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வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

Tuesday, 22nd July, 2014
—————————————-

කථානායකතුමා
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2014
ජූලි මස 22වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින පස් වරු 2.00ට මාෙග්
නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එයට පැමිණ සහභාගි
වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම් දීමට
කැමැත්ෙතමි.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

PAPERS PRESENTED

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

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

திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අගමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2003 අංක 3 දරන
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය
යටෙත් වසර මැද රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 2014,
ඉදිරිපත් කරමි.
“ශ



ලංකා ජනාප

ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කමසම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka
ජීෙජ්එල්/308
2014 ජූලි මස 03 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.
ගරු කථානායකතුමනි,
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

(i)

2013 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
කාර්ය සාධන වාර්තාව;

(ii)

2013 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන මූල්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය
සාධන වාර්තාව;

(iii)

2013 වර්ෂය සඳහා ආනයන හා අපනයන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්;

(iv)

2013 වර්ෂය සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ

(v)

2013 වර්ෂය සඳහා ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය
සාධන වාර්තාව. - [අගමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත්ය ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

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

කළමනාකරණ

පාර්ලිෙම්න්තුව

527

528

(3)

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
2013 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායක කාර්යාලෙය්
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත්
කළමනාකරණ අමාත්ය ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ෙවනුවට ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා රුහුණ විශ්වවිද්යාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව උසස් අධ්යාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

2013 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.[කෘෂිකර්ම අමාත්ය ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා ෙවනුවට ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලෙය්
කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු අමාත්ය ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන
පවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

தலீட்

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of
INVESTMENT PROMOTION)

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

ෙකෝට්ටෙගොඩ, ලුණු කලපුව, අංක 43 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි එල්.එම්. සමින්ද පසාද් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

(2)

පාලටුව, මාලිම්බඩ, දහනාල ෙකොරටුව යන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ෙකෝකිල මල්ලව මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා - පැමිණ නැත.

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

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

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

ෙබොරලැස්ගමුව, දිවුල්පිටිය, හික්ගහවත්ත මාවත, අංක
39/4 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්. උපුල් නිශාන්ත
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
2013 වර්ෂය සඳහා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ
මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

ජනාධිපතිවරයාෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු:
විස්තර

ஜனாதிபதியின் இைணப் ச் ெசயலாளர்கள் : விபரம்
COORDINATING SECRETARIES OF PRESIDENT: DETAILS

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS

3708/’13

2. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු
සබඳතා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள்
அைமச்சர்)

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

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

කැලණිය, ෙගෝනවල, ෙකොෙහොල්විල පාර, අංක 507/1 එෆ්
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.ඩබ්ලිව්.එල්.ෙක්. ධර්මෙසේන
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

මීෙගොඩ, හයිෙලවල් පාර, දහම් මාවත, අංක 474 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ඩී.එල්. ජයන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ජනාධිපතිවරයා සඳහා අනුමත ෙකොට
ඇති සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(ii)

වත්මන් ජනාධිපතිවරයා යටෙත් පත් කර ඇති
සම්බන්ධීකරණ
ෙල්කම්වරුන්
සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(iii)

එම සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් පත් කර ඇති
ක්ෙෂේත කවෙර්ද;

(iv)

එම එක් එක් ෙල්කම්වරයාෙග් නම, අධ්යාපන
සුදුසුකම් හා ෙවනත් සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
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(v)

එක් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරෙයකු ෙවනුෙවන්
ෙගවනු ලබන වැටුප, අෙනකුත් දීමනා සහ ලබා
ෙදන පහසුකම් කවෙර්ද;

(vi)

ඒ
අනුව
සම්බන්ධීකරණ
ෙල්කම්වරුන්
ෙවනුෙවන් පසු ගිය වර්ෂ 3 තුළ දරා ඇති සමස්ත
පිරිවැය ෙකොපමණද;

(vii)

එම
පිරිවැයට
සාෙප්ක්ෂව
පමාණවත්
කාර්යභාරයක් එම ෙල්කම්වරුන් විසින් ඉටුකර
තිෙබ්ද;
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(iv)

separately, the name, educational
qualifications and other qualifications of
each of those secretaries;

(v)

the salary, other allowances and the
facilities granted for a Coordinating
Secretary;

(vi)

accordingly, of the total cost borne on
behalf of the Coordinating Secretaries
during the past three years; and

(vii)

whether a satisfactory service has been
rendered by these secretaries in comparison
with the cost?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

வல்கள்

இலங்ைக
ஜனாதிபதியவர்க க்ெகன
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள
இைணப் ச்
ெசயலாளர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

இன்ைறய
ஜனாதிபதியவர்களின்
கீழ்
நியமிக்கப்பட் ள்ள
இைணப் ச்
ெசயலாளர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
இைணப் ச்
ெசயலாளர்கள்
நியமிக்கப்பட் ள்ள
ைறகள்
யாைவ
என்பைத ம்;

(iv)

(v)

(vii)

இதற்கைமய இைணப் ச் ெசயலாளர்க க்காக
கடந்த
3
வ டங்களில்
ஏற்கப்பட் ள்ள
ஒட் ெமாத்த ெசலவினம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
ேமற்ப
ெசலவினத் க்கு
ஒப்பீட்டளவில்
ேபாதியள
கடைமப்
ெபா ப்ெபான்
இச்ெசயலாளர்களினால்
ஆற்றப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he inform this House (i)

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ)
(i) 25යි.
(ii)

23යි.

(iii)

1. විෙද්ශ කටයුතු
2. පරිපාලන හා
කටයුතු

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ெசயலாளாின ம் ெபயர்,
கல்வித்
தைகைமகள்
மற் ம்
ஏைனய
தைகைமகள்
தனித்தனிேய
யாைவெயன்பைத ம்;
ஓர் இைணப் ச் ெசயலாள க்குச் ெச த்தப்ப ம்
சம்பளம், ஏைனய ெகா ப்பன கள் மற் ம்
ெபற் க்ெகா க்கப்ப ம்
வசதிகள்
யாைவ
என்பைத ம்;

(vi)

(b)

the number of Coordinating Secretaries
approved for the President of Sri Lanka;

(ii)

the number of Coordinating Secretaries
appointed under the present President;

(iii)

the sectors for which the aforesaid
Coordinating Secretaries have been
appointed;

ආයතනික සම්බන්ධීකරණ

3. ආර්ථික, ෙද්ශපාලනික හා වෘත්තීය සමිති
කටයුතු
4. අධ්යාපන, සමාජ හා ජනවාර්ගික කටයුතු
5. කලා හා සංස්කෘතික කටයුතු
6. ආගමික කටයුතු
7. නීති හා ආරක්ෂක කටයුතු
(iv)
එක් එක් ෙල්කම්වරයාෙග් නම
(1) විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ ක්ෙෂේතය
(i) සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා
(2) පරිපාලන හා ආයතනික සම්බන්ධීකරණ
ක්ෙෂේතය
(i) දයා ගාල්ලෙග් මහත්මිය
(ii) කුමාරසිරි
ෙහට්ටිෙග්
මහතා
(පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු ද ඇතුලුව)
(3) ආර්ථික, ෙද්ශපාලනික හා වෘත්තිය සමිති
ක්ෙෂේතය
(i) වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා
(ii) සුමිත් විෙජ්සිංහ මහතා
(iii) කිත්සිරි ගංගානාත් අෙබ්ගුණවර්ධන
මහතා
(iv) කිත්සිරි ෙසේපාල මහතා
(v) අතුල විෙජ්සිංහ මහතා
(4) අධ්යාපන, සමාජ හා ජනවාර්ගික කටයුතු
ක්ෙෂේතය
(i) ෙමොහමඩ් ෆර්සාන් මන්සූර් මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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විෙජ්සිංහ මහත්මයාෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා
ෙවන් ෙවන් වශෙයනුයි.

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

(ii) වසන්ත ගුණෙසේකර මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(iii) ධම්මික විතානෙග් මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(iv) ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.බී. ගල්කැටිය මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙමම සියලු ෙදනා අදාළ සුදුසුකම් සපුරා තිෙබන අතර, අත්
දැකීම් සම්භාරයකින් යුක්ත අය බව මට කියන්නට පුළුවන්.

(v) ඩබ්ලිව්.පී. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතා
(5) කලා හා සංස්කෘතික කටයුතු ක්ෙෂේතය
(i) නීල් වීරතුංග මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ii) ෙරොහාන් වැලිවිට මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(iii) වංශනාථ විෙජ්සිංහ මහතා
(iv) අක්ෂීන් පුංචිෙහේවා මහතා
(6) ආගමික කටයුතු ක්ෙෂේතය
(i) පූජ්ය වටිනාපහ ෙසෝමානන්ද ස්වාමින්
වහන්ෙසේ
(ii) පූජ්ය ගැටමාන්ෙන් ගුණානන්ද ස්වාමින්
වහන්ෙසේ
(iii) වර්නන් එස්. සමරෙකෝන් මහතා
(iv) ඒ.එම්. රත්නායක මහතා
(7) නීති හා ආරක්ෂක කටයුතු ක්ෙෂේතය
(i) නීතිඥ සම්පත් ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(ii) ෙක්.පී.පී. පතිරණ මහතා (විශාමික
ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති)
අධ්යාපන හා ෙවනත් සුදුසුකම්

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ඒ තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නයද?

මාසික වැටුප

- රු. 30,000.00

මාසික ඉන්ධන දීමනාව
(ෙපටල්)

-

පවාහන දීමනාව
වාහනයක් ෙහෝ 30,000/- දීමනාවක්.
මාසික දුරකථන දීමනාව

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අ.ෙපො.ස සාමාන්ය ෙපළ සිට උපාධි සුදුසුකම්
දක්වා අධ්යාපන සුදුසුකම් ඇති සමාජ, ආර්ථික,
ෙද්ශපාලන හා සංස්කෘතික යන සියලු
ක්ෙෂේතවලට අදාළ පශ්න හා ගැටලු පිළිබඳ
පවීණතාවක් ඇති පිරිසක් ෙමම තනතුරු දරනු
ලැෙබ්.
(v)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නය නිශ්චිතයි. එම එක් එක්
ෙල්කම්වරයාෙග් නම, අධ්යාපන සුදුසුකම් හා ෙවනත් සුදුසුකම්
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද? ෙම් දීලා තිෙබන්ෙන් bulk එකක්
හැටියටයි. එක් ෙකෙනකුට සාමාන්ය ෙපළ තිෙබන්නට පුළුවන්.
තවත් ෙකෙනකුට උපාධිය තිෙබන්නට පුළුවන්. ඔක්ෙකොම එකතු
කරලා කියනවා සාමාන්ය ෙපළ සිට උපාධිය දක්වා කියලා. මම
අහන්ෙන් එක් එක් අයෙග් සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද කියලායි. ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් කලාව
පිළිබඳව, විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳව ආදී වශෙයන් රට පාලනය
කිරීෙම්දී වැදගත් වන ක්ෙෂේතයන් පිළිබඳවයි ෙම් අයව පත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙදන පිළිතුෙර්
ඔබතුමා කියන පරිදි එක් එක් සුදුසුකම් ෙවන ෙවනම දැක්ෙවන
බවක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.

ලීටර්
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- රු. 5,000යි.

(vi)

රුපියල් 37,798,327.67 (තිස්හත් මිලියන හත්සිය
අනූඅටදහස් තුන්සිය විසිහතයි ශත හැටහතයි.)

(vii)

ඔව්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නෙය් (iv)ෙවනි ෙකොටසින්
අහලා තිෙබන්ෙන්, එම එක් එක් ෙල්කම්වරයාෙග් නම, අධ්යාපන
සුදුසුකම් හා ෙවනත් සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද
කියලායි. ගරු ඇමතිතුමා කිව්ෙව් ෙම් පිරිස සාමාන්ය ෙපළ සිට
උපාධිය දක්වා විවිධ අධ්යාපන සුදුසුකම් ලබා තිෙබනවා කියලායි.
ඒ හැම ෙදනාම උපාධිය දක්වා අධ්යාපන සුදුසුකම් ලබා
තිෙබනවාද? මම අහලා තිෙබන්ෙන්, කුමාරසිරි ෙහට්ටිෙග්
මහත්මයාෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙමොනවාද, සජින් ද වාස්
ගුණවර්ධන මහත්මයාෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙමොනවාද, අතුල

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙම් කරන්ෙන් පශ්නය නිරාකරණය කර ගැනීමයි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පශ්නය නිරාකරණය කරමින් පිළිතුරු දී ඇත. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් සියලු ෙදනා පත් කරන්ෙන් සම්බන්ධීකරණ
ෙල්කම්වරුන් හැටියටයි, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා අපි
කලබල ෙවන්න ඕනෑ නැහැ, නැටුම් කලාෙව් විශිෂ්ටයකු
සංස්කෘතික අංශය ෙවනුෙවන් පත් ෙනොකළාය කියලා. එය
පමණක්ම සුදුසුකම වන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමා ෙත්රුම් ගන්න
ඕනෑ, ෙම් පත් කර තිෙබන්ෙන් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන්
බව. සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයාත් උපෙද්ශකවරයාත් අතර
විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙම් අය උපෙද්ශකවරුන් හැටියට
කල්පනා කරන්න එපා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන්
ඉතාම ෙහොඳින් ෙත්රුම් අරෙගනයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
තමයි ෙත්රුම් ෙනොගත් ගණනට පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන්. හැබැයි
ඔබතුමා පශ්නය ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා. නමුත් ෙත්රුම් ෙනොගත්
ගණනට ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. අධ්යාපන සුදුසුකම් සහ
ෙවනත් සුදුසුකම් ගැන ෙම් පශ්නෙයන් මම නිශ්චිත ෙලස අහනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අයෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් සහ ෙවනත්
සුදුසුකම් ගැන කියන්න ඔබතුමා මැළි වන්ෙන් ඇයි? ඉදිරිපත්
කිරීමට පවා පමාණවත් ෙනොවන අධ්යාපන සුදුසුකම්වලින් ෙහබි
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පිරිසක්ය කියා සාධාරණ සැකයක් ඇති වනවා. අට පාස් අයද?
එෙහම නැත්නම් සාමාන්ය ෙපළ දක්වා ඉෙගනගත් අයද? ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ව්යංගෙයන් පිළිතුරු ෙදන ෙකොට
හිෙතන්ෙන්, ෙම් අය පිළිබඳ නිශ්චිත අදහසක් නැති බවයි. සමහර
අය ෙදෙක් පන්තියට පමණක් ෙගොස් ඇත කියලායි අපට
හිෙතන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාෙගන් මා අහන්ෙන්, ෙවන
ෙවනම ෙම් සුදුසුකම් ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

"අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය ෙපළ) සිට" කියන ෙකොට ෙදෙක් පන්තිය
ෙනොෙවයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එයින් ඉහළට.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය ෙපළ) සිට උපාධිය දක්වා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉන් පහළ අය නැහැ. ඒ නිසා පශ්නයක් නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමා, ඔය ගැන ෙමොකටද වැඩිය ෙසොයා බලන්ෙන්?
ෙහොඳින් වැෙඩ් කරෙගන යනවා ෙන්? රෙට් යහපත, රෙට් දියුණුව,
රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙහොඳින් වැඩ කරෙගන යනවා. මම
දන්ෙන් නැහැ ඔබතුමා ෙම් කාරණය අහන ෙහේතුව ෙමොකක්ද
කියලා. කවුරු ගැන ෙහෝ නිශ්චිත වශෙයන් දැන ගන්න ඕනෑ නම්
අහන්න, අහවල් ෙකනාෙග් සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා. මම ඒ
සුදුසුකම් ඉදිරිපත් කරන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, වැෙඩ් ෙහොඳට යන නිසාම තමයි ෙම්
අයෙග් සුදුසුකම් දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ තරම් පරිණත, අත් දැකීම්
සහිත, මහා බහුශැත ඥානයක් තිෙබන පිරිස්ද කියලා දැන ගන්න
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්ම වැෙඩ් ෙහොඳට යන නිසා.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, දැන් ඇති. ඇමතිතුමා මැනවින් පිළිතුරු දුන්නා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මට එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න
අවසර ෙදන්න. මා ළඟ තිෙබනවා, ෙමත්සිරි සිල්වා කියන
පුද්ගලෙයක් - ගාල්ල නගර සභාෙව් නගරාධිපති ෙලස ඉඳලා, යම්
මුදල් අකමිකතාවක් ෙහේතුෙකොට ෙගන ඉවත් කරන ලද පුද්ගලයාජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයකු ෙලස මා ෙවත එවා
තිෙබන ලියුමක්. මා ළඟ එම ලිපිය තිෙබනවා. ඇමතිතුමා කියපු
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සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් ලැයිස්තුෙව් ෙමත්සිරි සිල්වා කියන
මහත්මයාෙග් නම කිසිෙසේත්ම තිබුෙණ්
නැහැ. ඒ නිසා,
ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් ෙනොකරන ලද පිරිස් එම තනතුරු
උපෙයෝගි කර ෙගන කටයුතු කරනවාද කියලා දැන ගන්න
කැමැතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙවනම පශ්නයක් හැටියට ඒ පශ්නය අහන්න. ෙමත්සිරි සිල්වා
කියන පුද්ගලයකු ගැන ෙම් පශ්නෙය් අහලා නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] ෙම් ෙල්ඛනෙය් නැහැ ෙන්. මම ෙම් ෙල්ඛනය කිෙයව්වා
ෙන්. ෙම් ෙල්ඛනෙය් එෙහම නමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ
ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. මම පිළිතුරක් ෙදන්නම්, එදාට.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

පිළිතුරට අදාළ ෙල්ඛනයට අනුව, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සජින්
ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ
ෙල්කම්වරයකු හැටියට පත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අතුල
විෙජ්සිංහ මහතා. මම අනුමාන කරනවා, ඒ වයඹ පළාෙත් හිටපු
මහ ඇමතිවරයා කියලා. -දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා විසින් පැහැර
ගන්නා ලද ඒ තනතුර දරපු පුද්ගලයා- [බාධා කිරීම්] ඒ අතුල
විෙජ්සිංහ මහතා ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයකු
හැටියට පත් කර තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරු සහ පළාත් සභාවල අමාත්ය ධුර දරන අය ජනාධිපති
සම්බන්ධිකරණ ෙල්කම්වරෙයක් හැටියට පත් කළ හැකිද කියා
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒක සදාචාරාත්මක සිරිතක්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පත් කරන්න පුළුවන් ගරු කථානායකතුමනි. එෙහම කරන්න
බැහැ කියා නීතියක් නැහැ. සම්බන්ධිකරණ ෙල්කම්වරෙයක්
හැටියට පත් කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජ්ය ඇමති
ෙකෙනක් හැටියට පත් කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෂයක්
ගැන ෙසොයා බලා ඇමතිවරෙයකුට වාර්තා කරන්න කියා පත්
කරන්න පුළුවන්. ඒ ආදී වශෙයන් මන්තීවරු විවිධ කටයුතු සඳහා
පත් කරනවා. පත් කරලා ඒ කටයුතු ඉෂ්ට කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔහු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු නම් ෙවනත් වාහන, දීමනා
ලබා ගන්න පුළුවන්ද? පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට තවත්
දීමනා ලබා ගන්න පුළුවන්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒක substantive motion එකක් ෙනොෙවයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත්. පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයක් නම් ඔහු දරන- [බාධා කිරීමක්] 170,000කට [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට රජෙය් තවත්
දීමනා ලබා ගත හැකිද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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asked the Minister of Environment and Renewable
Energy:

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔහුට හිමි දීමනාවයි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා
තවත් පශ්නයක් අහන්න.

(a)

Will he inform this House (i)

whether a large number of acres of land in
"Kularippu" forest reserve in Muhudubada
Pattuwa Divisional Secretary's Division in
the Mullaitivu District, "Ottusudan" crown
forest in Mankulam Divisional Secretary's
Division, and the forest reserves that belong
to three Divisional Secretaries' Divisions
i.e., Musali, Madhu and Manthai West in
the Mannar District are being cleared of
forest at the moment;

(ii)

separately, the extent of land that has been
cleared of forest from each of the aforesaid
forest areas; and

(iii)

separately, of the purpose of clearing the
aforesaid forest areas?

මුලතිව් සහ මන්නාරම දිස්තික්ක: වන රක්ෂිත එළි
කිරීම

ல்ைலத்தீ மற் ம் மன்னார் மாவட்டங்கள்: வனப்
பிரேதசங்கைளத் ப் ரவாக்குதல்
MULLAITIVU AND MANNAR DISTRICTS: CLEARING OF
FOREST AREAS

4. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

3906/’13

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

මුලතිව් දිස්තික්කයට අයත්, මුහුදුබඩ පත්තුව
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, "කුලාරිප්පු" වන
රක්ෂිතය, මාන්කුලම් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය් "ඔඩ්ඩුසුඩාන්" රජෙය් වනාන්තරය
සහ මන්නාරම දිස්තික්කෙය් මුසලි, මඩු හා
මාන්තායි බටහිර යන පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස තුනට අයත් වන රක්ෂිතවල අක්කර
විශාල
පමාණයක්
එළිෙපෙහළි
කරමින්
පවතින්ෙන්ද;

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා)

(ii)

ඉහත එක් එක් වනාන්තර භූමිෙයන් ෙම් වන විට
එළිෙපෙහළි කර ඇති බිම් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය
විසින් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

(iii)

එම වනාන්තර භූමි පෙද්ශ එළිකිරීෙම් අරමුණු
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுற்றாடல்,
வினா:
(அ) (i)

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்திற்குாிய
கைர ைறப்பற் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
அைமந் ள்ள "குலாாிப் " வனப் பா காப் ப்
பிரேதசம், மாங்குளம் பிரேதச ெசயலாளர்
பிாிவில்
அைமந் ள்ள
அரசாங்க
வனப்
பிரேதசமான "ஒட் சுட்டான்" மற் ம் மன்னார்
மாவட்டத்தின்
ச , ம , மாந்ைத ேமற்கு
ஆகிய
ன்
பிரேதச
ெசயலாளர்
பிாி க க்கும் உாிய வனப் பா காப் ப்
பிரேதசங்களில் ெப மள
ஏக்கர் வனங்கள்
ெவட் த் ப் ர ெசய்யப்ப கின்றனவா;

(ii)

ேமற்ப ஒவ்ெவா வனப் பிரேதசத்தி
ந் ம்
தற்ேபா ெவட் த் ப் ர ெசய்யப்பட் ள்ள
நிலப்பரப் களின் அள ெவவ்ேவறாக யா ;

(iii)

ேமற்ப
ப் ர
யா

வனப் பிரேதசங்கைள ெவட் த்
ெசய்வதன் ேநாக்கம் ெவவ்ேவறாக

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

(b)

If not, why?

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)

(අ)

(i)

වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පකාශිත
වන රක්ෂිත තුළ විශාල පමාණෙය් එළි ෙපෙහළි
කිරීම් සිදු කර ෙනොමැත.

(ii)

මුලතිව් දිස්තික්කයට අයත් මුහුදුබඩ පත්තුව
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් "කුලාමුරිප්පු"
වන රක්ෂිතෙය් අක්කර 5ක පමණ පෙද්ශයක්
අනවසරෙයන් එළි කිරීම ෙහේතුෙවන් 10
ෙදෙනකුට විරුද්ධව 2012 වර්ෂෙය් දී ද, අක්කර
1ක පමණ පෙද්ශයක් අනවසරෙයන් එළි කිරීම
ෙහේතුෙවන් 4 ෙදෙනකුට විරුද්ධව 2013 වර්ෂෙය්
දී ද නඩු පවරා ඇත. ෙහක්ටයාර 25.0ක (අක්කර
62.5ක) ෙත්ක්ක වගා 2013 වර්ෂෙය්දී ෙහළීම්
සඳහා රාජ්ය දැව සංස්ථාවට බාර දී එම භූමිය තුළ
නැවත වන වගා ෙකොට ඇත.
මුලතිව් දිස්තික්කෙය් මාන්කුලම් පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් "ඔඩ්ඩුසුඩාන්" රජෙය්
කැලය තුළ A9 මාර්ගය හා මාන්කුලම් - යාපනය
දුම්රිය මාර්ගය අතර ලඳු කැලෑ පෙද්ශෙයන්
අක්කර 148ක් අවතැන් වූ මුස්ලිම් ජනතාවට පදිංචි
වීම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇතත්, ෙම් දක්වා ඉඩම්
නිදහස් කිරීමක් ෙහෝ එළි කිරීමක් සිදු වී ෙනොමැත.
කරුෙව්ලන්කණ්ඩල් පෙද්ශෙය් අක්කර 1/4ක්
පමණ අනවසර එළි කිරීමක් සම්බන්ධෙයන් එක්
අෙයකුට විරුද්ධව ෙමම වර්ෂෙය් දී නඩු පවරා
ඇත.
මන්නාරම් දිස්තික්කෙය් මුසලි පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, මරිචිඩුකඩ්ඩි රක්ෂිතෙය් පලායිකුලි
ෙහක්ටයාර 40ක් ද, මරිචිඩුකඩ්ඩි ෙහක්ටයාර
40ක්ද, කරඩික්කුලි ෙහක්ටයාර 32ක්ද, සිලාවතුර
පෙද්ශෙය් ෙහක්ටයාර 308ක්ද, මාවිල්ලු
රක්ෂිතෙය් පිච්චායි පෙද්ශෙය් ෙහක්ටයාර 260ක්ද,
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මඩු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් මඩු
රක්ෂිතෙය් කාක්කායන්කුලම් ෙහක්ටයාර 200ක්ද,
මාන්ෙතයි
බටහිර
පාෙද්ශීය
ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙපරියමඩු රක්ෂිතෙය් සන්නාර්
ෙහක්ටයාර 120ක් ද වශෙයන් යුද්ධය නිසා
අවතැන් වූවන් පදිංචි කරවීම පිණිස අදාළ
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ෙවත ඉඩම් නිදහස් කර
ඇත. එම ඉඩම්වල එළි කිරීම් සිදු ෙවමින් පැවතුණ
ද, එයට පරිබාහිර ඉඩම් එළි කිරීම් සිදු වී ෙනොමැත.
(iii)

ඉහත වන රක්ෂිතය තුළ සිදු කරන ලද අනවසර
ෙහළි කිරීම් සඳහා ෙම් වන විට නීතිමය කියා
මාර්ග ෙගන ඇත.
මුලතිව් දිස්තික්කෙය්
"කුලාමුරිප්පු" වන
රක්ෂිතෙය් ෙහක්ටයාර 25.0ක ෙත්ක්ක වගා
ෙහළීම් සඳහා රාජ්ය දැව සංස්ථාවට බාර දී ඇති
අතර එම භූමි පමාණය තුළ නැවත වන වගා සිදු
කර ඇත.
මන්නාරම් දිස්තික්කෙය් මුසලි, මඩු සහ මාන්ෙතයි
බටහිර යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුළ
පිහිටි වන රක්ෂිත තුළ අදාළ පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරුන් ෙවත නිදහස් කරන ලද ඉඩම්, ඉඩම්
කච්ෙච්රි පවත්වමින් යුද්ධය නිසා අවතැන්වුවන්
පදිංචි කරවීම පිණිස ෙහළි කරමින් පවතී.
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යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් පෙද්ශ ෙකොටි
ගහණයට ලක් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ කාලය තුළ ෙම් පෙද්ශ
සිතියම්ගත කිරීමවත් ෙවනත් කිසිවක්වත් සිදු වුෙණ් නැහැ. යුද්ධය
අවසන් වුණාට පස්ෙසේ වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව GPS
තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ෙගන එම පෙද්ශවල තිබුණු විශාල
ඉඩම් පමාණයක් රක්ෂිත හැටියට පකාශයට පත් කළා. එෙසේ
රක්ෂිත හැටියට එම ඉඩම් පත් කරන අවස්ථාව වන ෙකොටත් ඒ
ඉඩම්වල කලින් පදිංචි ෙවලා හිටපු ජනතාව තස්තවාදී කියා නිසා
වසර ගණනාවකට ෙපර ඒ ගම් බිම් පෙද්ශ හැර ෙගොස් අවසන්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නය, අමාත්යතුමාෙග්
අමාත්යාංශයට අදාළ පශ්නයක්. ෙම් වන ෙකොට ෙම් රෙට් වන
ගහනය-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ෙදවැනි
අතුරු පශ්නය අහන්න.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

එතුමිය පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය අහලා ඉවරයි ෙන්.

