සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සියලුම
මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් පශ්නය සාධාරණ
පශ්නයක් කර ගන්න කියා. ෙම් රටවල් ෙදෙක් මිතත්වය කඩන්න
යම් යම් පුද්ගලෙයෝ උත්සාහ කරනවා. නමුත් අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු ඇමතිතුමාත් මිත රටවල් ෙදකක් හැටියට
තවමත් සාකච්ඡා කරනවා.
ඊෙය් වන විට අෙප් නාවික හමුදාව තවත් 15ක් අත් අඩංගුවට
ගත්තා. සමහරු අහනවා ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙනොෙවන්ෙන්
ඇයි කියලා. අපි මැදිහත් ෙවනවා. ඒ අම්මලා, ඒ බිරින්දෑවරු අෙප්
අමාත ාංශයට ඇවිලා හැඬූ කඳුළුවල ෙව්දනාව අපට දැෙනනවා.
බලය අනිසි ෙලස පාවිච්චි කරමින් ජයලලිතා ෙම් කරන නින්දිත
කියාව නිසා අද අෙප් ධීවරයින් විශාල පිරිසක් හැඬූ කඳුළින් පසු
ෙවනවා. අත් අඩංගුවට පත් වුණු අෙප් ධීවරයින්ට සලකන තිරිසන්
සැලකීම නිසා ඒ අයට මුදල් යවන්නට අෙප් අමාත ාංශයට සිද්ධ
වුණා. ඒ තිරිසන් සැලකීමට විරුද්ධව අපි ෙමෙහේ ඉඳලා මුදල්
යැව්වා. එම නිසා ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක්. ෙම් පශ්නයට
පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට අපි එක හඬින් මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ.

1941

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා]

මම නැවතත් TNA මන්තීවරුන්ට කියනවා තමුන්ෙග් පක්ෂෙයන්
පළාත් සභාවට පත් වුණු පධාන ඇමතිතුමා හරහා පළමුෙවන්ම ෙම්
පශ්නය විසඳන්න කියලා.
ඊට අමතරව සමහර මන්තීවරු ජීවිත ආරක්ෂක කබා ගැන
කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, motorcycle එකක්
ගත්ත ෙකෙනකුට helmet එකක් ගන්න ආණ්ඩුව සල්ලි ෙදන්ෙන්
නැහැ. වාහනයක් ගහක හැපුනාට පස්ෙසේ, ඒ මිනිස්සු කිව්ෙවොත්
අෙප් වාහනය ගහක හැප්පුණා, ඒකට ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදන්න
කියලා, ඒක අපට කරන්න බැහැ ෙන්. රජයක් හැටියට අපි
කෘෂිකර්මයට, ධීවරයන්ට අවශ සහන ෙදනවා. මහ මුහුෙද්
ගමන් කරන යාතාවක් පාෙර් යන වාහනයක් විධියට සලකන්නට
බැහැ. නීති-රීති පනවලා, ෙමෝටර් සයිකලෙය් ෙහල්මට් නැතිව
ගමන් කරන මිනිහා ෙපොලීසිෙයන් අත දමලා නතර කරලා “ෙකෝ
ෙහල්මට් එක” කියලා අහලා දඩ ෙකොළයක් ලියනවා වාෙග් මුහුදු
යාතාවක් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න බැහැ. ෙම් නීති ඇති
කරනවාට වඩා, ඒ ධීවරයන් ෙම් ගැන, ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන
මීට වඩා දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න ඕනෑ ධීවරයාෙග්
ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්නයි. ඒකත් මනුෂ ජීවිතයක්. ඒ ෙවලාෙව්
ඒ මනුෂ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න ෙමොනවාද කෙළේ කියලා ගරු
මන්තීතුමා ඇහුවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ ෙවලාෙව්ම අපි
ඉල්ලපු සියලු සහන ලබා දුන්නා. රුපියල් ලක්ෂය බැගින් ඒ
ධීවරයන්ට ලබා ෙදන්න තීරණය කළා. රුපියල් ලක්ෂයකින්
මනුෂ ජීවිතයක් මනින්න බැරි බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි
ෙවනම අරමුදලක් හැදුවා. මාත්, ගරු ඇමතිතුමාත්, අෙප් වැටුප ඒ
ෙවනුෙවන් පරිත ාග කළා. මෙග් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අෙප්
අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරින් තමන්ෙග් දවසක වැටුප ඒ
ෙවනුෙවන් පරිත ාග කළා.
ඉතින් ෙම් පශ්නය විසඳන්න නම් අපි පළමුෙවන්ම කළ
යුත්ෙත්, ධීවරයන්ට ෙම්චචර ජීවිත ආරක්ෂක කබා දුන්නා කියලා
නිකම් ඉන්න එක ෙනොෙවයි. එෙහම කරන එක ෙනොෙවයි විය
යුත්ෙත්. අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා ෙම් ධීවරයන් ඒ
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරන එකයි කළ යුත්ෙත්. ලක්ෂ ගණනක්
දීලා ෙබෝට්ටුවක් ගන්න ෙකෙනකුට රුපියල් 1,500ක්, 2,000ක්
දීලා ජීවිතාරක්ෂක කබායක්ගන්න එක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒත්,
ගරු ඇමතිතුමා ඒ ෙවනුෙවන් මහා පරිමාණ මුදල් සම්භාරයක්
වියදම් කරලා නැති බැරි අයට ජීවිතාරක්ෂක කබා ලබා ෙදන්න
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ධීවර ක්ෙෂේතය
තුළට නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීලා, Vessel Monitoring System
කියන ඒ කමය තුළින් ධීවරයා මත්ස සම්පත තිෙබන තැනට
ෙගනයන්න -මත්ස යින් ෙසොයාෙගන යන්නට ෙනොෙවයිමත්ස යින් සිටින තැන ෙපන්වලා, ඒ මත්ස යින් සිටින තැනට ඒ
අය ෙයොමු කරන්න ෙම් වනෙකොට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ධීවර සංස්ථාව
හරහා සියලු ෙදනාටම ලාෙභට මාළු ලබා ෙදන්න අවශ වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා. මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය
නැංවීම
තුළින් ලංකාෙව් ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ෙවනසක් ඇති
කරන්නට NARA ආයතනෙය් පරීක්ෂණ හරහා අපි අත්වැල්
බැඳෙගන කටයුතු කරනවාය කියන එක පකාශ කරන්න
කැමැතියි.
ෙවනත් අය ෙකොටවනවා වාෙග් මාත්, ගරු ඇමතිතුමාත් අතර
තිෙබන මිතත්වය සහ සහෙයෝගිතාව නැති කරන්න බැහැ යි කියන
එකත් පකාශ කරමින් [බාධා කිරීමක්] විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි,
ඔබතුමාත් අපට ගලක්, ෙදකක් ගැහුවා. නමුත් ඔබතුමන්ලාට
අවශ ෙද් අපට කියන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ධීවර
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ඇමතිතුමාට කරන්න බැරි වුණු ෙද්වල් අපි ෙම් වනෙකොට කරලා
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට ඒවා කරන්න බැරි වුණ නිසා දැන්
ජනතාව ඔබතුමන්ලා පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග්
ෙයෝජනා තිෙබනවා නම් ඒවා අපට ඉදිරිපත් කරන්න. අපි ඒ
ෙයෝජනාත් එක්ක ඉදිරියට යන්න සූදානම් කියන එකත් පකාශ
කරමින්, මෙග් ධීවර සෙහෝදරවරුන්ට සුබ නත්තලක් සහ සුබ නව
වසරක් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වනවා.
[අ.භා. 3.24]

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත්
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් මටත් අදහස් කිහිපයක් පකාශ
කිරීමට ඉඩ දීම ගැන සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, ධීවර කර්මාන්තය කියන්ෙන් අෙප්
ලංකාවට ඉතා වැදගත් කර්මාන්තයක් බව. විශාල පිරිසක් ෙම්
කර්මාන්තය තුළින් යැෙපනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට විශාල
වශෙයන් විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන්නට පුළුවන් කර්මාන්තයක්
තමයි ධීවර කර්මාන්තය කියන්ෙන්. ෙම් ධීවර කර්මාන්තයට
බලපාන එක් පධාන සාධකයක් තමයි නිෂ්පාදන වියදම. ෙම්
නිෂ්පාදන වියදම ගැන අපි ෙහොඳින් අධ යනය කරලා ඒ නිෂ්පාදන
වියදම අඩු කරන්න කියාත්මක වුෙණොත් ධීවරයාට ෙහොඳ
තරගකාරි මිලකට තමුන්ෙග් අස්වැන්න විකුණා ගන්නට පුළුවන්
ෙවනවා.
අද පැවැත්ෙවන්ෙන් ධීවර අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත්
වන විවාදය වුණත්, අෙනකුත් අමාත ාංශවල කියාකාරකම්ද
ධීවරයාට බලපානවා. පසු ගිය කාලෙය් ඉන්ධන මිල සම්බන්ධව
විශාල පශ්නයක් ෙම් රෙට් ඇති වුණා. එදා ෙම් රජය ඉන්ධන මිල
වැඩි කෙළේ ෙතල් සංස්ථාව පාඩු ලබනවා කියලා යි. අපි
පිළිගන්නවා, ජාත න්තරෙය් ෙතල් මිෙලහි යම් වර්ධනයක් සිදු
ෙවලා තිෙබන බව. නමුත් ෙතල් සංස්ථාෙව් ඇතැම් කියාකාරකම්
නිසාත් ෙම් ෙතල් මිල වැඩි වුණාය කියන එක අපි මතක තබා
ගන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙහජින් ගනුෙදනුව, බාල ඉන්ධන
ෙම් රටට ෙගන ඒම, අෙප් රෙට් තිෙබන පිරිපහදුව නවීකරණය
ෙනොකිරීම, රාජ ආයතනවලට විශාල වශෙයන් ණයට ෙතල්
ලබා දීම නිසා අෙප් ෙතල් මිලත් ඉහළ දැමීමට සිදු වුණාය කියන
එක රජයට පිළිගන්න සිදු ෙවනවා.
රජය ඒ විධියට ෙතල් මිල ඉහළ දැම්මාම, අෙප් ධීවර ජනතාව
-හලාවත ධීවර ජනතාව- ඒ ෙතල් මිල අඩු කරන්න කියලා
උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී ෙම් රජය ඒ ධීවර ජනතාවට ෙවඩි තැබූ හැටි
අපට මතකයි. ඒ ෙවඩි තැබීෙමන් වූ විශාල විනාශෙයන් පස්ෙසේ
රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඉන්ධන සහනාධාරයක් ෙදනවා කියලා.
නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එදා ෙතල් සංස්ථාවට පාඩු වුණා කියලා
ෙතල් මිල වැඩි කළත්, 2013 අවුරුද්ෙද් පළමු මාස 9 තුළ ෙතල්
සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 3,900ක ලාභයක් ලබා තිෙබනවා.
ෙතල් සංස්ථාව ඒ ලාභය ලැබුෙව් ජාත න්තරෙය් ෙබොර ෙතල් මිල
අඩු ෙවලා තිෙබන නිසායි. එය මුදල් අමාත ාංශයත් පිළිෙගන
තිෙබනවා. මුදල් අමාත ාංශෙය් 2014 රාජ මූල කළමනාකරණ
වාර්තාෙව් ෙපන්නුම් කරනවා, 2013 වර්ෂෙය්දී ෙතල් මිල
ෙකොෙහොමද අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, එය ඉතාම වැදගත් නිසා මම ඒ ෙල්ඛනය ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

1943
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, විදුලි බලාගාර
ආශිත ජලාශවලට අද වන විට විශාල වශෙයන් වැසි ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා තාප බලාගාරවලට ඉන්ධන ලබා ගන්න එක
අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ මඟින්ද අපට විශාල ඉතිරියක් ෙම්
අවස්ථාෙව් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා රජය කියනවා නම්, ''ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ෙතල් මිල අඩු කරන්න බැහැ'' කියලා, එය පිළිගන්න
බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විවාදයකට සම්බන්ධ
වුණා අෙප් ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත ඇමතිතුමාත් එක්ක. එතුමා
කිව්වා ෙතල් මිල ෙකොෙහොමටවත් අඩු කරන්න බැහැ කියලා.
නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ වුෙණ් ෙතල්
මිල අඩු කළ හැකි බවයි. එදා ධීවර ජනතාව ඉල්ලා සිටිෙය් ෙතල්
සහනාධාරයක් ෙනොෙවයි. ෙතල් මිල සාධාරණ ෙලසට අඩු කරලා
ෙදන්න කියන එකයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටිෙය්. ඔබතුමන්ලා දන්නවා
ෙම් රෙට් ෙතල් මිල නියම කරන්ෙන් ෙම් රජය බව. ෙතල් මිල
නියම කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශය ෙනොෙවයි. රජය තමයි ෙතල්
මිල නියම කරන්ෙන්. රජය නියම කරන මිලට තමයි අෙප් ධීවරයා
පවා ෙතල් මිලදී ගන්ෙන්. ධීවර ෙබෝට්ටුවලට විතරක් ෙනොෙවයි,
මත්ස
පවාහනයටත් -අල්ලන මසුන් පවාහනය කරන
වාහනවලටත්- ඉන්ධන මිල බලපානවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද වන ෙකොට විදුලිය බිලත් විශාල ෙලස
වැඩි කරලා තිෙබනවා. විදුලිය බිල වැඩි වීම නිසා අෙප් ධීවරයන්ට
අවශ අයිස්වල මිලත් විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
රජෙය් ෙම් ආර්ථික පතිපත්ති හන්දා නිෂ්පාදන වියදම අද එන්න
එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එය නිෂ්පාදකයාෙග් වැරැද්ද
ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 ජුනි මාසෙය් කුණාටුවක්
ඇවිල්ලා ධීවරයන් 50ෙදනකුට අධික පිරිසක් මිය ගියා. ඒ
කුණාටුව එනවා කියලා ධීවරයන්ට අනතුරු ඇඟවීම් කරන්න එදා
ධීවර අමාත ාංශයට බැරි වුණා. එදා අපි රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා,
ධීවර අමාත ාංශයයි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශයයි
එකිෙනකාට ෙචෝදනා කරගත්ත හැටි. ඒ අතපසුවීම ගැන ෙසොයා
බලන්න ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ෙකොමිසමකුත් පත් කළා. Dr.
A.W. Mohottala ඒ ෙකොමිසෙම් සභාපති ධුරය දරනවා.
ජනාධිපතිතුමා පිළිෙගන තිබුණා, ඒ ධීවරයන්ට ආරක්ෂක කබා life jackets - තිබුණා නම් මීට වඩා ජීවිත විශාල සංඛ ාවක් ෙබ්රා
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා කියලා. ඒ ජනාධිපති ෙකොමිසම
ජනාධිපතිතුමාට වාර්තාවක් දීලා තිබුණා ජූලි 04වැනි දා. එහි
වාර්තා වන අන්දමට ඒ ෙකොමිසම ඒ වරද පටවලා තිෙබන්ෙන්
ධීවර අමාත ාංශයට. මම ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි-

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne )

එය අතුරු වාර්තාවක් පමණයි. ජනාධිපතිතුමාට ඒ වාර්තාව
තවම ලැබිලා නැහැ.

1944

ඇත්තටම අද ධීවරයන්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ විශාල පශ්නයක්
තිෙබනවා. කුණාටුවක් එන ෙකොට ධීවරයන්ට හරිහැටි ඒ අනතුරු
ඇඟවීම කරන්න බැරි නම්, දැන් වුණත් මුහුදට යන ධීවරයාෙග්
ආරක්ෂාව ගැන බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. එක එක පුවත් පත්
මඟින් ඒ ගැන පවෘත්ති පළ කරලා තිබුණා, කාලගුණ
විද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෆැක්ස් පණිවුඩයක් ධීවර
අමාත ාංශයට ගිෙය් නැති හින්දා තමයි ෙම්ක වුෙණ් කියලා. ධීවර
අමාත ාංශෙයන් කියලා තිබුණා ඒ වාෙග් ෆැක්ස් පණිවුඩයක්
හම්බ වුෙණ් නැහැ කියලා. මම හිතන විධියට ෙල්සිම කමය තමයි
ඇත්තටම ෙම් වාෙග් ෆැක්ස් පණිවුඩයක් ඒ දවෙසේ ගියාද, නැද්ද
කියලා තහවුරු කරන්න කියලා ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් එකට කියන
එක. ඒ අය ඒක ෙහොයලා කියයි. එතෙකොට ෙම් වැෙඩ් ඉවර
කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද අපි ඒ ගැන දැන ගන්න ඕනෑ. ෙම් තරම්
ජීවිත හානියක් වුණු නිසා ඒ අයට යම් කිසි සාධාරණයක්
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද විශාල පවුල් සංඛ ාවකට තමන්ෙග්
ජීවෙනෝපාය කරෙගන ආ පුද්ගලයා නැති වුණා. ඒ නිසා අපි වන්දි
ෙගවලා විතරක් මදි. යම් කිසි වැරැද්දක් වුණා නම්, ඒ වැරැද්ද වුණු
නිලධාරින් ඉන්නවා නම් ඒ වැරැද්ද ෙසොයා බලලා ඒ අවශ
කටයුතු කරන්නට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ඉක්මන් ෙවන්න ඕනෑ.
කාලගුණ
විද ා
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ගත්තාම
ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පුරප්පාඩු විශාල සංඛ ාවක් ඒ ෙවන ෙකොටත්
තිබුණාය කියලා ඒ ෙගොල්ලන්ට පිළිගන්න සිදු වුණා. ඒ වාෙග්ම
කාලගුණ විද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ නවීන උපකරණ
ගන්න 2011 ඉඳලා සැලසුම් කරලා තිබුණා. කාලගුණ
විද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ ෙවන කල් නවීන උපකරණ ගත්ෙත්
නැහැය කියලාත් සනාථ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක එක
අමාත ාංශයක් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රජෙය්ම වග කීමක්
ෙවනවා. අෙප් ධීවරයාෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව මීට වඩා
උනන්දුෙවන් වැඩ කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ගැනත් යම්
කිසි ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරෙයන් අෙප් ධීවරයන්ට බලපෑමක් ඇති ෙවලා තිෙබන
නිසා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, දැන් ෙවන ෙකොට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරය 25 වතාවකටවත් වඩා කැඩිලා තිෙබනවා කියලා.
එෙහම ෙවන්ෙන් ෙමොකද කියලා ඒ ඉංජිෙන්රුවන්වත් හරි හැටි
දන්ෙන් නැහැ. එක කාලයකට හදනවා. ඒක හදිසිෙයන්ම ඊට
පස්ෙසේ කැෙඩනවා. ඒ වාෙග්ම අපට දැන ගන්න ලැබුණා, බාල
ගල් අඟුරු ෙග්න්න හදපු සිද්ධියක් ගැන. දැන් ඒ ගැන
පරීක්ෂණයකුත් තිෙබනවා කියලා දැන ගන්න තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, යම් කිසි බලාගාරයකට බාල ගල් අඟුරු
දැම්ෙමොත් ඒ බලාගාරෙය් efficiency එක පහළට යනවා කියලා.
ඒ තුළින් ඒ බලාගාරය අවට තිෙබන මුහුෙද් තිෙබන උෂ්ණත්වය
ඉහළ යනවා. ඒ තුළින් ඒ පෙද්ශවල තිෙබන මත්ස සම්පතට
විශාල හානියක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඒ බලාගාරෙයන් දුම
සහ අෙනකුත් අපදව වැඩි වැඩි වශෙයන් පිට කරන්න පටන්
ගන්නවා. අපි ඒ පෙද්ශවල ජනතාවත් එක්ක කථා කරන ෙකොට
ෙම් සිද්ධීන් කිහිප වතාවක්ම ෙවලා තිෙබන බව දැන ගත්තා.
විෙශේෂෙයන් ෙම්ක ධීවර කර්මාන්තයට බලපාන පශ්නයක් හින්දා
ඒක ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියල තමයි
මෙග් මතය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු
ඇමතිතුමනි,
ඒ
ෙකොමිසෙම්
සාමාජිකයන්
ජනාධිපතිතුමාට වාර්තාවක් ෙදන අවස්ථාෙව් ගත්ත පින්තූරයකුත්
පත්තෙර් තිබුණා. මම ඒක ඔබතුමාට එවන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඒ වාර්තාව තවම දීලා නැත්නම්, ඒ වාර්තාව කවදාද
ජනාධිපතිතුමාට ලැෙබන්ෙන්? ඒ වාර්තාව ලැබිය යුතු නිශ්චිත
කාලයක් තිෙබනවා ද?

ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් සමහර
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒ පෙද්ශෙය් ෙවරළාශිතව තිෙබන
ඉඩම් අද විනාශ කරමින් යනවා. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ශක්තිය
ෙයොදවලා ඒ ඉඩම්වල වැලි කපනවා. ඒ වාෙග්ම ව ාජ ඔප්පු හදලා
රජෙය් ඉඩම් විකුණන්නට පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා ෙම් වාෙග් ව ාජ
ඔප්පුවක් හදලා ඒ ෙහොර ජාවාරම කරන්න ගිහිල්ලා අත් අඩංගුවට
අරෙගන තිෙබනවා. එතුමා ෙබලිජියම් ජාතිකෙයකුට මිලියන

1945

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා]

50කට රජෙය් ඉඩමක් ව ාජ ඔප්පුවක් හදලා විකුණලා තිෙබනවා.
ඒ ෙබල්ජියම් ජාතිකයා ලංකාෙව් ෙනොෙවයි ඒ සම්බන්ධෙයන්
පැමිණිලි කරන්ෙන්. එතුමාෙග් ජීවිතයට තර්ජනයක් තිෙබනවා
කියලා එතුමා ෙබල්ජියමට ගිහිල්ලා තමයි පැමිණිලි කරන්ෙන්. ඒ
වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පාෙද්ශීය
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ තමන්ෙග් අතට නීතිය අරෙගන තිෙබනවා.
ෙමවැනි ෙද්වල් කිරීම අතින් ආරච්චිකට්ටුෙව් සභාපතිවරයාට දීර්ඝ
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. එතුමාට හරි හැටි අවවාදයක් ෙදන්න ෙම්
රජයට තවමත් බැරි වුණා. පසු ගිය කාලෙය් BOI project එකකට
ආපු ඉන්දියානු ජාතිකෙයක්ව එතුමා පැහැර ෙගන ගියා. යම් කිසි
මුදල් ගනුෙදනුවක හුටපටයක් නිසා එතුමා ඒ ඉන්දියානු
ජාතිකයාව පැහැර ෙගන ගියා. ඊළඟට ෙහොෙරන් වැලි ෙගොඩ දමන
එක නවත්වන්න ගිය නිලධාරින්ට එතුමා පහර දුන්නා. ෙපොලීසිෙය්
අත් අඩංගුෙව් තිබුණු වාහන පැහැර ගන්න හැදුවා. දිගින් දිගටම
ෙම් පෙද්ශවල ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මා කලින්
විවාදවලදීත් ෙම් ගැන කියා තිෙබනවා.
ෙම් පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන් කරන කියාකරකම් තුළින්
මුහුදු ආශිත පෙද්ශවල එන්න එන්නම විශාල පශ්න හටෙගන
තිෙබනවා. ෙම්ක ෙම් රෙට් එන්න එන්නම පැතිරිලා යන ෙලඩක්.
ෙද්ශපාලනය කරන ෙම් පුද්ගලයන් යම්කිසි නීතියකට යටත්ව
කියාත්මක කිරීමට කමයක් සකස් කිරීම අද වන විට ඉතාම
අත වශ
ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද අප ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් ෙකොයි තරම් කථා කළත්, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොයි තරම් නීති රීති හැදුවත්, ගමට ගියාම ඒවා
හරිහැටි කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ ගෙම් ඉන්න
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් හයිය අරෙගන ඒ නීති රීති කඩනවා. එෙහම
ෙවන ෙකොට ඒ ෙදස බලාෙගන සිටින අෙප් තරුණ පරපුරට ෙම්
ෙද්ශපාලනය ගැන විශ්වාසයක් නැතිව යනවා. ඒක මා හිතන්ෙන්
ඉතාම භයානක ෙදයක්.
අෙප් රට ෙම් වන විට තරුණ අසහන තුනකට මුහුණ දීලා
තිෙබනවා. උතුෙර්ත් පටන් ගත්ෙත් තරුණ අසහනයක් හැටියටයි.
දකුෙණ් තරුණ අසහන ෙදකක් පැවතුණා. ෙම්ක ෙවන තුරු අප
උඩ බලාෙගන ඉන්න ඕනෑ නැහැ. යම් කිසි ෙදයක් වැරදීෙගන
යනවා නම් දැන් ෙවන ෙකොට අපට ෙහොඳට ෙත්ෙරනවා ෙම්
ෙද්ශපාලනය කරන පුද්ගලයන් තමයි ෙම්ක වරද්දා ෙගන
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්ක නතර කරන්න, හරි මාර්ගයක යවන්න
අප සියලු ෙදනාම එක් ෙවලා කටයුතු කරන්න ඕනැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගිය විවාදෙයත් අප ෙම්
කාරණය ගැන කථා කළා. දැන් ධීවර ඇමතිතුමා තීරණය කර
තිෙබනවා ජපන් හා චීන නැව් 40කට ලංකාෙව් මාළු අල්ලන්න ඉඩ
ෙදන්න. මම නිෙයෝජනය කරන, -

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ලංකාෙව් ෙනොෙවයි, ජාත න්තර මුහුෙද්.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

හරි. ජාත න්තර මුහුෙද්, ලංකාෙව් ඉඳලා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අප විශ්වාස කරන ආර්ථික
පතිපත්තිෙය් හැටියට ෙම් රටට විෙද්ශ ආෙයෝජන එනවාට අප
විරුද්ධ නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම නවීන තාක්ෂණය ෙම්
රටට ඇවිල්ලා ධීවර කර්මාන්තය උසස් ෙවනවාටත් අප විරුද්ධ
නැහැ. නමුත් අද වන විට පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. අප
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කියනවා ෙම් නැව් එන්ෙන් ජාත න්තර මුහුෙද් මාළු අල්ලන්න
කියලා. නමුත් අප කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ ෙම් නැව් මඟින්
අෙප් මුහුෙද් -ලංකාෙව් මුහුෙද්- මාළු අල්ලන්ෙන් නැහැ කියලා.
අප දන්නවා ෙහොඳ අදහස්වලින් තමයි අප ෙම්වා ඔක්ෙකොම
ආරම්භ කරන්ෙන් කියලා. නමුත් ධනය එන ෙකොට, නිලධාරිනුත්
ඒ අස්ෙසේ ඉන්න ෙකොට ෙම්වා ෙවනස් වන්න ඉඩ තිෙබනවා.
ෙමොකද,-

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අප ඒකට කමයක් ඇති කරනවා. එතෙකොට අෙප් registration
එක තිෙබන ඕනෑම යාතාවක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ තිබුණත්, අපට
හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැනටත් අප දිනපතා එක වතාවක් GPS
මඟින් ඒ දත්ත බලා ගන්නවා.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක මම පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ Vessel
Monitoring System එක හැම දාම බලාගන්න ඔබතුමා නැහැ.
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට ඕක බලාගන්න නිලධාරින් තමයි පත්
කරන්ෙන්. අප දන්නවා සමහර නීති රීති හැදුවත්, විවිධ පුද්ගලයන්
ඒවායින් රිංගලා යන්න විවිධ කම හදා ගන්න බව. මම ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරනවා,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

මම ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
ෙම්ෙකන් රිංගලා යන්න බැරි විධියට විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක්
හදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා ජපානෙය් "Tuna
King" කියන පුද්ගලයා ෙගනාවා. මම දන්නවා එතුමාට
restaurants හුඟක් තිෙබන බව. අපි ජපානෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළට
යන්න ෙම් වාෙග් කම භාවිත කරනවා. ඒ ගැන මෙග් කිසිම
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් අෙප් ලාංකික ධීවරයන්ට අසාධාරණයක්
ෙනොවන විධියට අපි ෙම් කමය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ.
ඉන්දියන් ධීවරයන්ෙග් පශ්නය ගැනත් මම වචනයක් කියන්න
ඕනෑ. ෙම් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කිහිප වතාවක්ම අපි කථා කරලා
තිෙබනවා. අද වන විට ඉන්දියන් ධීවරෙයෝ පමණක් ෙනොෙවයි,
ලාංකික ධීවරෙයෝත් අත් අඩංගුවට ගන්න ඉන්දියාව පටන් ෙගන
තිෙබනවා. අපි කිව්ෙවොත් ෙම් අය පාණ ඇපකාරයන් හැටියට අර
ෙගන අපට යම්කිසි අභිෙයෝගයක් එල්ල කරන්න; පීඩනයක් ඇති
කරන්න තමයි දිගින් දිගටම ෙම්ක කර ෙගන යන්ෙන්. මම
හිතන්ෙන් ඊෙය් රෑත් ශී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියන් ධීවරෙයෝ
විශාල පමාණයක් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඉන්දියන් නාවික
හමුදාපතිතුමාත් ඒ ෙවන ෙකොට ලංකාෙව් හිටියා. ඔබතුමන්ලා
සාකච්ඡා කළාය කියන එකත් මම දැක්කා. අපි ෙම්කට
කමෙව්දයක් හදා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මට හිෙතනවා ලංකාව හා
ඉන්දියාව අතර යම්කිසි පශ්නයක් ඇති කරන්න, විෙද්ශ
ඩයස්ෙපෝරාව විෙශේෂෙයන්ම අන්තවාදී ඩයස්ෙපෝරාවත් ෙම්
පිටුපස ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ගැන අවෙබෝධයකින් කටයුතු
කරලා ඉක්මනින් ෙම් පශ්නය නිරාකරණය කරන්න ඕනෑ.
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තමිල්නාඩුෙව් තිෙබන ෙද්ශපාලන වාතාවරණය ගැන අපි
දන්නවා. ඡන්දය එන ෙකොට ෙම්වා වැඩි වැඩිෙයන් අවුස්සලා
ලංකාව පශ්නයක් කර ෙගන ඒ තුළින් ඡන්ද ගන්න කටයුතු
කරනවා. නමුත් ෙම්ෙකන් පීඩාවට පත් වන්ෙන් ශී ලංකාෙව්
ධීවරයන්. ශී ලංකාෙව් ධීවරෙයෝ තමයි ඒ රටවලට ගිහිල්ලා හිර
ෙගවල්වලට ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ තුළින් ඒ අයෙග් පවුල්වලට
ආර්ථික වශෙයනුත්, සමාජීය වශෙයනුත් විශාල හානියක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. අපි විපක්ෂයක් හැටියට ඔබතුමන්ලාත් එක්ක
කටයුතු කරලා ඒක නිවැරදි කරන්න, ඒක ඉක්මනින් ඉවර
කරන්න සහාය ෙදන බවත් සඳහන් කරමින්, සියලු ෙදනාටම
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි නිෙයෝජ
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.

අමාත තුමා.

[අ.භා. 3.45]

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி - ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut
Development and Janatha Estate Development)

ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා කියලත් බැහැ,
ෙනොකියත් බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුට්ටියක්
පිෙරන්න කෑම ෙගනැල්ලා පූසාට දුන්නත් ෙදවැනි සැෙර් ආපසු
ෙදොෙරන් එන ෙකොට ඇස් ෙදක පියා ෙගන "ඤාව් ඤාව්" ගානවා.
ෙම්ක තමයි පූසාෙග් සිරිත. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් ෙදමළ ජාතික
සන්ධානයත්. උතුරට ෙමොන තරම් වැඩ කළත්, නැෙඟනහිරට
ෙමොන තරම් වැඩ කළත් අෙප් ටීඑන්ඒ සංවිධානය "ඤාව් ඤාව්"
තමයි. අෙප් ගරු ෙපොන්නම්බලම් ෙසල්වරාසා මන්තීතුමා කථා
කළ ආකාරය ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. උතුරට ෙමොකුත් කරලා
නැහැ, නැෙඟනහිරට ෙමොකුත් කරලා නැහැ. මඩකලපුවට කරලා
නැහැයි කියලා එතුමා කිව්වා.
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් කාර්ය සාධන
වාර්තාෙව් ඒ සියල්ල ඇතුළත් වනවා.
එහි අංක 12 යටෙත්, ''උතුරු නැෙඟනහිර සංවර්ධනය''
ඇතුළත් වනවා. ''12.1. උතුරු පළාත් සංවර්ධනය'' යටෙත් උතුරු
පළාෙත් මත්ස ඇඟිල්ලන් හා ඉස්සන්ෙග් පසු කීටයන් තැන්පත්
කිරීම පිළිබඳ සඳහන් වනවා. 12.1.1. දිස්තික් ජල ජීවී වගා
ව ාපෘති කාර්යාලය, කිලිෙනොච්චිය, 12.1.2. ඉරණමඩු ජලජීවී වගා
සංවර්ධන මධ ස්ථානය ස්ථාපනය කිරීම,12.1.3. කුඩා පමාණෙය්
මත්ස අභිජනනාගාර ස්ථාපනය කිරීම -මුලතිව් දිස්තික්කෙය්
මුතියන්කඩු අභිජනනාගාරය හා මන්නාරම දිස්තික්කෙය් ෙයෝධ
වැව, කුඩා පරිමාණ අභිජනනාගාරය- යන ෙම්වා සියල්ලම
ඇතුළත් ෙවනවා. එහි 12.2. යටෙත් ''උතුරු ධීවර කර්මාන්තය
සඳහා ලබා දුන් පදානයන්'' ඇතුළත් වනවා.
යාපනය දිස්තික්කය, කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කය, මන්නාරම්
දිස්තික්කය, මුලතිව් දිස්තික්කය, වව්නියාව දිස්තික්කය යනුෙවන්
දිස්තික්ක වශෙයන් සඳහන් වනවා. 12.3. ජයිකා ආධාර යටෙත්
යාපනය ධීවර කාන්තාවන් සඳහා කරවල නිෂ්පාදන ව ාපෘතිය,
12.4. නැෙඟනහිර පළාත් සංවර්ධනය, 12.5. නැෙඟනහිර ධීවර

1948

කර්මාන්තය සඳහා ලබා දුන් පදානයන්; තිකුණාමලය,
මඩකලපුව, අම්පාර, කල්මුෙන් පෙද්ශ ඇතුළත් වනවා.
ෙමොන තරම් පදාන දුන්නත් අන්තිමට ''නැහැ, නැහැ'' තමයි
කියන්ෙන්. හරියට පූසා වාෙග් තමයි. ලංකාෙව් සිංහල ජනතාව
ෙමොන තරම් පීඩාවට පත් වුණත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙදමළ
ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්න ලෑස්ති වුෙණ් නැහැ. එතුමා අපට
නැති වරපසාද සියල්ලම උතුරට සහ නැෙඟනහිරට ලබා දුන්නා.
ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මන්තීතුමාෙගන් මම එක පශ්නයක් අහන්න
කැමැතියි. ඉන්දියාෙව් ධීවරෙයෝ ලංකාවට එනවා. ඒකට
විරුද්ධත්වය පකාශ කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා එක වචනයක්වත්
පකාශ කරලා තිෙබනවාද? තමන්ෙග් ධීවර ජනතාව ගැන මහා
ෙලොකුවට කථා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙහේ හිටියාට ජීවත්
වන්ෙන් ඉන්දියාෙව්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්දියාවට විරුද්ධව කට
අරින්ෙන් නැහැ; ජයලලිතාට විරුද්ධව කට අරින්ෙන් නැහැ. ෙම්ක
තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ෙම්වා ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් මෙග්
විනාඩි 15 අවසන් වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ගැන කථා
කරද්දි මට ඉස්ෙසල්ලාම සතුටු විය හැකි පකාශයක් ගැන සඳහන්
කරන්න කැමැතියි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව්දී
පකාශ කළා, "පසු ගිය වසර 05 තුළ මාළු නිෂ්පාදනය
ෙදගුණයකින් වැඩි වී තිෙබනවා." කියලා. එක ගුණයකින්
ෙනොෙවයි, ෙදගුණයකින්. නමුත් අෙප් විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ''මාළු නැහැ, මාළු නැහැ'' කියනවා. ''මාළු
නිෂ්පාදනය කඩා වැටිලා'' කියනවා. ධීවර ජන ජීවිතය කඩා වැටිලා
කියනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව් අංක 15.1
යටෙත් කියනවා, "ෙම් වන විට එය ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 5
ඉක්මවා තිෙබනවා." කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු විජිත ෙහේරත්
මන්තීතුමා කියනවා, ධීවර ආම්පන්න සඳහා බදු වැඩි කරලා
කියලා. ෙම් අය වැය කථාව බල බලා එය කියන්ෙන්. ෙම් අය
වැෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා, "ධීවර
ආම්පන්න හා ෙබෝට්ටු එන්ජින් ආනයනෙය්දී අදාළ බදු අඩු
කරනවා." කියලා. ෙම්වා ඉතාමත් පැහැදිලිව තිෙයද්දි ෙමතුමන්ලා
කථා කරන ෙද්වල් අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ගිරව් වාෙග් එක
එක විරුද්ධ ෙද්වල්ම තමයි ඔවුන් කථා කරන්ෙන්. කිසිම හරයක්
නැති කථා තමයි ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ධීවර ජන ජීවිතය ගැනත්, ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශය ගැනත් කලකට පස්ෙසේ අපට
ලැබුණු ෙහොඳ සතුටුදායක පකාශයක් හැටියට එය සලකන්න
කැමැතියි. ඒක ගරු ඇමතිතුමාටත් ෙගෞරවයක්, අපටත්
ෙගෞරවයක්, රෙට් ජනතාවටත් ෙගෞරවයක් කියන එකයි මා
විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් හුඟාක් ෙද්වල් එක
එක්ෙකනා පකාශ කරනවා ෙන්.
ඒ වාෙග්ම අද ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශය
නිවැරදිව අරමුණ කරා, ඉලක්ක කරා ගමන් කරනවා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට අපි මල් මිටක් තබන්න ඕනෑ.
එතුමා ෙබොෙහොම දුෂ්කර ගමනක් ආවා. ඒ ගමන තුළින් සැබෑ
ඉලක්කයක් කරා අද එතුමා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත ාංශය ෙමෙහය වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන
ඉලක්ක කීපයක් තිෙබනවා. සරල වශෙයන් ගත්ෙතොත්, මත්ස
සම්පත් වර්ධනය. ඒ වාෙග්ම ධීවර ජන ජීවිතෙය් සංවර්ධනය. ඒ
වාෙග්ම තමයි පාරිෙභෝගික ජනතාවෙග් ෙපෝටීන් අවශ තාව
සපුරා ලීම. ෙමොන විධියට ගත්තත් ෙම් කාරණ තුන තමයි ධීවර හා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ, අරමුණ,

1949

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා]

ඉලක්කය. ෙමන්න ෙම් කාරණා තුන තුළ අපට අන්තර්ගත වන්න
පුළුවන් නම් ෙම්ක තමයි අෙප් පරිපූර්ණත්වයට යන ගමන.
මත්ස සංවර්ධනෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඇමතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. ෙහේතුව, කිසිම අමාත වරෙයකුට බැරිව
ගියා ෙම් "තහනම් දැල්" තහනම් කරන්න. තහනම් දැල් කියන
විෂයය කඩා ෙගන යන්න කිසිම අමාත වරෙයකුට බැරිව ගියා.
අෙප් ඇමතිතුමා ඒ සියලු ෙද්වල් කඩා ෙගන ගිහිල්ලා අද ඒවා
තහනම් කරලා තිෙබනවා. අද දකුෙණ් ''ලයිට් ෙකෝස්'' ෙකෝ?
''ලයිට් ෙකෝස්'' තහනම් කිරීම නිසා ෙමොන තරම් විෙරෝධතාවක්
ෙගොඩ නැඟුණත්, අද දකුෙණ් තිෙබන මාළු පමාණය බලන්න.
මත්ස ඇඟිල්ලන්ෙග් වර්ධනය බලන්න. ඒ ඝනත්වය බලන්න. ඒ
පතිඵල අද ඇස් පනා පිට ෙම් රෙට් ජනතාවට දකින්න තිෙබනවා.
අද පැහැදිලිවම එතුමා කල්පිටිය පළාෙත් ලයිලා දැල් තහනම්
කර තිෙබනවා. ලයිලා දැල් තහනම් කරන්න ෙමෙතක් කිසිම
අමාත වරයකුට බැරි වුණා. සුරුක්කු දැල් තහනම් කරන්න බැරි
වුණා. ෙම් තහනම් දැල් වර්ග තහනම් කරනතුරු මත්ස සම්පත
ගැන අපට බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියන්න බැහැ. ඕනෑම ධීවරෙයක්
වඩාත් මාළු අල්ලා ගන්නවා නම් අපි කැමතියි. ෙමටික් ෙටොන්
විසිපහ, පණහ අල්ලා ගත්තත් අපට කිසි ගැටලුවක් නැහැ; කිසි
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙම් තහනම් දැල්වලින් මාළු ඇල්ලීෙම්දී
මත්ස සම්පත, මුහුෙද් තිෙබන ස්වභාවික මත්ස පජනනාගාර labour room එක- සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා යනවා. අෙප්
ගල් පර ටික විනාශ කරමින්, ෙකොරල් පර ටික විනාශ කරමින්,
ලයිලා දැල් දමමින් කරපු විනාශය ෙකොපමණද? මාළු ඇල්ලුවා
පමණක් ෙනොෙවයි. ඩයිනමයිට් ගහලා තමයි මාළු ටික ෙමල්ල
කරන්ෙන්. ෙමටික් ෙටොන් 25ක්, 50ක් දැලට අහු ෙවන ෙකොට
ෙමල්ල කර ගන්න බැහැ. ඊට පසුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?
මාළුන්ව ෙහම්බත් ෙවන්න, මාළු මැෙරන්න ඩයිනමයිට් දමනවා.
අන්තිමට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? පතුෙල් ගල්පරවල ඉන්න ඇසිට්ෙටො
ටික, කීටෙයෝ ටික සියල්ලම විනාශ ,ෙවලා යනවා. අර බාෙගන
කන්න තිෙබන වල, ඉහෙගන කනවා වාෙග් වැඩක් ෙවනවා. අද
එවැනි තත්ත්වයක් තමයි, ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම
මම ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් මත්ස සම්පත්
වර්ධනය කරනවාය කියන්ෙන් ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒවා
වර්ධනය කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් තහනම් දැල් කම තහනම්
කිරීෙමනුයි. අද කට්ටු දැල, තල්ලු දැල කියන දැල් තිෙබනවා.
තල්ලු දැල කියන එක නිසා කළපු ජලෙය් ඉන්න කක්කුටු
පාත්ති, මාළු පාත්ති, මාළු බිත්තර ඒ සියල්ලම විනාශ ෙවනවා.
එවැනි තත්ත්වයක් තමයි, ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොන
විෙරෝධතාවක් ආවත් ඒ සියල්ලටම එඩිතරව මුහුණ දීලා, ඒවා
තහනම් කරන්න තරම් ෙකොන්දක් අෙප් ඇමතිතුමාට තිබුණා. ඒ
ගැන අප ආඩම්බරයි.
අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. මත්ස සම්පත වර්ධනය කිරීම
ගැන කථා කරද්දී කෙඩොලාන සම්පත ආරක්ෂා කිරීම ගැනත් කථා
කරන්න ඕනෑ. කෙඩොලාන ව ාපෘතිය තවදුරටත් වර්ධනය විය
යුතුයි කියන එකයි මෙග් හැඟීම. වයඹ පළාෙත් සභාෙව් මා ධීවර
අමාත තුමා වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී කරපු ඒ කෙඩොලාන මව්බීජ
ව ාපෘතිය අද නැහැ. අද ඒක පළාත් සභාව තුළින් කරන්න බැරි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කෙඩොලාන වර්ධනය පිළිබඳව ෙමයට
වඩා වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ
කරන්නය කියා මම ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලන්න කැමැතියි. ෙමොකද, කෙඩොලාන සම්පත
නැත්නම් මාළු නැහැ. මාළු ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා
කෙඩොලාන සම්පත ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩසටහනක් ඉතාමත්
ඉක්මනින් පටන් ගත යුතුයි කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.

1950

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවමත් යම් යම්
තැන්වල තහනම් දැල් පාවිච්චි කිරීම සිද්ධ ෙවනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒවා පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන්නටය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම තල්ලු දැල්
වැනි කම ඉතාමත් භයානකයි. ලයිලා දැල්වලට නීතිමය
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නීතිමය තත්ත්වයක් තුළ ඒවා
කියාත්මක කළාට අෙප් කිසි බාධාවක් නැහැ. නමුත් ෙම් ෙකොරල්
පර තිෙබන ෙවරළාසන්නෙය් ෙම් දැල් දැමීම ගැන ධීවර ජනතාව
විරුද්ධයි. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයන් වළකා ලීමට තවදුරටත්
පියවර ගන්නට එතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වාය කියා මා පාර්ථනා
කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ධීවර ජන ජීවිතය සංවර්ධනය ගැනත්
කියන්න ඕනෑ. ඒ ගැන කථා කරද්දී අපට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
අමතක කරන්නම බැහැ. එතුමා තමයි ධීවර ජන ජීවිතෙය් ෙලොකු
ෙවනසක් කළ පුෙරෝගාමියා. ධීවර නිවාස කමය, ධීවර බැංකු
කමය, විසිරි නිවාස ෙයෝජනා කමය, නාවික හා පුහුණු ආයතනය
ඒ කාලෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ධීවර අමාත වරයා වශෙයන්
සිටි කාලෙය්දී නිර්මාණය කරපු ෙද්වල්. අද ධීවරයන් ඒවාෙය් ඵල
විපාක බුක්ති විඳිනවා. ඒ නිසා අද ධීවර ජන ජීවිතෙය් යම්කිසි
ෙවනසක් ෙවලා තිෙබනවා. එදා එතුමා ධීවර
බැංකු ආරම්භ
කෙළේ ධීවර ජනතාව ෙපොලී මුදලාලිලාෙගන් ෙබ්රා ගන්නයි. ධීවර
ජනතාව ඉතිරි කිරීමට එතරම් දක්ෂ නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක
කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

සමා ෙවලා මට තව ෙපොඩි කාලයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙවලාව සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ
අමාත තුමනි. ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

ජනතාවෙග් ෙපෝටීන් අවශ තාව සම්පූර්ණ කිරීම. ධීවර
ක්ෙෂේතෙයන් රජය අවසානෙය් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්,
ජනතාවට පහසුවට ලාභයට ෙහොඳ මසුන් ලබා දීම. ෙම්ක තමයි
ෙලොකුම ෙද්. අපි ධීවර යාතා දීලා, දැල් දීලා සියලු පහසුකම් දීලා
මාළු අල්ලලා අන්තිමට අපි කරන්ෙන් ජනතාවට අවශ ෙපෝටීන්
ටික සපයා දීමයි. අන්න ඒ ෙපෝටීන් ටික ලාභයට, පහසුවට සකස්
කර දීමට තමයි අෙප් ඇමතිතුමා උත්සාහ දරන්ෙන්. දීර්ඝ කාලයක්
තිස්ෙසේ මාළු මිල ස්ථාවරව තබා ගනිමින් කටයුතු කරන්න එතුමා
දක්ෂ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.
අවසාන වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, ධීවරයාෙග්
ආරක්ෂාව පිළිබඳව අමාත තුමා ෙලොකු වැඩසටහනක් කර ෙගන
යන බව. ඒ තමයි life jacket පාවිච්චිය. ඒ සඳහා අවශ නීති රීති
දැන් සකස් කර තිෙබනවා. සමහර විට මින් පසුව ධීවරයන්ට
නියමානුකූලව ඒ life jacket දමන්ෙන් නැතුව මුහුදට යන්න බැරි
ෙවයි. ඒක ෙහොඳයි. ඒක ෙහොඳ ආරක්ෂණ වැඩසටහනක්.
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මාදැල් රැකියාව පිළිබඳවත් ගරු අමාත තුමාෙග් කාරුණික
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. මාදැල් දැන් අදින්ෙන්
ටැක්ටරෙයන්. ඒ නිසා ෙවරළ පාත් ෙවලා ඉකිරි සියල්ලම කැඩිලා
විනාශ ෙවලා යනවා. ලංකාව කියන්ෙන් මුහුෙදන් වට ෙවලා
තිෙබන දූපතක්. ෙම් වාෙග් ඉකිරි ෙවරෙළන් කඩා ෙගන යෑෙමන්
යම් කිසි කාලයක වතුර රට තුළට ගලා ෙගන ඇවිත් තවත්
සුනාමියකට මුහුණ ෙදන්නට අපට සිද්ධ ෙව්වි. එයින් මුළු රටම
විනාශ වන්නට ඉඩ තිෙබනවා.
මාදැල් රැකියාව සම්බන්ධව winch කමයක් ඉන්දියාෙව්
කියාත්මක ෙවනවා කියලා අපි අහලා තිෙබනවා, ඒත් මම නම්
තවම දැකලා නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ winch කමය ලංකාෙව්
ධීවරයන්ටත් හඳුන්වා දීලා ඒ කටයුතු කරන්නය කියලා මා ඉල්ලා
සිටිනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමා අවසන් කරන්න.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම අවධාරණය කරන්නට කැමැතියි,
පාසැල් දරුවන්ෙග් සහ ගැබිනි මාතාවන්ෙග් ෙපෝටීන් අවශ තාව
සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා සුප් කැටයක් නිර්මාණය කිරීම ගැන.
මම මීට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ගැන උපෙද්ශක කාරක සභාවටත් ෙයොමු
කළා. Chicken soup කැට, එළවලු සුප් කැට වැනි ෙනොෙයක් සුප්
වර්ග තිෙබනවා. නමුත් මාළු සුප් කැටයක් තවම නිර්මාණය ෙවලා
නැහැ. ෙකොළඹ ITI ආයතනයට දුන්නා නම් ඒ සුප් කැටය
නිර්මාණය ෙවයි.
අපි සතුටු වනවා, sea bass මත්ස ව ාපාරය අද ෙබොෙහොම
සාර්ථකව NAQDA ආයතනය මඟින් කර ෙගන යෑම පිළිබඳව.
විශාල පරිශමයක් දරලා NAQDA ආයතනෙයන් ඒ කටයුතු කර
ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම නාරා ආයතනෙයන් පර්ෙය්ෂණ කරමින්
මුහුදු සම්පත් වර්ධනය කිරීම කර ෙගන යනවා. ඒ ගැන අපි ඉතා
සන්ෙතෝෂ වනවා. මා මීට වඩා කථා කන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. S. Vino. You have 20
minutes.
[பி.ப. 4.01]

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சு
சம்பந்தமான கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதற்கு
ேநரம் ஒ க்கித் தந்தைமக்காக
த ல் உங்க க்கு நன்றி
கூ கின்ேறன். இங்ேக எனக்கு
ன்
ேபசிய ெதங்கு
அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்
அவர்கள், ைனக்கு எவ்வள தான் சாப்பா ெகா த்தா ம்
அ
ெதாடர்ந் ம் 'மியாவ், 'மியாவ்' என்
கத் ெமன்ற
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ைனக்
கைதெயான்ைறக்
கூறியி ந்தார்.
இன்ைறய
விவாதத்தி ைடய க ப்ெபா ேள மீன்பி தான்! எங்கைளப்
ெபா த்தவைரயில் வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற தமிழ்
மீனவர்க ைடய
ஒட் ெமாத்தமான
பிரச்சிைனக ம்
தீ ம்வைர அைதப்பற்றிப் ேபசேவண் ய ஒ கடைமப்பா
எங்க க்கு இ க்கின்ற . "ேவண்டாப் ெபண்டாட்
ைக
பட்டால் குற்றம்; கால் பட்டால் குற்றம்" என் தமிழிேல ஒ
பழெமாழி இ க்கின்ற . அேதேபால், தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்பினராகிய நாங்கள் என்ன விடயங்கைள இந்த
சைபயிேல அ த்தம் தி த்தமாக, உ தியாகக் கூறினா ம்
அ
ஆ ங்கட்சிக்காரர்க க்கு கசப்பான விடயமாகத்தான்
இ க்கின்ற .
எனக்கு
ன் ேபசிய பிரதியைமச்சர் அவர்கள், அ த்த
வ டத்தி
ந்
மீனவர்க க்கு
பா காப் க்
கவசம்
அணிவ
கட்டாயமாக்கப்ப வதாகக்
கூறினார்.
அ
உண்ைமயில் நல்ல விடயம். அேதேநரம், ேமாட்டார் ைசக்கிள்
வாங்கும் ஒ வ க்கு 'ெஹல்மட்' வாங்குவதற்கு ஏன்
யா ?
என் ம் ேகட்டார். குறிப்பாக, இ தி
த்தத்திேல மிக
ேமாசமாகப்
பாதிக்கப்பட்ட
மற் ம்
தங்க ைடய
ஜீவேனாபாயத் க்காகக் கடற்ெறாழிைல நம்பியி க்கின்ற
எல்லா மீனவர்க க்கும் மீன்பி ப் படகுகேளா அல்ல
மீன்பி
உபகரணங்கேளா ெசாந்தமாக இ க்கின்றெதன்
கூ வதற்கில்ைல. அவர்கள் மீன்பி ப் படகின் உாிைமயாளர்
ஒ வ டன் ேசர்ந் ெதாழில் ெசய்யேவண் ய ஒ நிைலைம
இ க்கின்ற . கடந்த த்தத்திேல எங்க ைடய மீனவர்கள்
உயிர்கைள மட் மல்ல, விைலமதிப்பற்ற தங்க ைடய
மீன்பி
உபகரணங்கள் அைனத்ைத ேம இழந்தவர்கள்.
ஏ மற்ற
நிைலயிேலதான்
அவர்கள்
மீள்கு ேயற்றம்
ெசய்யப்பட்டார்கள். ெசாந்தமாக மீன்பி
உபகரணங்கள்
இல்லாத அவர்கள், ேவ
ஆட்க டன் ேசர்ந் தான்
ெதாழி க்குச் ெசல்கின்றார்கள். அன்றாடம் கிைடக்கின்ற
வ மானத்ைதக்ெகாண் கு ம்ப வாழ்க்ைகைய ஓட் ச்ெசல்ல
ேவண் ய ஒ
நிைலைமயிேல, அந்தப் பா காப் க் கவச
அங்கிகைளப் ெப வதில் அவர்கள் மிக ம் கஷ்டமான
சூழ்நிைலைய எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள்.
தற்ெபா
ஒவ்ெவா
மாட்டத்தி ம்
குறிப்பிட்ட
சங்கங்க க்கு மட் ம் குறிப்பிட்ட சில பா காப் அங்கிகள்
வழங்கப்பட்
க்கின்றன. நிச்சயமாக அைவ ேபாதா .
இங்ேக அைமச்சர் அவர்கள் கூறிய ேபால் 2,20,000 இற்கும்
ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் மீன்பி த் ெதாழிைல நம்பியி க்
கின்றன. அந்த வைகயில், அரசாங்கத்திற்கு அதைன
வழங்குவதில் நைட ைற ாீதியிலான சிக்கல்கள் இ க்
கின்றன. குறிப்பாக வடக்கிேல ல்ைலத்தீ , யாழ்ப்பாணம்,
கிளிெநாச்சி, மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களில் இ க்கின்ற
மீனவக் கு ம்பங்கள் இந்த த்தத்திேல மிகமிக ேமாசமாகப்
பாதிக்கப்பட்டன. அவர்க க்கு கடந்தகால இழப் க்க க்காக
எந்தவித நிவாரண ம் இ வைர வழங்கப்படவில்ைல.
ஆகேவ, வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற மீனவர்க க்கு
மானிய அ ப்பைடயில் பா காப் க் கவச அங்கிகைள
வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்க
ேவண் ெமன
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நான்
இங்கு
இரண்
க்கிய
விடயங்கைளக்
குறிப்பிட்டாக ேவண் ம்.
தலாவதாக இந்திய இ ைவப்
படகுகள் ெதாடர்பான பிரச்சிைன. எனக்கு
ன்னர் உைர
யாற்றிய உ ப்பினர் ஒ வர், நாங்கள் இந்திய இ ைவப்
படகுகள் பற்றிய பிரச்சிைன சம்பந்தமாக இச்சைபயிேல
ேபசுவதில்ைல எனக் கூறியி ந்தார். நாங்கள் பல்ேவ
சந்தர்ப்பங்களிேல இந்திய இ ைவப்படகுகள் ெதாடர்பான

1953

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එස්. විෙනෝ මහතා]

1954

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

பிரச்சிைனையப்
பல
தடைவகள்
இந்தச்
சைபயிேல
சுட் க்காட் யி க்கின்ேறாம். ஆனால், இன்
வைரயில்
அவ்விடயம் ெதாடர்பில் எந்தத் தீர் ம் எட்டப்படவில்ைல.
அேதேபான் தான் தமிழக மற் ம் இலங்ைக மீனவர்கள் ைக
ெசய்யப்ப கின்ற விவகார ம். இச்சைபயிேல பிரதி அைமச்சர்
அவர்கள்
குறிப்பிட்டைதப்
ேபான்
இந்த
இ
பிரச்சிைனக ம் மன்னார் ஆயர் அவர்களாேலா அல்ல
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள அதிகாாிகளாேலா ேபசித் தீர்க்கப்படக்
கூ யைவயல்ல. இ
இராஜதந்திர ாீதியாக இரண்
நா களின் அரசாங்க ம் ேபசித் தீர்க்க ேவண் ய பிரச்சிைன
களாகும். இ நாட் த் தைலவர்க ம்
க்கியஸ்தர்க ம்
இைணந் இராஜதந்திர ாீதியாக சமாதானமான ைறயிேல
தீர் கண்டாேலெயாழிய, இப்பிரச்சிைனக க்கு நிரந்தரமான
தீர்
கிட்டப் ேபாவதில்ைல. நாங்கள் ெதாடர்ந் ம் இவ்
வாறான பிரச் சிைனகள் ெதாடர்பாக இச்சைபயிேல ேபசிக்
ெகாண்
ப்பைதக் ேகட் க்ெகாண்
க்கும் ஆ ங்கட்சியி
ன க்கு அ
அ வ ப்பாகத்தான் இ க்கும் என
நிைனக்கின்ேறன்.
நான் ேம ம் சில விடயங்கைள ெகளரவ அைமச்சர்
அவர்க க்குச்
சுட் க்காட்டலாெமன
நிைனக்கின்ேறன்.
ெதன்னிலங்ைகயி
ந்
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத் க்கு
வ ைகத கின்ற மீனவர்கள் ெதாடர்பான பிரச்சிைன எல்லா
வற்ைற ம்விட மிக ம் ேமாசமான பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம்
பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற .
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்
தி ள்ள ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்
ேகணி், நாயா
ஆகிய பகுதிகளி ம் அத டன் ெதாடர்ச்சி
யாக ள்ள அம்பலவன்ெபாக்கைண, மாத்தளன், சாைல
ேபான்ற பகுதிகள் வைர ெதன்னிலங்ைக மீனவர் க ைடய
அத் மீறிய மீன்பி த்ெதாழில் காரணமாக
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தி ள்ள மக்கள் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் க்
ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
கடந்த
காலங்களில்
எந்தவித
பாதிப்ைப ம் சந்தித்தி க்காத ல்ைலத்தீ மாவட்டத்தி ள்ள
மீனவர்கள், இன்
ெதன்னிலங்ைக மீனவர்கள் அங்கு
வந் ள்ள மீன் வளங்கைள அள்ளிச் ெசல்வதால் மிகுந்த
பாதிப் க்குட்ப கின்றார்கள்.

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

ெதன்னிலங்ைகயி
ந்
ல்ைலத்தீ க்கு
வ கின்ற
மீனவர்க ம் இலங்ைக மக்கள்தான். எனேவ, இலங்ைக
மக்க க்கு இலங்ைகயின் எப்பாகத்தி ம் மீன்பி ப்பதற்கு
உாிைம உண் .

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැඟී සිටිෙය්ය.

எ ந்தார்.
rose.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

1988 වර්ෂයට ෙපර, යුද්ධය ආරම්භ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා
හිටපු කට්ටියට හැර ෙවනත් කිසිදු ධීවරෙයකුට අවසර බලපත
දීලා නැහැ දකුෙණන් ඇවිල්ලා ධීවර කර්මාන්තය කරන්න.

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

நான் இச்சைபயிேல ஒ
விடயத்ைதக் ேகட்க வி ம்
கின்ேறன். வட பகுதியி
க்கும் எம மீனவர்கள் கா க்ேகா
அல்ல அம்பாந்ேதாட்ைடக்ேகா அல்ல நீர்ெகா ம் க்ேகா
ெசன்
மீன்பி த்ெதாழிைல ேமற்ெகாள்ள
மா? எனக்
ேகட்கின்ேறன். அவ்வா
நாங்கள் ெசன்
மீன்பி த்
ெதாழிைல ேமற்ெகாள்ள
மாயின் -

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)
ம்!

ம்! ஏன்

யா .

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

இவ்விடயம் வாய்ப்ேபச்சில் மட் ம் இ க்கக்கூடா .
பாரா மன்ற உ ப்பினர் பியேசன அவர்களிடம், நாங்கள்
ேபசுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கு க்கீ
ெசய்வைதத் தவிர்த் க்
ெகாள்ள ேவண் ம் என் தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இ
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில் மட் மல்ல. மன்னா
ாி ம் இடம்ெப கின்ற . உதாரணமாக 2005ஆம் ஆண் ல்
அரசாங்க அதிப டன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட் , ப வ
காலங்களில் மன்னா க்கு வ ைகத கின்ற ெதன்னி லங்ைக
மீனவர்களில் குறிப்பிட்ட சில க்கு மட் ம் அங்கு ெதாழில்
ெசய்வதற்கான அ மதி வழங்கப்பட்
ந்த . ஆனால்,
இன்
குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டத்தி ள்ள ச த்பார்,
பைழய பாலம் ஆகிய இரண்
இடங்களி ம் ப வ
காலங்களில் வ ைகத கின்ற
ற் க்கணக்கான மீனவர்கள்
மீன்பி த்ெதாழி ல் ஈ ப வதனால் அப்பிர ேதசத்ைதச்
ேசர்ந்த
மீனவர்கள்
பாதிப் க்குள்ளாகும்
நிைலைம
காணப்ப கிற . ஆகேவ, எதிர்வ ம் காலங்களில் -

[இைடயீ ]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

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

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

සියලුම බෙලන් ගත්ත ඒවා විතරයි. [බාධා කිරීමක්] අසත
කියන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]

1955
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ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. S. Vino)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

No, no. Earlier - [Interruption.] நான் இங்கு கூ வ

என்னெவனில், ஆரம்ப காலத்தில் குறிப்பிட்ட- [இைடயீ ]

1956

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

මන්තීතුමා, මුලතිව් ෙහෝ ෙකොෙහේ ෙහෝ ස්ථානයක ෙමන්න ෙම්
තැන ලියා පදිංචිය දීලා තිෙබනවාය කියලා කිව්ෙවොත් මම වහාම
ඒකට විසඳුම් ලබා ෙදන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. ගරු අමාත තුමන්ට
පිළිතුරු කථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]
You
carry on, Hon. Member.

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஆரம்ப
காலத்தில் குறிப்பிட்ட ச கத்தின க்கு மட் ேம அங்கு
மீன்பி யில் ஈ பட அ மதி அளிக்கப்பட்ட . அதாவ ,
மன்னாாி ள்ள மீனவ சங்கப் பிரதிநிதிக க்கும் அரசாங்க
அதிபர் உட்பட ஏைனய அரசாங்கப் பிரதிநிதிக க்கும்
இைடயில் நைடெபற்ற ேபச்சுவார்த்ைத டாக எய்தப்பட்ட
வின் அ ப்பைடயில், ெதன்னிலங்ைகயில் வாழ்கின்ற
குறிப்பிட்ட ஒ ெதாைகயின க்கு மட் ேம அங்கு மீன்பி க்க
அ மதிக்கப்பட்ட .
ஆனால்,
இன்
அவர்கள்
நிைனத்தவா , ெப ந் ெதாைகயினராக வந்
மீன்பி த்
ெதாழி ல் ஈ படக்கூ ய வைகயில் - [இைடயீ ]

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමා, එක කමයයි භාවිත කරන්ෙන්. පැරැණි
කට්ටියට ලියා පදිංචිය ලබා ෙදන්න උතුෙර් ධීවරෙයෝත් එකඟ
වුණා. ඒ අනුව මම කිව්වා, පැරැණි කට්ටියට විතරයි ලියා පදිංචිය
ෙදන්න පුළුවන්, අලුතින් කාටවත් ලියා පදිංචිය ෙදන්න බැහැ
කියලා. අපි අලුතින් කිසිම ලියා පදිංචියක් දීලා නැහැ. අන්තිමට
ෙම් පශ්නය උග ෙවලා ඒ පැත්ෙත් ආරක්ෂක අංශ හරියට කියා
කරන්ෙන් නැති වන ෙකොට මම ධීවර සම්ෙම්ලනයත් එක්කම කථා
කරලා ඒ පෙද්ශෙය් උපවාසයක් ආරම්භ කළා. ඒ උපවාසය
ආරම්භ කරලාත් ඒ අය කිව්වා, ධීවර ඇමතිතුමාෙග් අනුදැනුම
ඇතිවයි කෙළේ කියලා. ඒ අනුව මුලතිව් දිස්තික්කෙය් ඒ සියල්ල
නැවතුණා. මුහුෙද් කවුරු ෙහෝ මසුන් අල්ලන එක අපිට
නවත්වන්න බැහැ. ෙමොකද, කිලිෙනොච්චිෙය් ඉඳලා මුලතිව් දක්වා
මසුන් අල්ලන්න යන්නත් එපාය කියනවා. එෙහම මුහුෙද් හැම
තැනම සීමා අඳින්න අපිට බැහැ. නමුත් අලුතින් ඇවිල්ලා පදිංචි
ෙවලා, වාඩි ගහලා, මාදැල් කරන කාටවත් අපි අද ලියා පදිංචිය
දීලා නැහැ. පැරැණි කට්ටියට විතරයි ලියා පදිංචිය ලබා දීලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ஒவ்ெவா
ைற ம்
இவ்வா தான்
கூ கின்றீர்கள்.
இங்ேக ம்
கூ கின்றீர்கள்; அேதேபால், அங்ேக ம் - மன்னார், ைலத்
தீவி ம் - கூ கின்றீர்கள். ஆனால், நைட ைறயில் எல்லாம்
தைலகீழாகத்தான்
நைடெப கின்ற .
அங்ேக
நீங்கள்
கூ வ
ேபான்
எ
ம் நைடெப வதில்ைல என்பைத
நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அண்ைமயில்
கூட, மன்னார் மாவட்ட கடற்ெறாழில் சமாசத்தின ம்
பனங்கட் க்ெகாட் பிரேதச - [இைடயீ ]

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

இ ெதாடர்பான சாியான தகவல்கைள நான் விைரவாக
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்குத் த கின்ேறன். அண்ைம
யில்கூட, இ ெதாடர்பான பல ேகாாிக்ைககள் ன்ைவக்கப்
பட்டன. பனங்கட் க்ெகாட்
பிரேதச மீனவர் சங்கப்
பிரதிநிதிகள்கூட ஒ
நாள் அைடயாள ேவைலநி த்தப்
ேபாராட்டத்தில் - ெதாழி க்குச் ெசல்லாமல் ேவைல
பகிஷ்காிப்பில் - ஈ பட்டார்கள். அேதேபால் கடந்த உலக
மீனவர் தினத்தில்கூட, மன்னார் மாவட்ட மீனவர்கள்
ெதாழி க்குச் ெசல்லாமல், தங்க ைடய ேகாாிக்ைககைள
மீண் ம் மீண் ம் வ
த்தி, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க
க்கும் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் ெபா ப்பான
அதிகாாிக க்கும் மகஜர்கைள அ ப்பியி ந்தார்கள். ஆகேவ,
இ
ெதாடர்பில் நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.
ஒவ்ெவா விடயத்ைத ம் தனித்தனியாக ஆராய்ந் , உாிய
நடவ க்ைககைள
எ க்கேவண் ெமன்
நான்
இந்த
ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ த் , 1992ஆம் ஆண் யாழ். பல்கைலக்கழகத்ேதா
இைணந்ததாக - Faculty of Fisheries - கடற்ெறாழில்
வளாகெமான்ைற மன்னாாிேல ஆரம்பிப்பதற்கான யற்சிகள்
எ க்கப்பட்டன.
இ
ெதாடர்பில்
பல்கைலக்கழக
மானியங்கள் ஆைணக்கு
க்கு பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட .
ஆனால், இன் வைர இவ்வாறான வளாகெமான்ைறத்
திறப்பதற்கான எந்தவித ஏற்பா க ம் ெசய்யப்படவில்ைல.
மன்னார் மாவட்டம் மீன்பி த் ைறயிேல மிக ம் பிரசித்தி
ெபற்றதாகும். ஆனால், மன்னார் மாவட்டத்தி ம் சாி,
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தி ம் சாி இவ்வாறான எந்தேவார்
உயர் ெதாழில் ட்ப நி வன ம் இ வைர அைமக்கப்
படவில்ைல. ஆகேவ, அங்கு குறித்த எந்தெவா
கல்வி
நி வன ம் இல்லாத நிைலயி ம் மன்னார் மாவட்டம்
இதற்கு மிக ம் ெபா த்தமான இடம் என்பதனா ம் யாழ்.
பல்கைலக்கழகத் டன் இைணந்ததான ஒ
கடற்ெறாழில்
வளாகம் அங்கு நிச்சயம் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்
நான் இந்த ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரம்
மன்னார் மாவட்டத்திேலா
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்திேலா
ஏைனய இடங்களிேல இ ப்ப ேபான்ற கடற்ெறாழில் பயிற்சி
நிைலயங்க ம் இல்ைல. ஆகேவ, இவ்வி மாவட்டங்களி ம்
இவற்ைற
உ வாக்குவதன் லம்
அங்குள்ள
மீனவக்
கு ம்பங்கள் பயன்ெபறக்கூ ய ஒ
நிைலைமைய நீங்கள்
ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்
நான் இந்த ேநரத்தில்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
மீனவர்க க்கான 'தியவர திாிய' திட்டம்-1, திட்டம்-2
என்ற இரண்
கடன் திட்டங்களின் ஊடாக மன்னார்
மாவட்டத்தில் ஏறக்குைறய 950 விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்
பட்டன. ஆனால், வங்கிகள் விதிக்கின்ற க ைமயான அல்ல
மிக ம் சிரமமான கட் ப்பா கள் காரணமாக அந்தக் கடன்
திட்டங்கள் இ வைர ம் அங்குள்ள மீனக் கு ம்பங்கைளச்
ெசன்றைடயவில்ைல. ஆகேவ, மன்னார் மாவட்டத்தி ம்
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தி ம் அதைன நைட ைறப்ப த்த
நடவ க்ைக எ க்குமா நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.