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, 2001.08.10 වන දින පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා විසින් නිකුත්
කළ චකෙල්ඛය අනුව ෙම් සියලු වනාන්තර ඉඩම් ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
අයිති ඉඩම් ෙන්ද? ෙම් ඉඩම්, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දුන්ෙන් කවදාද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔබතුමිය ඔය අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් ෙමම පශ්නෙය් (අ) (ii)
ෙකොටසට මා ලබා දුන් පිළිතුර අනුව ෙන්ද? මම දුන් පිළිතුෙර්
සඳහන් කාරණය අදාළ වන්ෙන් 2001ට ෙනොෙවයි, එය අදාළ
වන්ෙන් 2012ට.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

2001 චකෙල්ඛය අනුව ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්
තිෙබන ඉඩම් ටික ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
භාර දුන්ෙන් කවදාද, ෙමොන පදනමක් මතද?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අද ෙම් රෙට් වන ගහනය සියයට 18ට බැහැලා තිෙබනවා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මිනිස්සු කැලෑවලින් ගියා. අප ඒවා GPS තාක්ෂණය ෙයොදවලා
යුද්ධෙයන් පසුව නැවත, -

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ජනාවාස සහිත පෙද්ශයක් ගැන ෙනොෙවයි
මා ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙම්වා ඇත්තටම වනාන්තර පෙද්ශ. ෙම්වා
ජල ෙපෝෂිත, අලි ගැවෙසන පෙද්ශයි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

2001 චකෙල්ඛය අනුව තමයි භාර ෙදන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් ඉඩම් භාර ෙදන්ෙන් ෙම් ෙහේතුව නිසායි.
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධය නිසා මුලතිව්, කිලිෙනොච්චිය
වැනි පෙද්ශවලට රජෙය් නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ ෙවනත් කිසිෙවකුට

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

ඔබතුමිය ඔය පෙද්ශවලට ගිහින් තිෙබනවාද?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගිහින් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ඒ පෙද්ශවලට ගිහින් නැත්නම්
ඔය විස්තර දන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔබතුමා ඒ පෙද්ශවලට ගිහින් තිෙබනවාද කියලා මට
කියන්න.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මම ගිහින් තිෙබනවා. මම මාස ෙදකක් තිස්ෙසේ, උතුරු පළාත්
සභා මැතිවරණෙය්දී ඔය හැම තැනකම ගියා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය වන්ෙන්,
ෙම් රෙට් වන ගහනය සියයට 18කට බැස තිෙබන අවස්ථාවක, [බාධා කිරීමක්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔබතුමියලා එදා ඒ පෙද්ශවලට ගිෙය්ත් නැහැ. අද යන්ෙනත්
නැහැ. ෙහට යන්ෙනත් නැහැ.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

යන්න දුන්ෙනොත් අප යනවා. යන්න ඉඩ දුන්ෙනොත් යනවා.
අපට යන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපට යන්න අවසර ෙදන්ෙන්
නැහැ.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔබතුමියලාට ඒ පැත්තට යන්න පාර හදා දුන්ෙන් අපයි. [බාධා
කිරීමක්]

කථානායකතුමා

ேசனாநாயக்க)

ගරු ඇමතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2013 අය වැය
ෙල්ඛෙයන් වන සංරක්ෂණයට ෙවනමම මුදලක් ෙවන් කළා. අද
ෙම් රෙට් වන ගහනය සියයට 18ට බැහැලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් water cycle එකට ෙම්ක ෙගොඩක් affect
ෙවනවා. ඔබතුමා පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමා
ෙන්. ඒ නිසා මම ෙම් කියන ෙදය අහගන්න. 2025 වන විට
ෙලෝකෙය් දකුණු අර්ධ ෙගෝලෙය් රටවලින් සියයට 80කට, there
will be a severe physical water shortage and an economic
water shortage.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මම උත්තරය ෙදන තුරු ඔබතුමිය ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නවාද?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔබතුමන්ලා ජල ෙපෝෂිත, වන රක්ෂිත ඉඩම්, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මම දැන් පශ්න අංක 5ට යනවා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
කථානායකතුමනි.

අහන්ෙන්

ෙම්කයි,

ගරු

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමිය අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

I am here to answer the Questions.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

(Mr. Speaker)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය කලබල
ෙනොවී ෙදවැනි අතුරු පශ්නය පැහැදිලිව, ෙකටිෙයන් අහන්න.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් මෙග් අතුරු පශ්නයට
ඇහුම්කන් ෙදන්න ෙකෝ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමිය පශ්නය ෙකටිෙයන් ඇහුෙවොත් එතුමාට ෙහොඳට
ෙත්ෙරයි. අනම්මනන් කථා ෙනොකර අතුරු පශ්නය ෙකටිෙයන්
අහන්න.

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

I am asking you this.
[බාධා කිරීමක්]

පරිසර ඇගයීමකට ලක් කරලාද,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් අතුරු පශ්න තුනම අහලා ඉවරයි.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

පරිසර ඇගයීමකට ලක් කරලාද, ෙම් ඉඩම් ෙවන් කෙළේ?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔබතුමිය පශ්න අහනවාද, උත්තර ෙදනවාද?
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

බැංකුෙව් අයිතිය රජෙය් පාලනෙයන් ගිලිහී යන
බව පිළිගන්ෙන්ද;

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

පරිසර ඇගයීමකට ලක් කරලාද ෙම් ඉඩම් ෙවන් කෙළේ කියලා
කියන්න ෙකෝ.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(அ) (i)

இலங்ைகயின்
பிரதானமானெதா
அரச
வங்கியான மக்கள் வங்கி எதிர்ேநாக்கி ள்ள நிதி
ெந க்க காரணமாக ேமற்ப வங்கியின் பங்கு
விநிேயாகெமான்ைற
ேமற்ெகாள்வதற்கு
2013ஆம் ஆண்
ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம்
திகதியன்
அைமச்சரைவத் தீர்மானெமான்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்;

(ii)

1961ஆம் ஆண் ன் 29ஆம் இலக்க மக்கள்
வங்கிச் சட்டத்தின் பிரகாரம் பங்குச் சந்ைதயில்
ேமற்ப
வங்கியின் பங்கு விநிேயாகத்ைத
ேமற்ெகாள்ள
யாெதன்பதால்
ேமற்ப
வங்கிச் சட்டம் தி த்தப்ப மா என்பைத ம்;

(iii)

மக்கள்
வங்கியினால்
பங்குச்
சந்ைதக்கு
விநிேயாகிக்கப்ப ம் பங்குகைள ெகாள்வன
ெசய்வதற்கு தனியார் ைறயின க்கு வாய்ப் க்
கிைடப்பதால் ேமற்ப வங்கியின் உாிைம அரச
கட் ப்பாட்
ந்
விலகிச்
ெசல்கின்
றெதன்பைத
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா
என்பைத ம்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔබතුමිය පශ්නය අහලා උත්තරයත් ෙදනවා ෙන්. මට උත්තර
ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මම අතුරු පශ්නය අහනවා. පරිසර ඇගයීමට ලක් කරලාද ෙම්
ඉඩම් ෙවන් කෙළේ?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරි. ඒ ඇති. අන්තිම අතුරු පශ්නය ඒක තමයි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔව්. ඒ වාර්තාව වන සංරක්ෂණ
තිෙබනවා; දිසාපතිතුමා ළඟත් තිෙබනවා.

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

asked the Minister of Finance and Planning:

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

එෙහම වාර්තාවක් නැහැ.

(a)

Will he inform this House (i) whether a Cabinet decision has been taken
on 15th August, 2013 to have a public issue
of shares of the People’s Bank owing to the
financial crisis confronted with by this
major State bank in Sri Lanka;
(ii) whether the People’s Bank Act will be
amended due to the fact that as per the
People's Bank Act, No. 29 of 1961 a public
issue of shares of the bank in the share
market is not possible; and
(iii) whether he admits that the Government
loses the ownership of the bank by
allowing the private sector to purchase the
shares issued by the People’s Bank in the
share market?

(b)

If not, why?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමියයි, ගරු ඇමතිතුමායි කරුණාකර දැන් වාඩි
වුණා නම් ෙහොඳයි.

මහජන බැංකුව : ෙකොටස් නිකුතුව
மக்கள் வங்கி : பங்கு விநிேயாகம்
PEOPLE'S BANK : ISSUE OF SHARES
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5. ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

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

(i)

(ii)

(iii)

ශී ලංකාෙව් පධාන රාජ්ය බැංකුවක් වන මහජන
බැංකුව මුහුණ දී ඇති මූල්ය දුෂ්කරතාවය
ෙහේතුෙවන් එම බැංකුෙව් ෙකොටස් නිකුතුවක් සිදු
කිරීමට 2013 අෙගෝස්තු මස 15 වැනි දින අමාත්ය
මණ්ඩල තීන්දුවක් ෙගන තිෙබ්ද;
1961 අංක 29 දරන මහජන බැංකු පනතට අනුව
ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ තුළ එම බැංකුෙව් ෙකොටස්
නිකුතුවක් සිදු කිරීමට ෙනොහැකි ෙහයින් එකී
බැංකු පනත සංෙශෝධනය කරන්ෙන්ද;
මහජන බැංකුව විසින් ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළට
මුදා හරිනු ලබන ෙකොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා
ෙපෞද්ගලික අංශයට අවකාශ ලැබීම මගින් එම

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(අ)

(i)

නැත.

(The Hon. Tissa Attanayake)

මහජන බැංකුව මූල්ය දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දී
නැත. මහජන බැංකුව 2013.12.31 දිෙනන් අවසන්
වන මූල්ය වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 10.3ක
බදු ෙපර ලාභයක් වාර්තා කර ඇති අතර ඉන්
බැංකුෙව් මූල්යමය ස්ථාවර තත්ත්වය තහවුරු ෙව්.
(ii)

නැත.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

2013 අෙගෝස්තු 12වන දින අමාත්ය මණ්ඩල
සංෙද්ශයක් මඟින් අනුමැතිය ඉල්ලා සිටිෙය්
අවුරුදු 50කට වැඩි කාලයකට ෙපර, එනම් 1961දී
මහජන බැංකුව ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව්දී
මහජන බැංකු පනෙත් රුපියල් බිලියන 1ක්
වශෙයන් දක්වා ඇති ෙකොටස් පාග්ධනය අදට
ගැළෙපන පරිදි සංෙශෝධනය කිරීම සඳහාය. ෙමම
බැංකුව වසර 50කට වැඩි කාලයක් රට පුරා
ව්යාප්ත වූ විශාල ශාඛා ජාලයක් සහිත සමස්ත
වත්කම් අතින් ලංකාෙව් 2වන ස්ථානය හිමි කර
ෙගන ඇති බැංකුවකි. ෙම් නිසා 1961 දී තීරණය
කර තිබූ බැංකුෙව් ෙකොටස් පාග්ධනය වන රුපියල්
බිලියන 1, අදට කිසිෙසේත් ෙනොගැළෙප්. එබැවින්
බැංකුෙව් අනුදත් පාග්ධනය රුපියල් බිලියන 50
දක්වා වැඩි කර ගැනීම පිණිස, 1961 අංක 29 දරන
මහජන බැංකු පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ෙමම
සංෙශෝධනය කිසිෙසේත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
බැංකුෙව් ෙකොටස් නිකුතුවක් අරමුණු කර ෙගන
සිදු කර නැත. මහජන බැංකුෙව් ෙකොටස්
ෙපෞද්ගලික අංශයට නිකුත් කිරීමට රජය කිසිදු
තීරණයක් ෙගන නැත.
(iii)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

"නැහැ" කියලා කිව්වා ෙන්?

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

නැත්නම් ෙකොෙහන්ද මුදල් ෙහොයන්ෙන් කියන එකයි මා
අහන්ෙන්. ඒකයි පශ්නය.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙම් බැංකුවලට භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් දීලා තිෙබනවා.
දැනටත් ඒ ෙගොල්ලන් ඒවා කියාත්මක කරනවා. ඒක නියමානුකූල
කරන්න තමයි හදන්ෙන්.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒෙක් වැරැද්දක් තිෙබනවා. ෙම්
කටයුත්තට අවශ්ය පාග්ධනය ෙහොයා ගැනීමට භාණ්ඩාගාරෙයන්ද
සල්ලි ෙදන්ෙන්?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

නැත.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා බැංකුෙව් පාග්ධනය වැඩි
කිරීම සඳහා අවශ්ය සංෙශෝධනයක් ෙවනුෙවන් ෙමම පනත
සංෙශෝධනය කරන්න ඇමති මණ්ඩලය තීරණය කළාය කියලා.
ෙම් පාග්ධන පමාණය රුපියල් බිලියන 1 සිට 50 දක්වා වැඩි කර
ගන්න මුදල් ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ෙම් කියන විධියට
පාග්ධනය වැඩි කර ගන්න හදන්ෙන් බැංකුවට මුදල් ඕනෑ නිසායි.
එෙහම සංෙශෝධනය කරනවා නම්, ඒවා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ත් නැත්නම් ඒ සඳහා මුදල් ෙසොයා ගන්නා
කමය ෙමොකක්ද?

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

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඇහුෙව් ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් පනත
සංෙශෝධනය කරන්න ඇමති මණ්ඩලය තීරණය කෙළේ ෙමහි මූල
ධනය වැඩි කරන්නයි. ඒක බිලියන 50කින් වැඩි කරනවා කියලායි
ඔබතුමා කිව්ෙව්. එෙහම වැඩි කරනවා නම්, වැඩි කරන්න තිෙබන
එක කමයක් තමයි ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙකොටස් විකුණා
සල්ලි ෙහොයන එක.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා ඒ පශ්නය අහපු එක ෙහොඳයි. ෙම් බැංකුවට
භාණ්ඩාගාරෙයන් රුපියල් බිලියන 7.15ක් ඇතුළත් කර
තිෙබනවා; inject කර තිෙබනවා. ඒක ඒ බැංකුෙව් ඒ ගිණුම්
ෙශේෂෙය් හඳුන්වන්ෙන් "Capital Pending Allotment" කියලායි.
දැන් අපි කරන්ෙන් ඒ මුදෙල් ෙකොටසක් ෙකොටස් මුදල් බවට
පරිවර්තනය කරන එකයි. ඒවා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලැබුණු මුදල්.
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ගන්නා මුදල්වත්, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට
ගිහින් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන මුදල්වත් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ
කියාමාර්ගය ගැනීම පිළිබඳ පශ්නයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.

දැනට දීලා තිෙබනවා ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්
එක වතාවක ජනාධිපතිවරයා කිව්වා ෙම් බැංකු බංෙකොෙලොත්
ෙවලාය කියලා; වහන්න ඕනෑය කියලා. ඒ අවස්ථාෙවදී
භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ ෙගොල්ලන්ට මුදල් ලබා දුන්නා. දීලා ෙම්වා
සවිමත් කළා. දැන් ඒෙක් ෛනතික තත්ත්වය කියාත්මක
කරන්නයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, මා අහන පශ්නයට උත්තර ෙනොදී ඔබතුමා
ෙකොෙළේ වහනවා. ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් දුන්ෙන්
නැහැ. ෙම්ෙක් මුදල් වැඩි කරන්න තීරණය ගත්ෙත් බැංකුවට
පාග්ධනය අවශ්ය නිසයි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔව්.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

එතෙකොට ඒ පාග්ධනය තිෙබනවා නම් ෙම්ෙක් මුදල් වැඩි
කරන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් ඔබතුමා කියන විධියට මුදල් තිෙබනවා.
එෙහනම් පාග්ධනය වැඩි කරන්න ඕනෑ නැහැ. මා ඇහුෙව්
පාග්ධනය-
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මා ඔබතුමාට ෙත්රුම් කරන්නම්. ඒ මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා.
ඒ මුදල් ෙවන ශීර්ෂයක් යටෙත් දාලා තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
ගිණුම් ෙශේෂය සකස් කර තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒක නියමානුකූල කර
ඒ ෙකොටස් මුදල් පමාණය අපි වැඩි කරනවා. ඒෙකන් මුදල්
හුවමාරුවක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.
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8. ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ඒෙකන් ඔබතුමා සහතික ෙවනවා, මහජන බැංකුෙව් ෙකොටස්
ෙපෞද්ගලික අංශයට, ඒ කියන්ෙන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
විකුණන්න කියා කරන්ෙන් නැහැ කියා?

ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය- (2):
(අ)

(i)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් කර ඇති
ආකාරයට වයස අවුරුදු 18 සිට 22 දක්වා සෑම
අෙයකුටම තම අභිමතාර්ථය අනුව අවශ්ය
තෘතීයික අධ්යාපනයක් ෙහෝ පුහුණුවක් ලබා
ගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් දක්වා මුදලක්
ෙවන්කර දීම සඳහා රජය කටයුතු කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ෙම් වන විට එම පහසුකම ලබා ෙගන
ඇති තරුණ තරුණියන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම මූල්ය පහසුකම ලබා ගැනීම සඳහා අනුගමනය
කළ යුතු කියා පටිපාටිය කවෙර්ද;

(iv)

ලබා ෙදන එම මුදල නැවත අය කර ගනු
ලබන්ෙන්ද;

(v)

එම මුදල නැවත අය කර ගනු ලබන්ෙන් නම්, එකී
මුදල භාවිතා කරනු ලැබූ අධ්යාපනය ෙහෝ පුහුණුව
අවසන් කිරීෙමන් ෙකොපමණ කාල සීමාවකට
පසුව එය අය කරනු ලබන්ෙන්ද;

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එක සැරයක් ෙනොෙවයි, ෙදසැරයක් ෙනොෙවයි, තුන් සැරයක්
කියනවා.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ෙම් ශීර්ෂය පාවිච්චි කරලා බැංකුවලට සල්ලි ගන්න, විෙද්ශ
ණය ගන්න කියා කරනවා. ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ඒක වුණා.
එවැනි ෙදයකට ෙනොෙවයිද ෙම්ක අනුමත කර ගත්ෙත්?

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

கம)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙම් දක්වා එම පහසුකම ලබා දීමට වැඩපිළිෙවළක්
සකස් කර ෙනොමැති නම්, මහින්ද චින්තන ඉදිරි
දැක්ම මඟින් එම තරුණ තරුණියන්ට ලබා දී ඇති
එම ෙපොෙරොන්දුව යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම
සඳහා පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

NSB එෙකන් ගත්ෙත්, බැංකුවට ණය මුදලක්. ඒ මිසක්
ෙකොටස් මුදල් හැටියට ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් ගරු සභාෙව්දී මම
කියන ෙදය හැන්සාඩ්ගත ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙම්
ෙකොටස් විකුණන්න අෙප් කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ.

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 6 - 4442/ '13 - (2), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
මහතා.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
இைளஞர் அ
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

வல்கள், திறன் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்

மஹிந்த சிந்தைன எதிர்காலத்திற்கான ெதாைல
ேநாக்கில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா
18 வய
ெதாடக்கம்
22
வய
வைரயான
ஒவ்ெவா வ க்கும் தம வி ப்பின் பிரகாரம்
ேதைவப்ப கின்ற
ன்றாம்நிைலக் கல்விைய
அல்ல
பயிற்சிைய ெபற் க்ெகாள்வதற்காக
இரண்
இலட்சம்
பாய் வைரயான
பணத்ெதாைகெயான்ைற
ஒ க்குவதற்கு
அரசாங்கம்
நடவ க்ைக
எ த் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், இற்ைறவைர இந்த
ெபற் க்ெகாண் ள்ள இைளஞர்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
நிதி வசதிையப்
கைடப்பி க்க
ேவண் ய
யாெதன்பைத ம்;

வசதிையப்
வதிகளின்

ெப வதற்காக
நைட ைற

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iv)

வழங்கப்ப ம்
பணத்ெதாைக
அறவிடப்ப மா என்பைத ம்;

மீள

(v)

அப்பணத்ெதாைக மீள அறவிடப்ப ெமனின்,
ேமற்ப
பணத்ெதாைகையப்
பயன்ப த்தி
ெபறப்ப கின்ற
கல்வி
அல்ல
பயிற்சி
வைடந் எவ்வள காலத்தின் பின்னர் அ
அறவிடப்ப ம் என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

இற்ைறவைர
ேமற்ப
வசதிைய
வழங்குவதற்கான
ேவைலத்
திட்டெமான்
தயாாிக்கப்படவில்ைலெயனின்,
மஹிந்த
சிந்தைன எதிர்காலத்திற்கான ெதாைலேநாக்கின்
லம்
ேமற்ப
இைளஞர்
வதிக க்கு
வழங்கப்பட் ள்ள
ேமற்ப
வாக்கு திைய
யதார்த்தமாக
மாற் வதற்கு
நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Youth Affairs and Skills
Development:
(a)

(b)

(c)

Will he inform this House (i)

whether the Government has taken action to
allocate funds up to Rs. 200,000/- for all
between 18 to 22 years of age in order to
enable them to obtain tertiary education or
training as mentioned in the “Mahinda
Chintana - Vision for the Future”;

(ii)

if so, of the number of youth who have
obtained the aforesaid facility by now;

(iii)

the procedure to be adopted in order to
obtain the aforesaid financial facility;

(iv)

whether the aforesaid funds provided will
be recovered; and

(v)

if the aforesaid money is to be recovered,
the period of time after which the aforesaid
funds will be recovered once the study or
the training for which the said money was
used has been concluded?

Will he also inform this House (i)

whether action will be taken to made the
pledge given to the youth by the “Mahinda
Chintana - Vision for the Future” a reality,
if a programme to provide the aforesaid
facility has not been formulated up to now;
and

(ii)

if so, what that date is?

If not, why?
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ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා (ෙයෞවන කටයුතු හා
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம - இைளஞர் அ
திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர்)

வல்கள்,

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs
and Skills Development)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ඔව්.
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම අනුව ෙලෝකෙය්
දියුණු රටවල්වල තරුණ තරුණියන් වඩාත්
ආකර්ෂණය වී ඇති තෘතීයික අධ්යාපනය ෙකෙරහි
ඇති සමාජ පිළිගැනීම අෙප් රෙට් තරුණයන් තුළ
ඉහළ නැංවීමට අවශ්ය ආකල්පමය ෙවනස ඇති
කිරීමට අවශ්ය පරිසරය සැකසීමත්, වයස අවුරුදු
18 සිට 22 දක්වා සෑම අෙයකුටම තම
අභිමතාර්ථය අනුව තෘතීයික අධ්යාපනයක් ෙහෝ
පුහුණුවක් ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ
ෙදකක් දක්වා මුදලක් ෙවන් කර දීමටත් එකඟ වී
ඇත.
ඒ අනුව, ෙයෞවන ෙයෞවනියන්ෙග් අෙප්ක්ෂාවන්ට
මුල් තැන ෙදන සුබවාදී රටක් උෙදසා ගමන්
කිරීෙම් දී, ශී ලංකාෙව් සමස්ත ජනගහනෙයන්
සියයට 26ක් පමණ වන තරුණ පිරිස රෙට්
ආර්ථික සංවර්ධනයට සකීයව දායක කර ගැනීම
සඳහා නවීන ෙලෝකයට ගැලෙපන අන්දමින්
ජාත්යන්තරව පිළිගත් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්
රාමුවක් තුළ වෘත්තීමය හා කාර්මික පුහුණුව ලබා
දීමට අවශ්ය සියලු දායකත්වයන් ලබා දීම ෙමම
අමාත්යාංශෙය් පමුඛ වගකීම වී ඇත.
ඒ අනුව වයස අවුරුදු 18ත්-22ත් අතර දරුවන්ට
අවශ්ය තෘතීයික අධ්යාපනය ෙහෝ පුහුණුවක් ලබා
දීමට රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක මුදලක් ඒ ඒ
තරුණයාට ෙපෞද්ගලිකව වන ෙසේ ෙනොලැෙබන
අතර, NVQ 5හා 6 -ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම සාර්ථකව හදාරනු ලබන ශීෂ්යෙයකුට තම විෂය
ධාරාෙව් උපාධියක් (NVQ 7) දක්වා න්යායික හා
පාෙයෝගික අධ්යාපනය ලැබීමට පහසුකම් ෙමම
අමාත්යාංශෙයන් සලසා ඇත. එකී උපාධි සුදුසුකම්
ලැබීමට රත්මලාන වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්යාලය
පිහිටුවා ඇති අතර, එම විද්යාලෙය් අධ්යාපනය
ලබන දරුවන්ෙග් සංඛ්යාව වසරින් වසර ඉහළ
යාෙම් පවණතාවක් ඇත.
එය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පයක් මත
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධව
දිවයින පුරා පිහිටි ස්ථාන 25ක විශ්වවිද්යාල
විද්යායතන - university colleges - පිහිටු වීමට
අවශ්ය මූලික කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.
දැනටමත් තුනක් පිහිටුවා අවසානයි. ඉන් හයක්
ෙම් වසෙර් ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය කටයුතු
කරමින් සිටී. එමඟින් ෙකොළඹින් බැහැරව
අධ්යාපනය හදාරා උපාධියක් ලබා ගැනීෙම්
හිමිකම් දැෙය් දරුවන්ට හිමි ෙව්. තාක්ෂණ
උපාධිය හැදෑරීෙම්දී න්යායික අවෙබෝධය සදහා
වැය කරනු ලබන කාලයට වඩා වැඩි කාලයක්
පාෙයෝගික පුහුණුව සඳහාත්, කර්මාන්තශාලා
පුහුණුව - industrial training - හා ෙසේවා ආශිත
පුහුණුව - on-the-job training - සඳහාත් ෙවන් කර
ඇති ෙහයින් BTech. උපාධිය ලබා ගන්නා
දරුෙවකු තාක්ෂණ දැනුෙමන්
නිපුණ
පුද්ගලෙයකු වනු ඇත.
ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වන
වෘත්තීය පුහුණු ආයතනන්හි පුහුණුව ලබන
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තරුණ තරුණියන් සංඛ්යාව 2013 වර්ෂෙය්දී
129,770 ක් වු අතර, ඔවුන් ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව
රුපියල් මිලියන 8,848ක් පමණ වැය කර ඇත. ඒ
අනුව ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් වෘත්තීය පුහුණුව
ලබන සිසුන්,
1.
සහතික පත පාඨමාලා (NVQ 3-4 මට්ටෙම්
පාඨමාලා)
II.
ඩිප්ෙලෝමා මට්ටෙම් පාඨමාලා (NVQ 5-6
මට්ටෙම් පාඨමාලා)
III. උපාධි පාඨමාලා (NVQ 7
මට්ටෙම්
පාඨමාලා)
වශෙයන් වෘත්තීය පාඨමාලා හදාරනු ලබන
අතර, එක් ශිෂ්යයකු ෙවනුෙවන් වැය කරනු
ලබන මුදල දළ වශෙයන් පහත පරිදි ෙව්.
1. NVQ 3-4 මට්ටෙම් පාඨමාලා සදහා
එක් ශිෂ්යයකු සදහා රු. 65,000 70,000 අතර
2. NVQ 5-6 මට්ටෙම් පාඨමාලා සඳහා
එක් ශිෂ්යයකු සඳහා - රු. 165,000 180,000 අතර
3. NVQ 7 මට්ටෙම් පාඨමාලා සඳහා
එක් ශිෂ්යයකු සඳහා රු.200,000 219,000 දක්වා ෙව්.
(ඇමුණුම 01 බලන්න. ඇමුණුම 01 සභාගත* කරමි)
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, පශ්න ෙවලාෙව්දී ෙදපැත්ෙතන්ම කථා
පවත්වන්න බැහැ.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

මා අහපු පශ්නයට ඔබතුමා උත්තර දුන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු මන්තීතුමා, සරල තනි පිළිතුරක් - [බාධා කිරීමක්] ඊට
අමතරව තමුන්නාන්ෙසේෙග් පශ්නෙය් තව ෙකොටස් කිහිපයක්
තිෙබනවා, පිළිතුරු ලබා දුන්ෙන් නැති. [බාධා කිරීමක්]
ෙමොෙහොතක් ඉවසන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

වර්ෂ 2013 දී NVQ 7 මට්ටම සඳහා (උපාධිය සඳහා) එක්
ශිෂ්යයකු ෙවනුෙවන් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය
UNIVOTEC - රු. 219,000ක මුදලක් වැය කර ඇත. එය මහින්ද
චින්තනෙයන් එක් ශිෂ්යයකු ෙවනුෙවන් වැය කිරීමට පකාශිත
මුදලට වඩා වැඩි මුදලකි.
ඒ අනුව එක් ශිෂ්යයකු ෙවනුෙවන් වැය කරන මුදල ගණනය
කිරීෙම්දී, පංති කාමර පුහුණුව පමණක් ෙනොව පාෙයෝගික පුහුණුව,
කර්මාන්තශාලා
ආශිත පුහුණුව ෙමන්ම පුහුණු උපකරණ
ෙවනුෙවන් දැරීමට සිදු වන වියදම, "වෘත්තීය පුහුණු ආයතන
සංවර්ධනෙය්දී වන පාග්ධන වියදම්, පුස්තකාල පහසුකම්,
රසායනාගාර පහසුකම්, ෙන්වාසික පහසුකම් ආදී සියල්ලම එකතු
වී ඇති බව පකාශ කළ හැකි ෙව්.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමාත් පශ්නයටම උත්තරය දුන්නා නම් ෙහොඳයි.
අනික් විස්තර පස්ෙසේ කියන්න. අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(ii)

2014 වර්ෂෙය් බඳවා ගැනීමට
අෙප්ක්ෂිත පමාණය -

1,35,688

2014 මැයි මාසය දක්වා බඳවා
ගත් පමාණය

-

70,450

(ඇමුණුම 02 බලන්න. ඇමුණුම 02 සභාගත* කරමි.)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට මා ෙබොෙහොම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් කාරණා පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් දීර්ඝ
විස්තරයක් කිරීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම 2010 මහින්ද චින්තනය
ඉදිරි දැක්ෙම් පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබන කාරණයක් පිළිබඳව
මා ඔබතුමාට මතක් කරන්නට කැමැතියි.
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රට පාලනය කරන අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු 4ක් මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට සිටි
අවස්ථාෙව් 2010 දී තමයි, එතුමා ෙම් ෙපොෙරොන්දුව ජනතාවට
දුන්ෙන් කියන එක. අවුරුදු 18 - 22 අතෙර් ඉන්න තරුණ ෙකොටස්
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න තරුණ
ෙකොටස්. රෙට් ජනාධිපතිවරයා, එවකට රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා ඒ
ෙමොෙහොෙත් අවුරුදු 18ටත්-22ත් අතර තරුණ ෙකොටස්වල ඡන්දය
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් දීපු ෙපොෙරොන්දුව අද වන ෙකොට ඉෂ්ට
කරලා නැහැ. ඒ ගැන කාරුණික අවධානය ෙයොමු කරන්න.
ඔබතුමා ෙමොන හෑල්ලක් ෙමතැනට ෙගනාවත් මා ඔබතුමාෙගන්
අහන පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා පිළිගන්නවාද, [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.

වර්ෂ 2013 බඳවා ගත් පමාණය - 1,29,770

(ආ)

(iii)

ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් වන ආයතනයන්ට
(ඇමුණුම 03 බලන්න. ඇමුණුම 03 සභාගත*
කරමි.) වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා සිසුවකු ඇතුළු
වීෙම්දී නිතැතින්ම (i)හි ඉහත පහසුකම ලබා
ගැනීමට හිමිකම ලබයි.