1957

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එස්. විෙනෝ මහතා]

கடந்த ஆண்
ம் இந்த ஆண்
ம் 30 க்கும் ேமற்பட்ட
திட்டங்கள் மன்னார் மாவட்ட கடற்ெறாழில் அதிகாாிகளினால்
சிபாாிசு ெசய்யப்பட்
அைவ
ன்னிைலப்ப த்தப்பட்
கடற்ெறாழில் அைமச்சுக்கு அ ப்பப்பட்டன. குறிப்பாக
மீன்பி க் கிராமங்களில் அ ப்பைட வசதிகைள ேமம்
ப த் தல், மீன்பி ப் பாிேசாதகர்க க்கான கட் டங்கைள
அைமத்தல்
என்பனவற்ைறக்
குறிப்பிடலாம்.
எனேவ,
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் அவர்கள் இந்தத் திட்டங்கைளப்
பாிசீலைன ெசய்
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என் ம்
நான் இங்கு ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ த்த தைடெசய்யப்பட்ட 'சி ண்டர்' மீன்பி பற்றிக்
கூற ேவண் ம். ஏேதா ஒ வைகயில் 'பாஸ்' நைட ைறையக்
ெகாண் வந்ததனால் தங்களிடம் 'பாஸ்' இ க்கின்ற என்
ெசால் உள் ர் மீனவர்க ம் ெவளியிடங்களி
ந் அங்கு
வ ைகத கின்ற மீனவர்க ம் இைணந் 'சி ண்டர்'கைளக்
ெகாண்
கைரேயாரங்களில் மீன்பி ப்ப
தைடெசய்யப்பட
ேவண் ம். ஏெனனில் 'சி ண்டர்'கள் ெகாண் மீன்பி ப்ப
ஆழ்கட ல்
மாத்திரம்தான்
அ மதிக்கப்ப கின்ற .
கைரேயாரங்களிேல குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிக்
கைரேயாரங்களில் 'சி ண்டர்'கள் லம் மீன்பி த் ெதாழி ல்
ஈ ப வதன் லமாக உள் ர் மீனவர்கள் அதி ம் குறிப்பாக
சிறிய அளவில் ெதாழில் ெசய்கின்ற மீனவர்கள் பாாிய
பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். ஆகேவ, கைர
ேயாரப் பிரேதசங்களில் 'சி ண்டர்' ெகாண்
ெதாடர்ந்
மீன்பி ப்பதற்குத் தைடவிதிக்கேவண் ெமன்
நான் இந்த
ேநரத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அேதேபால்தான்
மன்னார்
மாவட்டத்திேல
ச ப்
பிரேதசத்தில் கண் வைல எனப்ப ம் ஒ மீன்பி
ைற
காணப்ப கின்ற . ஆனால், அங்குள்ள அதிகாாிகளினா ம்
மற் ம் கடற்பைடயினரா ம் பாரபட்சமான
ைறயில்
குறிப்பிட்ட ச கத் க்ேக கண் வைல
ைற அ மதிக்கப்
ப கின்ற . ெதாடர்ந்
பாரம்பாியமாக அந்தத் ெதாழி ல்
ஈ ப கின்றவர்கள் குறிப்பிட்ட இடங்களிேல அதைனச்
ெசய்ய
யாமல் த க்கப்பட்
க்கின்ற . அேதேநரம் சில
கடற்பைடயினர ம் மற் ம் அதிகாாிக ளின ம் ஆதரேவா -

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

කිසිම විධියකට බලපතයක් දීලා නැහැ. එෙහම ෙකොෙහේ ෙහෝ
කවුරු ෙහෝ බලපතයක් දීලා තිෙබනවාය කියලා ඔබතුමා කියනවා
නම් ඒ නිලධාරියාෙග් නම කියන්න. මම ඒ සඳහා අවශ කටයුතු
කරන්නම්.

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

1958

நி த்த ேவண் ம் என்
ேகட் , என்
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.

ைடய உைரைய

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි
15ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.20]

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අෙප් රෙට් දැවැන්ත
සංවර්ධනයකට ධීවර කර්මාන්තය යමින් සිටින අවස්ථාවකදී,
ෙමම අමාත ාංශෙය් අධීක්ෂණ මන්තීවරියක විධියට කථා
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මා සතුටු ෙවනවා.
ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන ෙකොට, අද
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් මහා දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපට
දකින්න පුළුවන්. 2010 අවුරුද්ෙද් මත්ස
නිෂ්පාදිතය
ෙමටික්ෙටොන් 384ක්. ඒක අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්
සියයට 1.2ක පමාණයක්. 2011 වන ෙකොට ෙමටික්ෙටොන් 445ක
නිෂ්පාදිතයක් තිෙබනවා. ඒක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට
1.3ක්. ඒ වාෙග්ම 2012 වසර වන ෙකොට ෙමටික්ෙටොන් 486ක්
නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. එය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්
1.7ක පතිශතයක්.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ ගණනින් තිෙබන්ෙන්.

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ඔව්, ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ ගණනින් තිෙබන්ෙන්. මට වැරදුණා.
2012 වසෙර් නිෂ්පාදිතය ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 486ක්.
ඒ අනුව අද ෙම් අමාත ාංශය ෙදස බලන විට අපට
ෙපෙනනවා, ෙම් අමාත ාංශය තුළින් අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතයට ශක්තියක් ලබා ෙදන්නට හැකි ෙවලා, වර්ධනයක්
ඇති ෙවලා තිෙබන වග. ඒ වාෙග්ම වාර්ෂික මත්ස ආදායම
සම්බන්ධෙයන් සලකා බලද්දීත්, රුපියල් මිලියන 26,363ක
අපනයන ආදායමක් ලබා ගන්නට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප්
මත්ස ආනයන වියදම ඊට වඩා අඩු මට්ටමක තිෙබන්ෙන්. අෙප්
මත්ස ආනයන වියදම රුපියල් මිලියන 17,401ක්. ඒ අනුව ෙම්
අමාත ාංශය ලාභයක් තිෙබන අමාත ාංශයක් විධියට අපට බැලූ
බැල්මට ෙපෙනනවා.

(The Hon. S. Vino)

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நான் இங்கு கூறிய குறித்த
விடயங்கள் ஒவ்ெவான்ைற ம் நீங்கள் அங்கு அ மதிக்க
வில்ைல என் கூ கின்றீர்கள். ஆனால், இந்தச் சட்டவிேராத
ெதாழில்கள் அங்கு ெதாடர்ந் ம்
ைமயாக நைடெப
கின்றன. இங்ேக பாரா மன்றத்திேல எங்க க்கு நீங்கள்
உட க்குடன் பதில் ெசால்கின்றீர்கள். ஆனால், அங்கு
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேநர்மாறாகச் ெசயற்ப கின்றார்கள்.
அதற்கு கடற்பைடயின ம் மற் ம் சில அதிகாாிக ம்
சட்டத் க்குப்
றம்பான
ைறயில் அ மதி வழங்குகின்
றார்கள். ஆகேவ, அவற்ைற நீங்கள் உடன யாகத் த த்

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අම්පාර දිස්තික්ක කියන්ෙන්
එක් ෙකොටසක මුහුදත්, අභ න්තරව විශාල ජලාශ රාශියකුත්
තිෙබන දිස්තික්කයක්. ඒ නිසා කරදිය, මිරිදිය කියන ධීවර අංශ
ෙදකම අෙප් දිස්තික්කෙය් කියාත්මක ෙවනවා. ගරු අමාත තුමා
ෙම් අමාත ාංශෙය් වැඩ භාර ගත්තාට පස්ෙසේ, පසු ගිය කාල සීමාව
තුළ -ෙම් වසර කිහිපය තුළ- ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් මහා
දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම ධීවර සමිතිවලට
මාළු ලබා දීම, මාළු පැටවුන් ලබා දීම, ධීවර ආම්පන්න ලබා දීම,
දැල් ලබා දීම වැනි විශාල වැඩ ෙකොටසක් අෙප් දිස්තික්කය
ෙවනුෙවන් කර ෙදන්නට ගරු අමාත තුමා කටයුතු කළා. පසු ගිය
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දා උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලුවා, පානම
පෙද්ශයට ධීවර ෙතොටු ෙපොළක් ලබා ෙදන්න කියලා. එය ඊළඟ
අවුරුද්ෙද් කරලා ෙදන්නට හැකි බව ගරු ඇමතිතුමා අපට
දැන්වූවා. එයට අපි ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් දැවැන්ත සංවර්ධනයකට ෙම්
රට ෙමෙහයවනවා වාෙග්ම, ධීවර ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් අෙප්
මන්තීතුමන්ලා විෙව්චන එල්ල කරමින් ෙමොන කාරණා කිව්වත්,
ෙමොන ජාතියද, ෙමොන ආගමද, ෙම් ධීවරයාය කියා සලකන්ෙන්
නැතුව ගරු ඇමතිතුමන්ද ෙම් අමාත ාංශය ෙමෙහයවමින් කටයුතු
කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම පී. ෙසල්වරාසා මන්තීතුමාට මා ෙම් ෙවලාෙව්
උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා පකාශ කළා, නවගිරියාව වැව
ගැන. අපි කියන්ෙන් නවගිරියාව වැව කියලායි. එතුමා කිව්ෙව්
"Navagiri Tank" කියලායි. ගරු පී. දයාරත්න ඇමතිතුමාත් ෙම්
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. අපි ජාති වාදය කථා කරන්ෙන් නැහැ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් ෙම් වැව සිංහල ගම්මාන
රාශියක් මැද තිෙබන වැවක්. ධීවර සමිතියක් හදලා, ඒ තුළින් තමයි
අම්පාර දිස්තික්කෙය් හැම වැවකම මාළු අල්ලන්ෙන්. ඒ වැඩ
කරන්න ෙහොඳ නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා. ඔහු තමයි, ෙබොෙහොම
සාධාරණව, අවංකව වැඩ කරන ෙරෝහිත මහත්මයා. ඒ නිලධාරියා
ෙබොෙහොම ෙහොඳට වැඩ කරනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා,
ඉතාම සාධාරණව ඒ කටයුතු ෙකෙරනවා ඇතැයි කියලා.
මඩකළපුෙව් ධීවරයන්ට ඒ වැෙව් මාළු අල්ලන්න තිබුණු අයිතිය
අහිමි වුණා කියලා ෙසල්වරාසා මන්තීතුමා පකාශ කළා. ඒක වැරැදි
පකාශයක්. මඩකළපුෙව් ධීවරයන්ට ඒ වැෙව් මාළු අල්ලන්න
සම්බන්ධ වීමට හැකියාවක් නැහැ. සාමාන ෙයන් වැව අවට
ගම්මානවල ධීවරයන් තමයි ඒ වැෙව් මාළු අල්ලන්ෙන්. මා, සිංහල,
ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන ජාතීන් තුෙන්ම ජනතාවක් ඉන්න
දිස්තික්කයක් නිෙයෝජනය මන්තීවරියක්. ජනතාව ෙභ්ද භින්න
කරන ජාතිවාදි පකාශ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන්න එපා කියලා
මා එතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.
අපි ෙද්ශපාලනය කරන්නට ඕනෑ. අපි ෙදමළ ජනතාව ආශය
කරනවා. ඒ ජනතාවට ෙමවැනි අදහස් නැහැ. අපට සමඟිෙයන්
ඉන්න පුළුවන්. අපි ෙදෙගොල්ලන්ෙග් සංස්කෘතිෙය් සමානකම්
තිෙබනවා. අපි ෙදෙගොල්ලන්ෙග් ඇදහිලිවල සමානකම් තිෙබනවා.
අපි ෙදෙගොල්ලන් කන ෙබොන විධිෙය් සමානකම් තිෙබනවා. අපි
ෙදෙගොල්ලන් ජීවත් වන විධිෙය් සමානකම් තිෙබනවා. ඉතින් ඇයි
ෙම් ජාතීන් ෙදක ෙබදන්න කථා කරන්ෙන්? ඒ ගැන මා කනගාටු
වනවා. අපි ජාති වාදය පතුරුවා ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්න හදනවා නම්
ඒක ෙබොෙහොම වැරැදියි. එය රටට කරන අපරාධයක්. එය කරන්න
එපා. ෙම්වා අහෙගන ඉන්න සාමාන ජනතාවෙගන් මා ඉල්ලා
සිටිනවා, එයට ඉඩ ෙදන්නත් එපා කියලා.
ඊළඟට, එස්. විෙනෝ මන්තීතුමා පකාශ කළා, අකැමැති
බිරිඳෙග් කකුල වැදුණත්, අත වැදුණත් ඒක වැරැද්දක් කියලා.
[බාධා කිරීමක්] එෙහම ෙදයක් නැහැ. සාමාන ජනතාව
කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා, සමඟිෙයන්, සාමදානෙයන් ජීවත් වන්නට.
මා කියන්න ඕනෑ, ෙද්ශපාලනය කරද්දී ෙම් ෙභ්දය ඇති කරන්නට
එපා කියලා. සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා ෙම් තුන්
ෙගොල්ලන්ම ෙම් ගැන වග බලා ගන්න ඕනෑ. අපි මන්තීවරුන්
වුණාය කියලා ෙම් රෙට් ඒකීයභාවයට එෙරහිව, ඒකීයභාවයට
තර්ජනය වන ආකාරයට කථා කරන්නට අපට අයිතියක් නැහැ.
අපි එකතු ෙවලා ෙම් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් රැක ෙදන්න ඕනෑ.
නීතිඥවරියක විධියටත් මම හැම දාමත් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්
ෙවනුෙවන් කථා කරපු ෙකෙනක්. හැම ෙවලාෙව්ම ෙදමළ
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් රකින්න ඕනෑය කියන කාරණය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම ෙකෙනක්ම පිළිගන්නා කාරණයක්. අපි ඒක
පිළිගන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් පහු ගිය දිනවල කල්මුෙණ් පෙද්ශයට
ෙවනම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක් ඉල්ලා සාකච්ඡාවක්

1960

තිබුණා. ජාතීන් අනුව ෙම් කාර්යාල ෙවන් කරනවාට අපි කැමැති
නැහැ. නමුත් ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාටත් මම
විෙශේෂෙයන් දැනුම් දුන්ෙන්, ඒ අයට යම්කිසි අසාධාරණයක්
ෙවනවා; ඒ නිසා ඒ කාර්යාලය ලබා ෙදන්න කියලායි. කවදාවත්
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මැති ඇමතිවරුවත්, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාවත් ඒ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් උදුරා ගන්න
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. පුළුවන් තරම් ඒ ජනතාවෙග්
අයිතිවාසිකම් ෙදන්න තමයි අප කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා
එතුමන්ලා එවැනි පකාශ කිරීම ගැන අප කනගාටු ෙවනවා. ශී
ලංකාව විධියට ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙම් මන්තීවරු
කාටත් එකතු ෙවන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, "දැයට කිරුළ"
යටෙත් ගරු ඇමතිතුමන් අෙප් අම්පාර දිස්තික්කට පතිපාදන ලබා
දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
සුනාමිෙයන් පස්ෙසේ ඇති කළ ව ාපෘතියක් මඟින් සයින්දුමරුදු
ගම්මානයට විදුලිය සපයා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 1.52ක් ඒ
සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. දිසාපතිතුමා හරහා තමයි ඒ
ව ාපෘතිය කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මෙග්
සම්බන්ධීකරණ කමිටු බල පෙද්ශෙය්, දමන පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය් එක්ගල්ඔය ගාමීය ධීවර සමිතියට රුපියල් ලක්ෂ
17ක් - රුපියල් මිලියන 1.73ක්- ලබා දීලා තිෙබනවා. අම්පාර,
එරගම කියන මුස්ලිම් ගම්මානයට පජා ශාලාවක් ඉදි කිරීම සඳහා
රුපියල් මිලියනයක මුදලක් ලබා දීලා ඒ කටයුතු ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. කන්චිකුඩිආරු පෙද්ශෙය් පජා ශාලාවක් ඉදි කරන්න
රුපියල් මිලියන 1.33ක මුදලක් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා. ඒ
විධියට බලනෙකොට ෙම් අමාත ාංශෙයන් ෙම් දිස්තික්කය
ෙවනුෙවන් මහා වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මා
කියන්නට ඕනෑ, ෙම් පතිපාදනවලින් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්
කියන තුන්ෙගොල්ලම ආවරණය ෙවන බව.
අම්පාර දිස්තික්කෙය් තවත් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි,
ආදිවාසී ජනතාව. ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් ආදිවාසී ජනතාවටත්
උදවු කරලා තිෙබනවා. ෙලෝක ආදිවාසී දිනය ෙවනුෙවන්
ෙහනානිගල ජනතාවට මාළු දැල් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඔරු
හතරක් ලබා දීලා තිෙබනවා. අමාත ාංශයක් විධියට ෙම් සියලු
ආධාර ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. ධීවර කර්මාන්තය ආදායම්
ලබන කර්මාන්තයක්. ආම්පන්න ලබා දීලා උදවු කළාම ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයට ඒෙකන් මහා ශක්තියක් ලැෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම
ධීවර
අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු සඳහා මම නිතරම සම්බන්ධ ෙවලා
එහි වැඩ කටයුතුවලට සහාය ෙදනවා. පාෙයෝගිකව කියාත්මක
කළ හැකි ෙද්වල් නිසි පරිදි ෙතෝරා ෙගන ගරු ඇමතිතුමාත්,
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් ඒ කටයුතු කරන ආකාරය ගැන අපි
ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා.
අෙප් රටට ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. අන්තර්ජාතික පශ්නයක්
තිබුණා. ජාත න්තර නීතිය ඉදිරිෙය් පශ්නයක් තිබුණා, ධීවර පනත
සම්බන්ධෙයන්. පසු ගිය දා ඒ පනත සංෙශෝධනයට ලක් කළා.
1940 දී සම්මත කළ මුල් පනතට 1996 අවුරුද්ෙද් සංෙශෝධන
රාශියක් ෙගනාවා. 2013 දී ඒ පනතට තව සංෙශෝධනයක් එකතු
කරලා ධීවරයන් සම්බන්ධෙයන් අංග සම්පූර්ණ නීති රීති මාලාවක්
හදන්න කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම අන්තර්ජාතික වශෙයන් ඇති
ෙවච්ච
කරුණු කාරණාවලදී අපි කටයුතු කළ යුත්ෙත්
ෙකොෙහොමද කියන නීතිමය තත්ත්වය විසඳා ගැනීමට කටයුතු
කිරීම කාෙලෝචිත පියවරක් විධියටයි මා දකින්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙම් අමාත ාංශය
යටෙත් ඇති ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවනුත් අෙප්
දිස්තික්කයට විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු ෙකෙරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1961
[ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය ]

ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනා කිහිපයක්
ඉදිරිපත් කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ෙම්
නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. මත්ස අෙප්
රටට ලැබී තිෙබන මහා සම්පතක්. අරාබි රටවල ෙතල් තිෙබනවා
වාෙග් අෙප් රටට ලැබී තිෙබන මහා සම්පතක් තමයි ෙම් ධීවර
කර්මාන්තය; මත්ස සම්පත. ඒ නිසා ෙම් මත්ස සම්පතින් අපි
උපරිම පෙයෝජන ගන්නට ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී 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 ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

1962

කරෙගන ෙහොඳ නිමි භාණ්ඩ විධියට පිට රටවල්වලට යවලා
ආදායම් ෙසොයා ගන්න කටයුතු කරන අතෙර්, රට තුළ
පරිෙභෝජනය බහුල කරන්නත් කටයුතු කළ යුතුයි කියන
ෙයෝජනාව මා විෙශේෂෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ධීවරයාෙග්
ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී, දැනට රක්ෂණ
කමයක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් රක්ෂණ කමය
පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. වැව්වල ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවරයින්ට රක්ෂණ කමය තිබුණත්,
නැතත් ෙලොකු ගැටලුවක් ඇති වන එකක් නැහැ. නමුත් මහ
මුහුෙද් ධීවර කටයුතුවල ෙයෙදන ධීවරයන්ට ෙහොඳ රක්ෂණ වැඩ
පිළිෙවළක් අපි හදලා ෙදන්නට ඕනෑ. ඔවුන්ට ජීවිත හානියක්
වුෙණොත්, ඒ අයෙග් පවුල්වලට වැෙටන්ෙන් නැතිව ජීවත් ෙවන්න
පුළුවන් කමයක් අපි හදලා ෙදන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු මන්තීතුමියනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම කථා කරමින් සිටිෙය් අෙප්
මත්ස සම්පත ගැන සහ මත්ස
නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම
සම්බන්ධෙයනුයි. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අරාබි රටවල්
ගෙව්ෂණ කරලා ෙතල් ෙසොයා ගන්නවා වාෙග්ම අපට ලැබිලා
තිෙබන ස්වාභාවික සම්පතක් තමයි ෙම් මත්ස සම්පත. ෙම් රෙට්
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට, ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය එකතු
කරන්නට දුප්පත් රටක් විධියට ෙනොෙවයි, ෙහොඳ ෙපොෙහොසත්
රටක් විධියට ඉදිරියට යන්නට ෙම් සම්පත අපට උපෙයෝගී කර
ගන්නට පුළුවන්.
විෙශේෂෙයන්ම මාළු ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා ෙසොයලා, මාළු
නිධි තිෙබන තැන් ෙසොයලා ෙම් කර්මාන්තය කරෙගන යන්න
නවීන තාක්ෂණික කම උපෙයෝගී කර ගන්නට ඕනෑ. ෙම් සම්පත්
අප පුළුවන් තරම් ෙනළා ගන්නට ඕනෑ ෙම් රට දියුණු කරන්නට.
මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ෙම් රට ආසියාෙව්
ආශ්චර්යය කරා යන ගමනට මහා දායකත්වයක් ලබා දීමට හැකි
මහා සම්පතක් තිෙබන අමාත ාංශයක් විධියටයි මා ෙම්
අමාත ාංශය දකින්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ෙවෙළඳ
ෙපොළ ගැන කථා කරද්දී, මා දකින විෙශේෂ කාරණයක් තිෙබනවා.
සමහර විට ෙම්කට තව ෙකනකු එකඟ ෙනොෙවන්නට පුළුවන්.
අෙප් රෙට් මන්දෙපෝෂණ තත්ත්වයන් තිෙබනවා. අෙප් දරුවන්
එක්ෙකෝ බර අඩුයි;
එෙහම නැත්නම් ෙකට්ටුයි; එෙහමත්
නැත්නම් උස යන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් මන්දෙපෝෂණ
තත්ත්වයන් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම තුන් ෙව්ලම මාළු කෑවත්
අගුණ ෙවන්ෙන් නැහැ. මස්, බිත්තර කන්න මිනිස්සු ෙමෙහම
ෙයොමු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් රෙට් ජනතාව ෙව්ල් තුනටම
මාළු කෑල්ලක් කන්න සූදානමින් ඉන්න, කැමැත්ෙතන් ඉන්න
ජනතාවක්. ඒ නිසා රට වෙට්ම තිෙබන ෙම් මුහුෙදන් අලුත් මාළු
ලබා ෙගන, ෙකොෙහොම හරි මිල අඩුවට ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කරන්න ඕනෑ ගරු ඇමතිතුමනි. එෙහම වුෙණොත්
ෙසෞඛ මය පැත්ෙතන් අප විශාල වාසියක් ලබනවා, රටක් විධියට.
ඒ වාෙග්ම ෙම් මාළු අපනයනය කරලා, තාක්ෂණික කම උපෙයෝගී

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

විනාඩියක් ෙදන්නම්.

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම යම් කිසි ආපදා
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා ඔවුන්ට රැකියාවට යන්න බැරි වුෙණොත්
ඒ දින ගණනට ගැළෙපන්නට ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන්
ආකාරෙයන් රක්ෂණෙයන් ෙගවන්නට හැකි වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් ෙවනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙම් ධීවරයින් හම්බ කරන
ෙවලාවට හම්බ කරනවා. ඒ නිසා රටට බරක් ෙනොවී ධීවරයා
රැෙකන කමයක් හදලා ෙදන එක ඉතාම වැදගත් වනවා. මා
හිතනවා, ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් කටයුත්ත ඉටු කරන්නට පුළුවන්
කියා. ඒ නිසා ඒ වාෙග් කටයුතු කරලා ෙම් ධීවර කර්මාන්තය
ඉහළ නංවන්න කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම මා කරනවා.
අද ෙම් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අපි කථා කරන්ෙන් මුළු රෙට්ම
තිෙබන ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයනුයි. ඒ අනුව අද දවෙසේ
ඉදිරිපත් කළ සියලු කථාවලට අපි ඇහුම්කන් දුන්නා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ඉන්න සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් වාෙග්ම
ආදිවාසී ජනතාව ඇතුළු හැම පජාවකටම ෙසත සලසන වැඩ
කරන අමාත ාංශක් විධියට මා ෙම් අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු
අගය කරන බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Ajith P. Perera. You
have 20 minutes.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳ
කාරණෙය්දී ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් අවධානය ෙයොමු වන්ෙන්
කරදිය ධීවර කර්මාන්තය නැත්නම් මුහුද ආශිතව ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයෙග් පශ්න සම්බන්ධවයි. නමුත් ගරු
ඇමතිතුමනි, මෙග් අවධානය වැඩිපුරම ෙයොමු කරන්න
කැමැතියි, මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව. මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තය ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම පසුගාමී
තත්ත්වයක. මා
නිෙයෝජනය කරන බණ්ඩාරගම අවට
පෙද්ශවල වැව් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. අෙප් පෙද්ශය
වියළි කලාපයට අයිති ෙනොවුණත් මුළු බස්නාහිර පළාත
ගත්තාම අදටත් විශාල වැව් පමාණයක් භාවිතා වන මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසයක් තමයි බණ්ඩාරගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය.
මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය කියා සිද්ධ වන්ෙන්, මත්ස පැටවුන්
ධීවර අමාත ාංශෙයන් ලබා ෙදනවා; ධීවරයන් එක්
ෙකෙනකුට, ෙදෙදෙනකුට තුන් ෙදෙනකුට ඔරු ලබා ෙදනවා;
ඒ මසුන් ෙලොකු වුණාම එයින් යම් පමාණයක් අල්ලා ගන්නවා.
ෙම්ක ඉතාමත්ම පාථමික කියා දාමයක්. අප වියට්නාමයට
ගියාම, කාම්ෙබෝජයට ගියාම, තායිලන්තයට ගියාම මිරිදිය
ධීවර කර්මාන්තය ඉතාම ඉහළ මට්ටමක සිද්ධ ෙවනවා කියන
කාරණය අපට ෙපෙනනවා.
මම වසර කිහිපකට කලින් කාම්ෙබෝජයට ගියා. කාම්ෙබෝජෙය්
ධීවරෙයෝ
"Tonle' Sap" කියන ජලාශෙය් වතුෙර් පාෙවන
ෙකොටු සකස් කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ මත්ස යන්ට ඒ
ෙකොටුෙවන් එළියට යන්න බැරි වන විධියට පාෙවන ආකාරයටයි
ඒවා සකස් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙකොටුව ඇතුෙළේ catfish සහ
කිඹුල්ලු ඇති කරනවා. ඇත්තටම අප දන්නවා, අෙප් රෙට් කිඹුලන්
මරන එක තහනම් බව. අද අෙප් ගම්වල යම්තම් හරි කිඹුෙලක්
දැක්ෙකොත් ඒ කිඹුලා සත්ෙවෝද ානයට යවන්ෙන් නැහැ.
ෙබොෙහොම
කලාතුරකින්
අවස්ථාවක
තමයි
අල්ලලා
සත්ෙවෝද ානයට භාර ෙදන්ෙන්. ඒ මසට ජනතාව කැමැතියි.
කිඹුල් හෙමහි විශාල වටිනාකමක් තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම
අෙප් රෙට් මිරිදිය ජලාශවල වාණිජ මට්ටෙම් මසුන් සහ කිඹුලන්
ඇති කිරීමට හැකියාව තිෙබනවා. මම ෙම් catfish සහ කිඹුලන්
ගැන කිව්ෙව් මට ලැබුණු අත්දැකීම නිසයි. ෙම් පිළිබඳව අධ යනය
කෙළොත් අෙප් රටට ගැළෙපන, අෙප් රෙට් ජලාශවලට ගැළෙපන,
අෙප් රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොළට ගැළෙපන, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට
වඩාත් ගැළෙපන වඩාත් ඉල්ලුමක් සහිත මත්ස වර්ග ෙතෝරා
ගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව ෙවනම අධ යනයක් කරන්න අවශ යි.
නමුත් මෙග් දැනුෙම් හැටියට අෙප් රෙට් මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය
අතිශයින් පාථමික මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. ආෙයෝජනයත් අඩුයි.
ආකල්පත් ෙවනස්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට ෙයෝජනාවක් කරන්න
කැමැතියි. ෙමොකද, වියළි පෙද්ශවල වැව් ආශිතව පූර්ණ කාලීනව
යැෙපන ධීවරෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් ෙහෝ සිටිනවා.
අෙප් පෙද්ශවල වැව් ආශිතව පූර්ණකාලීනව යැෙපන
ධීවරෙයෝ නැහැ. ඔවුන් ෙගොවිතැනක් කරන ගමන්, ඕවිටක් කරන
ගමන් තමයි තව වැඩිපුර ආදායමක් ලබා ගන්න ෙම් පන්න කමය
කරන්ෙන්. අලුත් තාක්ෂණික කම, අවශ මත්ස වර්ග සහ සුදුසු
පාග්ධන ආධාරයක් කෙළොත් ෙහොඳයි, විෙශේෂෙයන්ම කළුතර
දිස්තික්කෙය් වැව් ආශිතව ඒ වාෙග්ම ෙබොල්ෙගොඩ ජලාශය
ආශිතව ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවරයන්ට. ෙබොල්ෙගොඩ
ජලාශය ෙමොරටුෙවන් පටන් ගත්තාම අති විශාල පෙද්ශයක විහිදී
යනවා. ගරු ඇමතිතුමා ඉතාම ෙහොඳින් ඒ පෙද්ශය ගැන දන්නවා.
ඒ වාෙග්ම කළු ගෙඟත් අතුරු ගංගාවල සහ ඇළ මාර්ගවල මිරිදිය
මත්ස වගාව කරන්න අවශ කරන පරිසරය තිෙබනවා. ඒ
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ඇළවල් කිසි විටක හිඳී යන්ෙන් නැහැ. මම කලිනුත් සඳහන් කළා,
කාම්ෙබෝජෙය් "Tonle' Sap" කියා ජලාශයක් තිෙබන බව. ඒක
විශාල ජලාශයක්. එහි ජල මට්ටම අඩු ෙවන ෙකොට ඒ ධීවරයා
තමන්ෙග් catfish ෙකොටුවත් එක්ක, කිඹුල් ෙකොටුවත් එක්ක ඒවාට රිටි ගහලා තිෙබනවා- ජලාශෙය් වතුර තිෙබන පැත්තට
තල්ලු ෙවලා යනවා. කාලෙයන් කාලයට ඒෙක් ෙලොකු
ෙවනස්කම් ඇති ෙවනවා. නමුත් අෙප් රෙට් පහත රට තිෙබන
මිරිදිය ජලාශවල, ෙබොල්ෙගොඩ වැව, බණ්ඩාරගම අවට පෙද්ශවල
තිෙබන කුඩා වැව්වල, ඒ වාෙග්ම කලු ගඟ සහ අතුරු ඇළ
මාර්ගවල හා තවත් කුඩා ගංගාවල මිරිදිය වාරි කර්මාන්තය
කිරීමට අවශ හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා අලුත් විධියට හිතලා,
ආකල්පවල යම් ෙවනසක් ඇති කිරීම අවශ ෙවනවා.
තව කාරණයක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම
කරදිය ධීවර කර්මාන්තය පුරුදු අය අෙප් ගම් පෙද්ශවලත්
ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම සුනාමි විපතින් පස්ෙසේ ඔවුන්ට අෙප්
පෙද්ශවලින් -රට ඇතුෙළන්- නිවාස ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
අෙප් පෙද්ශවල කරදිය ධීවර කර්මාන්තය පුරුදු ෙවච්ච පිරිසක්
ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව කලින් තිබුණු තත්ත්වය තමයි රයිගම්
ෙකෝරළෙය් ජනතාවට නැත්නම් පස්ෙයොදුන් ෙකෝරළෙය්
ජනතාවට ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව ආකල්පවල යම් ෙවනසක්
තිෙබනවාය කියන කාරණය. එෙහම එකක් නැහැ. ෙවරළබඩ
හිටපු දහස් ගණනක් ජනතාව සුනාමිෙයන් පසු බණ්ඩාරගම
ආසනය ඇතුෙළේ විතරක් 5,000කට වැඩි ජනතාවක් ස්ථානගත
ෙවලා ඉන්නවා. ෙගවල් වශෙයන් ගත්ෙතොත් 1,000කට ආසන්න
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒක ඒ අයෙග් පුරුදු රැකියාව.
අනිත් කාරණය තමයි, වාණිජමය වශෙයන් මිරිදිය
කර්මාන්තය වැව්වල ස්ථාපනය කෙළොත් ඒක ඉතාම වැදගත්
ෙවනවා. අෙනක් අතට සංචාරක ආකර්ශනයක් වශෙයනුත් භාවිත
කරන්න පුළුවන්. එක් වරක් අපි තායිලන්තයට ගියාම අදාළ
guided tour එෙක් ෙකොටසක් විධියට ඒවා බලන්න අපිව
එක්කෙගන ගියා. අපි කිඹුල්ලු දැකලා තිෙබනවා; අපි catfish
දැකලා තිෙබනවා. හැබැයි, වාණිජ කර්මාන්තයක් විධියට ඒ
ෙද්වල් සිද්ධ වන ආකාරය දැක්කාම, ඒක එක ආකාරයක
වින්දනයක්, පුදුමයක් සහ ඒ හරහා අපට එහි තිෙබන විභවය
ෙත්රුම් යනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට දැක්මක් තිෙබනවා,
ඔබතුමාට අවශ උගත්කම තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම ඇමතිවරෙයක්
විධියට ඔබතුමාට ෙම් ආණ්ඩුව තුළ යම් ශක්තියක් තිෙබනවා. අපි
මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් සැබෑ ෙවනසක් ඇති කරලා වාණිජමය
මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයක් ෙගොඩ නඟන්න කටයුතු කරමු.
ෙමොකද, මම දන්නවා විෙශේෂෙයන්ම මෙග් පෙද්ශෙය්, ඔබතුමාටත්
ෙලොකු සහායක් තිෙබන පෙද්ශෙය් තිෙබන ෙබොල්ෙගොඩ ගෙඟ්
වතුර මට්ටම කිසි විෙටක අඩු ෙවන්ෙන් නැති බව. ඒ වාෙග්ම සැඩ
පහරක් ඇත්ෙතත් නැහැ. උයන්වත්ත වැවත් විශාල වැවක්. එහි
වාණිජමය මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයක් ඇති කෙළොත් දහස්
ගණනකට මිරිදිය මත්ස ෙකොටු ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවනවා.
ඒක විශාල වැවක්. ඒ සඳහා අෙනකුත් කුඩා වැව් භාවිත කරන්නත්
පුළුවන්කම තිෙබනවා. එම කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරලා ඔබතුමාෙගන් නිශ්චිත අදහසක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම දැනට ඒ පිළිබඳව අදහසක්
නැත්නම් ෙම් වසර තුළ -ඔබතුමා ෙම් ධුරය දරන කාලය තුළ- ෙම්
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා අපි යම් වැඩ පිළිෙවළකට යමුයි
කියන ෙයෝජනාව කරන්නට මම කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කරදිය ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අය සමඟ ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව
කථා කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම ෙමොරටුෙව්, ෙකොරළවැල්ෙල් සහ
පානදුෙර් ධීවරෙයොත් එක්ක මට මිත සබඳකම් තිෙබනවා. සමහරු
අෙප් ෙබොෙහොම කිට්ටු හිතවතුන්, සමහරු ෙද්ශපාලනික
හිතවතුන්, සමහරු නඩු හබවලට ඇවිල්ලා අප සමඟ මිත වුණු

1965

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

1966

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

අෙප් ෙසේවාදායකයින්. ඔවුන් සමඟ ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරද්දී ඔවුන් නඟන ෙචෝදනාවක් තමයි, විෙද්ශීය
යාතාවලින් ඇවිල්ලා අද අෙප් රෙට් මුහුදු සීමාව තුළ මසුන්
අල්ලාෙගන යනවා, ඒ නිසා අස්වැන්ෙන් හිඟයක් තිෙබනවාය
කියන කාරණාව. ඔවුන් ඒක ෙකළින්ම කියනවා. මම ඇහුවාම
ෙමොනවාද ඒ යාතා කියලා. ඔවුන් ෙකළින්ම කියනවා ඒවා චීන
යාතා කියලා. ෙම් පිළිබඳව වාදයක් තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ෙම්
පිළිබඳව ඔබතුමාත්, හිටපු අමාත ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමාත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් වාද විවාද කරනවා අපි
අහෙගන හිටියා. ඒ වාෙග්ම පුවත් පත්වලත් තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත්
කර තිබුණා අපි දැක්කා, කිෙයව්වා. ෙම් පිළිබඳව විවිධ මතවාද
තිෙබනවා. එහි ඇති සත අසත තාව පිළිබඳව ඔබතුමාට පැහැදිලි
කරන්නට පුළුවන්. ඔවුන් ජාත න්තර මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තෙය්
ෙයදුනත්, සමහර ෙවලාවට අෙප් ධීවර වරායන් පාවිච්චි කරලා
විෙද්ශීය යාතා මඟින් අෙප් මුහුද අවට සීමාව තුළ මසුන්
අල්ලනවා වන්නට පුළුවන්. සමහර විට ඒක ෙවන්න පුළුවන් ෙම්
ධීවර ජනතාව කියන්ෙන්.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

1992 සිට ඔය වාෙග්ම තායිවාන් යාතා තිබුණා. අලුෙතන්
චීනය ඇවිල්ලා කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. 1992 සිටම අපට
ෙකළවල්ලා මාළු ෙගනාෙව් ඔය විධියටම තායිවාන් යාතාවලින්
තමයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමා. මම හිතන හැටියට සාමාන
ධීවරයාට තායිවානෙය් චීනා සහ චීනෙය් චීනා අතර ෙවනසක්
හඳුනා ගන්න අමාරු ඇති. නමුත් ඔවුන් සියලු ෙදනාම චීන
ජාතිකෙයෝ. නමුත් ඒ ධීවරයා ඔවුන්ෙග් දුක් ගැහැට, ඔවුන්ෙග්
දුප්පත්කම, ඔවුන්ෙග් පශ්න ගැන කථා කිරීෙම්දී කියනවා දැන්
අෙප් මුහුෙද් මාළු නැහැ කියලා. මම ධීවර කර්මාන්තය දන්ෙන්
නැති ෙකෙනක් හැටියට මෙග් පශ්නය ෙමයයි. ඒ අය එෙහම
කියන්ෙන් ෙමොකද? ඇමතිතුමාට උත්තරයක් තිෙබන්න පුළුවන්.
නමුත් ඔවුෙග් පශ්නය, ඔවුන් දිගින් දිගටම කියනවා.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඔබතුමා පතිචාර දැක්වීම ගැන. නමුත් මම
ඔබතුමාට කියා සිටින්ෙන් ෙමයයි. පානදුෙර්ත්, ෙමොරටුෙව්ත් ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවරයන්ෙග් හැඟීම වන්ෙන්, අෙප් රෙට්
මුහුදු තීරෙය් මසුන්ෙග් අඩුකමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය
යාතාවලින් මසුන් අල්ලනවා. රජය ඒ පිළිබඳව කියා මාර්ගයක්
ගන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. එම ෙචෝදනා ඔබතුමා පතික්ෙෂේප
කරන බවයි ෙප්න්ෙන්. මට ඒ හැර කියන්නට ෙදයක් නැහැ. මෙග්
ජනතාවෙග් අදහස ඔබතුමා ඉදිරිෙය්ත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
ඉදිරිෙය්ත් පකාශ කිරීම මෙග් යුතුකම. මට ඒ අයට දැනුම්
ෙදන්නට පුළුවන් මම ඒ කාරණය කිව්වා කියලා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් විෙශේෂ පශ්නයක්
ඔබතුමාට කියන්නට කැමැතියි. වාද්දූව මුහුෙද් එක්තරා අබලං
නැවක් තිෙබනවා. එම නැව යකඩවලට ගැනීමට කියා අරෙගන
ඇවිල්ලා දැන් මුහුදු ෙවරෙළේ නතර කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ
පශ්නය දන්නා බව මම දන්නවා. ෙමොකද, මම ෙම් පශ්නය
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත් ෙයොමු කළා. මට ලැෙබන උපෙදස්
තමයි තවමත් ඒ නැෙව් ෙකොටස් මුහුදු ෙවරෙළේ තිෙබන බව.
මාදැල් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවර කාර්මිකයින් පිරිසකට
තවමත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය විසඳන්නට අවශ යි.
එක ෙහේතුවක් ඒ නැව තිබීම ඒ පෙද්ශෙය් දර්ශනයට ෙහොඳ නැහැ.
ඒ වාෙග්ම කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම්ක තිෙබනවා. මට ෙප්න විධියට
ෙම් නැව යකඩවලට ගැනීම සඳහා කියා අරෙගෙන ආව
පුද්ගලයන්ට දැන් ෙම් සම්බන්ධව උනන්දුවක් නැහැ. ෙමය තව
දුරටත් ෙකොටස් කිරීම ලාභදායී නැතිව ඇති. එෙහම නම් රජය
මැදිහත් ෙවලා රටට කරන ෙසේවයක් හැටියට, ෙම් පෙද්ශෙය්
ජනතාවට ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නයක් විසඳීම හැටියට ඒ නැෙව්
ෙකොටස් ඉවත් කිරීමට අවශ යි කියන කාරණය මම ඔබතුමාට
කියා සිටිනවා. මම ෙම් කාරණය මීට ෙපර උපෙද්ශක කාරක
සභාවටත් දැනුම් දුන්නා. තවමත් ෙම් පශ්නය විසඳිලා නැහැ.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙම් නැව අයින් කරන්න තවම කැබිනට් එක අනුමත කරලා
නැහැ. ඒකයි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අබලං ඒවා අයින්
කරනවාද, නැද්ද කියලා තවම තීරණය කරලා නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මාළු අඩු ෙවලා තිෙබනවා නම් අද වන විට නිෂ්පාදනය
ෙමටික්ෙටොන් 515,000කට වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද, සියයට
52කින්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි ඇමතිතුමා. මම ෙම් කියන්ෙන් ධීවරයාෙග් හැඟීම.
ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය ඒක නම් මම ධීවරයන්ට ඒ බව කියන්නම්.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මම කියන්ෙන් භාණ්ඩාගාරෙයන් ලැෙබන සංඛ ා ෙල්ඛන.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඉක්මනින්ම ඒ කටයුත්ත
කරන්නට කැබිනට් පතිකාවක් අරන් එන්නට වාසනාව ලැෙබ්වා.
එය අනුමත ෙව්වා කියලා පාර්ථනා කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පෑලියෙගොඩ ධීවර ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ තිෙබන පශ්න කිහිපයක් ගැන මට ෙතොරතුරු ලැබිලා
තිෙබනවා. එම පෙද්ශය මම නිෙයෝජනය ෙනොකළත් ෙම් පශ්න
අදාළ වන කිහිප ෙදෙනකු ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ කියන්ෙන් අත්තිකාරම් අරෙගන[බාධා කිරීමක්] නඩුවලට ආපු අය ෙනොෙවයි. ගරු ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, පානදුරෙය් ෙමොරටුෙව්
ජනතාව නඩුවලට එනවා. නමුත් පෑලියෙගොඩ ධීවර ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ සිටින අය නඩුවලට එන අය ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්නට පුළුවන් පුද්ගලෙයක් හැටියට මාව
හඳුනා ෙගන, ඒ පිළිබඳව මට දැනුම් දීපු නිසා මම ෙම් කාරණා
කියනවා. ඒ නිසා හැම නඩුවක්ම බාර ගන්න බැහැ, සමහර අවනඩු
බාර ගන්න බැහැ.
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ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පෑලියෙගොඩ ධීවර ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ ධීවර ෙවෙළඳ සැල් ලබා දීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 3
බැගින් අත්තිකාරම් ලබා ගත් බවත්, එම අත්තිකාරම් ලබා දුන්
තැනැත්තන්ට තවමත් ඒ ධීවර ෙවෙළඳ සැල් ලැබී නැති බවටත්
දුක්ගැනවිල්ලක් තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා ෙසොයා බලයි
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම මීට කලින් ධීවර ෙවෙළඳ
සැල් පවත්වා ෙගන ගිය පුද්ගලයන් එළිෙය් සිටියදී ධීවර
කර්මාන්තෙය් කලින් ෙයදුෙණ් නැති පුද්ගලයන් කඩ ලබා ෙගන,
ඒවා අතයට කුලියට දීම් සිදු වන බවටත් ෙතොරතුරු ලැෙබනවා. ඒ
පශ්නය ගැනත් ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරන්න.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔය වැඩ පිළිෙවළ කරන්ෙන් අර ෙරොෂාන් කියන පුද්ගලයා. ඒ
අය තමයි ශාන්ත ෙජෝන් මත්ස ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඔය කප්පම්
ව ාපාරය දිගටම කර ෙගන ගිෙය්. ඒ අයව අත් අඩංගුවටත් ගත්තා.
එයා ෙම්ක boycott ෙකෙරව්වා. ඒ කියන්ෙන් අප application
කැඳවපු ෙවලාෙව් එයා කියා තිෙබනවා, “යන්න එපා, මම St.
John's Fish Market එක පටන් ගන්නවා” කියලා. එතෙකොට 60
ෙදෙනක් විතර හිටියා, apply කරලා නැති අය. ඒ නිසා ඒ අයට
ෙදන්න බැරිව ගියා. තව ෙකොටසක් හිටියා, ඒ ෙගොල්ලන්ට අයිතිය
තිෙබනවා, නමුත් එතැන ධීවර ෙවළඳාම කරන්ෙන් නැහැ. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ෙගදර ඉඳෙගන මාසයකට ලක්ෂයක් ගන්නවා. මම
ඒක කඩලා, එතැන ලෑල්ෙල් වැඩ කරපු මිනිහාට ඒක දුන්නා. ඒක
තමයි එකම කමෙව්දය. ඒ ෙගොල්ෙලෝ උසාවියටත් ගියා. උසාවියට
ගිහිල්ලා අන්තිමට උසාවිෙය් නඩුවත් ඉල්ලා අස් කර ගත්තා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඇමතිතුමනි, ෙමොනවා ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා, ෙනොමඟ යැවීමක්
නිසා ෙහෝ- [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අර අයදුම් ෙනොකළ අයට මම කිව්වා,
ඔයෙගොල්ලන්ට ෙදන්නම්” කියලා.

1968

තිෙබනවාය කියලා අපි හිතනවා නම්, ඒ සඳහා අනාගතෙය් දී
විශාල දායකත්වයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ධීවර ක්ෙෂේතයට
අදාළ ධීවර අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් අදහස් පකාශ
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා මුලින්ම සතුටු වනවා. මා
මුලින්ම කිව්වා වාෙග් අෙප් රට දියුණු කරන්නට නම්, නිෂ්පාදන
ආර්ථිකයට විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් කෘෂිකර්මාන්තයට, අෙප්
රෙට් කර්මාන්ත අංශයට, අෙප් රෙට් සංචාරක ව ාපාරයට සහ
ධීවර කර්මාන්තයට වැදගත් තැනක් ලබා දිය යුතුයි.
මා හිතන හැටියට, නිදහසින් පසුව ෙම් රෙට් ධීවර කර්මාන්තය
සියලුම රජයන් යටෙත් යම් යම් පගතීන් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම 2005 දී බලයට පත් වුණු අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා -විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් හිටපු ධීවර
අමාත වරයකු හැටියට- ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව පුළුල් දැක්මක්,
අවෙබෝධයක් ඇතිව ධීවර ක්ෙෂේතය විශාල පගමනයක් කරා ෙගන
ගිහින් තිෙබනවා. අද ෙම් අමාත ාංශය භාරව කටයුතු කරන අෙප්
ෛවද රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා රැඩිකල් නායකයකු ෙලස
කටයුතු කරන අවස්ථාත් තිෙබනවා. ජනපිය තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්
නැතිව සමහර ෙවලාවට රැඩිකල් නායකයකු වාෙග් අෙප්
නායකතුමාෙග් සිතැඟි පරිදි කියා කරනවා. ෙම් රෙට් අවුරුදු 30ක
යුද්ධය අවසන් කරපු ඒ අසහාය නායකයා ෙම් රට දියුණුව කරා
ෙගන යන ගමනට එතුමාෙග් සිතැඟි පරිදි ෙම් අමාත ාංශය
ෙමෙහය වනවාය කියන එකයි අපට කියන්නට තිෙබන්ෙන්.
එයාර් ලංකා ආයතනය ගැන කථා කරනවා නම්, මමත් ගුවන්
නියමුවකු හැටියට කටයුතු කරපු එයාර් ලංකා ආයතනයට ෙම්
අවුරුද්ෙදත් ගුවන් යානා 13ක් මිල දී ගන්න මුදල් ෙවන් කර
තිෙබනවා. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සිතැඟි පරිදි එම
ආයතනය ෙමෙහයවා ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි
ඒ ආයතනය පාඩු ලබා තිෙබන්ෙන්. එම ආයතනෙය්
කළමනාකාරිත්වෙය් තිෙබන අඩු පාඩු නිසා ෙකෝටි ගණන් පාඩු
ලබා තිෙබනවා. රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ජනපිය තීන්දු
තීරණ ගන්ෙන් නැතිව, රැඩිකල් නායකයකු ෙලස කටයුතු
කරමින් එම අමාත ාංශය විසින් ගනු ලබන තීරණ ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය සඳහා, ෙම් රෙට් ධීවර කර්මාන්තෙය්
දියුණුව සඳහා ෙගන තිබීම ගැන මා එක අතකින් සතුටු වනවා.

“එන්න, ඉතිරි ටික

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඒ අතරමැදියන් ගැන
ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. කලින් කඩ කරපු, යම් ෙහේතුවක් නිසා ෙනොමඟ යෑමක් නිසා ෙහෝ බලපෑමක් නිසා - ඔය කියා දාමයට මුල්
වටෙය් දී හසු ෙනොවුණු, දුෙකන් සිටින පිරිසක් තවමත් එළිෙය්
සිටිනවා. ඒ නිසා ෙන් මට ෙම් කාරණය ගැන ඒ අය කියන්ෙන්.
මට ඒ අයත් එක්ක ෙවන සම්බන්ධයක් නැහැ. මම දන්නවා, ඒ
අය මට ඒ ගැන කියන්ෙන් එතැන සත පශ්නයක් තිෙබන නිසාය
කියලා. මා ඔවුන්ට උපෙදස් ෙදන්නම්, ඔබතුමාව හමු ෙවලා,
සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගැනීමට කටයුතු කරන්නය
කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

අද අෙප් විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා ඇතුළු විපක්ෂෙය් සමහර
මන්තීවරු, අෙන් ෙලොකු අනුකම්පාවකින් -සානුකම්පිකව- ෙම්
රෙට් ධීවරයන් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළා. එතුමන්ලා
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි,
ධීවරයන්ව අවුස්සන ෙකෙනක් මීගමුෙව් ඉන්නවා. අෙප් ගරු
සරත් කුමාර ගුණරත්න මැතිතුමා ඔහු ගැන දන්නවා. මට ඔහුෙග්
නම මතක නැහැ. ඔහු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙකෙනක්. ඔහු
ගිහිල්ලා හලාවත ධීවරෙයකු උසි ගැන්නුවා. ඔහු ගිහිල්ලා ඒ
ධීවරයාව අවුස්සලා, ඒ ධීවරයා ෙගනැල්ලා පාරට බස්වලා,
උද්ෙඝෝෂණය ෙකෙරව්වා. අන්තිමට ෙවඩි කන්න සිදු වුණා.
නමුත් අඩුම ගණෙන් ඒ මිය ගිය ධීවරයාෙග් පවුෙල් අය
බලන්නවත් යන්ෙන් නැහැ, ඒ උද්ෙඝෝෂණය කරවපු අය. එෙහම
තමයි එතුමන්ලාෙග් වැඩ. එතුමන්ලා කථා කළාට ඒවා පාෙයෝගික
නැහැ; කියාෙවන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් නැහැ. මම ඒ ධීවරයාෙග්
බිරිඳ සහ දරුවන් දංෙකොටුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට
ෙගන්නලා මෙග් අතින් යම්කිසි පදානයක් කළා.

[අ.භා. 4.54]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් රට දියුණු කරන්නට, ෙම්
රට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත් කරන්නට සැබෑ වුවමනාවක්

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළා,
ආරක්ෂක ජැකට්ටු ගැනත්. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා ඒ අයෙග්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්. මම අහනවා ඒ එක මන්තීවරෙයකුවත්
තමන්ට ලැෙබන රුපියල් ලක්ෂ 50න් අඩුම ගණෙන් එක
ජැකට්ටුවක්වත් ඒ ධීවරයන්ට අරෙගන දීලා තිෙබනවාද කියලා.
එෙහම දීලා තිෙබනවා නම් කියන්න. වැඩිය ඕනෑ නැහැ, එක

1969

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා]

ධීවරයකුට එක ජැකට්ටුවක් දීලා තිෙබනවා ද? එතුමන්ලා කිඹුල්
කඳුළු ෙහළනවා. අෙප් රෙට් ජනතාව තවමත් ෙමෝඩයන් කියලායි
හිතන්ෙන්. එෙහම නැහැ. අෙප් රෙට් ජනතාව බුද්ධිමත්.
සාක්ෂරතාව දැන් සියයට 97ක් දක්වා වැඩි ෙවලා. ඒ හින්දා ඒ
බුද්ධිමත් ජනතාව ඒ කථා පතික්ෙෂේප කරනවා. අෙප් ෙම්
ජනමාධ ෙව්දින් ෙහට උෙද්ට ෙම්වා ෙසේරම පත්තරවල දැම්මත්, ඒ
පත්තර කියවන ජනතාවම තමයි අෙප් රජයට ඡන්දය දීලා
එතුමන්ලා කුණු කූඩයටම යවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒවා ගැන අපි වැඩිය
කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් තරුණ
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට මම ධීවර අමාත ාංශය ගැන
කථා කරන්න නැඟිට්ෙට් ඉතාම සතුටින්. අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා, නිෙයෝජ
ඇමතිවරුන්, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන් කැඳවලා කරපු සාකච්ඡාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
ෙයෝජනාත් සාකච්ඡාවට ගත්තා. ඒ ෙයෝජනා ගන්න සතියකට
ඉස්සර ෙවලා ගරු ධීවර ඇමතිතුමා, සහ නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ධීවර නැංගුරම් ෙපොළවල්, ධීවර වරායන් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ
ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න නිලධාරින් යැව්වා. ඒ
පිළිබඳව ධීවර අමාත අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාටත්,
අෙප් ගරු සරත් ගුණරත්න නිෙයෝජ ඇමතිතුමාටත් මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා මීගමුෙවන් එහාට
ධීවර වරායවල් තිබුෙණ් නැති බව. ධීවර ඇමතිවරු නම් සිටියා.
හැබැයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි ධීවර ඇමති කාලෙය් අඩු
ගණෙන් හලාවතවත් ධීවර වරායක් ආරම්භ කරන්න කටයුතු
පටන් ගත්ෙත්. ගරු ධීවර ඇමතිතුමාෙග්, ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාෙග් ආශීර්වාදෙයන් ධීවර වරායක්, ධීවර නැංගුරම්
ෙපොළක් බැගින් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් හැම ආසනයකම වාෙග්
ඇති කිරීම සඳහා වාර්තා ගන්න නිලධාරින් යැව්වා. ඊට සතියකට
විතර පසුව තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට මුණ ගැසුෙණ්. අෙප්
ඒ ෙයෝජනාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු වුණා.
ෙමවර අය වැය ෙපොෙත් තිෙබනවා, "ෙවන්නප්පුව ධීවර වරාය"
කියලා නම් කරලාම. අපි අද ඒ ගැන ෙබෙහවින්ම සතුටු ෙවනවා.
එදා ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ගිහිල්ලා මුල්ගල
තැබුවාම, ඒ මුල්ගල ගලවලා වීසි කළා සමහර නායකෙයෝ; ධීවර
ක්ෙෂේතෙය් ජනපිය නායකෙයෝ. හැබැයි අද නිලධාරින් එතැනට
ගිහිල්ලා ධීවර වරායක් හදන්න පුළුවන් තත්ත්වය නැවත වතාවක්
ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙවන්නප්පුව පෙද්ශයට, හලාවත
පෙද්ශයට ධීවර වරායක් ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශවලට ධීවර නැංගුරම්
ෙපොළවල් කීපයක් ඇති කරගන්න හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. මම
ඒ නිලධාරින්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ නිලධාරින් ගිහිල්ලා
බැලුවා. මා හිතන විධියට දැන් තිෙබන්ෙන්, එය කියාවට නැංවීමයි.
අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා එය කියාවට නංවාවි.
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ධීවර අමාත ාංශය භාර
ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට
1.4කට -ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 5ක් ඉක්මවලා යන ආකාරයටදායක වන පරිදි ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කළා. රටක් හැටියට
ගත්තාම එය ඉතා වටිනවා. ඒ පමාණෙයන් සියයට 20ක් මිරිදිය
ධීවර කර්මාන්තෙයනුයි.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, එදා අෙප් රෙට් හිටපු
නායකෙයෝ මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ජනපිය
තීන්දු තීරණ ගත්තා. ෙමොනවාද ඒවා? සමහර ෙවලාවට කිව්වා මාළු
බාන එක පව් කියලා. ඒවාට ආගම් ඇදලා ගත්තා සමහර
නායකෙයෝ. මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය අමතක කරලා තිබුණා. එදා

1970

මාළු පැටිෙයක්වත් දුන්ෙන් නැහැ, වැවකට. නමුත් අද ඒ අය
ධීවරයන් ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේලා සන්ෙතෝෂ ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාටත්
ෙදන්නම්. බණ්ඩාරගම වැව්වලටත් මාළු පැටවුන් ටිකක් ඇඟිල්ලන් ටිකක්- ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] හරි,
හරි. අහගන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් ධීවර
කර්මාන්තය අමතක කළා. අද මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සියයට
20කින් දායක ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 5ට. ගරු
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ රැඩිකල් තීන්දු තීරණ ටිකක් අරෙගන
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ සැමන් කර්මාන්තය ෙම් රෙට් ඇති
කරන්න තීරණය කළා.
ඒ වාෙග්ම වියළි මත්ස කර්මාන්තය ආරම්භ කර තිෙබනවා.
ඒ කියන්ෙන් කරවල වාෙග් ෙද්වල් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙපර වර්ෂවල ආනයනය ෙටොන් 80,000ක්
විතර වුණා. දැන් ආනයනය ෙටොන් 70,000කට ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් සාධනීය ෙදයක්. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට
එන ෙකොට බහුදින ධීවර යාතා කීයද තිබුෙණ්? අද බහු දින ධීවර
යාතා 4,000ක් විතර පමාණයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය කථාවට අනුව එක් දින ධීවර යාතා
3,793ක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ධීවර යාතා 60,000ක් විතර වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ධීවර ආම්පන්න දීලා තිෙබනවා. ධීවරයාට
සහනදායී ණය ෙයෝජනා කම කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ඛනිජ ෙතල් නැහැ.
හැබැයි ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල වැඩි වන ෙකොට ෙම් සහනාධාරය
ලැබිච්ච එකම ෙකොට්ඨාසය තමයි, පධානම ෙකොට්ඨාසය තමයි
ෙම් ධීවරයන්. අෙප් රෙට් හැම ෙකනකුටම ඒ සහනාධාරය
ෙදනවා. ඒ සහනාධාරය එක්ක තමයි ෙපට්රල්, ඩීසල්
ලැෙබන්ෙන්. ඒ සහනාධාරය අඛණ්ඩව අෙප් ධීවරයන්ට ලැබුණා.
ඒ ගැන අපි ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ තීන්දු තීරණ
ගත්තා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමතැන ඉන්නවා කල්පිටිය
සංවිධායක නිෙයෝජ අමාත ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මැතිතුමා.
ඉස්සන් කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන් වැටිලායි තිබුෙණ්. එතුමා ඒ
ගැන සාක්ෂි දරයි. ඉස්සන් කර්මාන්තය කියන්ෙන් එක්තරා
කාලයකදී ඇඟලුම් කර්මාන්තයට වැඩිය මුදල් උපයමින්
ආර්ථිකයට දැවැන්ත ශක්තියක් දුන්නු කර්මාන්තයක්. අද ඉස්සන්
කර්මාන්තය නැවත වතාවක් නැඟිටලා තිෙබනවා. අද අතිවිශාල
ණය පමාණයක් කපලා දාලා තිෙබනවා. ඉස්සන් කර්මාන්තය
කරන්න ගත්තු ණය විශාල වශෙයන් කපලා දාලා තිෙබනවා. දැන්
ඉස්සන් ඉඩම්වලට ෙලොකු ඉල්ලුමක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. මම
හිතන විධියට ඒකත් අනාගතෙය්දී කළමනාකරණය කරන්න
ෙවයි. ෙමොකද ඒ ඉඩම්වලට ඉල්ලුම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
මැණික් ඉඩම්වලට වාෙග් ඉල්ලුමක් දැන් ඉස්සන් ඉඩම්වලට
තිෙබනවා.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්සන් කර්මාන්තෙය් නැඟීමට අෙප්
ඇමතිතුමාෙග් NAQDA ආයතනෙය් කැප වීමට අපි ස්තුතිවන්ත
ෙවන්න ඕනෑ.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

විපක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවාට එක එක ඒවා කියන්න
එපා. හිනා ෙවන්න එපා. ඒවා ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා සතුටු
ෙවන්න. නාරා ආයතනය, NAQDA ආයතනය, ධීවර සංස්ථාව,
ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව කියන ෙම් ආයතනවල නිලධාරින්
වැඩ කරන හැටි අපි දැකලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට කාලය
බලන්ෙන් නැතුව අතිවිශාල ෙවෙහසක් දරනවා. අවුරුද්දකට
සැරයක්වත් ෙම් අය වැය විවාදයකදී හරි ඒ වැඩ කරන
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1971

නිලධාරින්ට ෙගෞරවය ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම වැඩ කරපු නිසා අද
විශාල වශෙයන් ඒ කර්මාන්තය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, අපි හැම දාම සාධාරණ විෙව්චනත් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්සන් කර්මාන්තෙය් ඇති ෙවච්ච තත්ත්වය
උඩ ඒ අය ගත්තු ණයවලට ෙපොලී තිබුණා මිලියන 1,778ක්. ඒ
ෙගොල්ලන්ට ෙගවා ගන්න බැරුව farms ඔක්ෙකෝම වහලයි
තිබුෙණ්. බැංකු එක්ක කථා කරලා ඒ මිලියන 1,778ම කපා
හැරියා.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

1972

කර්මාන්තය ෙනොෙවයි, තිෙබන්ෙන්. අද මාදැල් අදින්න යම් යම්
කම තිෙබනවා. මාදැල් කර්මාන්තය යන්ත මඟින් කරන්න ගියාම
ස්වාභාවික පරිසරයට හානි ෙවනවා ඇති. නමුත් අපි විකල්ප කම
ඒ අයට ෙහොයලා ෙදන්නට ඕනෑ. අද මාදැල් අදින්න ඉස්සර වාෙග්
මිනිස්සු නැහැ. ඒ වාෙග්ම නූතන පරම්පරාව අව්ෙව් ගිහිල්ලා,
රත් ෙවලා තිෙබන වැල්ෙල් ඒ ධීවර කර්මාන්තය කරන්ෙන් නැහැ.
දැනට ඒ අය පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා, ටැක්ටර් ෙයොදා ෙගන මාදැල්
අදින්න. ඒ කමය නුසුදුසු නම් ඒකට ෙහොඳ කමයක්, විද ාත්මක
කමයක් ඒ අයට හඳුන්වා දීෙම් වගකීම අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා
මා හිතනවා ඉදිරි අනාගතෙය්දී ඒ ෙද්වල් ඒ විධියට සිද්ධ ෙව්විය
කියලා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ගරු මන්තීවරු
රාශියක් උතුරු නැෙඟනහිර ගැන කථා කළා. උතුරු නැෙඟනහිර
ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනය කරන්නට රුපියල් මිලියන
1,800ක් වියදම් කර තිෙබනවා.

(The Hon. Arundika Fernando)

කිසිම කර්මාන්තයකට ඒ වාෙග් සහන දීලා නැහැ. කිසිම
කර්මාන්තයක එච්චර ණය මුදලක් කපලා හැරලා නැහැ. ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් කර්මාන්තෙය් තිෙබන අඩු පාඩු
ගැනත් අපි කියනවා. අද තමුන්නාන්ෙසේට විෙශේෂ වශෙයන්
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, තමුන්නාන්ෙසේ ජාත න්තරයත් එක්ක
සම්බන්ධ ෙවලා කරන කටයුතු සම්බන්ධෙයන්. සමහර
ඇමතිවරුන්ට ඒක අමතක ෙවලා තිබුණා. ෙලෝක ආහාර හිඟයට
මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් විධියට UN එකත් එක්ක සම්බන්ධ Food
and Agriculture Organization එකත් එක්ක කටයුතු කරනවා. ඒ
අනුව බලන විට අද අෙප් රට ඉතාම විශාල තැනකට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ bureau එෙක් අෙප් රට උපසභාපතිකමට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නමින් ෙගෝලීය ජලජීවි
අරමුදලක් ඇති කරන්න තමුන්නාන්ෙසේ ගත්තා වූ ඒ පියවර ගැන
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශංසාව තමුන්නාන්ෙසේට හිමි කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම FAO එෙක් ෙකටුම්පත් මණ්ඩලෙය් සභාපතිකම
ලංකාවට ලැබිලා තිෙබනවා. ආසියා පැසිෆික් ධීවර ෙකොමිසෙම්
ඉන්දියාව සභාපතිකම දරන ෙකොට ලංකාවට ඒෙක්
උපසභාපතිකම ලැබිලා තිෙබනවා. අපි දැක්කා, පාර්ලිෙම්න්තුවට
පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පනත්
ෙකටුම්පත් ෙගනැල්ලා ජාත න්තර මුහුෙද් ඒ මාළු අල්ලන්න
පුළුවන් නීති හදලා තිෙබනවා. 1996ට පස්ෙසේ ඒ පනත්
සංෙශෝධනය කරලා අෙප් ධීවරයන්ට ඒ පහසුකම සලසනවා
වාෙග්ම අෙප් ධීවරයන් අපකීර්තිමත් ෙවන්ෙන් නැතුව, එක එක
රටවලට ගිහිල්ලා බාල්දු ෙවන්ෙන් නැතුව තම රැකියාව කරන්න
පුළුවන් විධියට නීති සකස් කර තිෙබනවා.
අද අෙප් ධීවරයින් ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. අෙප් පෙද්ශවල
ධීවරයින් අද ඉන්දියාෙව් හිරකාරයින් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් අසරණ ධීවරයින් සමහර ෙවලාවට ධීවර කර්මාන්තයට
ගිහිල්ලා ෙනොෙවයි, ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්ෙන්. සමහර
ෙවලාවට ෙද්ශපාලනික ෙහේතු මත, රටවල් අතර තිෙබන
ෙද්ශපාලනික ෙහේතු මත සිරකාරයින් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ තත්ත්වයන් මඟ හරින්න ජාත න්තර සම්මුතීන් අවශ යි.
ජාත න්තර නීතියත් එක්ක එකට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒක නිසා
ධීවර කර්මාන්තය ඒ පැත්ෙතන් ෙබ්රා ගන්න ජාත න්තරයත්
එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් ආකාරයට සකස් කිරීම
පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අත්
අඩංගුවට පත් ෙවලා ඉන්න ධීවරයින්ෙග් පවුල්වලට ෙම් නත්තල්
සමෙය් යම් කිසි සහනයක් ෙදන්න පුළුවන් නම්, ධීවර
අමාත ාංශය පැත්ෙතන් ඒක ඉතාමත් සුබ ෙදයක්, ෙහොඳ ෙදයක්
කියලායි මා හිතන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි සමහර විට විෙව්චන කරන අවස්ථාත්
තිෙබනවා. අද මාදැල් කර්මාන්තය ගත්තාම ඉස්සර තිබුණු මාදැල්

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු මන්තීතුමනි,
තිෙබන්ෙන්.