(iv)

වාර්ෂික අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙවන් කරනු
ලබන මුදල ඉහත (ii) පිළිතුෙර් දැක්වූ
පුහුණුලාභින්ට වැය කරන ෙහයින් නැවත අය කර
ගැනීමක් සිදු ෙනොෙව්.

(v)

පැන ෙනොනඟී.

(i)

පැන ෙනොනඟී.

(ii)

පැන ෙනොනඟී.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் :
Annexes tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා]

ඇමුණුම 01
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය
මූල්ය පතිපාදන විස්තර - 2013, 2014
2013

2014

පුනරාවර්තන

4,194,227,000

5,120,108,000

මූලධන

4,654,305.000

6,100, 000,000

එකතුව

8,848,532,000

11,220,108,000

552

7. ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය

- VTA

8. ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය

- CGTTI

9. ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිෙන්රු ආයතනය

- NIFNE

10. ශී ලංකා මුදණ ආයතනය

- SLIOP

11. මානව සමපත් සංවර්ධනය කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාව - NHRDC
12. නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධ්යස්ථානය

- NCLD

13. ජාතික ෙයොවුන් ෙසේනාංකය

- NYC

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ඇමුණුම 02
Ministry of Youth Affairs and Skills Development
Student Details 2013 - 2014

1

Name of
Institute
DTET

Intake
2013
22,736

Target
2014
28,065

Intake up
to May
19,682

2

VTA

28,446

31,685

15,875

3

NAITA

23,571

30,000

6,401

4

487

860

516

5

UNIVOTEC
NIFNE

2,123

1,277

682

6

CGTTI

4,516

4,370

3,118

7

NYSC

20,158

14,420

10,462

8

NIBM

10,954

11,679

4,319

9

NSBM

2,459

3,142

822

10

SLIOP

886

730

402

116,336

126,228

62,279

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා "පැන ෙනොනඟී" කියා කියන්ෙන්,
ඔබතුමන්ලා දීපු ෙපොෙරොන්දු ෙම් දක්වා ඉෂ්ට කරලා නැති නිසායි.
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද, ඒ ෙපොෙරොන්දුව ෙම් වන ෙකොට කඩවුණු
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු කථානායකතුමනි,
පසු ගිය මාසයට ෙපර ෙලෝක තරුණ සමුළුවක් පැවැත්වූවා. එයට
වියදම් කළා, රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක්. ඔබතුමා -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Total

ගරු මන්තීතුමාට දැන ගන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද?

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)
11

NYC

9,558

7,500

7,296

12

NCLD

3,876

1,960

875

පසු ගිය දවස්වල ඒ සඳහා වියදම් කරපු මුදල ෙම්
තරුණයින්ටවත් ෙවන් කර දුන්නා නම් වටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
**

Grand
Total

129,770

135,688

70,450

(Mr. Speaker)

“එවැනි මුදලක් තරුණයින්ට ෙවන් කර දුන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි?” කියලා පශ්නයක් විධියට අහන්න.

ඇමුණුම 03.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින වෘත්තීය පුහුණු ආයතන
1. කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව - DTET
2. තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)
- TVEC

3. වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය

- UNIVOTEC

4. ජාතික ව්යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය

- NIBM

5. ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව

- NYSC

6. ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීෙම් අධිකාරිය - NAITA

තරුණයින්ට එවැනි මුදලක් ෙවන් කරලා දුන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි කියා මා අහනවා.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ෙම් අතුරු පශ්නය කිසිෙසේත්ම අදාළ නැහැ. නමුත් මා උත්තර
ෙදනවා. ඔබතුමා හිතන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි කීයක්, පෙකෝටි
කීයක් විතර වියදම් වුණා කියලාද?
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553

554

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

අෙපන් පශ්න අහන්න එපා. ඔබතුමා කියන්න.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නැහැ, නැහැ, දැන් ඔබතුමා කිව්වා ෙන් පෙකෝටි ගණනක්
වියදම් කළා කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මන්තීතුමා කියපු පෙකෝටි ගණන ෙකොච්චරක්ද කියලායි
අහන්ෙන්. ඒක කියන්න.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට අදාළම නැති අතුරු
පශ්නයකුත් මතු කරලා -

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

අදාළ ඇමතිතුමාෙගන් මම ඒක අහන්ෙන්.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු මන්තීතුමා, අවශ්ය නම් දැන් එන්න -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමාත් දැන ගන්නට ඕනෑ, පිළිතුරට අනුව අදාළ
අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම අහන්ෙන්, ඔබතුමා ඒ ෙවනුෙවන්
කීයක් වියදම් කර තිෙබනවාද කියලායි.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඔබතුමා ඒ පශ්නය ෙවනම අහන්න.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

දැන් මම අහනවා.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

මම කියන්ෙන්, ඔබතුමා එය ෙවනම පශ්නයක් විධියට අහන්න
කියලායි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එය අදාළ නැත. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

ගරු කථානායකතුමනි, එක්තරා මන්තීවරයකු සහ එම
මන්තීවරයාෙග් පකාශය උපුටා දක්වපු යම් කිසි මාධ්යයක් කිව්වා,
ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 756ක් වියදම් වුණාය කියලා. නමුත්
එයින් හතෙරන් එකක්වත් වියදම් වුෙණ් නැහැ, ගරු
කථානායකතුමනි. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා[බාධා කිරීමක්] ෙමොෙහොතක් ඉන්න. ෙහොඳ ෙද් අගය කරන්න
මන්තීතුමනි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික
අංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා- [බාධා කිරීමක්] මට පැහැදිලි
කරන්න ඉඩ ෙදන්න මන්තීතුමනි. ඔබතුමා අමතරව පශ්නයක්
අහලා, ඒ පශ්නයට පිළිතුර පැහැදිලි කරද්දී බාධා කරන එක
වැරැදියි ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් ඔබතුමා ෙම් ගැන
ෙවනම පශ්නයක් අහන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මන්තීතුමාෙග් මුල් පශ්නයට ඔය අතුරු පශ්නය අදාළ නැහැ.
අහලා තිෙබන පශ්නයට අදාළව අතුරු පශ්න ඇහුවා නම් පිළිතුරු
ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ෙම්
මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය්දී වෘත්තීය අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙම්
රෙට් වැදගත් පියවර හතරක් අරෙගන තිෙබනවා. පළමුවැනි එක
තමයි, වෘත්තීය -

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

අපි අහන්ෙන්, මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් ෙපොෙරොන්දු ඉටු
කරලා තිෙබනවාද කියන එකයි.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

මම පැහැදිලිව කිව්වා ෙන්, "ඔව්" කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න, කාලය නාස්ති කරන්න
එපා. තව වැඩ තිෙබනවා.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, පධාන පියවර හතරක් අරෙගන
තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් වන්නට ඕනෑ. ජාතික
වෘත්තීය සුදුසුකම ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට
ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා. වෘත්තීය අධ්යාපනය යටෙත් පළමුවැනි
උපාධිධාරියා බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්
රෙට් වෘත්තීය අධ්යාපනය ආරම්භ වන්ෙන් 1893 අවුරුද්ෙද්.
1893 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා අවුරුදු 122ක් එම ක්ෙෂේතෙය් පළමුවැනි
උපාධිධාරියා බිහි කරන්න ෙම් රට බලාෙගන සිටියා. ගරු
කථානායකතුමනි, අවුරුදු 122කට පසුව 2012 ජූලි මාසෙය්
17වැනිදා ෙම් රෙට් වෘත්තීය අධ්යාපනය යටෙත් පළමුවැනි
උපාධිධාරියා බිහි වුණා. කරුණාකර එය අගය කරන්න.
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාවට - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා විතරද
කථා පවත්වන්න ඕනෑ?

පාර්ලිෙම්න්තුව

555

556

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

මම අහපු පශ්නයටයි උත්තරය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

අහපු පශ්නයට තමයි ෙම් උත්තරය ෙදන්ෙන්. ගරු
කථානායකතුමනි, තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව - [බාධා කිරීමක්]
මා උත්තර දුන්නා. තාක්ෂණෙව්දය උසස් ෙපළ විෂයක් විධියට
විෂය ධාරාවට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි
වතාවට ද්විතීයික අධ්යාපනයයි තෘතීයික අධ්යාපනයයි අතෙර්
පාලමක් හැදිලා තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒක ඉතාම වැදගත්
පියවරක්. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් ශී ලංකා වෘත්තීය සුදුසුකම - SLQF ආරම්භ කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, දැන් අවසන් අතුරු පශ්නය අහන්න.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 9-4586/'13- (2), ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
මහතා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමිය
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව: පාඩුව

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் : நட்டம்
CEYLON PETROLEUM CORPORATION: LOSSES INCURRED

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම
අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම මම අහපු පශ්නවලට
ෙනොෙවයි ඔබතුමා උත්තර දුන්ෙන්. මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
විධියට අහන්න කැමැතියි, තරුණ තරුණියන්ට ලබා දුන් ෙම්
ෙපොෙරොන්දුව කඩ වුණා වාෙග් ඔබතුමාෙග් අගමැති සිහිනයත් කඩ
වුණු ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවයිද කියා. ඒ පිළිබඳ ඔබතුමාෙග් හැඟීම
ෙමොකක්ද කියා මම අහනවා.

11. ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව අඛණ්ඩව
පාඩු ලැබීමට ෙහේතු වී ඇති කරුණු කවෙර්ද;

(ii)

සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව ආරම්භ කළ දිනය
කවෙර්ද;

(iii)

එම ෙතල් පිරිපහදුෙව් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම
සඳහා ෙගන ඇති කය
ි ාමාර්ග කවෙර්ද;

(iv)

වර්ෂ 2011 සිට 2013 දක්වා කාල සීමාෙව්දී
වාර්ෂිකව ෙමරටට ෙගන්වන ලද ෙබොරෙතල්
පමාණය ෙකොපමණද;

(v)

ෙබොරෙතල් ආනයනය අඩු වීම නිසා පිරිපහදු කළ
ෙතල් ෙගන්වීම ෙහේතුෙවන් රජයට අලාභයක් සිදු
වන බව පිළිගන්ෙන්ද;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කාට කාටත් සිහින තිෙබනවා.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් තරම් පහළට වැෙටන්න ඕනෑද, ගරු
කථානායකතුමනි? මට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක තමයි, පශ්න අහන ෙවලාවට අනවශ්ය ෙද්වල් අහන්න
යන්න එපා.

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம்
ெதாடர்ச்சியாக நட்டம் அைடவதற்கு ஏ வாய
ைமந் ள்ள விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

ச கஸ்கந்த எண்ெணய் சுத்திகாிப் நிைலயம்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப எண்ெணய் சுத்திகாிப் நிைலயத்தின்
விைனத்திறைன அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்காக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, කවදා ෙහෝ දවසක මිනිස්සුන්ෙග් කන්
සපා ෙනොකන මන්තීවරු ඉන්න සභාවක එෙසේ ෙව්වා කියා මම
පාර්ථනා කරනවා. මම කනගාටු ෙවනවා ෙම් වාෙග් පහත්
තත්ත්වයකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත්වීම ගැන. මහත්මෙයක්
විධියට උත්තර ෙදන්නයි මම නැඟිට්ෙට්. මම හිතුෙව් නැහැ
ෙමතුමා ෙම් තරම් පහළට වැෙටයි කියලා.
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(iv)

2011 ெதாடக்கம் 2013ஆம் ஆண் வைரயான
காலத்தில் வ டாந்தம் இந்நாட் க்கு இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட மசகு எண்ெணயின் அள
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(v)

மசகு எண்ெணய் இறக்குமதி குைறவைடந்த
ைமயால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட எண்ெணய் இறக்கு
மதி ெசய்யப்ப வதன் காரணமாக அரசாங்கத்
திற்கு நட்டம் ஏற்ப கின்றைமைய ஏற் க்
ெகாள்வாரா என்பைத ம்

558
 පිරිපහදු නවීකරණය හා පුළුල් කිරීෙම්
ව්යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීම.
 පවතින පිරිපහදු ඒකකය නවීකරණය කිරීම.
 පිරිපහදුෙව් නඩත්තු කටයුතු නියමිත කාල
වකවානුව තුළ සිදු කිරීම.
(iv)
වර්ෂය

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Petroleum Industries:
Will he inform this House (a)

2012

1.49

2013

1.74

රජයට අලාභයක් සිදු ෙනොෙව්.

(i)

the reasons for the continuous losses
incurred by the Ceylon Petroleum
Corporation;

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

(ii)

the date on which the Sapugaskanda Oil
Refinery was established;

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(iii)

the measures taken to increase
efficiency of that oil refinery;

(iv)

the amount of crude oil imported annually
to this country within the period from 2011
to 2013; and

(v)

(b)

(v)

2011

ෙබොර ෙතල් පමාණය
(ෙමටික්ෙටොන්
මිලියන)
2.07

the

whether he admits that a loss is suffered by
the Government as a result of importing
refined oil due to the decline in the
importation of crude oil?

If not, why?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

யக்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ෙම් දිනවල රෙට් මහත් ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු පශ්නයක්
මා අසා තිෙබන්ෙන්. රෙට් ආර්ථිකෙය් ෙකොඳු නාරටිය බදු
සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව පිළිබඳව ෙම් දවස්වල විශාල
ආන්ෙදෝලනයක් තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
වරාෙය් සිට ෙකොෙළොන්නාව දක්වා ෙතල් පවාහනය කරන නළ
මාර්ග පහක් තිෙබනවා. ඒවා අවුරුදු 40ක්, 50ක් විතර පරණයි.
ඒෙකන් ෙදකක් සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.
දැන් ඉතුරු තුෙනනුත් එකක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙදකක්
විතරයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ නළ ෙදෙකන් ෙතල් පවාහනය
කිරීෙම්දී සෑම විටම පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 2012 දී විතරක්
27 වතාවක් ෙතල් කාන්දුවීම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ
දිගින් දිගටම ෙතල් කාන්දුවීම් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය තුළ-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථාෙවන් අතුරු පශ්න තුන අහලා ඉවරයි.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි.

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

අ)

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

(i)  විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහා ආනයනික මිලට
වඩා
අඩු මිලට
ඉන්ධන
අෙළවි කිරීම
 භූමි ෙතල් සහ ඩීසල් සඳහා සහනාධාර ලබා
දීම.
 ණය සඳහා ෙපොලිය ෙගවීමට සිදු වීම.
 ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ෙඩොලරයට
සාෙප්ක්ෂව ශී ලංකා රුපියෙල් අගය පහළ
යාම.
 පිරිපහදුව සඳහා "ඉරානියන් ලයිට්" වර්ගයට
අයත් ෙබොර ෙතල් මිලදී ගැනීමට ෙනොහැකි
වීම.
(ii)

1969 ඔක්ෙතෝබර් 12වැනිදා.

(iii)

 ඉරාන ෙබොර ෙතල් ෙවනුවට නව ෙබොර ෙතල්
මිශණයක් හඳුනා ගැනීම.

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඒ නළ පද්ධතිය නවීකරණය කරන්න 2012 දී කැබිනට්
මණ්ඩල අනුමැතියක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒක තවම කියාත්මක
ෙවලා නැහැ. ඊට ෙහේතුව ෙමොකක්ද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙගන් එෙහම පශ්නයක් එතුමා අසා
නැහැ. නමුත් මට ඒකට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.
ගරු මන්තීතුමා, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කරලා
තිෙබනවා. දැන් ඒ පිළිබඳ තාක්ෂණ කමිටුවක් සහ ෙටන්ඩර්
මණ්ඩලයක් පත් කරලා තිෙබනවා. තාක්ෂණ කමිටුව සහ
ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය අවසන් නිගමනය ගත්තාට පස්ෙසේ එම නළ
මාර්ගය නවීකරණය කරලා ෙතල් පවාහනය කිරීම නැවත ආරම්භ
කරනවා.

559

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙපටල් හා ඩීසල් සඳහා වන බදු පිළිබඳවයි මම අහන්ෙන්. Invoice
value එෙකන් සියයට 5ක් බදු වශෙයන් ගන්නවාය කියනවා.
සාමාන්යෙයන් නැවක ෙතල් ෙමටික් ෙටොන් 40,000ක් පමණ
එනවා. ඒෙකන් ෙකෝටි සියයක විතර බදු පමාණයක් ගනිද්දි
රුපියල් 85ට ෙදන්න පුළුවන් ෙපටල් සහ ඩීසල් ෙවනුෙවන් ඇයි
ෙමපමණ මුදලක් අය කරන්ෙන්? අනික් බදු ඉවත් කරලා
ජනතාවට සහනයක් ලබා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද?
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තිෙබන තත්ත්වයට වග කියන්නට ඕනෑ ඔබතුමන්ලාෙග් කලින්
තිබුණු ආණ්ඩුවයි. අපි නැවත ලිහිසි ෙතල් ව්යාපාරය ආරම්භ
කළාම, ඒ ලිහිසි ෙතල් ව්යාපාරෙය් තිෙබන නිෂ්පාදන විකිණීම
සඳහා සහ අෙනකුත් නිෂ්පාදන ෙවනුෙවන් අපි අනිවාර්යෙයන්ම
ෙවෙළඳ ෙපොළට යා යුතුව තිෙබනවා. අෙප් තිබුණු ලිහිසි ෙතල්
නිෂ්පාදනාගාරයත් ඒකාධිකාරයකට ලබා දුන්නා. ලංකාෙව්
තිෙබන ෙතල් නිෂ්පාදනය කරන, ෙතල් ගබඩා කරන අංශය, ෙකොෙහේවත් නැති විධියට- ඉන්දියානු ඔයිල් සමාගමත් සමඟ හවුල්
ව්යාපාරයකට බද්ධ කළා. එම නිසා මම, තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා
තිෙබන ෙලොකු විනාශය මග හැරීම සඳහා හැකි තරම් උත්සාහයක්
ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ සඳහා පචාරණයත් අවශ්යයි.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් ෙම් රෙට් ආරම්භෙය්
ඉඳලාම ෙපටල් සහ ඩීසල් විකිණීෙම්දි රජය බදු අය කරලා
තිෙබනවා. ඒ අනුව රුපියල් 85ට ලංකාවට ෙතල් ෙගන්වන්න
පුළුවන් කියන එතුමාෙග් අදහසත් එක්ක මම එකඟ ෙවන්ෙන්
නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, එෙහම ෙගෙනන්න පුළුවන් තැනක්
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේ මට දැන්වුෙවොත් මම ෙතල් ෙගන්වන්නම්.
බදුවලින් බලාෙපොෙරොත්තු වන මුදල රජෙය් අෙනකුත්
සහනාධාර ෙදන අංශවලට තමයි ෙයොදවන්ෙන්. රජය තමයි මිල
නියම කරන්ෙන්. ඒ අනුව අපි සෑෙහන ෙවනස්කම් පමාණයක් පසු
ගිය කාලය තුළ කර තිෙබනවා. පසු ගිය වසර තුළ අපි අලාභය අඩු
කර තිෙබනවා. ෙම් වන විට අපි ෙමෙහයුම් ලාභයක් බවට පත් කර
තිෙබනවා. මම කියපු කමෙව්දයන් අනුව අපි කමානුකූලව ෙම්
ෙවනස්කම් කරෙගන යනවා. අපිට එක පාර ෙම්වා කරන්න බැහැ.
ෙමොකද, සමහර අංශවලට නිපදවීම් සඳහා අවශ්ය කරන ෙතල් ලබා
දීමට අපි බැඳී සිටිනවා.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 12 - 4796/'14 - (1), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මහතා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

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

ேவைலவாய்ப்

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මම
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

வினாைவ மற்ெறா

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

Question ordered to stand down.

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ජනතාව ඉතා විශ්වාස කළ ආයතනයක් තමයි ලංකා ඛනිජ
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව; CEYPETCO ආයතනය. ඉස්සර
ජනතාවට නව ෙතල් වර්ග හඳුන්වා දීෙම්දී petrol sheds ඉස්සරහා
පිට බැනර් දාලා ඒවා හඳුන්වා ෙදනවා. නමුත් අපට දැන ගන්න
ලැබුණා, අඩු සල්ෆර් ෙතල් හඳුන්වා දීෙම්දී පචාරණය සඳහා
රුපියල් ෙකෝටි 25ක් වැය කර තිෙබනවා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම
දැන් ජනතාවෙග් විශ්වාසය නැති වීම නිසා, petrol shed එකකට
ගියාම ෙම් ෙතල් ෙහොඳ ඒවාද, පමිතිෙයන් ෙතොර ඒවාද කියලා
අහන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතාවට
CEYPETCO ආයතනය පිළිබඳව විශ්වාසය ඇති කිරීම සඳහා
ඔබතුමන්ලා ගන්නා කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද?

කුගල ගම්මානෙය් පානීය ජල ගැටලුව : කියා මාර්ග
குகல கிராம கு நீர்ப் பிரச்சிைன : நடவ க்ைக

DRINKING WATER PROBLEM IN KUGALAVILLAGE : ACTION
TAKEN

4809/’14
13. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1) :
(අ)

(i)

ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් කුගල
ගම්මානයට සපයනු ලබන පානීය ජලය
සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් පවතින බවත්;

(ii)

ෙම් දක්වා සපයන ලද පානීය ජලයට යකඩ මිශ වී
ඇති බවට ජනතාව පවසන බවත්;

(iii)

එම තත්ත්වය යටෙත් ෙම් වන විට ඔවුන්ට රු.
35.00 ක් ෙගවා එක් පානීය ජල භාජනයක්
(බූලියක්) මිලදී ගැනීමට සිදුවී ඇති බවත්;

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි කරන්ෙන් ෙවෙළඳ ව්යාපාරයක්.
අලුත් ෙතල් වර්ගයක් හඳුන්වා දීමට රුපියල් ෙකෝටි 25ක් වියදම්
කළා කියන කාරණය සම්පූර්ණ අසත්යයක්. නමුත් සාමාන්යෙයන්
අෙප් අෙළවි අංශෙයන් විවිධ නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීම සඳහා වැඩ
පිළිෙවළක් කර ෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව
යටෙත් තිබුණු සියලුම ලාභදායී ව්යාපාර ෙපෞද්ගලික අංශයට
පවරා ෙදනු ලැබූවා. එයින් ලිහිසි ෙතල් ව්යාපාරය විෙශේෂයි;
bunkering ව්යාපාරය විෙශේෂයි. ඒ අනුව ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාව තුනට කැඩුවා. ඒ අනුව ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව අද

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) කුගල ගම්මානෙය් පානීය ජලය සම්බන්ධෙයන් පවතින
ගැටලුකාරී තත්ත්වය කඩිනමින් විසඳීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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நீர்வழங்கல், வ காலைமப்
(அ) (i)

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ஆரச்சிகட் வ பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான
குகல கிராமத் க்கு விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற
கு நீர் ெதாடர்பாக பிரச்சிைனெயான் உள்ள
ெதன்பைத ம்;

(ii)

இ வைர
விநிேயாகிக்கப்பட்ட
கு நீாில்
இ ம் த்தா கலந் ள்ளதாக மக்கள் ெதாிவிக்
கின்றார்கள் என்பைத ம்;

(iii)

இந்நிைலைமயின் கீழ் தற்ேபா
35 பாய்
ெச த்தி கு நீர்க் கலெனான்ைற ெகாள்வன
ெசய்ய ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) குகல கிராமத்தில் கு நீர் ெதாடர்பாக ஏற்பட் ள்ள
பிரச்சிைனையத் ாிதமாகத் தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

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

Is he aware that (i)

(b)

(c)

a problem prevails with regard to the
drinking water supplied to the village
named Kugala belonging to the
Arachchikattuwa Pradeshiya Sabha;

(ii)

people claim that iron has been mixed with
the water hitherto supplied; and

(iii)

in the circumstances, they have had to
purchase drinking water at Rs. 35 per can?

Will he state whether action will be taken to
resolve expeditiously the situation prevailing with
regard to drinking water in Kugala?
If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

බැක්ටීරියානු ගුණාත්මක භාවෙය් ගැටලුවක්
ෙනොපවතින අතර, ඇතැම් නියං කාලවල
රසායනික සංයුතිෙය් ගැටලු මතු ෙව්.

(ii)

ඇතැම් නියං කාලවලදී භූගත ජලෙය් යකඩ
පතිශතය වැඩි වන නමුත් වර්ෂාව සමඟ එම
තත්ත්වය අඩු ෙව්.

(iii)

ෙබදා හරිනු ලබන පානීය ජලය ක්ෙලෝරීන් ෙයොදා
බැක්ටීරියා හරණෙයන් ආරක්ෂිතව සාමාන්ය
ගාස්තු යටෙත් ලබා ෙද්.

(ආ) ඔව්. ෙකටි කාලීන විසඳුමක් ෙලස නිරතුරුවම ජලෙය්
රසායනික සංයුතිය පරීක්ෂා කිරීමත්, යකඩ හා මැන්ගනීස්
වැඩි අවස්ථාවලදී නල ළිං පිරිසිදු කිරීමට සහ තාවකාලිකව
බවුසර් මඟින් ෙනොමිලෙය් ජලය සැපයීමට විධිවිධාන
ෙයොදා ඇත.
ස්ථිරසාර විසඳුමක් ෙලස ආසියානු සංවර්ධන බැංකු පස්වන
ව්යාපෘතිය (වියළි කලාපීය ජල හා සනීපාරක්ෂක
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ව්යාපෘතිය) මඟින් පානීය ජලය ලබා දීමට අවශ්ය සියලු
විධිවිධාන ෙයොදා ඇති අතර, එම ව්යාපෘතිය 2016 වසර
අවසන් වීමට පථම නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ගන්නා වූ උත්සාහය
සම්බන්ධෙයන් ඒ පළාෙත් ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. මා හිතන හැටියට දැනට රුපියල් 35ක් ෙගවනවා per
can. ඒ පමාණය වැඩියි කියලා හිතන්ෙන් නැද්ද ගරු ඇමතිතුමනි?
අඩු කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමා කියන කාරණය ගැන සලකා බැලීමක් කළ
හැකියි. මට දැන් එයට පිළිතුරක් ෙදන්න බැහැ, එක එක
පෙද්ශවලට එක එක ගණන්වලට ජලය සපයන්න -මිල නියම
කරන්න- බැරි නිසා. ෙබොෙහෝ තැන්වල පානීය ජලය ෙනොමිෙල්ත්
ෙදන බව අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකු
පස්වන ව්යාපෘතිය සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා ලබා ගන්නා වූ මුදලින්
ෙකොපමණ පමාණයක් ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා වියදම් කිරීමට
සැලසුම් කර තිෙබනවාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු පස්වන ව්යාපෘතිෙයන් -වියළි
කලාපීය ජල හා සනීපාරක්ෂක ව්යාපෘතිෙයන්- පුත්තලම හලාවත
පෙද්ශයත්, මන්නාරම වව්නියාව පෙද්ශයත් ආවරණය ෙවනවා.
වනාතවිල්ලුව පෙද්ශෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 9ක, පුත්තලම
පෙද්ශෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 20ක, ආනමඩුව පෙද්ශෙය් ගාම
නිලධාරි වසම් 2ක, ආරච්චිකට්ටුව පෙද්ශෙය් ගාම නිලධාරි වසම්
9ක, හලාවත ගාම නිලධාරි වසම් 17ක, බිංගිරිය පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 7ක ආදි වශෙයන් පතිලාභින්
ෙදලක්ෂ දසදහසකට පානීය ජලය ලබා දීමට නියමිතයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

පානීය ජලය පාවිච්චි කරන ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට
ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ පශ්නය ඇහුවාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට පශ්න අංක 14. ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්ත්
පශ්න ෙදකකුත් ඇසීමට නියමිතව තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

563

564
உாிைமயாளர்க க்கு
நட்டஈ
ெச த்த
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்

නක්කල ජලාශය : අෙප්ක්ෂිත අරමුණු
நக்கல நீர்த்ேதக்கம் :எதிர்பார்க்கும் இலக்குகள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

NAKKALA RESERVOIR : EXPECTED GOALS

4843/’14

14. ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ
ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

අමාත්යතුමාෙගන්

(i)

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්, බඩල්කුඹුර, මැදගම
හා ෙමොණරාගල යන පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසවලට මායිම්ව ගලා බසින "කුඹුක්කන්
ඔය" හරස් කර "නක්කල ජලාශය" නමින් වාරි
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිෙබ්ද;

(ii)

එම වාරි ව්යාපෘතිය සඳහා මුදල් ආෙයෝජනය කරනු
ලබන ආයතනය කවෙර්ද;

(iii)

ෙමම ජලාශය ඉදි කිරීම තුළින් ඉටු කරගැනීමට
අෙප්ක්ෂිත අරමුණු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

නක්කල ජලාශය ඉදි කිරීෙම්දී ඊට යට වන සමස්ත
ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

එම ව්යාපෘතියට අදාළව රක්ෂිතය ෙලස ෙවන්
කරනු ලබන පෙද්ශෙයන් ඉවත් කරන පවුල්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් පවරා ගනු ලබන සියලු
ඉඩම් සඳහා ඒවාෙය් හිමිකරුවන්ට වන්දි ලබා
දීමට කියා කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீர்ப்பாசன, நீர்வள
வினா:
(அ) (i)

காைமத் வ

அைமச்சைரக் ேகட்ட

ெமானராகைல
மாவட்டத்தில்
படல்கும் ர,
ெமதகம,
ெமானராகைல
ஆகிய
பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க க்கு எல்ைலயாக ஓ கின்ற
"கும் க்கன் ஓயா" க்கு கு க்காக "நக்கல
நீர்த்ேதக்கம்" என்ற ெபயாில் நீர்ப்பாசனக்
க த்திட்டெமான்
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
நீர்ப்பாசனக் க த்திட்டத்திற்கு நிதி
தலீ ெசய் ம் நி வனம் யா என்பைத ம்;

(iii)

இந்த நீர்த்ேதக்கத்ைத நிர்மாணிப்பதன் லம்
நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள
எதிர்பார்க்கின்ற
இலக்குகள் யாைவ என்பைத ம்

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:
(a)

Will he state (i) whether an irrigation project has been
started by the name of
“Nakkala
Reservoir” by blocking “Kumbukkan Oya”
which flows forming the boundaries of the
Badalkumbura, Medagama and
Monaragala Divisional Secretaries'
Divisions in the District of Monaragala;
(ii) the name of the institution that invest
money for that project; and
(iii) the expected goals to be fulfilled from
constructing this reservoir?