ඔබතුමාට

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

තව

විනාඩියක්

පමණයි

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ෙහොඳයි. ඊළඟට උතුරු නැෙඟනහිර නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ
නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශය නිසා තමුන්නාන්ෙසේ එයට සාක්ෂි
දරාවි. උතුරු නැෙඟනහිර ධීවර සමිති හදලා, ඒ අය ෙකොළඹට
ෙගන්වා දැවැන්ත ධීවර සම්ෙම්ලනයක් පැවැත්වූවා.
එක
පැත්තකින් මත්ස ඇඟිල්ලන් තැන්පත් කරන්න විශාල මුදලක්
ලබා දීලා තිෙබනවා. උතුරට නැෙඟනහිරට මිරිදිය ඉස්සන්,
කීටයින් තැන්පත් කරන්න මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා.
කිලිෙනොච්චිෙය් ධීවර කාර්යාලයට රුපියල් මිලියන 23ක් ෙවන්
කර තිෙබනවා. ඉරණමඩු ජලජීවී වගා සංවර්ධන මධ ස්ථානයට
රුපියල් මිලියන 400ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඊළඟට මුලතිව්,
මන්නාරම අභිජනනාගාරයට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. වාකෙර්
ඉස්සන් ෙගොවිෙපොළට රුපියල් මිලියන 91ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
ෙම් විධියට උතුරු පළාතට විතරක් විශාල දායකත්වයක් දීලා
තිෙබනවා.
සමහර
අමාත ාංශවලට
ලැෙබන
මුදල්
කළමනාකරණය කරෙගන නැහැ. අඩු ගාෙන් ඇමතිවරු
අමාත ාංශවලට ගිහිල්ලාවත් නැහැ. හැබැයි, ෙම් අමාත ාංශෙය්
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් කටයුතු කරන අය හැටියට, එෙහම
නැත්නම් ෙම් අමාත ාංශයත් එක්ක සකියව වැඩ කටයුතු කරන
මන්තීවරු හැටියට අපි දැකලා තිෙබනවා ෙම් අමාත ාංශයට සහ
අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ට ගරු ඇමතිතුමා ෙදන නායකත්වය.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව, අභිපාය
වන්ෙන් ෙම් අමාත ාංශය හරහා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ
අවශ තා සපුරාලීම වාෙග්ම ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය දියුණු
කිරීම සඳහා දායකත්වය ලබා දීමයි කියන එක මා ආෙයත්
කියනවා. ඒ සඳහා දැන් අඩිතාලම දාලා ඉවරයි. මීළඟ වසෙර්
ඉඳලා ෙම් අමාත ාංශෙය් සියලු ෙදනාම එතැනට යනවායි කියන
එක මතක් කරමින්, නැවත වතාවක් සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

1973

පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ.භා. 5.11]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Arundika Fernando)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, මෙග් මිත ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශය ගැන වචන ස්වල්පයක්
කථා කරන්න ඉඩ පස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මා සතුටු
ෙවනවා. යම් අය හිතාවි, මාළු ගැන මා දන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා.
නමුත් හිටපු ෙවළඳ ඇමති වශෙයන් ෙමවැනි අදක්ෂ ආණ්ඩුවකට
ෙපොඩි ඉරක් පායන ෙමවැනි අවස්ථාවක වචන ස්වල්පයක් කථා
කිරීම මෙග් යුතුකමක් කියලා මා හිතුවා. දක්ෂ ඇමතිවරයකු
හිටියාට අදක්ෂ ආණ්ඩුවක ඒ අයට වැඩ කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්
නැති තත්ත්වයක් අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. දැන් ෙම් අය
වැෙයන් වුණත් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබිලා සල්ලි
පමාණය ෙකොපමණද? මා හිතන හැටියට හාල් මැස්සන් ටිකක්වත්
අල්ලන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්.
ෙම් රෙට් ආණ්ඩුෙවන් බල්ලන්ෙග් බලු ආහාරවලට duty-free
අවස්ථාව ලබා ෙදන ෙකොට, ධීවරයන්ට ෙමොනවාද කර
තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ට සහන දීලා තිෙබනවාද? අන්න ඒ නිසා
ෙහොඳට වැඩ කරන අමාත ාංශයක් පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක්
කථා කිරීම මෙග් යුතුකමක් ෙලස මා හිතුවා. නමුත් ඒක කරන
ගමන්ම මම ෙම් කාරණයත් කිව යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය තුළ ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල්
කරන්න හැදුවාට, බාධා කිරීම් ගණනාවක් තිෙබනවා. යම්
විධියකින් පළාත් සභා තුළිනුත් මීට වඩා කියාත්මකශීලීව වැඩ
පිළිෙවළක් ෙගන යන්න පුළුවන් නම් මා හිතන විධියට ඒක
ඔබතුමාෙග් සංකල්පයටත් ගැළෙපනවා. ළිෙඳේ ඉන්න ෙගම්බන්
වාෙග් අනික් අය ෙම් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය ගැන කථා කරන ෙකොට, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් නැම්මක් ඇතිව කරපු වැඩ
පිළිෙවළ අනුව ෙම් අමාත ාංශය මීට වඩා වැඩිදියුණු කරන්න
ඔබතුමන්ලා අෙත් තිෙබන බලය විමධ ගත කිරීම පාවිච්චි කළ
යුතුයි.
මීට ෙපර කථා කළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු අරුන්දික පනාන්දු
මන්තීතුමා නම් මා හිතන හැටියට දැනුවත්කමකින් යුතුවයි කථා
කෙළේ. එතුමාත් පශංසා කළා. මම කිසි ෙසේත්ම ඇමතිතුමා උසි
ගන්වන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොමද ෙම් වැඩ කරන්න තිෙබන්ෙන්
කියලා එතුමා දන්නවා. නමුත් ෙම් වැඩ කරන්න පුළුවන්
ඇමතිවරෙයකුට ෙදන සල්ලි පමාණය ෙකොපමණද කියලා මා
කියන්න අවශ යි. අන්න ඒ කාරණයත් මා මතක් කළ යුතුයි.
ඔබතුමන්ලා ඒවා තමයි මතක් කරන්න අවශ වන්ෙන්. මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්ෙන් අන්න ඒ කාරණය පදනම්
කරෙගනයි.
ඔබතුමන්ලා යම් මත්ස පමාණයක් අල්ලනවා. ඒ සඳහා
ධීවරයන් දිරිගන්වලා තිෙබනවා. අපනයනය කරන්න හදනවා.
ඒවා ඔක්ෙකොම ෙහොඳ ෙද්වල්. නමුත් අප ෙම් කාරණා ෙදසත්
බලන්න අවශ යි. පුංචි ලංකාවක අපට ෙම්වා පරිෙභෝජනය
කරන්න පුළුවන් පමාණයක් තිෙබනවා. ඊට වැඩි පමාණය
අපනයනය කරන්න අවශ තාව තිබුණත්, වැඩි කල් යන්න ෙපර
ෙම් අපනයනය කරන හැකියාව අමාරු තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න
ඉඩ තිෙබනවාය කියන එක මතක් කළ යුතුයි.
මීට ෙපර ෙම් Labour GSP එක නැති වීම නිසා අපට
අපනයනවලට තිබුණු පහසුකම් නැති වුණා. ඒ අපනයන දිරි
ගැන්වීමක් ෙලස EU එක යම් කිසි සහනයක් දුන්නා නම් දැන්
එකත් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශය
වැඩිපුරම අපනයනය කරන්න, -

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

1974

)

තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් නම් ෙම් කාරණය කියන්න. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය අවුරුදු 3ක විතර කාලයක් බලෙය් සිටියා ෙන්. ඒ
කාෙලදි පතිශතයක් හැටියට ධීවර අමාත ාංශයට ෙවන් කර
තිෙබන මුදල බලන්න. ෙමෙහම ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා ධීවර
අමාත ාංශයට ෙවන් කෙළේ ඉතාම අඩු මුදලක්. අඩුම ගණෙන්
පුත්තලම දිස්තික්කයට ධීවර ක්ෙෂේතය සම්බන්ධ කිසිම ෙදයක්
කෙළේ නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

හරි. දැන් කිව්වා ෙන්. ඇති ෙන්.
මෙග් මිත නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා එයට නිසියාකාරව
උත්තර ෙද්වි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කාලය නිසා තමයි Labour
GSP එක ෙම් රටට ලැබුෙණ්. ඒ නිසා තමයි රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිවරයාට අද අපනයනය කරන්න හැකියාව තිෙබන්ෙන්. අප
නින්ෙදන් නැඟිටලා වාෙග්, පංශෙය් දී අරයා දැක්කා, ෙමයා
දැක්කා කියලා කථා කරන මන්තීවරු ෙනොෙවයි. මතක
තියාගන්න -[බාධා කිරීමක්] නැහැ, උසි ගන්වන්න අවශ නැහැ.
දැන් බලන්න ඔබතුමා ඔය කාරණය කිව්ව නිසා රාජිත ඇමතිතුමා
ලජ්ජාෙවන් ෙම් ගරු සභාෙවන් එළියට ගියා. ඒකයි වුෙණ්. දක්ෂ
ඇමතිවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට යවන්න ද ඔෙහොම කථා
කරන්ෙන්? නින්ෙදන් නැඟිටලා වාෙග් කථා කරන්ෙන් නැතිව අපි
ෙම් අමාත ාංශය ගැන කථා කරමු. විපක්ෂය වුණත් අප කැමැතියි,
ෙම් අමාත ාංශය පුළුවන් තරම් දියුණු කිරීමට. ඒ නිසා කරුණාකර
මතක තියා ගන්න 2001 දී අප කරපු වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි
අපනයන ෙම් තරම්වත් දියුණු වුෙණ්. මමයි ඒ කාලෙය් ෙවෙළඳ
ඇමති. ඒ කාලෙය් අෙප් අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්
සංකල්පය තුළින් ලබා ගත්ත Labour GSP එක තුළින් තමයි
අදත් තවම යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
2011 සිට 2013 දක්වා මත්ස අපනයනය සම්බන්ධෙයන්
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උත්තර
දීලා තිෙබනවා. බලන්න අෙප් මත්ස අපනයනය. 2011 දී
ෙමටික්ෙටොන් 1,380ක්ව තිබුණු මත්ස අපනයනය 2013 දී මාස
අටක් තුළ ෙමටික්ෙටොන් 1,510ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙපොකිරිස්සන් පමාණය ෙමටික්ෙටොන් 199 සිට ෙමටික්ෙටොන්
260ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කකුළුවන් ෙමටිෙක්ටොන් 2,100ක
පමාණය ෙමටික්ෙටොන් 2,760 දක්වා මාස අටකදී වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි අනික් සියලු ෙද්මත් සියයට 25කින්
විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩිවීම ඒ Labour GSP
එක සමඟ ඉදිරිපත් කරන්න අවශ ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා
ෙලොකුවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැණලා, අරක කරලා, ෙම්ක
කරලා අර Channel 4 එෙක් කාලකණ්ණියා ෙම් රටට ෙගනාවා
ෙන්? ඔබතුමන්ලාට ෙකොන්දක් තිබුණා නම් -[බාධා කිරීමක්]
කථා කරන්න එපා. ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා කෑගල්ෙල් තිෙබන මුස්ලිම් පල්ලි කැඩුවා වාෙග් කෑ
ගහන්න එපා. මම කථා කරන්ෙන් අර වැදගත් ඇමතිවරෙයකුටයි.
මා අහන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. Channel 4 එක ෙබොරු කළා,
වංචා කළා කියලා මමත් පිළිගන්නවා. එෙහම නම් ඇයි ඔවුන්ට
ෙමෙහේ එන්න වීසා දුන්ෙන්? ඔවුන්ට එන්න එපා කියන්න
ඉන්දියාවට ෙකොන්දක් තිබුණා. නමුත් ඒ අයට එන්න එපාය
කියලා කියන්න තමුන්ලාට ෙකොන්දක් නැහැ. ආවාට පස්ෙසේ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

1975
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"අෙන්! වෙරන් මචං ෙකෝපි ටිකක් ෙබොන්න" කියලා කියනවා.
ලජ්ජා නැහැ ෙන්. ඔබතුමා නිකම් උඩ පැන්නාට, ඔතැන ඉඳන්
ඉස්සරහට එන්ෙන් නැහැ ෙලෙහසිෙයන්. ෙම් Channel 4 එෙක් ඒ
වාෙග් වැරැදි කර තිෙබන පුද්ගලෙයක් ආණ්ඩුව වීසා දීලා
ෙගනැල්ලා ෙකෝපිත් ෙපොවන්න හදපු එක තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන
ෙලොකුම අපරාධය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක්
කරන්න කැමැතියි.

1976

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ජයලලිතා මහත්මියට මුළු ඉන්දියානු ආණ්ඩුවම යටත් ෙවලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] අහිංසක රාජිත
ෙසේනාරත්නට විරුද්ධව කළ කුමන්තණයක්. ෙමොකද, ඒ කළ ෙද්
නිසා බැරි ෙවලාවත් GSP certificate එෙක් sanction එක නැති
වුෙණොත් එතෙකොට තමයි අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමනි, ෙම්
රෙට් රාජිත ෙසේනාරත්නට පශ්නයක් ඇති වන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමා
ෙම් මාළු ටික කන්න යැ. එතුමාට ඒ මාළු ටික අපනයනය කරන්න
හැකියාවක් තිෙබනවා ද? ෙම් මාළු වැඩිෙයන්ම පාරිෙභෝජනය
කරන්ෙන් යුෙරෝපය වාෙග් රටවලයි. [බාධා කිරීමක්] මෙගන්
අහන්න එපා. එතුමාෙගන් අහන්න. එතුමාෙග් සංකල්පයක් ගැන
මම අහපු හරස් පශ්නවලට උත්තර දීලා මම ෙකොන් කරන්න
හැදුවා. නමුත් ෙලෙහසිෙයන්ම පැනලා ගියා. අපනයනය කරන්න
බැරි ෙවනවාය කියන එක දන්නා නිසා තමයි ජාත න්තර
සම්බන්ධතා තියා ෙගන වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා ඔබතුමා
කිව්ෙව්. අන්න ඒ නිසා තමයි මම අහන්ෙන් ෙම් වාෙග් sanctions
ෙග්න්න හදන්ෙන් එතුමාව නැති කරන්නද කියලා. ඒ නිසා EU
එක සමඟ පෙව්ශෙමන් කටයුතු කරන්න අවශ යි.
මෑතකදී ඉන්දියාෙව් naval ship එකක් ආපු ෙවලාෙව් මටත් ඒ
නැවට යන්න ආරාධනා කළා. ඒ ෙවලාෙව් හිටපු තානාපති සහ
විෙද්ශ ඇමතිතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? "Rajitha, please help us to
overcome the fisheries problem". ඒකට ඔබතුමා දුන්න
උත්තරය තමයි "Yes, we are doing that". නමුත් විපක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මට ඊට වඩා උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. I
said, "He is an able Minister in a disabled Government". ඒ
කිව්ව එෙකන් ෙත්රුණා ෙමොනවාද ෙවන්න තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ
නිසා තමයි මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්ෙන් අපි නිසියාකාරව
කටයුතු කරන්න අවශ යි කියලා. ඉන්දියාවත් එක්ක සම්බන්ධකම්
ඇති කරගන්න අවශ යි.
මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී 2013 ෙනොවැම්බර් 24වැනි දා "The
Sunday Times" පුවත් පෙත් සිරස්තලයක් උපුටා ගන්නවා. එහි
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:

ඉතින් ඔබතුමා ජයලලිතාට බය ෙවන්න ඕනෑද? ඔබතුමන්ලා
ආණ්ඩුවක්. [බාධා කිරීමක්] කෑගැහුවා කියලා ඔබතුමන්ලා බය
ෙවනවා නම්, ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි, පාෙද්ශීය
සභාවක්. [බාධා කිරීමක්]අපි අවාම ඒකට නිසි පතිචාර ෙදන්නම්.
මෑතකදී මම මාලදිවයිනට ගියා. මෙග් මිත යාමීන් මැතිතුමා
ජනාධිපති ධුරයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව් එතුමා මට
එක කාරණයක් මතක් කළා. "ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්
ෙනොෙයක් පශ්න තිබුණත් ඒ ආණ්ඩුෙව් දක්ෂතාවක් තිෙබන
Fisheries Minister ෙකෙනක් ඉන්නවා කියලා මට ආරංචියි.
නිෙයෝජ ඇමතිවරයාත් ෙබොෙහොම ෙහොඳයිලු. ඒ ෙදන්නා එක්ක
සම්බන්ධ ෙවලා අපට වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද" කියලා
ඇහුවා. මම කිව්වා, "එතුමා මෙග් මිතෙයක්. අනිවාර්යෙයන්ම
එතුමා එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්, නමුත් වැරදි පක්ෂයක
ඉන්ෙන්. නමුත් එතුමාට තනතුරක් තිෙබනවා, අපට නැහැ"යි
කිව්වා. ෙදපාර්ශ්වය ඒකාබද්ධ කිරීමට මම ඒ අවස්ථාව පාවිච්චි
කළා. එතුමා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? "We have got to challenge the
EU". ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ටත් sanctions තිෙබනවා. I know
that before too long, Sri Lanka will also get sanctions. So, let
us work together. ඔන්න
විපක්ෂෙය් අපි ඔබතුමන්ලා
ෙවනුෙවන් ඉටු කරන කාර්ය භාරය. ඒක තමයි මම කියන්ෙන් අපි
විපක්ෂෙය් හිටියත්, රට ගැන හිතලා ඉදිරි දැක්මක්, සංකල්පයක්
සහිතව වැඩ කරන පක්ෂයක් කියලා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න
කියලායි මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්ෙන්. මාලදිවයිෙන් සාගර
සම්පත තිෙබනවා. නමුත් ඒක තරණය කර ඒ සම්පතින් පෙයෝජන
ගන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එතුමා තව
එකක් කිව්වා. "You know in Sri Lanka, fish do not die being
caught, but of old age". ඒ කියන්ෙන් මාළු අල්ලන්ෙන් නැති
නිසා මැරිලා යනවා මිසක් ඇල්ලීම නිසා ඇති වන පශ්නයක්
ෙනොෙවයි කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම හිතන විධියට ඔබතුමා ඒ
දක්ෂතාව පාවිච්චි කරලා කරුණාකරලා මාලදිවයිනත්
ශී ලංකාවත් අතර පාලමක් ඇති කරන්න කියලා මම ෙම්
අවස්ථාෙව් නිහතමානීව ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. නමුත්
ඔබතුමන්ලා ධීවරයන් දිරිගන්වන්න අවශ යි.

"India retaliates in fishing crisis
Govt. seeks 'innocent passage' for Lankan fishermen going to
the Arabian Sea"

මම හිතන විධියට ෙමතැන ෙදපැත්ෙත්ම පශ්න තිෙබනවා. ඒ
නිසා ඉන්දියාව සමඟ තිෙබන ඒ ෙවෙළඳ ගිවිසුම - Free Trade
Agreement එක - පාවිච්චි කරලා මීට වඩා යහපත් ෙලස මිතශීලීව
කටයුතු කළ යුතුය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න
අවශ යි. ෙමොකද, ඉන්දියාවත් සමඟ එකතු ෙවලා මිතශීලීව ෙම්
කාර්යය කරන්න පුළුවන් නම් අපට මාළුත් වැඩිෙයන් අල්ලන්න
පුළුවන්. ෙදෙගොල්ලන්ටම වැඩිපුර අපනයනය කරන්නත් පුළුවන්.
අද අෙප් ධීවරෙයෝ ඉන්දියාෙව් හිර ෙගවල්වල ඉන්නවා.
ඉන්දියාෙව් ධීවරෙයෝ අෙප් හිර ෙගවල්වල ඉන්නවා. ෙම්ක
නිකරුෙණ් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි ගරු
ඇමතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට ෙම්
රටට අවශ ඉදිරි දැක්මක් සහිත වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද
කියලා. [බාධා කිරීමක්] එෙහන් ෙමෙහන් කෑගහනවා. ෙමොකද,
සරත් ගුණරත්න ඇමතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාත් දක්ෂ
නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක්. බය ෙවන්න එපා, මම ඒ ගැනත් කථා
කරන්නම්.

අද ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරය ෙකෝ? මහින්ද රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුෙවන් 2011 ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදනවා කිව්වා. ඉන්ධන
මිල තුන් ගමනක් වැඩි වුණා. අහිංසක ඇන්ටනී මැරුණා. නමුත්
ඉන්ධන සහනාධාරය තවම ලැබිලා නැහැ. ගරු සරත් ගුණරත්න
නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගත්ත පියවර
ෙමොකක්ද? ඒ අයට ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදන්න අවශ යි.
බල්ලන්ෙග් කෑමවලට තිෙබන duty එක අඩු කරන ෙකොට
ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදන්න රුපියල් මිලියන100ක්
ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාත් ඒ
අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක්. ඒ දක්ෂ අමාත ාංශයට
අදක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා අය වැය
තුන්ෙවනි වර කියවා අවසන් වන්න ෙපර, වැය ශීර්ෂ 218ට ෙවන්
කරපු මුදල්වලින් රුපියල් මිලියන 500ක් කපා හැරලා, අහිංසක
ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා දීම සඳහා ඒ මුදල ධීවර
හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශයට ෙවන් කරන්න කියන
එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුදල් අමාත ාංශයට මතක් කරනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම මට ඒ කාරණය මතක් කෙළේ නිෙරෝෂන්
ෙපෙර්රා මැතිතුමායි. එතුමාෙග් තාත්තා දක්ෂ ෙලස
ෙවන්නප්පුෙව් එම කටයුතු කළ නිසා-

1977

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රුපියල් මිලියන 1,500ක් ලබන අවුරුද්දට අය වැෙයන් අපට
ෙවන් කරලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක අය වැෙය් නැහැ. තිෙබනවා නම් මට ෙපන්වන්න. මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නිකම් කියනවා, "මම කාන්තාවන්ට
ලක්ෂ ෙදක හමාරක ෙපොලී රහිත ණයක් ෙදනවා." කියලා. අෙනක්
පැත්ෙතන් කියනවා, "ශත පහක් අය වැෙයන් ෙවන් කරන්ෙන්
නැත" කියලා. ඉතින් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට ෙදනවාද, ඒ
සල්ලි ටික? නැත්නම් අපි විපක්ෂෙයන් ඒ සල්ලි ලබා ෙදනවාද?
ඔන්න ඔය වාෙග් ෙබොරුවක් තමයි කරන්ෙන්. ඒකත් රජෙය්
ෙසේවකයාෙග් වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කළා වාෙග් තමයි.
ඒක, රුපියල් දහයක් සාක්කුවට දමලා, අෙනක් සාක්කුෙවන්
රුපියල් ෙදදහස් හාරසිය අනූවක් ගත්තා වාෙග්යි. ෙම්ක තමයි
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්.
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, මම ෙම් වැය ශීර්ෂ සම්මත
කරන්න ඡන්දයක් ඉල්ලනවා. නමුත්, ඔබතුමාට බාධා වන නිසා
ඒක කරලා වැඩක් නැහැ. මම හිතන හැටියට නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා
මැතිතුමා මා ෙගනා ඒ ෙයෝජනාව මුදල් අමාත ාංශයට ඉදිරිපත්
කරයි. ඒ සහනාධාරය ඉස්ෙසල්ලා ෙවන්නප්පුවට ලබා දීලා, ඊට
පස්ෙසේ හැම ධීවරයාටම ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න. කවුරුත්
ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ.
අපි මාළු අපනයනය කරන්න අවශ යි. අපනයනය කරන්න
නම්, අපි වැඩිපුර මාළු අල්ලන්න අවශ යි. ඒ සඳහා ෙපෞද්ගලික
අංශය දිරි ගන්වන්න අවශ යි. දිරිගැන්වීම තමයි අපට කරන්න
තිෙබන එකම ෙද්.
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ෙම් විධියට කිව්වා, "You
export or you perish". We are in the process of very
dangerously perishing; we are not taking the opportunity that
is available for export.
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Okay. So, on that score, all I want you to do is ensure
that you seize the opportunity and take advantage of the
natural resource that is available.
ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදනවා පමණක් ෙනොෙවයි, ධීවරයන්
රක්ෂණය කිරීමත් අවශ යි. මීට මාස හතරකට ෙහෝ පහකට
පමණ ෙපර ඇති වූ අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වය තුළින් ධීවරයන්
57 ෙදෙනකුෙග් පමණ ජීවිත නැති වුණා. මම ඒ අවස්ථාෙව්දී අහපු
පශ්නයකට -මට මතක හැටියට- ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ මුදල්
ඇමතිෙගන් ෙහෝ ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිෙගන් ෙහෝ
නිසියාකාර උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමොරටුෙව් නැති වුණු ඒ
ධීවරයන් 37 ෙදෙනකුට සත පහක් දුන්ෙන් නැහැ කියලා මා
කිව්වාම, මහින්ද අමරවීර අමාත තුමා මා නිවැරදි කළා, රුපියල්
10,800 බැගින් දුන්නා කියලා. නමුත් ඒ ධීවරයන්ෙග් ජීවිත නැති
වුණා. ඒ ධීවරයින් 37 ෙදනාෙග් පවුල්වලට ආපදා කළමනාකරණ
අමාත ාංශෙයන් ඊට වැඩිය ශත පහක්වත් ලැබිලා නැහැ. සරත්
ගුණරත්න නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ පශ්නය
ෙබෝලයක් වාෙග් ඔබතුමන්ලාට pass කරන්න හැදුවාට
ඔබතුමන්ලා ලස්සනට ඒක defend කළා. නමුත් අවශ වන්ෙන්
නැවත ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවන විධියකට කටයුතු
කිරීමයි. සිද්ධියක් වුණාට පස්ෙසේ අඬලා වැඩක් නැහැ. ඒ ධීවරයන්
රක්ෂණය කිරීෙම් කටයුත්තක් කිරීම තමයි දැන් අවශ වන්ෙන්.
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මුදල් අමාත ාංශෙයන්
තව රුපියල් මිලියන 500ක් පමණ ලබා ගත්තා නම්, ධීවරයන්
රක්ෂණය කරන්නත් හැකියාව තිෙබනවා.
කාලය හරස් වීම නිසා මට බාධාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
දක්ෂ ඇමති ෙකනකු වන ඔබතුමාට තව මුදල් ටිකක් ෙවන් කර
ෙගන, අදක්ෂ ඇමතිවරු 76 ෙදනාෙග් වැඩ පිළිෙවළට වඩා ෙලොකු
වැඩක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඔබතුමාට ඇති ෙව්වා කියලා
මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම, සියයට පහක් පමණ වැඩිපුර
මාළු අල්ලා ෙගන ලංකාෙව් මාළු මිල අඩු කිරීමට අවධානය ෙයොමු
කරන්න කියන එකත් විපක්ෂය ෙවනුෙවන් නැවත ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[பி.ப. 5.26]

Look at the SAARC Region. You have India that is
willing to do the needful; you have Maldives which is
ever so willing to go forward. An invitation has been
extended to me by no other person than the President of
Maldives, who is a personal friend of mine, and even the
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne has met him. Now, all that
you have got to do is to ensure that you build up
relationship with them. They have a 200-mile
international zone that goes up to Diego Garcia on one
side and there is a limitless movement to the other side.
So, as much as the Indians come to poach in Sri Lankan
waters, Sri Lanka and Maldives can do wonderful things
by going into the deep sea areas.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Ravi Karunanayake, you have one more minute.

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
தியேதார்
இலங்ைகயிைன உ வாக்கும் ேநாக்கில் மக்களின் அைனத்
எண்ணங்கைள ம் உள்ளடக்கி, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்
இலங்ைகயி ள்ள
அைனத் க்
கு ம்பங்கைள ம்
கட் ெய ப் ம் ேநாக்குடன் இவ்வர ெசல த் திட்டத்திைன
ன்ைவத் ள்ளார். இவ்வர
ெசல த் திட்டத்தி டாக
விேசடமாகப் ெபண்க க்கு 2,50,000 பாயிைன வட் யற்ற
கடனாக
வழங்குவதற்கு
ன்ெமாழி
ெசய் ள்ளார்.
ஒேரேநரத்தில் 50,000 பட்டதாாிக க்குத் ெதாழில் வாய்ப்
க்கைள வழங்கி ள்ளார். "திவிெநகும" திட்டத்தி
டாக
பல க்கு ெதாழில் வாய்ப் ெபற் க் ெகா க்கப் பட் ள்ள .
ச ர்த்திப் பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைக குைறவைடந்
வ கின்ற . மின்சார வசதி இல்லாத அைனத் க் கு ம்பங்க
க்கும் மின்சார வசதிைய ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கான
திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . கிராமங்களி ள்ள சுகாதார
மத்திய நிைலயங்கள், பிரசவ ைவத்தியசாைலகள் அைனத் ம்
"கமெநகும" திட்டத்தின்கீழ் ந னமயப்ப த்தப்பட் ள்ளன.

1979
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சுகாதார ேசைவயான
உயர்ச்சியைடந் ள்ள . குறிப்பிட்ட
ெதா
காலப்பகுதியி ள் இவ்வா
சகல விடயங்கைள ம்
மிக விைரவாக
ன்ேனற் வதற்கு எம
ஜனாதிபதி ஒ வ
ராேலேய சாத்தியப் பட் ள்ள . இதைனயிட் இலங்ைகயின்
ஒவ்ெவா பிரைஜ ம் ெப மிதமைடயேவண் ம்.
ஆனால்,
நாட் ன்
நன்ைமக்காக ம்
மக்க ைடய
நல க்காக ம் பா ப கின்றவர்க க்குத் ெதால்ைல ெகா ப்
பதற்ெகன்ேற ஒ கூட்டம் எப்ெபா
ம் இ ந் ெகாண்ேட
இ க்கும். அவர்கள் குைறகாண்பைதேய தங்கள ெகாள்ைக
யாகக் ெகாண்டவர்கள். ஏேதா தாங்கள் சுவர்க்கத்தில் வாழ்வ
ேபால ம் அ ேபால் இங்ேக ம் எல்லாத்
ைறகளி ம்
குைறயில்லாமல் வாழேவண் ெமன் ம் வி ம் கின்றார்கள்.
ஆனால், அவ்வா
எங்ேக ம் இ க்க
யா . எந்த இடத்
தி ம் ஒ சில குைறகள் இ க்கத்தான் ெசய் ம். இதைனக்
காலத்தின் ேபாக்கில்தான் மாற்றியைமக்க
ம்.
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நாட் ன் ெமாத்த
கைரேயாரப் பகுதிகளில் சுமார் 60 தத்திைன உள்ளடக்கும்
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தில் கடந்த காலங்களில் நிலவிய
பயங்கரவாதம் காரணமாக மீன்பி க் ைகத்ெதாழிலான
பாதகமாகக் காணப்பட்ட . பயங்கரவாதிகள் கடல் சார்ந்த
உட்கட்டைமப்
வசதிகைள ம் ஏைனய வசதிகைள ம்
ற்றாகச் சீர்குைலத்
ைவத்தி ந்தனர். அத் டன் பா
காப் க் காரணங்க க்காக விதிக்கப்பட்
ந்த மீன்பி த்
தைட காரணமாக மீன்பி நடவ க்ைககள் குன்றிக் காணப்
பட்டன. ஆனால், எம ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் பயங்கர
வாதத்திைன ற்றாகத் ைடந்ெதறிந்தார். பின்னர், 24 மணி
ேநர ம் மீன்பி த் ெதாழி ல் ஈ ப வதற்கான சூழைல
ேதாற் வித் க் ெகா த் ள்ளார். ஆனால், இங்குள்ள தமிழ்த்
ேதசியக் கூட்டைமப்பினேரா இச்ச கத்திைன ெமன்ேம ம்
இ ண்ட கத்திற்குள் தள் ம் ேநாக்குடன் தம ெசயற்பா
கைள ன்ென த் வ கின்றனர். தமிழ் மக்களின் காயங்கள்
ஆறிவிட்டால் தமக்கு வாக்குப் ேபாடமாட்டார்கள் என
அவர்கள் நிைனக்கின்றனர். அதனால் அவர்கள் ெதாடர்ந் ம்
ண்ைண ஆறவிடாமல் பா காப்பதில் குறியாக இ க்
கின்றனர்.
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த நாட் ன்
சமாதானத் க்காக
லம்ெபயர்
தமிழ்
ச கத்தின டன்
மட் மல்ல, எந்தப் ேப ட ம் ேபசுவதற்கு எம
ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்கள் தயாராக உள்ளார். ஆனால், லம்ெபயர்
தமிழ் ச கத்தின ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின ம்
பிரச்சிைன தீர்ந் விட்டால், தங்க ைடய இ ப் க்கு ஆபத்
வந் வி ம் என்பதற்காக பிரச்சிைனகள் தீரக்கூடா என்பதில்
மிக ம் கவனமாக உள்ளனர். வடக்கு, கிழக்கி ள்ள மீனவ
ச கத்தின் வாழ்வாதாரத்திைனக் கட் ெய ப்
வதற்காக
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் பல்ேவ
திட்டங்கைள வர
ெசல த் திட்டத்தி டாக
ன்ைவத் ள்ளார். ஆனால்,
TNAயினர்
அைவெயல்லாம்
தமக்கு
இப்ேபாைதக்குத்
ேதைவயில்ைல என்கின்றனர். ஏைழத் தமிழ் மக்களின்
மரணத்தின்மீ ம் அவலத்தின்மீ ம் தம
பாரா மன்றக்
கதிைரகைளச் சூடாக்கிக் ெகாள்ளேவ இவர்கள் வி ம்
கின்றனர். உண்ைமயான அர்த்த ஷ் யான எண்ணங்க டன்
தமிழ்ச் ச கத்தின் மனநிைலையப் ாிந் ெகாண்டால், நிச்சய
மாக அவர்கள் சமாதான இலங்ைகயிைனக் கட் ெய ப்ப
ஒத் ைழப் த்
த வார்கள்.
ஆனால்,
அதைனவி த்
ெதாடர்ச்சியான எதிர்ப்
அரசியல் லம் தமிழ் மக்களின்
வாழ்விைனச் சீரழித் க்ெகாண்
இ க்கின்றார்கள். இவர்
க ம் இவர்கள
கு ம்பங்க ம் ெவளிநாட் ல் சுகேபாக
வாழ்க்ைகயிைன
அ பவித் க்ெகாண்
க்க,
இங்கு

அப்பாவித் தமிழ் மக்கள்
தைலைமத் வத்ைதப் ெபற

1980
தங்க க்கான உண்ைமயான
யா ஏங்குகின்றனர்.

மீன்பி க் ைகத்ெதாழிைல நம்பி என
மாவட்டத்தில்
பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந் வ கின்றனர். எம
அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர், அம்பாைற மாவட்டத்தில்
மீன்பி யிைன வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண்
வாழ்கின்ற
மக்க க்கு கடந்த வ டங்களில் பல்ேவ
வசதி வாய்ப்
க்கைள வழங்கி வந் ள்ள . இ ந்தேபாதி ம் கடந்தகால
பயங்கரவாதத்தினால்
பாதிக்கப்பட்ட
மீனவர்க க்கும்
சுனாமியால் அழி ற்
வாழ்வாதாரத்திைன இழந்த மக்க
க்கும் ேம ம் பல உதவிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்
ள்ள . இதைன "திவிெநகும" திட்டத்தின்கீழ் சாத்தியப்
ப த்த
அரசு
தீர்மானித் ள்ள .
இவற்ைறெயல்லாம்
ேமற்ெகாள்வதற்கு இவ்வர ெசல த் திட்டத்தி டாக நிதி
வசதி ஏற்ப த்திக் ெகா த்தைமக்கு நிதி அைமச்சர் என்ற
வைகயில், ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நன்றிையத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இ ப்பி ம்
தி க்ேகாவில்
பிரேதசத்தில் படகுகள் இறங்கு
ைற கம் ஒன்றிைன
நிர்மாணிக்கேவண் ம். மீனவர்க க்குத் தங்குமிட வசதிகைள
ேம ம் ேமம்ப த்த ேவண்
ள்ள . மீனவர்க க்கு வங்கி
வசதிகைள ம் வங்கிக் கடன்கைள ம் ெபற் க்ெகா க்க
ஆவன ெசய்யேவண் ம்.
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, பயங்கரவாதத்
தினால் கடந்த 30 வ டங்க க்கு ேமலாக அழிக்கப்பட்ட
உட்கட் மானங்கைள மீள்நிர்மாணம் ெசய்ய ேவண் ம்.
இத் டன், பலமான கடேலாரப் பா காப் வைலயைமப்
ஒன்றிைன ம் கண்காணிப்
ைறெயான்றி ைன ம் வடக்கு,
கிழக்கு
கைரேயாரப்
பிரேதசங்களில்
ஏற்ப த்திக்
ெகா க்கேவண் ம். கடற்ெறாழில் வளங்கைள உச்ச அளவில்
ெபற் க்ெகாள் ம்ெபா ட்
ந ன
படகுகள்,
ந ன
களஞ்சியசாைல
வசதிகள்,
வைலகள்,
உபகரணங்கள்,
பா காப்பான ெதாைலத்ெதாடர்பாடல் உபகரணங்கைள
எம
மாவட்ட மீன்பி க் ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கு
வதற்கு வர
ெசல த் திட்டத்தி டாக நிதி ஒ க்கப்
பட் ள்ளைம மிக ம் மகிழ்ச்சி த ம் விடயமாக உள்ள .
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எம
ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்கள் இலங்ைகயி ள்ள ஒவ்ெவா கு ம்பத்
தின ம் எதிர்கால நலைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ேட
இவ்வர
ெசல த் திட்டத்ைதத் தயாாித் ள்ளார்.
வர
ெசல த்
திட்டத்தின்
ஒவ்ெவா
வசன ம்
'மஹிந்த
சிந்தைன'யின்
ெதாைலேநாக்ைக
அ ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட .
'மஹிந்த
சிந்தைன'
என்ப
நிைறகுடம்
ேபான்ற . எனேவ எம
ஜனாதிபதி அவர்கள
'மஹிந்த
சிந்தைன'யில் கூறப்பட் ள்ள எந்தெவா
விடயத்ைத ம்
எவரா ம் பிைழயாக விமர்சிக்க
யா . TNA தைலவர்
சம்பந்தன்
அவர்க ம்கூட,
ஜனாதிபதி
அவர்கள்
யாழ்ப்பாணத்தில் மாத்திரமல்ல, வடக்கு, கிழக்கு
வதி ம்
அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாண் ள்ளார் என்பைதத் தன
ேபட்
ஒன்றில்
ஒத் க்ெகாண் ள்ளார்.
ஆனால்,
மட்டக்களப்
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அாியேநத்திரன்
தன
உைரயிேல, TNA உயர் மட்டத்தினரால் கிழக்கு
மாகாணம்
றக்கணிக்கப்பட்
வ வதாகக்
கு றிக்ெகாண்
க்கிறார்.
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, TNA யினைரப்
பார்த்
நான் ேகட்ப
ஒன் தான். உங்களில் பலர்
கூட்டைமப் க்குள் இ ந் ெகாண்
உங்கள
ஜனநாயக
க த் க்கைள
ெவளியி வதற்குப்
பயப்ப கின்றீர்கள்.