(b)

Will he inform this House (i) of the land area that will be submerged
when the Nakkala Reservoir is constructed;
(ii) of the number of families that will be
evicted from the area demarcated as a
reserve for that project; and
(iii) whether action will be taken to pay
compensation for the owners of the lands
that will be acquired for that project?

(c)

If not, why?

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමා
විසින් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ෙමවැනි ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා
ශක්යතා අධ්යයනයක් කර ඇතත්, මහ
ජනතාවෙග් විෙරෝධය මත ෙමම ව්යාපෘතිෙය්
කටයුතු ආරම්භ කිරීම පමාද වී ඇත.

(ii)

ෙද්ශීය අය වැය මඟින් මුදල් ලබා දීමට ෙයෝජනා
කර ඇත.

(iii)

*

දැනට වගා කරනු ලබන වගා බිම් අක්කර
3,000කට පමණ ද, අලුතින් වගා කරන ලද
වගා බිම් අක්කර 10,000කට පමණද යල මහ
ෙදකන්නය සඳහා ජලය ලබා දීම

*

වාර්ෂිකව බලශක්ති නිෂ්පාදනය ගි.ෙවො. පැය
16

*

මිරිදිය ධීවර කටයුතු

*

සංචාරක කර්මාන්තය
පහසුකම් ලැබීම

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

நக்கல நீர்த்ேதக்கத்ைத நிர்மாணிக்கும்ேபா
அதற்கு உட்ப கின்ற ெமாத்தக் காணிகளின்
அள எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப க த்திட்டத்திற்கு ஏற் ைடயதாக பா
காக்கப்பட்ட பிரேதசமாக ஒ க்கப்ப கின்ற
பிரேதசத்தி
ந்
அகற்றப்ப கின்ற கு ம்
பங்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ப கின்ற

க த்திட்டத்திற்காக
சு காிக்கப்
சகல காணிக க்கும் அவற்றின்

සඳහා

යටිතල
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565
*

ෙමොනරාගල
දිස්තික්කෙය්
බඩල්කුඹුර,
මැදගම, ෙමොනරාගල, බුත්තල, මඩුගල්ල,
සියඹලාණ්ඩුව
පාෙද්ශීය
ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසවල පානීය ජල අවශ්යතා සපුරා
ගැනීම (12 MCM වාර්ෂිකව)

*

මීට සමගාමීව පෙද්ශෙය් පාරිසරිකව ඇති වන
යහ බලපෑම් (භූගත ජල මට්ටම ඉහළ යාම,
ජලාශ ආශිත පරිසර පද්ධතිය ෙගොඩනැඟීම)

*
(ආ)

(i)
(ii)

(iii)

මම ඔබතුමාට කිව්වා, -හම්බන්ෙතොටට ෙගන යන්න ෙනොෙවයිබඩල්කුඹුර,
මැදගම,
ෙමොනරාගල,
බුත්තල,
මඩුල්ල,
සියඹලාණ්ඩුව වැනි පෙද්ශවල පානීය ජල අවශ්යතාව; දැනට වගා
කරන අක්කර 3000කට යල, මහ කන්න ෙදක සඳහා ජලය ලබා
දීම; අලුෙතන් අක්කර 10,000කට ජලය ලබා දීම. ඒ නිසා
පාෙද්ශීය වශෙයන් සීමා මායිම් නැතුව අප ෙම් ව්යාපෘතිය
කියාත්මක කරනවා. ඒ ව්යාපෘතිෙය් ජලය ෙම් පෙද්ශෙය් අවශ්ය
සෑම තැනකටම ලබා ෙදනවා.

ඉහත කරුණු ඵල ගැන්වීමත් සමඟ පෙද්ශය
තුළ ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනය
රක්ෂිතය සමඟ ජලාශයට ෙවන් කළ යුතු ඉඩම්
පමාණය ෙහක්ටයාර් 381 පමණ ෙව්.

කථානායකතුමා

ජලාශයට යටවන පෙද්ශෙය් පදිංචිව සිටින පවුල්
ගණන නිශ්චිතව ලබා ගැනීම සඳහා එම පෙද්ශෙය්
මිනුම් කටයුතු සිදු කළ යුතුව ඇත. (මිනුම් කටයුතු
සිදු කිරීම තුළින් ෙමම නිවාස හා ෙද්පළ හඳුනා
ගැනීම සිදු කිරීමට නියමිතව ඇති නමුත්, මිනුම්
කටයුතු සිදු කිරීමට ගිය නිලධාරින්ට එම රාජකාරි
කිරීමට ඉඩ ෙනොදීම ෙහේතුෙවන් නිශ්චිතව පවුල්
ගණන පිළිබඳව ෙතොරතුරු දැනට ලබා දිය
ෙනොහැක.) එෙසේ වුවද, චන්දිකා ඡායාරූප මඟින්
ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුව හඳුනාගත් ෙගොඩනැඟිලි
ගණන 203කි. නමුත් ෙම්වා ස්ථීර ෙහෝ
තාවකාලිකව පදිංචි වී සිටින ස්ථාන ද යන්න ෙහෝ
තාවකාලික ෙගොඩනැඟිලි ද යන්න හඳුනා ෙගන
ෙනොමැත.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ෙමවැනි ව්යාපෘති සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීෙම්දී
රජය අනුගමනය කරනු ලබන ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්
ෙනොවන අවතැන් වූවන් පතිෂ්ඨාපනය කිරීෙම්
ජාතික පතිපත්ති කමෙව්දයන් අනුගමනය කරමින්
වන්දි ලබා දීමට කටයතු කරනු ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ගරු ඇමතිතුමනි, මැණික් ගඟ ව්යාපාරය සහ මවු ආර
ව්යාපාරය ෙම් විධියට ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් හරස් කරලා,
ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට දිය බිඳක් ෙදන්ෙන් නැතුව ඒ ජලය
හම්බන්ෙතොටට ෙගන ගියා. ෙම් ව්යාපාරෙයනුත් අදහස් කරන්ෙන්
ෙම් වතුර ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙයන් පිට ෙගනියන්නද කියලා
මම දැන ගන්න කැමතියි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ජලය කියන ෙද් ෙම් රෙට් සියලු
ජනතාවට අයිති වස්තුවක්. මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක
මැතිතුමා ගල් ඔය ව්යාපාරය හැදුවාට පසුව ඒ ජලෙයන් වැඩි
පමාණයක් ගිෙය් මඩකළපුව වැනි පෙද්ශවලටයි. ඒ නිසා ඔවුන්
අතර ජාතික සමගිය උද්දීපනය කරමින්-

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඇමතිතුමා, ෙමොනරාගල ඇතිමෙල් පෙද්ශයටත් ලබා ෙදන්න.
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එෙහමයි.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් පශ්නය ෙම්කයි. අවුරුදු ගණනාවක්
ෙගොවිතැන් කරලා, වවාෙගන ෙගවල් හදා ෙගන හිටපු ඒ ජීවිත ෙම්
ව්යාපාරය නිසා සහමුලින්ම නැති ෙවනවා. මහා සංඝයා වහන්ෙසේ
ඇතුළු
පිරිස්
ෙම්
සම්බන්ධව
උද්ෙඝෝෂණය
කළා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් අය -ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා
ෙදෙදෙනකු ඇතුළු පිරිස්- උසාවියට දමා නීතිමය කියා මාර්ග
ගත්තා. ෙම්ක සාධාරණද කියා මා අහනවා. ඒ අයට විරුද්ධතාවය
පකාශ කිරීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා කඩිනම්
මහවැලි ව්යාපාරය කරන අවස්ථාෙව්දී ඒ පෙද්ශවල ජනතාව
විශාල පමාණයක් අවතැන් වුණා. ඒ අය සියලුම ෙදනා ෙගන
ගිහින් ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය වාෙග් දුෂ්කර පෙද්ශවල පදිංචි කළා.
විශාල ජාතික ව්යාපාරයක් ඇති කරන විට ජනතාව අවතැන් වීම
නතර කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අවතැන් වන ජනතාව
ෙවනුෙවන් අවශ්ය පහසුකම් සැලසීමට රජය මඟින් කටයුතු කර
තිෙබනවා. දැන් අප හදනවා, දැදුරු ඔය ව්යාපාරය; රඹකැන් ඔය
ව්යාපාරය. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සෑම ව්යාපෘතියකින්ම
අවතැන් වුණු ජනතාව ඉතාම තිරසාර ෙලස වඩා ෙහොඳ පෙද්ශවල
පදිංචි කර තිෙබනවා. අෙනක් එක, ස්වාමින් වහන්ෙසේලා ෙහෝ
පෙද්ශෙය් කිහිප ෙදෙනක් අනවසරෙයන් අල්ලා ෙගන සිටින බිම්
පමාණය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පචණ්ඩත්වෙයන් කටයුතු කළාම
නීතිෙයන් ගත යුතු පියවර ගැනීමට රජය බැඳී සිටිනවා. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඒ කියන්ෙන් ඇමතිතුමා, ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා බෙලන් අල්ලා
ෙගන ඉන්නවා කියා ෙචෝදනා කරනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඒ කියන්ෙන් ෙම්ෙක් වතුර-

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැහැ, ඉන්නෙකෝ. ඒ නිසා යම් ව්යාපෘතියක් සැදීෙම්දී ඒ
ව්යාපෘතිය අනුව ඒ ව්යාපෘති බල පෙද්ශය -[බාධා කිරීමක්] දැන්
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔව්. අනිවාර්යෙයන්ම.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ෙහොඳයි. අපි හාමුදුරුවන්ට කියන්නම්.

පාර්ලිෙම්න්තුව

567
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

asked the Minister of Water Supply and Drainage:

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(a)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ෙහොඳයි. කියලා ජන්ද කිහිපයක් එකතු කර ගන්න බලන්න.

Will he state (i)

the date on which water will be provided to
people in Rathupaswala and surrounding
areas, who are unable to have their water
needs fulfilled due to oxidation of ground
water;

(ii)

whether an initial payment will be charged
from water consumers;

(iii)

if so, how much it is; and

(iv)

whether an additional amount other than
the initial payment will be levied in
providing water to households situated
along by-roads where no water pipes have
been laid?

රතුපස්වල හා ඒ අවට ජනතාව: නළ ජලය

ரத் பஸ்வல மற் ம் சுற் ப் றப் பகுதி மக்கள்:
குழாய் நீர்
PEOPLE IN AND AROUND RATHUPASWALA : PIPE-BORNE
WATER

4869/’14

15. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1):
(අ)

(i)

භූගත ජලය ආම්ලිකකරණය වීම නිසා තම ජල
අවශ්යතාවන් සපුරා ගැනීමට ෙනොහැකිව සිටින
රතුපස්වල හා ඒ අවට පෙද්ශවල ජනතාවට නළ
ජලය ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සඳහා ජල පාරිෙභෝගිකයින්ෙගන් මූලික මුදලක්
අය කරනු ලබන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;

(iv)

දැනට ජල නළ එලා ඇති මාර්ගවලට අමතරව
අෙනකුත් අතුරු මාර්ගවල පිහිටි නිෙවස් සඳහා
ජලය ලබා දීෙම්දී මූලික ෙගවීමට අමතරව ෙවනත්
මුදලක් අය කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) රතුපස්වල හා අවට පෙද්ශෙය් ජනතාවට නළ ජලය ලබා
දීෙම් ව්යාපෘතිය නිම කරන ෙතක් එම ජනතාවට අවශ්ය
පානීය ජලය අඛණ්ඩව බවුසර මඟින් ලබා දීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(b)

Will he inform this House whether action will be
taken to use water tankers to provide drinking
water necessary for the people in and around
Rathupaswala area until the completion of the
project to provide pipe-borne water to them?

(c) If not, why?
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ෙමම පෙද්ශෙය් ඉල්ලුම පකාරව අඛණ්ඩව නළ
ජල සම්බන්ධන ලබා ෙදන අතර, 2014 ජූලි මස
21වන දින වන විට ජල සම්බන්ධන 2595ක් ලබා
දී ඇත.

நீர் வழங்கல், வ காலைமப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(ii)

ඔව්.

(அ) (i)

(iii)

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය්
පවතින ගෘහස්ථ ජල සම්බන්ධන ගාස්තු
අනුව,
රුපියල්
17520/-ක්
සාමාන්ය
පාරිෙභෝගිකෙයකුෙගන් හා සමෘද්ධිලාභීන්ෙගන්
රුපියල් 5200/-ක් අය කරනු ලබන අතර,
ආපදාවට ලක් වූ රතුපස්වල පෙද්ශයට අදාළව
විෙශේෂයක් ෙසේ සලකා,

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

நிலக்கீழ் நீர் அமிலத் தன்ைமக்கு உள்ளாகி
ள்ளதால் தம நீர்த் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்ய
யாம ள்ள ரத் பஸ்வல மற் ம் அதைன
சுற்றி ள்ள பகுதிகளின் மக்க க்கு குழாய் நீர்
வழங்கப்ப ம் திகதி யா ;

(ii)

இதற்காக
நீர்
பாவைனயாளர்களிடமி ந்
ஆரம்பத் ெதாைகெயான் அறவிடப்ப மா;

(iii)

ஆெமனில் அப்பணத்ெதாைக எவ்வள ;

(iv)

தற்ேபா நீர்க் குழாய்கள் இடப்பட் ள்ள
தி
க க்கு
ேமலதிகமாக
ஏைனய
இைட
திகளி ள்ள
க க்கு நீர் வழங்குகின்ற
ேபா ஆரம்பத் ெதாைகக்கு ேமலதிகமாக ேவ
பணத்ெதாைக அறவிடப்ப மா

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ரத் பஸ்வல மற் ம் சுற் ப் றப் பிரேதசங்களி ள்ள
மக்க க்கு குழாய் நீர் வழங்கும் திட்டம்
ர்த்திய
ைட ம்வைர
அந்த
மக்க க்குத்
ேதைவயான
கு நீைரத் ெதாடர்ச்சியாக ப சர்கள்
லம் வழங்கு
வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

ගෘහස්ථ පාරිෙභෝගිකයන් සඳහා - රුපියල් 3000
+ වැට්
සමෘද්ධිලාභීන් සඳහා - රුපියල් 2000 + වැට්
පමණක් අය කරනු ලැෙබ්.
(iv)

මූලික ෙගවීමට අමතරව ෙවනත් මුදලක් අය
කරනු ෙනොලැෙබ්.