1981
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நீங்கள் உங்க ைடய தைலைமகள் வி ம் தவ கைள, கிழக்கு
மாகாண
றக்கணிப் க்கைள, ெவளியில் ெசால்வதற்குத்
தயக்கம் காட் கின்றீர்கள். தய ெசய் ெவளியில் வா ங்கள்!
நாம் மக்கள் பிரதிநிதிகள். நிச்சயமாக எம ேமதகு ஜனாதிபதி
ஊடாக உங்கள
அபிலாைசக க்குத் தீர்
கிைடக்கும்.
மக்கள் ேசைவையத் தவிர உங்க க்கு ேவ என்ன ேவைல
உண் ? எனேவ, மக்க ைடய ஆைணையப் ெபற்ற நீங்கள்
சிந்தி ங்கள்! எமக்கு வாக்களித்த மக்க க்கு நாம் எதைனச்
ெசய் ள்ேளாம் எனச் சிந்தி ங்கள்! அதைனவி த்
இங்கு
வந்
பாரா மன்றக்
கதிைரக க்கு
ெவ மேன
சூேடற் வதன் லம் அம்மக்க க்கு நீங்கள் எதைன ம்
ெபற் க்ெகா க்க
யா . [இைடயீ ]
கடந்தகால
த்தம் எம
தமிழ் மக்கைளப் பிைழயாக
வழிநடத்தி, எம
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத அழித் ,
ஆ தக் கு க்கைள உ வாக்கி, அதற்குள் இைளஞர்கைளத்
தள்ளி, தமிழ் மக்கைளச் சின்னாபின்னப்ப த்திச் சீரழித் ப்
பிைழயான வழிக்கு இட் ச்ெசன் ள்ள .[இைடயீ ] "அ கிய
பிணத்ைதத் தின் ம் க குகைளப்ேபால்" நீங்கள் ெமன்ேம ம்
அம்மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் ெகாத்தித் தின் ெகாண்
க்
கின்றீர்கள். அந்த மக்கள் உங்க க்கு வாக்களித்த
இந்த
நாட்ைட வளப்ப த்த ம் அவர்கள
வாழ்வாதாரத்ைத
வளப்ப த்த ேம தவிர,
காலாகாலத்தில் இப்பாரா
மன்றத் க்கு வந் ேபாசனம் ெசய் விட் ப் ேபாவதற்கல்ல.
நீங்கள் குைறகைளக் கூறிக்ெகாண் உங்கள வசதிகைளப்
ெப க்கிக்ெகாண்
க்கின்றீர்கேள
தவிர,
உங்களால்
அம்மக்க க்கு ஆன ஒன் மில்ைல. ஆனால், கடந்த 35, 40
வ ட காலமாக
தமிழ் மக்கள் அைடந்த
ன்பங்க ம்
யரங்க ம் ெதால்ைலக ம் ெசால் ல் அடங்காதைவ.
இந்தியாவின் தமிழ்நாட் ல் இந்தி ெமாழிைய எதிர்க்கிறார்கள்.
எனேவ, இலங்ைகயில் சிங்கள ெமாழிைய எதிர்ப்ேபாம் என்ற
சிந்தைன டன் தமிழ்நாட்
அரசியைலப் பார்த்
இங்கு
அரசியல் ெசய்தார்கள். 1948ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக
சுதந்திரமைடந்த . 1950ஆம் ஆண் ேலேய இவர்க ைடய
சதித்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்
விட்ட . " " குழப்பத்ைதக்
ஏற்ப த்தி
பிாிவிைனையக்
ெகாண் வந்தார்கள்.
தமிழ்
மக்கைள சிங்களம் ப க்க ேவண்டாம் என் ெசான்னார்கள்.
அன்றி ந்ேத
சதிகார
அரசியைல
நடத்திக்ெகாண்
க்
கின்றார்கள். அதன் விைளவாக இன் வைரயில் தமிழ் மக்கள்
இன்னல்பட் க்ெகாண்ேட இ க்கிறார்கள்.
அரசு எவ்வளேவா அபிவி த்திகைளச் ெசய்கிற . ேமதகு
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் தமிழ் மக்க ைடய
தைலயிேல கிாீடத்ைதச் சூட் ைவத்தி க்கிறார். உங்களால்
அதைனப் பார்த் க்ெகாண்
க்க
யவில்ைல. "அ க்ைகத்
தின் ெகா க்கும்
க்கைளப்ேபால" நீங்கள் எப்ெபா
ம்
அம்மக்களின் அறியாைமயிேலேய வாழ
ற்ப கின்றீர்கள்.
ேதர்தல் காலங்களிேல நீங்கள் அந்த அப்பாவி மக்களிடம்,
"ெவற்றிைலச் சின்னத் க்கு வாக்களித்தால் நீங்கள் ஒ
தந்ைதக்குப் பிறக்கவில்ைல" என் கூறி அவர்கைளத் திைச
தி ப்பியி க்கிறீர்கள். இன்
அந்த மக்கைள அங்ேக
விட் விட்
இச்சைபக்கு
வந்
சமா
ைவத் க்
ெகாண்
க்கின்றீர்கள்.
தமிழ்
இனம்
காலாகாலமாகச்
சின்னாபின்னப்பட ேவண் ெமன்பேத உங்கள் சித்தமாக
இ க்கின்ற . இராமாயணத் க்கு கூனி; மகாபாரதத் க்குச்
சகுனி; தமிழ் மக்க க்கு TNA என்
ஒ
வைரயைறைய
ஏற்ப த்தியி க்கின்றீர்கள். நீங்கள் இ க்கும் வைரயில் தமிழ்
இனம் உய்யப்ேபாவதில்ைல. இந்த உலகம் ஆரம்பித்த காலம்
ெதாடக்கம் தமிழ் மக்கைளப் பிாித் ைவத் த்தான் பார்த்தி க்
கிறார்கள். அதைனேய நீங்க ம் ெசய் ெகாண்
க்கின்
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றீர்கள். இவ்வாறான பிற்ேபாக்கான சிந்தைனெகாண்ட
தைலைமத் வங்கள் எந்த மக்கைள வழிநடத் கின்றேதா
அந்த மக்கள் காலத்தால் அழிவர். எனேவ, அந்த ேவைலையச்
ெசய்யாதீர்கள்! ஏெனனில் தமிழ் இனம் பாவப்பட்ட இனம்.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள
மீனவர்கைளத்
ன்
த்திப்
பி த் ச்ெசன் இந்தியாவிேல சிைற ைவத்தி க்கின்றார்கள்.
இந்த TNA உ ப்பினர்களில் ஒ வராவ
அந்த விடயம்
ெதாடர்பாக ெஜயல தா டேனா அல்ல
க ணாநிதி
டேனா ஒ வார்த்ைததா ம் கைதத்தார்களா? சிைறப்ப த்
தப்பட்ட இந்த மீனவர்கள் ெதாடர்பாக அவர்க டன்
கைதக்கும்ப ெசால் ங்கள்!

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

ெகளரவ அஸ்வர் அவர்கேள, இவர்கள் அங்ேக ம்
ந க்கிறார்கள்; இங்ேக ம் ந க்கிறார்கள். "மீண் ம் கச்ைசத்
தீைவக் ேக ங்கள்" என்
இப்ெபா
இவர்கள் அங்ேக
ேபாய் ெசால்கின்றார்கள். கச்ைசத்தீ என்ப பாம் கழற்றிய
ேதாைலப் ேபான்ற . கழற்றிய ேதாைல மீண் ம் அந்தப்
பாம்பால் ேபாட
யா . கறந்த பால் மீண் ம் ம க்குச்
ெசல்லா . மீண் ம் மீண் ம் அங்ேக ேபாய் இரகசியம் ேபசி,
இந்த நாட்ைடக் காட் க் ெகா க்கும் ஒ கட்சியினராகத்தான்
இவர்கள் இ க்கின்றார்கேள தவிர, நாட்
மக்கைள
வாழைவப்பவர்களாக இல்ைல. வயிற் ப் பிைழப் க்காக ஒ
கட்சிைய ெதாடங்கிக்ெகாண்
காலத் க் குக்காலம் அதன்
ெபயைர மாற்றிக்ெகாண்
க்கின்றார்கள். 1925ஆம் ஆண்
அந்தக் கட்சியின் ெபயர் தமிழ்த் ேதசியக் காங்கிரஸ்! அதன்
பின்னர் அந்தக் கட்சியின் ெபயர் தமிழரசுக் கட்சி! அதன்
பின்னர் தமிழர் வி தைலக் கூட்டணி! இப்ெபா
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப் !
ெசாறி
நாய்க்குப்
ெபயர்
ைவப்ப ேபால காலத் க்குக்காலம் கட்சியின் ெபயைர
மாற் கிறார்கள். ஆனால், கண்ட பிரேயாசனம் ஒன் மில்ைல.
ஒ வர் English இல் கைதப்பார்; இன்ெனா வர் சிங்களத்தில்
கைதப்பார்.
இப்ப
கைதத் க்கைதத்
இனத்ைத
ஏமாற் வ தான் இவர்களின் ேவைல!
இந்தியாவி ம்,
மேலசியாவி ம், சிங்கப் ாி ம்
தமிழர்கள் நிம்மதியாக
வாழ்கின்றார்கள். அந்த வைகயில், ெகா கட் ப் பறக்க
ேவண் ய தமிழினம் இங்ேக இவர்களால் நிம்மதியில்லாமல்
இ க்கின்ற .
நான்
ஏற்ெகனேவ
கூறியி க்கிேறன்.
தைடெசய்யப்படேவண் ய, கூண் ேல ேபாடப்படேவண் ய
ஒ
கட்சியின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைளத்தான் அந்த
மக்கள் ெதாி ெசய் அ ப் கின்றார்கள்.
"எந்நன்றி ெகான்றார்க்கும் உய் ண்டாம் உய் இல்ைல ெசய்ந்நன்றி
ெகான்ற மகற்கு"

என்
வள் வர் ெப ந்தைக கூறியி க்கிறார். யாழ்ப்
பாணத்திேல திக்கு வர
யாமல் எந்ேநர ம் 'சிைற'யிேல
இ ந்தவர்கள், அ ங்குப்பி யில் இ ந்தவர்கள், ெத
க்குத்
ெத
இ ந்த
ஆ தக்
கு க்களின்
office
இற்குள்
இ ந்தவர்கள்தான் இப்ேபா
ேபசிக்ெகாண்
க்கிறார்கள்.
வன்னியிேல
கள் இ ந்த காலத்திேல அரசாங்கத்தின்
ஆதரவாளர்கெளன்
பல
ற் க்கணக்கான இைளஞர்
கைளச் சுட்டவர்கள்தான் இவர்கள்! அைவ எங்க க்குத்
ெதாியாெதன்
நிைனத்
இங்ேக வந்
பத்தினி ேவடம்
ேபா கின்றார்கள்.
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ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த நா
ன்ேனறிக்ெகாண்
ெசல்கின்ற . நாலா பக்க ம் கடல்
வளம் எங்கைளச் சூழ்ந்
காணப்ப கின்ற . ெதன்ைனைய
ஏற் மதி ெசய்வ ேபால, இறப்பைர ஏற் மதி ெசய்வ ேபால,
ேதயிைலைய ஏற் மதி ெசய்வ ேபால வ ங்காலத்திேல கடல்
வளத்ைதப்
பயன்ப த்தி
ெவளிநா க க்கு
மீன்கைள
ஏற் மதி ெசய்யக்கூ ய அள க்கு எங்கள் கடற்ெறாழிைல
நாங்கள் வி த்தி ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்காக
எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் கூ ய கவனெம க்க
ேவண் ம். நான் மீண் ம் ெசால்கின்ேறன். நாட் ன் நன்ைமக்
காக ம், மக்களின் நன்ைமக்கா ம் பா ப பவர்க க்கு
ெதால்ைல ெகா ப்பதற்ெகன்ேற ஓர் 'இலம்பா 'க் கூட்டம்
எப்ெபா
ம் இ ந் ெகாண்ேட இ க்கும்! அைத நாங்கள்
கவனத்திெல க்கக்கூடா . எங்க ைடய ேநாக்கம், சிந்தைன,
எண்ணம், ெசயல் எல்லாம் எங்கள் மக்கைள
ன்ேனற் ம்
வைகயில்தான் இ க்க ேவண் ம்.
இந்த நா
உலக
நா களின் பார்ைவயிேல சிறப்பாக இ க்கும் ஒ
நா !
ஆனால், ஒ சில ல்
விகள், வஞ்சகர்கள் எங்கள் நாட்ைடப்
பற்றி அவ
ெசால்வதிேலேய குறியாய் இ க்கின்றார்கள்.
அைத நாங்கள் க த்திெல க்கேவண் ய அவசியம் இல்ைல.
இைறவன் எங்கள் ெசயைலப் பார்த் க்ெகாண்
க்கிறான்.
இராவணன் என் ம் மாெப ம் மன்னன் ஆண்ட ஒ
நா தான் இந்த இலங்ைக நா ! அதன் பின்னர் இந்த நாட்ைட
சிறப்பாக ஆண் ெகாண்
க்கும் ஒ மன்னன் என்றால் அ
ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்தான்! அவர்களின்
காலத்திேலதான் நாங்கள் உன்னதமாக, நிம்மதியாக வாழ்ந்
ெகாண்
க்கின்ேறாம். இதற்கு
ன்
இந்த நாட்ைடக்
காட் க் ெகா த்த எத்தைனேயா ஜனாதிபதிகள், பிரதமர்கள்
இ ந்தார்கள். அவர்கள்
களிடம் நாட்ைடக் காட் க்
ெகா த்தார்கள் அல்ல
இந்தியாவிடம் நாட்ைடக் காட் க்
ெகா த்தார்கள். அவர்கள் இரா வத் க்கும் ஆ தம் ெகா த்
தார்கள்;
க க்கும் ஆ தம் ெகா த்தார்கள். ஏன், ஆ தக்
கு க்க க்கும் ஆ தம் ெகா த்தார்கள். இங்ேக இ க்கும்
மா ரர்கள் எல்லாம்
த்த காலத்தில் ெகா ம்பிேல தஞ்சம்
அைடந்தி ந்தவர்கள்தான்! அங்ேக நந்திக்கட ேல தமிழ்
மக்கள் சாகும்ேபா ஓணாைனப் ேபால, தவைள ையப்ேபால
ஒழிந்தி ந் விட்
இப்ெபா
நீ க்கண்ணீர் வ த் க்
ெகாண்
க்கின்றார்கள்!

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ெகளரவ பியேசன அவர்கேள, உங்க
நிமிடம்தான் இ க்கின்ற .

க்கு இன்

ம் ஒ

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

த் க்ெகாள்கின்ேறன்.

எங்க ைடய அண்ணன் ெகளரவ உ ப்பினர் ெசல்வம்
அைடக்கலநாதன் அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இ ப்பாராம்!
இன்ெனா வரான ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கள் தற்ெகாைல
ெசய்
ெகாள்வாராம்! அப்ப ச் ெசய்தால் அ
நாட் க்கும்
மக்க க்கும் நன்ைமயாக இ க்கும்.
த ல் அைதச்
ெசய் ங்கள்! உங்க ைடய ஆத்மா சாந்தியைடேவண் ெமன
உங்க க்காக
நாங்கள்
இைறவனிடம் மன்றா ேவாம்.
எனேவ, தமிழ் மக்கைள வாழவி ங்கள்! எனக் கூறி
என் ைடய உைரைய
க்கின்ேறன். வணக்கம். நன்றி

1984

[අ.භා. 5.40]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය
විවාදෙය්දී කරුණු ඉදිරිපත් කරනෙකොට පදනම විධියට ගත්තු
කාරණය ගත්ෙතොත් ධීවර අමාත ාංශය ගැනත් ෙම් සභාෙව්දී
කථා ෙවච්ච ෙගොඩක් ෙද්වල් කථා කරන්න ෙවන්ෙන් ධීවර
අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීයි. ඒ ගැටලු, පශ්න
එහිදී කථා කරන්න ඉඩ තිෙබනවා. මූලික කරුණක් විතරයි මා
කියන්න කල්පනා කරන්ෙන්.
ඒ කාරණය කියන්න කලින් ඕනෑම මන්තීවරෙයකුෙග් අදහස්
පකාශ කිරීෙම් අයිතියට ගරු කරන අතෙර්, ගරු පී. පියෙසේන
මන්තීතුමා කියපු කාරණය ගැන එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ.
එතුමා ෙම් වැය ශීර්ෂවලට අදාළ ෙනොවන කථා ෙගොඩක් කිව්වා.
එතුමාෙග් අදහස්වලට මම එකඟ නැහැ. හැබැයි එතුමාෙග් අදහස්
ඉදිරිපත් කිරීෙම් අයිතියට මම ගරු කරනවා. ධෙන්ශ්වර
පජාතන්තවාදෙය් මූලික සිද්ධාන්තයත් ඒක. [බාධා කිරීමක්] ඔය
ෙගොල්ලන් ළග ඒකවත් නැහැ. ඒකයි පශ්නය. ඔය ෙගොල්ලන් ළඟ
ඒ පජාතන්තවාදයවත් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර මෙග් කථාවට
බාධා කරන්න එපා. මම ෙම් ෙත්ෙරන අයටයි කථා කරන්ෙන්.
මම හිතනවා ඇමතිතුමාට ඒක ෙත්ෙරවිය කියා. ගරු මන්තීතුමාට
ෙත්ෙරනවාද නැද්ද දන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම්
කාරණය විතරයි. මම හිතනවා, ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමාත් ෙම්කට එකඟ ෙව්විය කියා. ගරු පියෙසේන මන්තීතුමා
කිව්වා පක්ෂයක් තහනම් කරන්නය: පක්ෂයක් අත් අඩංගුවට
ගන්නය කියා. ඒ ගැන මම මෙග් විෙරෝධය පකාශ කරනවා.
ෙමොකද, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් තහනම් කරපු එෙක්
පතිඵල 1980 දසකෙය් බුක්ති වින්ද පරම්පරාවක් ඉන්නවා. නැති
ෙවච්ච පරම්පරාවක් ඉන්නවා. ඒ නැති ෙවච්ච ෙදය නිසා ෙම්
රටට, ෙම් සමාජයට අනාගතයට සිදු ෙවච්ච හානියක් තිෙබනවා.
ඒ නිසා ෙමොනම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්වත් ධෙන්ශ්වර
පජාතන්තවාදය පිළිගන්නා ධෙන්ශ්වර පක්ෂයක්වත් කියන
එකක් ෙනොෙවයි, පක්ෂයක් තහනම් කරන්නය කියන එක.
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් මම දවිඩ සන්ධානයට එකඟ නැහැ, අපි
එකඟ නැහැ. නමුත් පක්ෂයක් තහනම් කරන්නය කියා
“උත්තරීතර” යයි ඔබතුමන්ලා කියා ගන්නා, ගරු යයි කියා
ඔබතුමන්ලා කියන ෙම් “ගරු” සභාෙව් කියනවා නම් මම මෙග්
විෙරෝධය පකාශ කරනවා. ඒක පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලනයට
බරපතළ අතුල් පහරක්. මම, එතුමා අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන
ගරු කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට අනුව ඕනෑම ෙකෙනක්
ජාතිෙදෝහින් ෙන්. හැබැයි ඔබතුමා ජාතිෙදෝහිෙයක්ය කියා
ෙකෙනකු කිව්ෙවොත් මම ඒකටත් විරුද්ධයි.

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. P. Piyasena.
ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

හිතාමතාම පිට රටට ඔත්තු දීලා ෙම් රට කුඩු කරන පක්ෂය
අයින් කරන්න ඕනෑය කියලා තමයි මම කිව්ෙව්.

1985

පාර්ලිෙම්න්තුව

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Sit down, please.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඒක ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් අදහස. ඒක point of Order එකක්ද
කියා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒක ඔබතුමාෙග් අදහස. මම මෙග්
විෙරෝධය පකාශ කරනවා. ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමාෙග්
අයිතියටත් අපි ගරු කරන්න ඕනෑ. සියලු ෙදනාෙග් අයිතියට ගරු
කරන්න ඕනෑ. එංගලන්තෙය් අෙරෙහ ෙමෙහේ තිෙබනවාය කියන
මහ ෙලොකු පජාතන්තවාදය; ඒ ගරු මන්තීතුමා උස්සාෙගන එන
ෙපොත්වල තිෙබන පජාතන්තවාදය ඒක ෙන්. මම එතුමාට බාධා
කළා ෙනොෙවයි. මම එච්චරයි ඒ ගැන කියන්ෙන්.
අපි කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරනෙකොට කියනවා, ෙගොවියා
තමයි රජා, ෙගොවියා තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන ඉහළම සම්පත
කියලා. ධීවර කර්මාන්තය ගැන කථා කරනෙකොට ගරු අරුන්දික
පනාන්දු මන්තීතුමා කිව්වා, ධීවරයා ජාතික නිෂ්පාදනයට ෙලොකු
දායකත්වයක් දක්වන ෙකෙනක්ය කියා. ඒක අපි කියනවා. ඒ ගැන
අපි ෙලොකු පම්ෙපෝරියක් ගහනවා, අෙප් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනයට
දායක වන ෙකෙනක්ය කියා. මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, ෙම්
රෙට් ෙගොවියා හරි, ධීවරයා හරි ''මම ෙම් රෙට් ජාතික
නිෂ්පාදනයට මම දායක ෙවන්න ඕනෑය; මම තමයි ජාතික
නිෂ්පාදනයට දායක වන මූලික පුරුක'' කියා හිතලා, කල්පනා
කරලා වැඩ කරනවාය කියා. එෙහම කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ.
ෙගොවියාත්, ධීවරයාත්, ෙම් රෙට් වැඩ කරන අනිකුත් ජනතාවත්
දැන් කල්පනා කරන්ෙන්, ෙකොෙහොමද අද දවස ෙගවා ගන්ෙන්
කියන එක ගැනයි. එච්චරයි. ඇයි ජාතික නිෂ්පාදනයට දායක
ෙවන්න ඕනෑය කියා කල්පනා ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙම් රෙට්
ජාතික නිෂ්පාදනෙය් ඵලය කාටද හම්බ ෙවන්ෙන්? ෙම් රෙට් දළ
ජාතික නිෂ්පාදනෙය් ඵලය කාටද හම්බ ෙවන්ෙන්? ෙම් රෙට්
බහුතරයක් වැඩ කරන ෙගොවියාට, කම්කරුවාට, ධීවරයාට හම්බ
ෙවනවාද? ජීවිෙත් පරදුවට තියා ෙම් මහ මුහුදත් එක්ක සටන්
කරලා, නිෂ්පාදනය උඩට අරෙගන එන ධීවරයාට, මුහුදත් එක්ක
ඔට්ටු ෙවලා කරන සටෙන් පතිඵලය හම්බ ෙවනවාද? ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා විශ්වාස කරන විධියට හම්බ
ෙවන්ෙන් නැහැ.
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා උතුර, නැෙඟනහිර ධීවර
ගම්මානවල
සැරිසරන ෙකෙනක්. පහුගිය කාලෙය් මම
පූනගර්වලට ගියා. එහි සිටින්ෙන් යුද්ධෙය් ෙඛ්දවාචකෙය් අවසාන
පතිඵලය බුක්ති වින්ද අය. සිංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ ෙව්වා,
පීඩිත ජනතාවක්, මුහුදත් එක්ක ඔට්ටු ෙවන ජනතාවක් තමයි එහි
ඉන්ෙන්. පූනගර්වල ෙවරළට මම ගියා. ෙම් නිෂ්පාදනෙය් පතිඵල
ඔවුන්ට හම්බ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ට තිෙබන පශ්නය
ෙමොකක්ද? අද ඔවුන්ට එතැන තිෙබන පධාන පශ්නය වශෙයන්
ඔවුන් ඉදිරිපත් කෙළේ ඔවුන්ට මුහුදු ගිහින් රෑට එන්න බැරි වීම
ගැන. ඇයි? එතැනට ආෙලෝකයක් නැහැ; විදුලිය නැහැ. ඔවුන් මට
කිව්වා; ඔවුන් ෙදමළ භාෂාෙවන් කිව්වා. සිංහල භාෂාවට
පරිවර්තනය කරලා මම ඇහුවා. මට දැනුණා, ඔවුන් කියන ෙදය.
ෙමොකක්ද, ඔවුන් කිව්ෙව්? ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ
වෙට් තිෙබන, පාර්ලිෙම්න්තුව වෙට් තිෙබන ලස්සන ෙසෝලා ලයිට්
එකක් අපටත් ෙදන්න කියලායි කිව්ෙව්. ෙමොකද, රට ලස්සන
කරනවා කියලා ෙබොෙහෝ අය හිතන්ෙන් ෙකොළඹ ලස්සන කිරීම
ෙන්. එෙහමත් නැත්නම් ෙකොළඹ ලස්සන කරනවා කියලා
හිතන්ෙන් දියවන්නාව වෙට් ලස්සන කරනවා කියන එක. ඒකයි
මම එදාත් ඒක කිව්ෙව් අන්න බලන්න පශ්නය. ෙම් රෙට් ජාතික
නිෂ්පාදනෙය්; මත්ස සම්පත ෙනළලා ෙගොඩට ෙගනාවාට පස්ෙසේ
ඒෙක් ඵලය -විෙද්ශ විනිමය ඉතුරු කරලා අපි ගන්න ඵලයක්

1986

තිෙබනවා නම් ඒක - ඔවුන්ට හම්බ ෙවනවාද? හම්බ ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා ෙගොවියා ෙහෝ ධීවරයා ෙහෝ කම්කරුවා ෙහෝ අද
"ජාතික නිෂ්පාදනයට මම දායක වනවා" කියලා හිතා ෙගන වැඩ
කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක ගැන මැසිවිලි නඟලා ෙදොස් කියලා
වැඩක් නැහැ. ඔවුන්ට ඒ ගැන කල්පනාවක් නැහැ. සමහර විට
ඔවුන් තුළ ඇති ෙවන්ෙන් ෛවරයක්. ඒ ඇයි? "අෙප් ඵලය, අෙප්
මහන්සිය, අෙප් ශමය, අපි මුහුදත් එක්ක ඔට්ටු ෙවලා ෙගෙනන
ෙදයින් අඩු ගණෙන් අපට ෙසෝලා ලයිට් එකක්වත් නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුව වෙට්, රෑ එළි ෙවන කල් ආෙලෝකය තිෙබනවා.
පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ජාතික නිෂ්පාදනයට දායක ෙවන අපට
මුහුදු ගිහින් ආරක්ෂිතව ෙගොඩට එන්න ලයිට් එකක් නැහැ."
කියලා ඔවුන් හිතනවා. මම ඒ නිරීක්ෂණය විතරයි ෙම් ෙව්ලාෙව්
කියන්ෙන්. අෙනක් ෙද්වල් අපි උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී කථා
කරමු.
ඒ තත්ත්වය අද උතුෙර්ත් එෙහමයි, දකුෙණ්ත් එෙහමයි. ෙම්
රෙට් පීඩිත ධීවරයාෙග් තත්ත්වය ඒකයි. ඒ නිසා අද ෙමොකක්ද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
මෙග් ගම් පෙද්ශය ෙකොග්ගල. ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙකොග්ගල
ඔය ධීවර කර්මාන්තය ගැන. මෙග් භූමිය ඒක. මම ෙද්ශපාලනයට
ආෙවත් ඒකත් එක්ක, ෙකොග්ගල ඔය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන්.
ඒ ෙකොග්ගල ඔෙයන් මුහුදට බහින රිටි පන්න කර්මාන්තය කරන
ධීවර පිෙයක් මට කිව්වා, "ධීවර කර්මාන්තය කරනවායි කියන්ෙන්
මහත්තෙයෝ අල්මාරිෙය් සල්ලි තිෙබනවා වාෙග් ෙදයක්" කියලා.
ෙමොකක්ද ෙම්? බැංකුෙව් ෙනොෙවයි, සල්ලි තිෙබන්ෙන්
අල්මාරිෙය්. බැංකුෙව් සල්ලි නම් ෙකොග්ගලට ගිහිල්ලා, බැංකුවට
ගිහිල්ලා ෙකොළ පුරවලා ගන්න ඕනෑ. අල්මාරිෙය් තිෙබනවා
කියන්ෙන් ඇරලා ගත්තා. එතැන බඩු තිෙබනවා. ඇයි? මුහුදට
බැස්සා, මාළු ඇල්ලුවා. ස්වාධීන කර්මාන්තයක්. අද ඒ
කර්මාන්තයට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් නිෂ්පාදන
රටාෙව්, ෙම් ආර්ථික ව හෙය්, අද අපි නව ලිබරල් ධනවාදය ෙහෝ
සූරා කෑම ෙහෝ හාරාෙගන කෑම ෙහෝ කියලා කියන ෙම් ආර්ථික
කියාවලිෙය් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ස්වාධීන ධීවරයාට
අද ඔවුන්ෙග් තැන තිෙබනවාද? නැහැ. අද ඔහුත් ශමිකෙයක්
බවට පත් ෙවලා; කුලීකාරෙයක් බවට පත් ෙවලා. ස්ථීරයි. ෙම්
රටාව ඉස්සරහට යන ෙකොට ෙගොවියා ෙම් රාජ කමයට ගැට
ගහලා නිදහස් ශමිකෙයක් බවට එෙහමත් නැත්නම් ඇත්තටම
වහෙලක් බවට පත් කරලා ඉන්නවා වාෙග්ම අද ධීවරයාත් ඒ
වහල් තත්ත්වයට ෙගනැත් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම දන්නවා, ධීවර
කර්මාන්තය දන්නා ඇමති ෙකෙනක් හිටියත්, ධීවර කර්මාන්තය
ෙනොදන්නා ඇමති ෙකෙනක් හිටියත්, ඒ ගැන වුවමනාවක් තිෙබන
ඇමති ෙකෙනක් හිටියත්, ධීවරෙයක්ෙග් පුෙතක් හිටියත් ෙම්
කියාවලිය යටෙත් ඒක ෙවනස් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි
බව. ඒ නිසා මට පුද්ගල නිෙයෝජනයක් නැහැ, ඔබතුමන්ලාට. ඒක
බැහැ.
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ස්වාධීනව ඒ කර්මාන්තය
කර ෙගන හිටපු මිනිහාට අද ස්වාධීනත්වයක් තිෙබනවාද? අද ඒ
කර්මාන්තය සීමා ෙවලා තිෙබනවා, ෙතල් පශ්නය නිසා;
ආම්පන්න පශ්නය නිසා.
ආම්පන්නවලට තිෙබන බදු පිළිබඳව මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අහපු පශ්නයකට උත්තරයක් දුන්නා,- විශාල බදු පමාණයක්.
සමහර ඒවාට බදු සියයට 30යි, 35යි.- ඒ බදු ගැහීම නවත්වනවායි
කියලා. ඒ බදු සම්පූර්ණෙයන් ලිහිල් කරනවායි කියලා කිව්වාට ඒ
වාෙග් කථා ෙගොඩක් අපි අහලා තිෙබන නිසා ඒවා එෙහම
ෙවනවාද නැද්ද කියලා මට නම් කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා
අපි ඒක බලමු. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඇමතිතුමා පිළිතුරු
කථාෙව්දී ඒ ගැන ෙමොනවා ෙහෝ කියයි කියලා.
මුහුෙද්දී මහ අරගලයක් කරලා ෙගොඩට ආව ධීවරයාට ෙතල්
පශ්නය, ආම්පන්න මිෙල් පශ්නය. මුහුෙද් දී දිය රකුසාෙග් සුළි
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සුළං, කුණාටුවල පශ්න සියල්ලත් එක්කම ඔට්ටු ෙවලා, මුහුෙද් දී
ජීවිතය දිනලා ෙගොඩට ආව ධීවරයාට ෙගොඩදී ජීවිතය දිනන්න
පුළුවන්ද? මම ඒකයි කිව්ෙව්, ෙම් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් ඵලය
ධීවරයාට හම්බ ෙවනවාද කියලා ධීවර ගම්මානවලට ගිහින්
බලන්න කියලා .
අද ෙම් රෙට් සුවහසක් ෙගොවි ජනතාවෙග් දරුෙවෝ, ෙගොවි
ජනතාව ෙම් රෙට් දුප්පත්ම, නූගත්ම පරම්පරාවක් බවට පත්
ෙවනවා වාෙග්ම අද ෙම් රෙට් සාතිශය බහුතරයක් වන ධීවර
ගම්මානවල දරුවන්ට යහපත් ෙසෞඛ යක් නැහැ; යහපත්
අධ ාපනයක් නැහැ; යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් නැහැ; නිවාසයක්
නැහැ. ධීවරයා කිව්වාට පස්ෙසේ ෙවනම ෙල්බලයක් තිෙබන්ෙන්.
මම ධීවර ගම්මානයක හැදුණු වැඩුණු, ඒ පෙද්ශෙය් කරක් ගහපු
එක් ෙකෙනක් නිසා මම එය දන්නවා, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි.
අද ඒ ධීවරයන්ව "ධීවරයා" කියන ෙකොටම ෙවනම ෙල්බල්
කරලා තිෙබනවා. ඇයි, ඔවුන්ට එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඔවුන්ෙග් සමාජ තත්ත්වය ඉතාමත්ම අයහපත්. ඒ නිසා ෙහොඳ
ගුරුවරෙයක් පැමිණියත් ඒ ඉස්ෙකෝෙලක ඉන්ෙන් නැහැ. ඒවාට
නිසි අධ ාපන පහසුකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සම්පත් ෙබදී යාෙම්
විෂමතාව බරපතළයි. ධීවරයා මුහුෙද්දී ඔට්ටු ෙවලා දිනපු සටනට
වඩා ෙගොඩදී දිනන්න තිෙබන සටන අමාරුයි. අද ඔවුන්ෙග්
ස්වාධීනත්වය නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද ධීවරයන්ට
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, තමන්ෙග් ඔරුව තමන්ෙග් එක් දින යාතාව
පැත්තකින් තියලා ෙතල් මිල, ආම්පන්න මිල, රැකවරණය ෙම්
ඔක්ෙකොම සමඟ ඔට්ටු ෙවන්න බැරි නිසා -ෙම් ධීවර කර්මාන්තය
සූදුවක් වාෙග් නිසා- කාෙග් ෙහෝ බහුදින යාතාවක කුලීකාරෙයක්
බවට පත් ෙවන්න. ගාල්ල රත්ගම වැල්ෙල්, ෙදොඩම්දූෙව්,
හික්කඩුෙව් -උදාහරණ හැටියට නම් ලැයිස්තුවක් මට කියන්න
පුළුවන්, නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි- තමන්ෙග් කර්මාන්තය
අතහැරලා, තමන්ෙග් ෙබෝට්ටුව අතහැරලා, තමන්ෙග් ඔරුව
අතහැරලා -ෙකොග්ගල කළපුෙවත් එෙහමයි.- ඒ අය බහුදින
යාතාවල කුලීකාරෙයෝ බවට පත් ෙවලා යනවා. දැන් උන්නත්
දාහයි, මළත් දාහයි කියලා යනවා. ෙමොකද, එෙහම ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ට ඒකට වියදම් කරන්න හැකියාවක් නැහැ;
ඒකට ශක්තියක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් ස්වාධීනත්වය අල්මාරිෙය් දමා තිෙබන මුදල් අරගන්න තිබුණු ස්වාධීනත්වය,
තමන් ගිහින් මුහුෙදන්, ගෙඟන්, ඔෙයන් මාළු ටිකක් අල්ලාෙගන
එන්න තිබුණු ස්වාධීනත්වය- ෙම් නිෂ්පාදන කියාවලිය, ආර්ථික
කියාවලිය ඇතුළත අද නැති ෙවලා තිෙබනවා. අද ඔහුට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා, කාෙග් ෙහෝ සමාගමක මුදලාලි ෙකෙනක් ළඟට
යන්න. ඉස්සරහට ෙතල් මිල, ආම්පන්න මිල, බදු පශ්න,
රැකවරණය, ජීවිත ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්න නිසා ඉස්සරහට ෙම්
පාලනය ෙගෙනන නීතිරීති ෙරගුලාසි ඔක්ෙකොම සමඟ ධීවරයාට
අනිවාර්යෙයන් කාෙග් ෙහෝ කුලීකාරෙයක් බවට පත් ෙවන්න
සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් යන කියාවලිය හැටියට තව ටික කාලයක්
ගියාට පසු සමාගම් ෙදක තුනක කුලීකාරෙයෝ බවට පත් ෙවනවාද
නැද්ද කියන එකත් අපට කියන්න බැහැ. අපි හිතුෙව් නැහැ, මීට
කලින් සමහර ෙද්වල් ෙම් විධියට සිද්ධ ෙවයි කියා.
මීට කලින් manpower services කියා එකක් ගැන අපි
හිතුවාද? වහල් ශමිකෙයෝ කියා පිරිසක් ගැන මීට කලින් හිතුවාද?
නැහැ. අද අප වහල් යුගයට ආපහු ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.
කම්කරුෙවෝ අතර වහල් ශමිකෙයෝ සිටිනවා. Manpower
servicesවල කෑලි ගණනට වැඩ කරන අය සිටිනවා. ඒ ගණනට
වැෙටමින් සිටිනවා, ධීවර කාර්මිකයා. ඒ නිසා දැන් ධීවර
කර්මාන්තයක් ෙනොෙවයි ෙගොඩ නැෙඟමින් යන්ෙන්, ධීවර
ව ාපාරයක්. ඒක තමයි ධෙන්ශ්වර කමෙය් හැටි. පාග්ධනය
හසුරුවන්ෙන් ලාභය පදනම් කර ෙගන. ඒ ලාභය පදනම් කර
ෙගන පාග්ධනය හසුරුවන විට ඒක තමයි වන්ෙන්. දැන්
ඉන්දියාෙවන් ඇවිත් මාළු අල්ලන අයත් කරන්ෙන් ඒක තමයි, ගරු
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. ඉන්දියාෙව් ඉඳලා ෙබෝට්ටුවලින් ඇවිත්
මාළු අල්ලන්ෙන් ෙමොකටද? කෑම පංගුවට; දවෙසේ ගතමනාවට.
ඒෙක් ලාභය යන්ෙන් ඒ ධීවරයන්ට ෙනොෙවයි, මුදලාලි
ෙකෙනකුට, සමාගමකට. ඒ තත්ත්වයට ෙම් රෙට් ධීවරයා පත්
ෙවන එක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා අද ධීවරයාෙග්
ස්වාධීනත්වය නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ස්වාධීනත්වය නැති
කරන රාජ ව හය පසු ගිය කාලෙය් සකස් කළා. මා හිතන්ෙන්
ඇමතිතුමාටත් ඒ සම්බන්ධව වගකීමක් පවරා තිෙබනවා. දැන්
ධීවර සමිති හදලා ඒ රාජ ව හය හදනවා. ඒ සමිති හරහා ෙම්
system එකට -ෙම් රාජ යට- ධීවරයා ගාල් කරනවා.
ෙගොවියා ෙපොෙහොර සහනාධාරෙයන් ෙම් රාජ ව හයට ගාල්
කර හිර කර තැබුවා වාෙග්ම ජල හිමිකම් පත ෙගනැවිත් ජලයට
හිමිකම් පතක් දීලා ජලයට මිලක් නියම කරලා ෙගොවියා රාජ
යාන්තණයට ගැට ගහනවා වාෙග්ම ධීවරයාටත් ඉන්ධන
සහනාධාරය කියන ඒ ෙබොරු මුළාව ෙගනැවිත් ෙම් රාජ
යාන්තණයට යටත් කළා; හීලෑ කළා. ධීවරයා ඉල්ලුෙව්
සහනාධාර ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමනි. ධීවරයා ඉල්ලුෙව් තිබුණු මිලට
ෙතල්. එෙහම නැත්නම් ෙතල් බරින් නිදහස් කරන්නය කියලායි
කිව්ෙව්. ධීවරයා සහනාධාර ඉල්ලුෙව් නැහැ. මතක තබා ගන්න.
ඇන්ටනීලා පාෙර් උද්ෙඝෝෂණය කරලා මැරුෙණ් සහනාධාර
ඉල්ලා ෙනොෙවයි. ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? ෙතල් බරින් වහාම අපව
නිදහස් කරන්නය කියලායි. ඒක තමයි ශබ්දය දමලා කිව්ෙව්.
ශබ්දය වැඩි නිසා ෙවඩි තිබ්බා. ෙවඩි තියලා යට කරලා මරලා
දැම්මා. දැන් දඬුවම්, විභාග ෙමොකවත් නැහැ. ෙම් රෙට් කරපු
හැම ඝාතනයකටම කළා වාෙග් ඇස් පනාපිට කළ ඒ ඝාතනයත්
යට කළා. ඒ ඉල්ලූ පරිදි ධීවරයා ෙතල් බරින් නිදහස් කරනවා
ෙවනුවට ෙම් රාජ යාන්තණයට ගැට ගැහුවා; එන්න, අප කියන
විධියට වැඩ කරපල්ලා කියලා. දැන් system එකට ගැට ගහලා
තිෙබන්ෙන්. ඊට පසු ෙමොකද කෙළේ? ඒ තමන් ගැට ගහපු
උත්තරයට-

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, you have only one minute.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
දැන් ඒවාට උත්තර ෙදන්න බැරුව -මාස ගණනක් සහනාධාර
නවත්වලා- අලුත් එකක් කියලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා
ධීවරයන්ෙගන් ඉල්ලනවා, -ෙම් ආණ්ඩුෙවන්, පාලනෙයන්
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ- අයිතීන් උෙදසා සටන් වදින්නය කියලා.
සහනාධාර ඉල්ලන්න එපා. තමුන්ෙග් ස්වාධීනත්වය ෙවනුෙවන්
අරගලය කරන්න. දැන් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ධීවර
ඉන්ධන සහනාධාරය සඳහා -විකල්ප සහන ලබා දීම සඳහා- දත්ත
එක් රැස් කිරීෙම් පතිකාව කියා එකක් එකතු කරනවා, FIsලා
හරහා. ඒෙක් ෙතොරතුරු ඔක්ෙකොම පිෙරව්වාට පසු අන්තිමට
ෙමෙහම කියා තිෙබනවා.
"ඉහත මා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙතොරතුරු සත බවට
සහතික කරන අතර, මා ෙවත ලබා ෙදන ආම්පන්න, උපකරණ
සකිය ධීවර කර්මාන්තය සඳහා පමණක් ෙයොදා ගන්නා බවත්,
ආම්පන්න, උපකරණ ලබා දීෙම්දී ධීවර හා ජලජ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පන වනු ලබන නීති රීති..." මම දැන
ගන්න කැමැතියි, ඒ පන වනු ලබන නීති-රීති ෙමොනවාද කියලා.
ෙම් අත්සන් කරන්න කියන්ෙන් ෙමොකකටද? ඉදිරියටත් පන වන
නීතිවලට. ෙම් රාජ යන්තණයට ධීවරයා සම්පූර්ණෙයන් ගැට
ගහන්න හදනවා. උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, නැෙඟනහිරත්, මුස්ලිම්,

1989

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

සිංහල, ෙදමළ, සුළු පන්න, එක්දින, බහුදින, විවිධ පන්න කමවල
ෙයෙදන ධීවරයන් ෙභ්ද භින්න කරන්න උත්සාහ කරමින් අද ඒ
සඳහා රාජ
සැලසුම් හදමින් සිටිනවා. ෙම් පාලනය
සම්බන්ධෙයන් ධීවරයන්ට, ෙගොවියන්ට උත්තර නැතිව ඉන්න
ෙවලාෙව්, ඔවුන්ට රක්ෂණයක් නැතිව ඉන්න ෙවලාෙව් මා එම
ධීවරයන්ෙගන් එක ෙදයක් ඉල්ලනවා, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි. ඒ තමයි, සහන ඉල්ලා හඬා වැෙටන්න එපා,
තමන්ෙග් අයිතිය ෙවනුෙවන් ෙබෙදන්ෙන් නැතිව සංවිධානය
වන්නය කියන එක. ෙම් කමයට අනුගත වන්න එපා. විෙශේෂෙයන්
ඉන්ධන සහනාධාරය ෙවනුවට ආණ්ඩුව ෙගන එන අලුත්
ෙපෝඩාවට එකඟ වන්න එපා. එකඟ ෙවමුද, සටන් කරමුද කියලා
අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. ඒ නිසා තමන්ෙග් අරගලය
තමන්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් කරන්න. ඔබතුමාටත් ඒක ෙබ්රන්න
බැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne.
You have 30 minutes.
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා)

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

-

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

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, අෙප් අජිත් කුමාර
මන්තීතුමාෙග් කථාව මම ෙබොෙහොම ආශාෙවන් අහෙගන හිටියා.
ඒ, එතුමා පාර්ථනා කරන ෙලෝකය; ඒක එතුමාෙග් අදහස. මමත්
තරුණ කාලෙය් ඔය අදහෙසේමයි හිටිෙය්. ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා ඒ ෙලෝකය හඳුනා ගන්න ෙකොට ඔබතුමාෙග් පිටුපස
සිටින මම එතෙකොට හුඟාක් වයසට ගිහිල්ලා ඉඳීවි. එදාට මම
ඔබතුමාෙග් වැඩිමල් සෙහෝදරෙයකු විධියට පිටුපස ඉඳලා, ඒ දිහා
බලලා ඔබතුමාට ආශිර්වාද කරලා අත්පුඩියක් ගහන්නම්.
තමුන්නාන්ෙසේලා
ඔක්ෙකෝම
කියන්ෙන්,
ධීවර
කර්මාන්තෙයන් ධීවරෙයෝ ඉවත් වනවා, ධීවරයින්ෙග් ආර්ථිකය
කඩා ෙගන වැටිලාය කියලායි.
ධීවරයන්ෙග් අල්මාරිෙය් තිබුණු සල්ලි දැන් නැහැ, ෙම් වාෙග්
ෙද්වල් තමයි කියන්ෙන්. දැන් මට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. මම
කියවන සංඛ ා ෙල්ඛන මට ලබා ෙදන්ෙන් අෙප් ධීවර
අමාත ාංශෙයන් ෙනොෙවයි. ෙම්වා ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මුළු ලංකාෙවන්ම ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුව
සකස් කර ෙදන සංඛ ා ෙල්ඛන. ඒ අනුව මා ෙම් අමාත ාංශය
භාර ගන්න ෙකොට මත්ස නිෂ්පාදනය තිබුෙණ් ෙමටික්ෙටොන්
3,39,000යි. ෙම් අවුරුද්ද ඉවර ෙවන ෙකොට ඒ පමාණය
5,15,780ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වරට ෙමටික්
ෙටොන් ලක්ෂ 05ක් පනිනවා. එතෙකොට ෙම් නිෂ්පාදනය වැඩි
වුෙණ් ෙකොෙහොමද? දැන් විෙද්ශ යාතාවලින් ලංකාවට ෙගෙනන
මුළු පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 9080ක් විතර ෙවනවා. මිරිදිය
කර්මාන්තෙයන් ෙමටික්ෙටොන් 59,180ක් අපි ලබා ගන්නවා. ෙම්
ෙදකම එකතු කළාම ෙමටික්ෙටොන් 70,000ක් වත් නැහැ. ෙමටික්
ෙටොන් හැත්තෑදහසක පමාණය, ෙමටික් ෙටොන් පන්ලක්ෂ
පහෙළොස් දහෙසේ පමාණෙයන් අඩු කෙළොත් අඩු ගණෙන් හාර
ලක්ෂ පනස්දාහක පමාණයක් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට්
ධීවරෙයෝ. කරදිය ධීවරයන් තමයි, ෙම් මත්ස අස්වැන්න අපට
ෙගනැවිත් දීලා තිෙබන්ෙන්.

1990

අෙනක් පැත්ෙතන් යාතා පමාණය බලමු.
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාම කියනවා, ෙම් යාතා පමාණය වැඩි වුණු හැටි.
එතුමාෙග් කථාෙව් දී පැහැදිලිවම එක ෙදයක් කියනවා. එතුමා
ධීවර කර්මාන්තය, කිරි හා පශු සම්පත් කියන ෙදක ගැන විතරයි
වර්ධනය ගැන කථා කරලා පශංසා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා පැහැදිලිවම කියනවා,
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා
කියලා. "පසු ගිය අවුරුදු 05 තුළ බහු දින ධීවර යාතා 2,524 කුත්,
එක් දින යාතා 3, 743 කුත්, සාමාන යාතා 4,743 කුත් ෙම්
කර්මාන්තයට එක්කර තිෙබනවා" කියලා කියනවා. ඇත්තටම
ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ ා
ෙල්ඛන හරියටම බැලුෙවොත් මීටත් වඩා පමාණය වැඩියි. මා ෙමම
අමාත ාංශය භාර ගන්න ෙකොට තිබුෙණ් යාතා 42,000යි. ඒ
යාතා පමාණය අද 61,630ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ධීවරෙයෝ ෙම් කර්මාන්තෙයන් ඉවත් ෙවලා යනවා නම් යාතා
පමාණය වැඩි වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් යාතා පමාණය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. 2009 අවුරුද්ෙද් මම ෙම් ඇමති ධූරය භාර
ගන්න ෙකොට ෙම් රෙට් සිටිෙය් ධීවරෙයෝ 1,70,000යි. 2012
ෙදසැම්බර් මාසය වන ෙකොට ධීවරෙයෝ 2,21,000ක් සිටිනවා. එම
සංඛ ා ෙල්ඛන මා ළඟ තිෙබනවා. අලුෙතන් උතුෙරන් සහ
නැෙඟනහිෙරනුත් එකතු වුණු ධීවරයන් එක්ක
ධීවරයන්
51,000ක් අලුෙතන් ෙම් කර්මාන්තයට එකතු ෙවලා තිෙබනවා.
එතෙකොට ෙම් ධීවරයන්ට මුදල් ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අජිත්
කුමාර මන්තීතුමාත් ෙහොඳින්ම දන්නවා ඇති, ෙම් මත්ස
අස්වැන්න ෙනළා ෙගන වරායට ආපුවාම ෙම් අස්වැන්ෙනන්
ලැබුණු ආදායෙමන් ඉන්ධනවලට, අයිස්වලට, කෑමවලට ගිය
වියදම් ටික කපා හැරියාම net profit එක ලැෙබන බව. ඒ net
profit එෙකන් භාගයක් ෙදනවා, ෙම් ධීවරයන්ට. වැටුප් ෙනොෙවයි,
ඒ අයට ෙදන්ෙන්. රුපියල් ලක්ෂයක් ෙගනාෙවොත් net profit එක
රුපියල් 50,000යි. රුපියල් 50,000ක් අරෙගන ආෙවොත් එක
trip එෙකන් රුපියල් 25,000ක් ලැෙබනවා. එතෙකොට බහු දින
යාතාවක නම් අඩු ගණෙන් ධීවරෙයෝ පහක්, හයක් අතර ෙම් මුදල
ෙබදා හරිනවා. සාමාන යාතාවක නම් ෙදෙදෙනක් අතර විතර
ෙබෙදනවා. එතෙකොට ධීවරෙයෝ ෙන්ද ෙම් වැඩි වන්ෙන්?
එතෙකොට ධීවර කර්මාන්තෙය් ආදායම අඩු වනවා නම්, අඩු වන
ආදායම් තත්ත්වයක් යටෙත් ධීවරෙයෝ තව තව ෙම් කර්මාන්තයට
එනවාද? ඒ නිසා ෙම් කියන කථාව ෙමොකක්ද කියලා මට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ධීවරෙයෝ කර්මාන්තය අත්හැරලා යනවා,
ධීවර කර්මාන්තය කඩා වැෙටනවා කියලා කියනවා. ධීවර
කර්මාන්තෙය් කිසිම කඩා ෙගන වැටීමක් නැහැ. ධීවර
කර්මාන්තය ඉතාමත්ම දියුණු තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
මට ඕනෑ ෙම් කර්මාන්තය ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන කියාවලිෙය්
පළමුවැනි ස්ථානයට -සංචාරක ව ාපාරය තිෙබන තැනටෙගෙනන්නයි.
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙලෝක බැංකුව ෙම් අනාගත ආහාර
සුරක්ෂිතතාව ගැන ගත්ත තීන්දුව ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොල්ෙලෝ කථා
කරන්ෙන් Green Economy එකක් ගැන ෙනොෙවයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
කථා කරන්ෙන් Blue Economy එකක් ගැනයි; නිල් ආර්ථිකයක්
ගැනයි, කථා කරන්ෙන්. ෙකොළ ආර්ථිකයක් ගැන ෙනොෙවයි.
ෙලෝකෙය් භූමිය සීමාසහිත වනවා. ආහාර නිෂ්පාදනය සීමා
ෙවනවා. අසීමිත නිෂ්පාදනය තිෙබන්ෙන් සාගරෙය් යි. ෙමන්න
ෙම් සාගරය තමයි, Blue Economy කියන්ෙන්. ෙම් Blue
Economy එකට අපි යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන තමයි
අපි කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ සඳහා මට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් මීට වඩා
ආධාර උපකාර ඕනෑ ෙවනවා. ඒක හරි. ඒ අභිෙයෝගය අපිට
ජයගහණය කිරීමට හැකියි.
අද ඉන්දියානු සාගරෙයන් සියයට 48ක මාළු ටික අල්ලා
ෙගන යන්ෙන් යුෙරෝපයට. ඒ ෙගන යන මාළු සම්පෙතන් සත
පහක් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එක ෙකලවල්ෙලක්වත් අෙප්
ෙතොටුෙපොළවල්වලින් ෙනොෙවයි ෙගන යන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
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ෙකළින්ම ඇවිල්ලා අල්ලා ෙගන යනවා. ෙමන්න ෙම්
අභිෙයෝගයට මුහුණ දීලා අපට ජය ගන්නට පුළුවන් නම් අපිට
එදාට පුළුවන් අෙප් ෙකලවල්ලන් මත්ස
මිල ෙම් වාෙග්
ෙදගුණයක් කරන්නට. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒ ෙකලවල්ෙලෝ
ටික ඉන්දියානු සාගරෙය් ඉඳලා යුෙරෝපයට ෙගන ගියාම ඒ
රටවලට අවශ ඉතිරි ටික තමයි අෙපන් ෙගනියන්න ෙවන්ෙන්.
අපි ඒක නැවැත්තුෙවොත් යුෙරෝපයට අවශ මුළු ෙකොටසම අෙපන්
තමයි ෙගන යන්ෙන්. නමුත් ඒ සඳහා අවශ දැවැන්ත යාතා මට
නැහැ. ඔවුන්ෙග් එක යාතාවක් ෙමටික්ෙටොන් 900ක අස්වැන්නක්
ගන්නවා. ෙමටික්ෙටොන් 10ක්, 15ක් ගන්න පුළුවන් බහුදින යාතා
තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. ඒ විධියට ෙමටික්ෙටොන් 10ක, 15ක
අස්වැන්නක් ගන්න සමහරු තමයි කියන්ෙන් අෙප් අස්වැන්න චීන
යාතාව අරෙගන යනවා කියලා. ෙමටික්ෙටොන් 900 යාතා මාළු
අල්ලා ෙගන යුෙරෝපයට ෙගන යන හැටි ඒ ෙගොල්ෙලෝ
එක්ෙකෙනක්වත් කියන්ෙන් නැහැ.
මෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ ගැන
කිව්වාම ඉන්දියාව තමයි මට මුලින්ම විෙරෝධය පකාශ කෙළේ. මම
ඉන්දියාවත් එක්ක ෙම්ක ගැන කථා කළා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා
මෙග් ගිවිසුම බලන්න ඕනෑ කියලා. මම කිව්වා, මම ෙමොකටද
ඔබතුමන්ලාට ගිවිසුම ෙපන්වන්ෙන් කියලා. මම ශී ලංකාෙව්,
ඔබතුමන්ලා ඉන්දියාෙව්. "නැහැ, ෙම්කයි පශ්නය" කියලා ඔවුන්
කිව්වා. මම කිව්වා, "ඔබතුමන්ලාට ෙම්ෙකන් කිසිම පශ්නයක්
නැහැ, යුෙරෝපයට අවශ මාළුවලින් සියයට 48ක් අපට කිසිම
සම්බන්ධයක් නැති, ඉන්දියානු සාගරයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති
රටවල් ඇවිල්ලා අරෙගන යනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාත් මාත්
එක්ක එකතු ෙවන්න. ඔබතුමන්ලාට සල්ලි තිෙබනවා, අපට වෙග්
ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාට දැවැන්ත නාවික යාතා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා අඟහරු ෙලෝකය ජය ගන්න යන කට්ටිය.
ඔබතුමන්ලා ITවලින් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් හම්බ කරනවා. ඒ
නිසා ෙම්කට වියදම් කරන්න. මුහුදට ආෙයෝජනය කරන්න.
දැවැන්ත යාතා දාන්න. එෙහම දාලා තරෙගට යමු. ෙම් තරගය තද
ෙවන ෙකොට යාතා සිය ගණනින් දහස් ගණනින් යන ෙකොට
යුෙරෝපීය යාතා යන්න යනවා. එෙතක් මට ෙම්ක කරන්න බැහැ. ඒ
නිසා මම චීනයට ආරාධනා කරනවා, ජපානයට ආරාධනා
කරනවා. පුළුවන් නම් ඉන්දියාවත් එන්න" කියලා. ඩුබායිවල
ඉන්න අෙප් තානාපතිවරයා මට කිව්වා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
ව ාපාරිකෙයෝ අරෙගන එනවා කියලා. මම ඒ කට්ටිය ඔක්ෙකෝම
යවන්ෙන් ඉන්දියානු සාගරයට. ඉන්දියානු සාගරයට ගිහිල්ලා ෙම්
දැවැන්ත කාර්ය කරන්න කියනවා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් තිෙබන
භයානකකම? හැම සාගරයකටම quota කමයක් තිෙබනවා.
පැසිෆික් සාගරයට quota කමය දාලා ඉවරයි. අත්ලාන්තික්
සාගරයට quota කමය දාලා ඉවරයි. ආක්ටික් සාගරයට quota
කමය දාලා ඉවරයි. ඉතුරු වුෙණ් ඉන්දියානු සාගරය විතරයි.
මම ඇමති ෙවලා මාස ගණනක් යන ෙකොට 2010 දී IOTC
එෙක් තිබුණු සැසිවාරෙය්දී යුෙරෝපා සංගමය ඉන්දියානු සාගරයට
quota කමය ෙගනාවා. එතෙකොට ඒ quota කමය ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? අෙප් මත්ස අස්වැන්න බලලා තමයි quota එක
ෙදන්ෙන්. අපි ඉන්දියානු සාගරෙයන් ෙකොච්චර මාළු ගන්නවාද,
අන්න ඒක තමයි අෙප් මත්ස අස්වැන්න. ඒ විධියට ඒෙක් graph
එක ගහලා මට ඒක ෙගනැල්ලා දුන්නා. ඒක දැක්කාම මම
මවිතයට පත් වුණා. ෙමොකද, මෙග් වැඩසටහන් සියල්ලම
නවත්වන්න ෙවනවා. ඒකට අනුව අෙප් රටට අවුරුද්දකට ගන්න
පුළුවන් ෙමටික්ෙටොන් 326යි. ඒ ෙමටික්ෙටොන් 326 ගන්න මට
යාතා 10ක්, 15ක් තිබුණාම ඇති. එතෙකොට ඉතුරු බහුදින යාතා
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඒවා නවත්වන්න ෙවනවා. ෙම්ක අෙනක්
රටවල කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ graph එෙක් ඉහළින්ම
ඉන්ෙන් කවුද? යුෙරෝපා සංගමය. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ෙලෝ මුළු
අස්වැන්ෙනන් සියයට 48ක් තනිවම ගන්නවා. අෙනක් ඔක්ෙකෝම
රටවලට ෙපොඩ්ඩ ෙපොඩ්ඩ දුන්නාම graph එෙකන් භාගයක්ම
උඩටයි යන්ෙන්. ඒකට විරුද්ධව පියවරක් ගැනීම සඳහා මම වහාම
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IOMAC සංවිධානෙය් සියලුම රටවල් ටික කැෙඳව්වා. ආචාර්ය
හිරාන් ජයවර්ධන මහතා තමයි එදා මට ආධාර කෙළේ. එතුමා
මඟින් මම ඒ අයව ෙකොළඹට ෙගන්වූවා. ඒ අයට අවශ ෙහෝටල්
පහසුකම් සියල්ල දීලා මම ඔවුන්ට දවස් ෙදකක සැසිවාරයක්
තියලා කිව්වා, "ඊළඟ සභාවාරයට යන්න ඉස්ෙසල්ලා අපි
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවමු. අපි එකතු ෙවලා අෙප් ඉන්දියානු
සාගරෙය් quota කමයට විරුද්ධව යමු" කියලා. ඔවුන් එකඟ
වුණා. මම කිව්වා "ඔබතුමන්ලා හැෙමෝම යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ
ෙපොළට භයයි. නමුත් භය ෙවන්න එපා මම කථාව පවත්වන්නම්.
මම පූසාෙග් කෙර් bell එක බඳින්නම්, අත් ඔසවලා
ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය විතරක් මට ෙදන්න" කියලා.
2011 මාර්තු මාසෙය් පළමුවැනි වරට මම IOTC එක
ලංකාවට ගත්තා. මම එන ෙකොට IOTC එක blacklist ෙවන්න
තිබුෙණ් මාස එකහමාරයි. ඒක ෙවනස් කරලා මම ඒක ලංකාවට
ගත්තා. එෙහම අරෙගන අපි යුෙරෝපා සංගමෙය් quota ෙයෝජනාව
පරාද කළා. ඒක තමයි ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වරට EU එෙක්
ෙයෝජනාවක් IOTC එෙක්දී පරාද වුණු දවස. ඒෙකන් යුෙරෝපා
සංගමය මාත් එක්ක විරසක වුණා. පස්ෙසේ දවසක යුෙරෝපා
සංගමෙය් ෙකොමසාරිස්වරයා මෙග් අමාත ාංශයට ඇවිල්ලා
කියනවා, "ගිය සැෙර් අපි පැරදුෙණ් ඒ ඇමතිවරු ඔබතුමාට භය
නිසයි. ඒ ඇමතිවරු එෙහම කියනවා" කියලා. මම කිව්වා, ඒක මහ
පුදුම කථාවක්ෙන් කියලා. ෙම් ආසියා පැසිෆික් සාගරය තුළ
ලංකාෙව් ඇමතිට භය ෙවන්ෙන් ෙමොකටද ඉන්දියාෙව් ඇමති?
ලංකාෙව් ඇමතිට භය ෙවන්ෙන් ෙමොකටද ටැන්සානියාෙව් ඇමති?
මම කිව්වා, "ඒක මහ විහිළු කථාවක්ෙන්" කියලා. "නැහැ, නැහැ,
ඒෙගොල්ලන් එෙහම කියනවා" කියලා කිව්වා. ආචාර්ය සුබසිංහ
මෙග් උපෙද්ශකවරයා මට කිව්වා, "ෙම්ක තමයි ඉස්සරහට එන
තත්ත්වය. ඇමතිතුමා, ෙම්කට මුහුණ ෙදන්න. අපි එක සැරයක්
දිනුවාට ෙම් කට්ටියව එක එක්ෙකනා ගන්නවා. ඒෙගොල්ලන්
යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙපන්වලා ෙම්ෙගොල්ලන් බය කරලා
ගන්නවා. ඒ නිසා ඉන්දියාවත් එක්ක එකට හිට ගන්න" කියලා.
මම ඉන්දියාෙව්
ඇමතිතුමාත් එක්ක කථා කළා. ඒෙක්
ෙල්කම්වරයාෙග් වචනෙයන්ම කිව්ෙවොත් ෙමෙහමයි කිව්ෙව්.
“Sir, you are doing a great job. You must remember that
India will be like your shadow in implementing this policy”.
අනික් සැසි වාරෙය් මමත් ඉන්න ෙකොට එතුමා ඇවිල්ලා
කිව්වා, "ඉන්දියාව නැතිව ඉන්දියානු සාගරයක් ගැන කථා
කරන්න බැහැ. ඒක මතක තියා ගන්න" - “You must remember
that there is no Indian Ocean without India” - කියලා. ෙම්කට
යුෙරෝපය සැලුණා. ඊට පස්ෙසේ ඉන්දියාෙව් ෂරාඩ් පවර් ඇමතිවරයා
මට ලියුමක් එව්වා, "ඔබ ගන්නා සියලුම කියාමාර්ගවලට
ඉන්දියානු රජය ඔබත් සමඟ ඉන්නවා" කියලා. ෙමන්න ෙම් ලියුම
අෙත් තියාෙගන තමයි මම ඊට පස්ෙසේ ෙම්ෙගොල්ලන් එක්ක ආෙව්.
මම දන්නවා, දැන් ඉන්දියාව ෙකළින්ම ෙම් පශ්නෙය්දී මමත්
එක්ක ඉන්නවා, ඒක නිසා අනික් ෙපොඩි ෙපොඩි කට්ටිය ගත්තාට
මට කමක් නැහැ කියලා. ෙම්කට ෙබොරුවට තරග කර කර
කයිවාරු ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. එෙහම නම් අපිට තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ඒෙගොල්ලන් ෙම් පශ්නය ෙගෙනන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්
ඉන්දියානු සාගරෙය් සැරිසරන නිසායි. දැන් ඒෙගොල්ලන් බය
ෙමොකද? ෙම් තරගයට ආවාම ෙම්ෙගොල්ලන්ට යන්න ෙවනවා.
මම ඔබතුමන්ලාට ෙම් කාරණයත් කියන්නම්. ඉන්දියාෙව්
තානාපති කාර්යාලෙය් මහත්මියක් ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කථා
කළා. එතුමියෙග්ම ෙගදර රාතී ෙභෝජන සංගහය අරෙගන
අන්තිමට මම කිව්වා, "යුෙරෝපෙය් ෙමන්න ෙම් රටවල් ෙදක
ඇවිල්ලා තමයි ෙම් මුළු මත්ස අස්වැන්නම ෙකොල්ල කාෙගන
යන්ෙන්" කියලා. එක රටක නමක් කියලා මෙගන් ඇහුවා -මම ඒ
රටවල්වල නම් කියන්ෙන් නැහැ- "ඔබතුමාෙග් වැෙඩන් ඇත්තටම
ඒ රටට පාඩු ෙවනවාද" කියලා. මම කිව්වා, "පැහැදිලිවම.
ඔයෙගොල්ලන්ට සත පහක පාඩුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ.

1993

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

ඔයෙගොල්ලන් ඉන්දියානු සාගරයට එන්ෙන් නැහැ අපි තරම්වත්.
ඔයෙගොල්ලන්ෙග් කර්මාන්තයක් නැහැ. ෙමන්න ෙම්ෙගොල්ලන්ට
තමයි පශ්නය එන්ෙන්" කියලා. ඊට පස්ෙසේ එතුමිය ආපසු මෙගන්
ඇහුවා, “I specifically ask you, will that country be affected
by your decision?” කියලා. මම කිව්වා, "ඔව්. ඒක තමයි" කියලා.
ඒ සැෙර් මට කිව්වා, "මම ඔබට රහසක් කියන්නද" කියලා. මම
ඇහුවා රහස ෙමොකක්ද කියලා. එතෙකොට කිව්වා, "ෙම්කට විරුද්ධ
ෙවන්න කියලා ඒ කට්ටිය තමයි අපිට කිව්ෙව්" කියලා. අද ෙම්
වැෙඩ්ට විරුද්ධ වන සියල්ලන්ම ලංකාෙව් ෙද්ශ ෙපේමය කථා කර
කර යුෙරෝපා සංගමෙය් රටවල්වලට තමයි උදව් කරන්ෙන්. එදා
ෙමදා තුර ඉන්දියාව ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ෙම් සැෙර් කුර්ෂිඩ්
මහත්මයා ලංකාවට ආපු ෙවලාෙව් ෙභෝජන සංගහයට වාඩි ෙවලා
මාත් එක්ක කථා කරනෙකොට ෙම්ක අත්සන් කරන්නත් එතුමාට
ඉක්මනට එන්න කියලා කිව්වා. නමුත් එතුමා කිව්වා, "නැහැ. මම
ධීවර ඇමතිතුමාත් එක්ක කථා කරලා සාකච්ඡාව ඉවර කරලා
තමයි එන්ෙන්. කීයට වුණත් ඔයෙගොල්ලන් එතැනට ෙවලා
ඉන්න" කියලා. කුර්ෂිඩ් ඇමතිතුමා, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත්
එක්ක ෙම් කථාව කිව්වාට පස්ෙසේ මම කිව්වා, "ඔබතුමන්ලා අපිත්
එක්ක ආෙයෝජනයට එන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් යාතා
හදලා අෙප් යාතාත් එක්කම දාන්න. චීනය, ජපානය ඔක්ෙකොම
එක්ක ඔයෙගොල්ලන් යාතා දාන්න. යාතා දාලා ෙම් ඉන්දියානු
සාගරෙය් මත්ස අස්වැන්න අපි ෙනළා ගනිමු. එතෙකොට අෙප්
රටක් දියුණු ෙවන්ෙන්. අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති ෙවන්ෙන්"
කියලා. ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි අපි ආෙව්. සමහරු දන්ෙන්
නැතිකමට කථා කරනවා. ඒෙගොල්ෙලෝ මීට ඉස්ෙසල්ලා ධීවර
අමාත ාශෙය් ඇමතිකම් කරලා තිෙබනවා. ඒ අය අහනවා, ෙම්
සිංහ ෙකොඩිය -ශී ලාංකික ධජය- ගහෙගන පිට රටවල් එන්ෙන්
ෙමොකටද කියලා. ෙහෝඩිය පාස් කරපු එක්ෙකනාටත් ෙත්ෙරනවාලු
ඒක ෙබොරුවක් කියලා. ඒ කියන්ෙන් එතුමන්ලා ෙහෝඩියටවත්
ගිහිල්ලා නැහැ. තමන්ෙග් බුද්ධිය නැතිකමට මට කරන්න ෙදයක්
නැහැ. ෙමොෙළේ නැති මිනිසුන්ව පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට ෙමොෙළේ
තිෙබන මිනිසුන්ට කරන්න ෙදයක් නැහැ. අෙප් භාෂාව
ඒෙගොල්ලන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙහේතුව?
ජාත න්තරය අද යම් තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙමෙතක්
කල් මාළු ගන්න තායිවානෙය් නැව් ආෙව් ෙකොෙහොමද? තායිවාන්
ෙකොඩිෙයන්. ලියා පදිංචිය ෙකොෙහේද? තායිවානෙය්. ෙමොකක්ද ෙම්
කෙළේ? හැම රටකටම ජාත න්තර මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය කිරීම
සඳහා අණ පනත් ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒකට තමයි මම ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් 5වැනිදා එම අණපනත් ගැන යුෙරෝපා සංගමයත් එක්ක
කථා කෙළේ. එතුමන්ලා ෙපබරවාරි 28 වැනිදා වන තුරු මට කල්
දුන්නා. ඒෙක්දී මම ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාවා. මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය පිට ඒ පනත සම්මත කර ගත්තා.
ෙම් පනෙතන් තමයි පළමුවැනි වරට ජාත න්තර මුහුෙද් ඕනෑම
වැරැද්දක් කරන යාතාවකට විරුද්ධව ඒ ලියා පදිංචිය cancel
කිරීෙම් බලය ලංකාවට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියානු
සාගරෙය් ටූනා ෙකොමිසමත් - IOTC එකත්- යුෙරෝපා සංගමයත් ඒ
ඔක්ෙකොම තීන්දුවක් ගත්තා, "යම් රටකට ඇතුළු ෙවලා යම්
ෙතොටුෙපොළක මාළු බානවා නම් ඒ රෙට් ලියා පදිංචිය ලබා ගත
යුතුයි" කියලා. ඒ නිසා ඒ රෙට් ජාතික ධජය යටෙත් operate
කරන්න ඕනෑ. 1992 සිට තායිවාන ධජෙයන් කියා කරපු තායිවාන
නැව්වලට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ශී ලාංකික ධජය යටෙත්
කියා කරන්න. එතෙකොට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ පැත්ෙත් තිෙබන
ලියා පදිංචිය - registration එක - cancel කරලා, එය අත් හිටුවා
අෙප් රෙට් ලියා පදිංචිය ගන්න ඕනෑ. එයට ටික කාලයක් ගත
වනවා. මීට පස්ෙසේ ඒ සියලුම යාතා ලංකාෙව් ෙතොටු ෙපොළකට
ඇතුළු වනවා නම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඔක්ෙකොම
ෙම් රෙට් ධජය පාවිච්චි කරන්නට ඕනෑ. ෙහට දවෙසේ අපි
මාලදිවයිනට යනවා නම් අර රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග් මාලදිවයිෙන් ධජෙයන් තමයි මාලදිවයිනට යන්න
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ෙවන්ෙන්; මාලදිවයිෙන් ෙතොටු ෙපොළකට ඇතුළු ෙවන්න ඕනෑ.
ජාත න්තර මුහුෙද් මාළු ඇල්ලුවත් මාලදිවයිෙන් වරායට යනවා
නම් අපි ඒ ධජෙයන් තමයි යන්න ඕනෑ.
ෙමන්න ෙම්ක තමයි ජාත න්තර නීතිය. ෙම් ජාත න්තර
නීතිය ෙගනාෙව් ෙමොකටද? අෙප් ධජය විෙද්ශ ෙනෞකාවක
දැම්මාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? එතෙකොට ඒ ෙගොල්ෙලෝ අෙප් නීති
පද්ධතියට යටත් වනවා. අපට ඒ ෙගොල්ලන්ට විරුද්ධව කියා
කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් registration එක cancel
කරන්න පුළුවන්. එක රටක registration එක cancel කෙළොත්, ඒ
ෙගොල්ලන්ට තව රටක registration එක ගන්න ඉතාම අමාරුයි. ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් රෙට්ත් ගන්න අමාරුයි. ෙමොකද, IUU - Illegal,
Unreported and Unregulated - category එකට ඒ යාතාව අයත්
වනවා. එය එක රටක නීති විෙරෝධි නම් අනික් හැම රෙට්ම නීති
විෙරෝධි යාතාවක් විධියට පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා දැන්
ජාත න්තර ගිවිසුම් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ධීවර කර්මාන්තය
දියුණු ෙවලා, ජාත න්තරය එකට එකතු ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී ෙම් චීන නැව්වලින් අපට
තිෙබන වාසිය ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොල්ෙලෝ ජාත න්තර මුහුෙද් මාළු
ෙගෙනනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට චීනෙය් ඉඳලා ඇවිල්ලා ෙම්
පෙද්ශෙය් ඉන්න මාළු ටික අල්ලා ගන්න බැහැ. චීනෙය් ඉඳලා එක
පාරට ෙකළින්ම යන්න බැහැ. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ෙලෝ කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ෙමතැනට මාළු ටික ෙගනැවිත් ෙමතැනින් විෙද්ශගත
කරනවා. එතෙකොට මුළු විෙද්ශ විනිමයම අපට ලැෙබනවා.
ෙකළවල්ලාෙගන් එන හැම ෙඩොලරයක්ම අපට ලැෙබනවා. පිට
රටවලට යවන ඒවා ෙමෙහන් අපනයනය කරන්ෙන්. එතෙකොට
වරාය ගාස්තු, berthing charges, අනිකුත් බදු ෙම් සියල්ලම
ලංකාවටයි හම්බ ෙවන්ෙන්. එෙහම නැතුව යුෙරෝපා සංගමයට
එෙහම ඉඩ දීලා තිබුෙණොත් ඒ ඔක්ෙකොම අරෙගන යනවා, කිසිම
රටකට ශත පහක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැති
වුණාට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. සමහර අය ඇත්තටම
ෙනොදන්නාකම නිසා ෙම්වාට විරුද්ධ වනවා. සමහර අය
ෙනොදන්නාකම නිසා ෙනොෙවයි, එක්ෙකෝ ෙමෝඩකමට, එක්ෙකෝ
කුහකකමට ෙම්වාට විරුද්ධ වනවා. එම නිසා මා කියනවා, ෙම්
කමයට විරුද්ධ වන හැම මිනිහාම අනිවාර්යෙයන්ම ව ංගෙයන්
ෙහෝ උදවු කරන්ෙන් අපි අධිරාජ ය කිය-කියා කථා කරන
යුෙරෝපා සංගමයට විතරයි; ෙවන කාටවත් ෙනොෙවයි. ඒකට ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ෙබොෙහොම ආශයි. සමහර මන්තීවරුන් කථා කරන
ෙකොට මට හිෙතනවා, යුෙරෝපා සංගමය ඒ අයට ගණනක්
ෙගවලාද ෙම් කථා කරන්ෙන් කියලා. එෙහන් ෙඩොලර් ෙපොදියක්,
යුෙරෝ ෙපොදියක් අරෙගනද ෙම් කථා කරන්ෙන් කියලා එක
ෙවලාවකට මට සැකයක් ඇති වනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ තුළින් තමන්ෙග් රටට
ආදායමක් ලැෙබනවා. දැන් බලන්න. චීන යාතා 6ක් ආවා. පසු ගිය
දවස්වල, දැන් මාසයකට ඉස්ෙසල්ලා ඒ යාතා හෙයන් ෙගනාපු
මාළු පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 1,000 ඉක්ම වූවා. ෙමටික් ෙටොන්
1,000ක් ඉක්මවන්න අෙප් යාතා 100ක් යවන්න ඕනෑ. එක
යාතාවකට ෙමටික් ෙටොන් 200ක විතර පමාණයක් තමයි
ෙගෙනන්න පුළුවන්. සමහර ඒවාෙය් ධාරිතාව 150යි, 170යි.
ඉතින් ඒ ඔක්ෙකොම ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙමතැනින් යන ෙකොට
ලංකාවටයි ෙඩොලර් හම්බ ෙවන්ෙන්; ලංකාවටයි විෙද්ශ විනිමය
හම්බ ෙවන්ෙන්. ඒ රටට ෙනොෙවයි, විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන්ෙන්.
ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, 2009 සිට ෙම් දක්වා සියයට
51.8කින් අපි නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා තිෙබනවා, ලාභය වැඩි
කරලා තිෙබනවා, ධීවරයන් සංඛ ාව වැඩි කරලා තිෙබනවා.
එෙහම නම් කාටවත් කියන්න බැහැ, ධීවරයන් ඒ රක්ෂාවලින්
ඉවත් ෙවලා ෙවනත් රක්ෂාවලට යනවාය කියලා. කවුරුවත්
යන්ෙන් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී අපි ධීවරයන් පුහුණු කරලා තව ටික
දවසකින් ෙකොරියාවටත් යවන්න ලැහැස්ති කරනවා.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආනයන, අපනයන ගත්ෙතොත්, ෙම්
අවුරුද්ෙද් අපනයන ආදායම රුපියල් මිලියන 26,363යි. රුපියල්
බිලියන 26ක් වටිනා මත්ස සම්පතක් අපි අපනයනය කරලා
තිෙබනවා. අපි ආනයනය කළ පමාණය අඩු කර ෙගන තිෙබනවා,
රුපියල් මිලියන 17,401කට. එතෙකොට ෙම් රටට ෙවෙළඳ
වාසියක් තිෙබනවා ෙවෙළඳ ෙශේෂය රුපියල් මිලියන 8,962යි. ඒ
කියන්ෙන් ෙම් රටට Rs. 9 billion profit එකක් ලැෙබනවා, ධීවර
කර්මාන්තය තුළින්. ඒක මතක තබා ගන්න. සමහරු කියනවා,
සැමන් ටින් එක හදන්න මාළු පිට රටින් ෙගෙනනවාය කියලා. ඒ,
මිනිස්සු දන්නා තරම. සමහර මාධ ෙව්දිනුත් ෙම්වා ලියනවා.
තායිලන්තය අවුරුද්දකට ෙඩොලර් බිලියන 8ක මාළු අපනයනය
කරනවා. ඒ පමාණයට අපට කිට්ටු ෙවන්නවත් බැහැ. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ආනයනය කරනවා, ෙඩොලර් බිලියන 6ක මාළු.
එතෙකොට ලාභය කීයද බලන්න. ෙඩොලර් බිලියන 2යි. ඒ
කියන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 2,000යි. ෙඩොලර් මිලියන 8,000ක
මාළු අපනයනය කරලා, ෙඩොලර් මිලියන 6,000ක මාළු ආනයනය
කරනවා. ආනයනය කරලා value add කරනවා.
අෙප් කර්මාන්තශාලාවක් තිෙබනවා, නවසීලන්තෙයන්
මැකරල් මළු ෙගෙනන. ඒ අය ඒ මාළු packet කරනවා;
cellophaneවල දාලා box කරනවා. එෙහම packet කරලා ආපහු
යවනවා. ඒ මාළු ටිකත් ආනයනය විධියට ගණන් ගැෙනනවා.
අෙප් processing unit එෙක් ඉඳලා ඒ සෑම මාළුෙවක්ම,-වරල්
වාෙග් ෙද්වල් හැරුණාම- ආපසු නවසීලන්තයට යනවා. ඒවාත්
ආනයනය කියලා account ෙවනවා. රටකට value addition
ෙග්න්ෙන් එෙහමයි. තායිලන්තය දියුණු ෙවන්ෙන් එෙහමයි.
එෙහම නැතිව අෙප්ම රෙට් මාළු අල්ලාෙගන, අෙප්ම රෙට්
ලාග්ෙගෝ ටික අල්ලාෙගන ෙම් ධීවර කර්මාන්තය ෙගොඩ
නඟන්නට බැහැ. එම නිසා ෙලෝකෙය් ෙම් කර්මාන්තය දියුණු
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දැන ගන්නට ඕනෑ.
මම ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත වරයා විධියට පත්
ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා, දැන් ෙම්වාට විරුද්ධ ෙවන කට්ටියම Japan
Tuna Fisheries Corporation එක ෙගනැල්ලා ලංකාෙව් සාකච්ඡා
කළා. ඒෙක් ඒජන්තවරෙයක් ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කථා කළා. ඒ
අයත් එක්ක සියලුම ගනුෙදනු කථා කරලා තිබුණා. මම අහනවා
Japan Tuna Fisheries Corporation එෙකන් ආෙව් නැත්ෙත්
ෙමොකද කියලා. Japan Tuna Fisheries Corporation එකට කථා
කළාම ෙමොකක්ද ෙහේතුව කියලා කියනවා. ඒ කථා, ඒ ගනුෙදනු ඒ
අය කියනවා. අපි කථා කළාම සියලු ෙදනාම අෙව් ෙමොකද? අපි
කවුරුවත් එන විට ගනුෙදනුවක් කථා කරලා නැහැ. මතක තියා
ගන්න. මෙග් ගාවට එන ආෙයෝජකෙයෝ හැම ෙකනාම ඒ
අෙයෝජනය අරෙගන, වැඩ පටන් ෙගන ඉවරයි. මතක තියා ගන්න.
ආෙයෝජකෙයෝ ආපු හැටිෙය්ම සමහරු කථා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ඒ මිනිසුන්ට කලන්ෙත් හැෙදන ෙකොමිස් එකක් ඉල්ලනවා. අපි
ඒවා ඉල්ලලා නැහැ. ඒ නිසා ආෙයෝජකෙයෝ එනවා. අපි දැන් හැම
තැනම ආෙයෝජන ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ධීවර කර්මාන්තය
සඳහා යටිතල පහසුකම් වශෙයන් අද අපට අෙප් ධීවර වරායන්
20ක් තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අපි වරායන් 3ක වැඩ අවසන්
කළා. අපි තව වරායන් 11ක් හදනවා. මතක තියා ගන්න. එකක්
ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින් කලමැටිෙය් හදනවා. අපි වරායන් 3ක්
හදන්න පංශ සමාගමකට දීලා තිෙබනවා. ඒක තමයි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබන්ෙන් ආරම්භ කළා කියලා. නමුත්
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කියූ විධියට ඒක ආරම්භ කෙළේ නැහැ.
නමුත් එෙක් අවෙබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ඉදිරි කටයුතු
කරෙගන යනවා. ඒක පංශ සමාගමකට දීලා තිෙබන්ෙන්. තවත්
ධීවර වරායන් 6ක් හදන්න අපි තායිවාන් සමාගමකට දීලා
තිෙබනවා. ඒ අය ඒ වරායන් 6 වැඩ කටයුතු අවසන් කරනවා.
ගන්දර හැෙරන්නට ඉතිරි සියලුම වරායන් අපි හදන්ෙන් උතුෙර්
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සහ නැෙඟනහිරයි. මතක තියා ගන්න. එකක්වත් දකුෙණ්
ෙනොෙවයි. උතුෙර් ජනතාවට සහ නැෙඟනහිර ජනතාවටයි අපි
ඒවා හදන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි තවත් ධීවර වරායක්
Point Pedroවල ජපන් ආධාර ඇතිව හදනවා. එතෙකොට අපට
ධීවර වරායන් 31ක් ඇති ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට ෙම් වන විට
නැංගුරම් ෙපොළවල් - anchorages - 58ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
landing centres 890ක් තිෙබනවා. මාදැල් අදින්නට පහසුකම්
නැහැ, මාදැල් තියන්න තැන් නැහැ කියලා සමහර මන්තීවරු
කිව්වා. ෙම් landing centres 890න් 750කවත් පජාශාලා හදලා
තිෙබනවා. ඒ සෑම පජාශාලාවකම දැල් තියන්න පහසුකම් හදලා
තිෙබනවා. අපි හැම ෙතොටු ෙපොළකම දැල් තියන්න, engine
ආරක්ෂා කරන්න තැන් හදලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් වන විට අයිස්
යන්තාගාර 88ක් තිෙබනවා. ධීවර සංස්ථාෙවන් විතරක් දැනට
අයිස් යන්තාගාර 10ක් හදලා තිෙබනවා. ශීතාගාර - cool rooms 37ක් තිෙබනවා. ඒෙකන් 17ක් පවත්වාෙගන යන්ෙන් ධීවර
සංස්ථාෙවනුයි. ඒ වාෙග්ම ෙබෝට්ටු යාතාංගණ 48ක් තිෙබනවා.
දැන් ඉස්සර වාෙග් තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ෙබෝට්ටු හදන්න
බැහැ. ඉස්සර අෙප් යාතා හැදුෙව් ෙකොෙහොමද? ගස් යට, ගල් යට.
ඒවා හදලා ෙමොකද කෙළේ? ඒ අය යාතාව හදලා මුහුදට දැම්මාම
balance නැහැ. එතෙකොට ෙමොකද කරන්ෙන්? අෙනක් පැත්තට
ෙකොන්කීට් තට්ටුවක් දානවා. දාලා ඒක paint කරනවා. ෙබෝට්ටුව
ගත්ත මනුස්සයා මුහුදු යනවා. ටික දවසක් යන විට ෙකොන්කීට්
තට්ටුව ගැලවිලා ෙබෝට්ටුව මඟදී ෙපරෙළනවා. ෙකොන්කීට් එක
ගැලවුණු හැටිෙය් balance එක නැතුව ෙපරෙළනවා. දැන් අපි
කියලා තිෙබන්ෙන් හැම ෙබෝට්ටු යාතාංගණයක්ම, අපි ෙදන
විෙශේෂිත specifications අනුව හදන්න ඕනෑ කියලායි. පමිතිය
අනුව හදන්නට ඕනෑ. Cey-Nor ආයතනෙයන් ඒ ෙබෝට්ටු හදන්න
ඕනෑ පමිතිය දීලා තිෙබනවා. අපි කිව්වා, හැම යාතාංගණයක්ම
නවීකරණය කරන්නට ඕනෑ කියලා. එෙහම නැත්නම්
registration නැහැ. Registration නැති ෙබෝට්ටු යාතාංගණයක
හදපු කිසිම ෙබෝට්ටුවකට අපි මුහුදු යන්නට registration එක
ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ඉන් පසුව යාතාව බලනවා. ෙම් යාතාෙව්
පමිතිය ෙමොකක්ද? අපි ඒ පමිතියට certificate එක ෙනොදුන්ෙනොත්
ඒ යාතාවට මුහුදු යන්න බැහැ. ෙකොච්චර වියදම් කළත් මුහුදු
යන්න බැහැ. අපි ෙම් ඔක්ෙකොම ආරම්භ කරලා ෙම් කර්මාන්තය
හරියට කියාත්මක කරෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දැල් කම්හල් 6ක්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පිට රටට මාළු යවන processing centres
34ක් තිෙබනවා. ඒකයි ජාත න්තර සම්බන්ධකම්වල තිෙබන
වැදගත්කම. මම යුෙරෝපයට ගිෙය් ෙම් කර්මාන්තය ෙබ්රා
ගන්නයි. යුෙරෝපයට ගිහිල්ලා දිගින් දිගටම මම කථා කළා. අපට
processing centres 34ක් තිෙබනවා. ඒෙකන් 26ක් යුෙරෝපා
සංගමෙය් සහතික කළ -EU certified- ඒවායි. තමුන්නාන්ෙසේලාට
ඒවා ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙවයි,
තත්ත්වය. මම ෙම් ළඟදීත් ගියා ජර්මනිෙය් factory එකකට.
ඒකයි, ෙම්කයි අතෙර් කිසිම ෙවනසක් නැහැ. ෙම්වා ඒ තරම්
දියුණු factories. මාස හෙයන් හයට ඇවිල්ලා ඒවා බලනවා. ඒ
විධියට බලලා තමයි certify කරන්ෙන්. අපි දැන් යුෙරෝපීය
ෙවෙළඳ ෙපොළ තරණය කරන්නයි සූදානම් වන්ෙන්. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, මම බිතාන යට ගිහිල්ලා Bell Pottinger සමාගමත්
එක්ක කථා කරලා මම කිව්වා, අපට සල්ලි නැහැ කියලා. Dr.
Tim Ryan මාත් එක්ක හුඟක් යාළු වුණා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, you have two more minutes.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

තව විනාඩි පහක් විතර ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
ෙවලාව තිෙබනවා ෙන්.
අපි කථා කරලා සියලුම buyersලා ෙගනාවා. Sainsbury,
TESCO, Marks & Spencer, Euro Fish , Frozen Fish කියන
ෙම් ඔක්ෙකොම දැවැන්ත සමාගම්. MSC සහතිකය ගන්නයි දැන්
තිෙබන්ෙන්.
FIP සහතිකය අපි දැනටමත් අරෙගන ඉවරයි
කියලා මතක තබා ගන්න. ඒක අරෙගන මම Brussels වලට
ගිහිල්ලා අත්සන් කරවා ගත්තා. ඊළඟට දැන් තිෙබන්ෙන් MSC
සහතිකය ලබා ගන්නයි. ඒෙගොල්ලන් මට කිව්ෙව්, “ඇමතිතුමා
MSC එක අරගන්න.” කියලා යි. මම යනෙකොට ඒෙගොල්ලන්ෙග්
විශාල ෙදෝෂාෙරෝපණයක් තිබුණා, ලංකාෙව් ධීවර කර්මාන්තය
ගැන. මම ගිහිල්ලා වාඩි ෙවනෙකොටම ඒ අය කිව්වා, "We have a
basketful of allegations against you" කියලා. මම "thank you
very much" කියලා තමයි කථා කරන්න පටන් ගත්ෙත්. මෙග්
ඔක්ෙකොම වැඩසටහන් පිළිබඳව සඳහන් කළාට පස්ෙසේ
ඒෙගොල්ලන් සතුටු ෙවලා කිව්වා, ෙම් වැඩ ටික ඉවර කරන්න,
එදාට අපි සියයට 100ක්ම මාළු ගන්ෙන් ලංකාෙවන් කියලා.
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උතුර තමයි අෙප් මාළු බිම. යුද්ධයට ෙපර ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 43ක්ම ලබා දුන්ෙන් උතුෙරන්. යුද්ධය ඉවර ෙවනෙකොට
ඒක සියය7 දක්වා කඩාෙගන වැටුණා. අපි ගත් කියා මාර්ග නිසා
2012 වනෙකොට සියයට 18ක් ෙවනෙතක් ඒ නිෂ්පාදනය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. 2013 දී ජාතික මාළු නිෂ්පාදනය කීයක් ෙවයිද
කියලා අපි බලමු. නැෙඟනහිර පෙද්ශෙයන් යුද්ධයට ඉස්සර
ෙවලා සියයට 15.5ක නිෂ්පාදනයක් ලබා දුන්නා. අද
නැෙඟනහිෙරන් සියයට 23ක නිෂ්පාදනයක් ලැෙබනවා. ඒ අපි
කරපු උදවු උපකාර නිසායි. ඒ ඔක්ෙකොම දුන්නු ෙද්වල් මට
කියන්න පුළුවන්.
අෙප් වැරැදි තිෙබන්න පුළුවන්; අෙප් අඩු පාඩු තිෙබන්න
පුළුවන්. නමුත් තද කැපවීමකින් අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. මම
විතරක් ෙනොෙවයි, මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු
අධ ක්ෂවරුන්, ආයතන පධානීන් කැපවීමකින් යුතුව ඒ කටයුතු
කර තිෙබනවා. අපි අතර අඩුපාඩු තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි
කවදාවත් මුදල් ෙවනුෙවන් තීන්දු අරෙගන නැහැ. ඒ සංස්කෘතිය
මෙග් ළඟ නැහැ. ඒවාට මෙග් ආසාවක් නැහැ.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

කාල ෙව්ලාව මදි නිසා මෙග් කථාව ෙකටි කරනවා. ධීවර
කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා තමයි අපි ෙනොෙයකුත් කියා මාර්ග
ගත්ෙත්. ලංකාෙව් විතරක් ධීවර කර්මාන්තය කරලා හරි යන්ෙන්
නැහැ, ෙම්ක අෙනක් රටවල් එක්ක බද්ධ කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැෙඟනහිර ගරු මන්තීතුමන්ලාට
කියන්නට ඕනෑ, මා පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් මිලියන 1800ක්
උතුෙර් ධීවර කටයුතු සඳහා ෙවන් කර තිෙබන බව. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉල්ලපු ෙද්වල් ලබා දීලා තිෙබනවා.
මම ෙම් වනෙකොට ධීවර යාතා විතරක් 879ක් දීලා තිෙබනවා,
යාපනෙය් කරදිය ධීවරයන් සඳහා.
මිරිදිය ධීවරයන් 688
ෙදෙනකුට ධීවර යාතා ලබා දීලා තිෙබන බවත් මතක තබා ගන්න.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම රුපියල් මිලියන 91ක් වියදම් කරලා
නැෙඟනහිර ඉස්සන් වගාව සඳහා අක්කර 200ක ෆාම් එකක්
හැදුවා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා hatchery එක හැදුවා. ඒවා ඔක්ෙකොම
දුන්ෙන් ඒ පළාෙත් මිනිසුන්ටයි. දැන් මම ඉරණමඩු hatchery
එක හදනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 400ක් ආණ්ඩුෙවන් මට
ලබා දීලා තිෙබනවා. මිලියන 50ක් මාළු පැටවුන් එහි හදන්න
පුළුවන්. මුළු උතුෙර්ම මිරිදිය කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා ඒක
පමාණවත්. ඒ තරම් දැවැන්ත විධියට අපි තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙවනුෙවන් මුදල් වියදම් කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පළාත් සභාෙව් අලුෙතන් පත්වුණු ධීවර අමාත වරයා ෙම්වා දැක
බලාගැනීෙමන් පසුව BBC එකත් එක්ක ෙම් ළඟදී සම්මුඛ
සාකච්ඡාවක් කළා. එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? “ලංකාෙව් ධීවර
අමාත වරයා උතුරට විශාල ෙසේවයක් කර තිෙබනවා, එතුමා කිසිම
ජාතියක් බලන්ෙන් නැතිව ෙබොෙහොම සාධාරණ විධියට අප
ෙවනුෙවන් වැඩ කර තිෙබනවා, එතුමා ෙබොෙහොම පශංසාත්මකව
වැඩ කරලා තිෙබනවා.” කියලා තමයි කිව්ෙව්. හඩ්සන් සමරසිංහ
මහත්මයා අද උෙද් කියනවා මම අහෙගන සිටියා, ෙමවැනි
සහතිකයක් උතුරු පළාෙත් ඇමති ෙකෙනකුෙගන් ෙකොයි
ඇමතිටද ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා නඟපු
ෙබොෙහෝ ෙචෝදනා ගැන ෙසොයා බලලා අපි අවශ නීති හදලා
තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙය් තිෙබන අඩු පාඩු තමුන්නාන්ෙසේලා ඇවිල්ලා
අපට ෙපන්වා ෙදන්න, "ෙමන්න ෙමතැන ෙම්ක සිදු ෙවනවා,
ෙමන්න ෙමතැන ෙම්ක සිදු ෙවනවා" කියලා. එෙහම නැතිව
ෙමතැනට
ඇවිල්ලා
ෙබොරුවට
විෙව්චනය
කිරීෙමන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ජනතාවට වැඩක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.
මතක තබා ගන්න උතුෙරන් අපට සියයට 43ක ජාතික
නිෂ්පාදනයක් ලැබුණා. උතුර තමයි අෙප් fisheries hub එක.

Hon. Minister, please wind up. There are
Amendments to be moved. We have to finish by 6.30
p.m.
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මෙග් නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙගන් මට ෙලොකු සහෙයෝගයක්
ලැබුණා. ඒ සියලුම ෙදනාට මා ස්තුතිත්වන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
අද දින මා විෙව්චනය කරපු සහ මට පශංසා කරපු සියලුම පක්ෂ
විපක්ෂ මන්තීවරුන්ට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම
උතුෙරන් ඇවිල්ලා, උතුෙර් මිනිසුන්ෙග් දුක් අෙඳෝනාව අපට කියපු
ඒ මන්තීතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
“116 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 736,560,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
116 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 223,610,000
“116 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 223,610,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
116 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 264,000,000
“116 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 264,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
116 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

1999

2013 ෙදසැම්බර් 12
298 වන ශීර්ෂය.- මිණුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 69,000,000
“298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 69,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

2000

302 වන ශීර්ෂය.- සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 11,720,000
“302 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 11,720,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

302 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 230,500,000

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 850,000

“298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 230,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“302 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

302 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

300 වන ශීර්ෂය.- ආහාර ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, රු.
80,890,000

“300 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 80,890,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
300 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 41,825,000
“300 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 41,825,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
300 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

301 වන ශීර්ෂය.- සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
(සමුපකාර සමිති ෙරජිස්ට්රාර්)
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 51,575,000
“301 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 51,575,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
301 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

“தைலப் 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா
736,560,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 223,610,000

லதனச்

“தைலப் 116, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 223,610,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
116, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 264,000,000

லதனச்

“தைலப் 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 264,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப்

298.- அளைவக்கூ கள், நியமங்கள், ேசைவகள்
திைணக்களம்

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 16,400,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 69,000,000

“301 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 16,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“தைலப் 298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா
69,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

301 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

தைலப்
298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

පාර්ලිෙම්න්තුව

2001
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 230,500,000

லதனச்

“தைலப் 298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 230,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப்

300.- உண

ஆைணயாளர் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 80,890,000
“தைலப் 300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 80,890,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 41,825,000

லதனச்

“தைலப் 300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 41,825,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப்

301.- கூட் ற த் ைற அபிவி த்தி திைணக்களம்
(கூட் ற ச் சங்கங்கள் பதிவாளர்)

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 51,575,000
“தைலப் 301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 51,575,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 16,400,000

2002

தைலப் 302, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 850,000

லதனச்

“தைலப் 302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 736,560,000, for Head 116,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 116, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 223,610,000
Question, "That the sum of Rs. 223,610,000, for Head 116,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 116, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 264,000,000
Question, "That the sum of Rs. 264,000,000, for Head 116,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put
and agreed to.
Head 116, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 298. - DEPARTMENT OF MEASUREMENT UNITS,
STANDARDS AND SERVICES
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 69,000,000
Question, "That the sum of Rs. 69,000,000, for Head 298,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 298, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

லதனச்
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 230,500,000

“தைலப் 301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 16,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 230,500,000, for Head 298,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put
and agreed to.

தைலப்
301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Head 298, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

தைலப்

302.- கூட் ற த் ைற பணியாளர் ஆைணக்கு
HEAD 300. - DEPARTMENT OF FOOD COMMISSIONER

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 11,720,000

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure
Rs. 80,890,000

“தைலப் 302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 11,720,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 80,890,000, for Head 300,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Head 300, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.505,400,000

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 41,825,000

“139 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.505,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 41,825,000, for Head 300,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put
and agreed to.
Head 300, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
,

HEAD 301. - DEPARTMENT OF CO-OPERATIVE
DEVELOPMENT (REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES)
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 51,575,000
Question, "That the sum of Rs. 51,575,000, for Head 301,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 301, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 16,400,000
Question, "That the sum of Rs. 16,400,000, for Head 301,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put
and agreed to.
Head 301, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 302. - CO-OPERATIVE EMPLOYEES COMMISSION
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 11,720,000
Question, "That the sum of Rs. 11,720,000, for Head 302,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 302, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

139 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
“தைலப் 139, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா 298,005,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
139, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 44,950,000

லதனச்

“தைலப் 139, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 44,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
139, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 505,400,000
“தைலப் 139, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 505,400,000அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
139, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 850,000

Question, "That the sum of Rs. 298,005,000, for Head 139,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 302, Programme
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.

Head 139, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 302, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 44,950,000

“139 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.298,005,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
139 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.44,950,000

Question, "That the sum of Rs. 44,950,000, for Head 139,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 139, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 505,400,000

“139 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.44,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 505,400,000, for Head 139,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

139 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

Head 139, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

2005

පාර්ලිෙම්න්තුව

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,700,000,000
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,700,000,000

லதனச்

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,700,000,000

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත
2014 කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී 139 වන ශීර්ෂෙය් 02 වන
වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Does the House agree?
ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

"වැඩ සටහන 02 - සංවර්ධන වැඩ සටහන - පාග්ධන වියදම් සඳහා
පතිපාදනය රුපියල් 2,700,000,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන්
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

2006

290 වන ශීර්ෂය.- ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.329,467,000
"290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.329,467,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.1,559,050,000
"290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 1,559,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
தைலப் 290.- கடற்ெறாழில், நீரக வள

லங்கள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 329,467,000
“தைலப் 290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா 329,467,000
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙග් ෙමම
සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩ සටහෙන් පාග්ධන වියදම්
සඳහා පතිපාදනය රුපියල් 1,000,000,000කින් වැඩි කිරීමය).

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,559,050,000

ව ාපෘතිය 03 - ධීවර කර්මාන්ත සංවර්ධන ව ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පාග්ධන වියදම් වැඩි කළ යුතු ය:-

“தைலப் 290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
பா 1,559,050,000 அட்டவைணயிற்

උප ව ාපෘතිය 45 - ධීවර වරායන්, නැංගුරම් ෙපොළවල් සහ
ෙතොටුෙපොළවල් සංවර්ධනය සහ පතිසංස්කරණය කිරීම (අයවැය
ෙයෝජනාව)
වැය විෂයය 2502 - ආෙයෝජන රු.1,000,000,000
“139 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා
රු.2,700,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත්
කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
139 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப் 139, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
அதிகாிக்கப்பட்ட பா 2,700,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
139, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

ேசர்க்கப்ப மாக”
ெகாள்ளப்பட்ட .

எ

ம்

வினா

லதனச்

லதனச் ெசல க்கான

வி க்கப்பட்

ஏற் க்

தைலப்
290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
HEAD 290.- DEPARTMENT OF FISHERIES AND AQUATIC
RESOURCES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 329,467,000
Question, "That the sum of Rs. 329,467,000, for Head 290,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 290, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,559,050,000

Question, "That the increased sum of Rs. 2,700,000,000, for Head
139, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 1,559,050,000, for Head 290,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 139, Programme 02, Capital Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

Head 290, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම
සඳහා අවසර ගත යුතුය" යිද මා ෙයෝජනා කරනවා.

“That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under Section 61 read with
Section 59 of the Fisheries and Aquatic Resources Act, No. 2 of
1996 and published in the Gazette Extraordinary No. 1788/41 of
14th December 2012, which were presented on 22.11.2013, be
approved.”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

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

අ. භා. 6.28 ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැස්වීම 2013
ෙදසැම්බර් 13වන සිකුරාදා.
பி.ப. 6.28 மணிக்கு கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்
ெபா ட் , பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகன்றார்கள்.
கு வின பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ
சம்பர் 13, ெவள்ளிக்கிழைம.

2008

2013

At 6.28 p.m., the Deputy Chairman left the Chair to report
the Progress.
Committee report Progress; to sit again on Friday, 13th
December, 2013.

III
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Hon. Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development, I move,
“That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under Section 61 read with
Section 29 of the Fisheries and Aquatic Resources Act, No. 2 of
1996 and published in the Gazette Extraordinary No. 1768/36 of
27th July 2012, which were presented on 22.11.2013, be approved.”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

IV

ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත : නිෙයෝග

கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள்
சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள்
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES ACT :
REGULATIONS
I
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Hon. Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development, I move,
“That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under Section 61 of the Fisheries
and Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 and published in the
Gazette Extraordinary No. 1780/31 of 19th October 2012, which
were presented on 22.11.2013, be approved.”

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Hon. Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development, I move,
“That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under Section 61 read with
paragraph (c) of Section 8 of the Fisheries and Aquatic Resources
Act, No. 2 of 1996 and published in the Gazette Extraordinary No.
1774/36 of 7th September 2012, which were presented on
22.11.2013, be approved.”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

V
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

II
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

Sir, on behalf of the Hon. Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development, I move,
“That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under Section 61 read with
paragraph (c) of Section 8 of the Fisheries and Aquatic Resources
Act, No. 2 of 1996 and published in the Gazette Extraordinary No.
1770/25 of 10th August 2012, which were presented on 22.11.2013,
be approved.”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව

2009

2010

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2013 ෙනොවැම්බර් 26 දින සභා සම්මුතිය අනුව, 2013 ෙදසැම්බර් 13 වන සිකුරාදා පූ. භා. 9.30
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன
ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at
November, 2013.

2013 நவம்பர் 26ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2013

சம்பர் 13,

6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Friday, 13th December, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of 26th

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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receipt of the uncorrected copy.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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