(ආ) නළ ජල පහසුකම් සපයා ඇති බැවින් බවුසර් මගින් ජලය
සැපයීෙම් අවශ්යතාවක් පැන ෙනොනඟී.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
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පාරවල් ෙකොන්කීට් කර තිෙබන නිසා, ඒ පාරවල් තිෙබන
පෙද්ශවලට වතුර දීම නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය යම් පියවරක්
ගන්නවාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා නිශ්චිත වශෙයන් ෙමොකක්ද ඒ පාර කියලා කිව්ෙවොත්
ඔය පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

පාෙද්ශීය සභාවට අයිති සියලු පාරවල්වල ෙම් තත්ත්වය
තිෙබනවා.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් පශ්නයට අදාළව කාරණයක්
කියන්න ඕනෑ. ෙමම පශ්නය අහන්ෙන් හයවැනි වතාවට කියලා
සටහන් කරලා තිෙබනවා. ෙමහි වැරදි සහගත තත්ත්වයක්
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ, නැහැ. දැනට පළමුවැනි කලාපය තුළ අතුරු පාරවල්
සියල්ෙල්ම ජල නළ එළමින් යනවා. 2,054 ෙදෙනකුට දැනටම
සම්බන්ධතා ලබා දීලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.

ඔව්. ෙම් පශ්නයට ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය මීට ෙපර පස් වතාවක් කල් අරෙගන
තිෙබනවා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

උදාහරණයක් කියන්නම්. කිනිගම-මාහරගම ෙකොන්කීට් පාර.

මෙගන් අහන පළමුවැනි වතාව.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම ඒ ගැන ෙහොයලා බලලා
ෙදන්නම්.

570

ඔබතුමාට විසඳුමක් ලබා

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නය නිසා ෙම් පාරවල් සියල්ලටම
වතුර ලබා දීම නැවතිලා තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ඔව්, ඒක හරි. ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න ෙමතරම් කල්
ගැනීම පිළිබඳව ඒ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට
වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න කල් යැව්ෙව්
ස්ථිර වශෙයන්ම ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් අමාත්යාංශය. ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න, ගරු ඩිලාන්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාට කල් අවශ්යයි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම් පශ්නය ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන්
පළමුවැනි වතාවට.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම් ව්යාපෘතිය අදියර තුනකින් කියාත්මක ෙවන්ෙන්, ගරු
කථානායකතුමනි. මට ඒ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් කරන්න
පුළුවන්. ඒ සඳහා මට විනාඩි දහයක් විතර ලබා ෙදන්න. ගරු
කථානායකතුමනි, මම දන්ෙන් නැහැ ඔබතුමා මට ෙවලාව ලබා
ෙදයිද කියලා. නමුත් මම ෙම් කාරණය ඉතා ෙකටිෙයන්
කියන්නම්. ෙමය ෙම් ගරු සභාෙව් විවාද කරපු පශ්නයක්.
රතුපස්වල ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහනය සලසා දීලා
තිෙබනවා. අද ඒ පෙද්ශෙය් ජල නළ එළමින් තිෙබනවා. අද
2,512ෙදෙනකුට ජල සම්බන්ධතාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ ඉතාම
අඩු මිලකට සහ කිසි දවසක ෙනොදුන්නු මිලකට. ඉතිරි
පාරවල්වලත් ජල නළ එළනවා. මම මන්තීතුමාට ෙපොෙරොන්දු
ෙවනවා, ඔය කියන පාරවල් සියල්ෙල්ම ඉතා ඉක්මනින් ජල නළ
එළන බවට.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔව්. ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත්යාංශෙයන් තමයි වැරැද්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම් පශ්නය පස් වතාවක් අහලා තිෙබන්ෙන් ෙවනත්
අමාත්යාංශයකින්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(Mr. Speaker)

ෙදවන වටය.
පශ්න අංක 1-2224/'12-(6), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව

571

572

(ஆ) (i)

ல யன - ெகாட்டெபால தி விஸ்தாிப்பின்
ேபா சு காிக்கப்பட்ட சுவர்ண மிக் காணிகள்
மற் ம் உாித் ாிைமக் காணிகள் ெதாடர்பில்
ேமற்ப காணி உாிைமயாளர்க க்கு எ வித
நட்ட ஈ ம் ெச த்தாமல்
தியின் எஞ்சிய
ேவைலகள்
நைடெப கின்றெதன
பிரேதச
மக்கள் குைறகூ வைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(ii)

ேவ
திகைள விஸ்தாிக்கும் ேபா
உாிய
தரப்பின க்கு நட்ட ஈ
வழங்க நடவ க்ைக
எ க்கப்பட்டவா
ேமற்குறிப்பிட்ட
தி
ெதாடர்பி ம் நடவ க்ைக எ க்கப்படாைமக்
கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ

(iii)

මාතර දිස්තික්කෙය්, මුලටියන - ෙකොටෙපොළ
මාර්ගය පුළුල් කිරීෙම් ව්යාපෘතිය ෙම් වන විට
කියාත්මක වන බව දන්ෙන්ද;

இ ெதாடர்பாக மீளாய் ெசய் குறிப்பிட்ட
காணிச் ெசாந்தக்காரர்க க்கு நட்ட ஈ வழங்க
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(iv)

ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்

මුලටියන-ෙකොටෙපොළ මාර්ගය පුළුල් කිරීම: වන්දි
ல யன - ெகாட்டெபால
நட்டஈ

தி விஸ்தாிப் :

WIDENING OF MULATIYANA-KOTAPOLA ROAD :
COMPENSATION

3831/'13

3. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மாண் மிகு
சார்பாக)

த்திக பதிரண

(The Hon. Ajith P. Perera - on behalf of - The Hon.
Buddhika Pathirana)

මහාමාර්ග,
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

වරාය

හා

නාවික

(ii)

එම මාර්ගය සඳහා මූල්යාධාර ලබා ගන්නා ලද
මූලාශ කවෙර්ද;

(iii)

ඒ සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;

(iv)

ෙම් වන විට ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ඉක්මවා වැය
වී ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(i)

(ii)

(இ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:
(a)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

මුලටියන - ෙකොටෙපොළ මාර්ගය පුළුල් කිරීෙම්දී
අත්පත් කර ගන්නා ලද ස්වර්ණභූමි ඉඩම් හා
සින්නක්කර ඉඩම් ෙවනුෙවන් එම ඉඩම් හිමියන්ට
කිසිදු වන්දි ෙගවීමක් සිදු ෙනොකර මාර්ගෙය් ඉදිරි
කටයුතු කරන බවට පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙචෝදනා
කරන බව දන්ෙන්ද;
ෙවනත් මාර්ග පුළුල් කිරීෙම්දී අදාළ පාර්ශ්වයන්ට
වන්දි ලබා දීෙම්දී කටයුතු කරන ආකාරයට ඉහත
මාර්ගය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු ෙනොකිරීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;

(iii)

ෙම් පිළිබඳව නැවත විමර්ශනය කර ඉහත ඉඩම්
හිමියන්ට වන්දි ෙගවීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(b)

Will he state (i)

whether he is aware that the project to
widen the Mulatiyana-Kotapola road in the
Matara District is being implemented at
present;

(ii)

the funding sources for the aforesaid road;

(iii)

the estimated expenditure for that purpose;
and

(iv)

the moneys spent exceeding the estimated
amount?

Will he inform this House (i)

whether he is aware that allegations are
levelled by the people of the area that
widening activities of the road are
continued without paying any
compensation for the landowners from
whom the Swarnabhumi lands and freehold
lands have been acquired for the expansion
of the Mulatiyana-Kotapola road;

(ii)

the reasons for not making arrangements to
pay compensation to the relevant parties in
relation to this road following the similar
procedure in paying compensation to the
relevant parties when widening other roads;

(iii)

whether action will be taken to pay
compensation to the above landowners
having examined this matter; and

(iv)

if so, what that date is?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

மாத்தைற மாவட்டத்தில்
ல யன - ெகாட்ட
ெபால
திைய விஸ்தாிக்கும் க த்திட்டம்
தற்ேபா ெசயற்ப த்தப்ப கின்றைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
இவ் திக்கு நிதி தவி ெபறப்ப ம்
லங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்; இதற்ெகன மதிப்பீ

ெசய்யப்பட் ள்ள
யாெதன்பைத ம்;
(iii)

பணத்ெதாைக

மதிப்பீ
ெசய்யப்பட் ள்ள பணத்ெதாைகக்கு
ேமலதிகமாக
இ வைர
ெசல
ெசய்யப்
பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?

(c)

If not, why?
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ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(ආ)

(i)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 10 - 4590/'13 (1), ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ෙවනුෙවන් මා ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(පශ්නෙයහි සඳහන් වනුෙය් තිහෙගොඩ-කඹුරුපිටිය-මාරවලෙකොටෙපොල මාර්ගෙය් මුලටියන සිට ෙකොටෙපොල දක්වා වූ
ෙකොටස සම්බන්ධෙයනි.)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(iii)

රුපියල් මිලියන 3,609.15යි.

(iv)

හඳුනා ෙගන ඇති අතිෙර්ක වැඩ ෙකොටස් සඳහා වන
ඇස්තෙම්න්තු ෙම් වන විට සකස් කරමින් පවතී. එබැවින්
මූලික පිරිවැය ඇස්තෙම්න්තුව ඉක්මවා වැය වී ඇති මුදල
නිශ්චිතව සඳහන් කළ ෙනොහැක.
ෙමම මාර්ගෙය් මුලටියන සිට ෙකොටෙපොල දක්වා ෙකොටෙසේ
පුළුල් කිරීෙම් කටයුතු සිදු කර ඇත්ෙත් ස්වර්ණභූමි සහ
සින්නක්කර ඉඩම් හිමියන් විසින් ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත මත
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ලබා දුන් ඉඩම්වලින් අවම ඉඩම් පමාණයක්
උපෙයෝගී කර ගැනීෙමනි.
එෙසේ වුවත්, ඌරුෙබොක්ක නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය
යටෙත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නගර
සංවර්ධනය සඳහා මාර්ගය ෙදපස ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීම
සිදු කර ඇත.

(ඇ)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

චීන සංවර්ධන බැංකු ණය

(ii)

කථානායකතුමා

ඔව්.

(ii)

(i)
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මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදු කරනු ලබන මාර්ග
පුළුල් කිරීෙම් ව්යාපෘති සඳහා මාර්ගය ෙදපස ඉඩම්
අයිතිකරුවන් ස්වකැමැත්ෙතන් ඉඩම් පරිත්යාග ෙකොට
සකසන ලද මාර්ග රාශියක් ඇති අතර, ෙමම මාර්ගයද එෙසේ
සංවර්ධනය කරනු ලබන ව්යාපෘති ගණයට අයත් ෙව්.
එබැවින් වන්දි ෙගවීෙම් අවශ්යතාවක් පැන ෙනොනඟී.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු කථානායකතුමනි, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා ඒ පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

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

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
තිකුණාමලෙය් අහස් යානා නඩත්තු මධ්යස්ථානයක්
පිහිටුවීම
தி ேகாணமைலயில் விமானப் பராமாிப் நிைலயம்
தாபித்தல்
ESTABLISHMENT OF AIRCRAFT BASE MAINTENANCE
CENTRE IN TRINCOMALEE

පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

පාර්ශ්වෙය්

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පශ්න අංක 7 - 4558/'13 (1), ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා.

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

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ෙවනුෙවන් මා ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මම
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

தல்வர்)

Hon. Speaker, page 13 of "The Sunday Times” of 6th
July, 2014 reports that China National Aero-Technology
Import Export Corporation - CATIC - has been
permitted to establish an Aircraft Base Maintenance
Centre in Trincomalee at a cost of over Rs. 5 billion - US
Dollars 40 million. It is also reported that this proposed
maintenance centre is to service all Chinese-made aircraft
of the Sri Lanka Air Force. The Government of Sri Lanka
has not denied these reports to date. Actually, they should
have clarified the situation, in my view.
The media has also reported that this matter was taken
up for discussion when the External Affairs Minister, the
Hon. G.L. Peiris met the External Affairs Minister of

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

India Shrimati Sushma Swaraj in New Delhi. The Sri
Lankan and the Indian media and commentators have also
drawn attention to the Indo-Lanka Accord because the
exchange of letters between the Prime Minister of India
and the President of Sri Lanka in July 1987, which was a
part of the Indo-Lanka Accord, made provision not to
allow our respective territories to be used for activities
prejudicial to each other’s unity, integrity and security.
This included not allowing Trincomalee to be used in a
prejudicial manner to India, just as much as the Indian
territory could not be used to harbour terrorists, who are
acting against Sri Lanka. Succeeding Governments have
confirmed this arrangement and this has been an
understanding,
which has guided the relationship
between our two countries.
Therefore, will the Minister of External Affairs make
a full statement on this matter to this House? I think the
House is entitled to know what the real situation is in
respect of the above-mentioned agreement with CATIC;
whether consultations or discussions were had with India
prior to reaching the above-mentioned agreement and
whether this matter was raised at the meeting between the
External Affairs Ministers of the two countries?
Thank you.
ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස් මහතා (විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
ெவளிநாட்ட

(ேபராசிாியர்)
வல்கள் அைமச்சர்)

ஜீ.எல்.

பீாிஸ்

-

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ෙම් පශ්නය
ඉදිරිපත් කරමින් මුලින්ම කියපු ෙද් වැරදියි. ඒක සත්ය කරුණක්
ෙනොෙවයි. එතුමා කියනවා, රජය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා
කියලා ෙම් ව්යාපෘතිය තිකුණාමලෙය් ස්ථාපිත කිරීමට. ඇත්ත
වශෙයන්ම එවැනි තීරණයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. රජය
තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන් අෙප් රටට අනිවාර්යෙයන්
පෙයෝජනවත්, හිතකර ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යෑමටයි.
ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේ අරමුණ තමයි, අහස් යානාවල උපකරණ
නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා මධ්යස්ථානයක්
පිහිටුවීම. ඒෙකන් ගලා එන පතිලාභ රාශියක් තිෙබනවා.
පථමෙයන්ම, ඒෙකන් අපට විෙද්ශ විනිමය විශාල පමාණයක්
ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෙම් අහස් යානා, ෙම් උපකරණ
පිට රට යවන්න සිදු වනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. අෙප් නිලධාරින්
පුහුණු කිරීමටත් ෙම් තුළින් අපට අවකාශ ලැෙබනවා. විෙද්ශීය
තාක්ෂණය අෙප් රටට ලබා ගැනීමටත් ෙමය ඉතාම ෙහොඳ
අවස්ථාවක්. ඉතින්, ෙම් සියලු සාධක සැලකිල්ලට භාජන කළ ශී
ලංකා රජය තීරණය කළා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙබෙහවින්
කාෙලෝචිත සහ පෙයෝජනවත් වැඩ පිළිෙවළක් කියලා. ෙමතුමා
ෙම් සම්පූර්ණ අවුල ඇති කරන්න හදන්ෙන් ෙම් ස්ථානය තිකුණාමලය- ගැන අවධානය ෙයොමු කරලායි. විවිධ විකල්ප
පිළිබඳව රජය අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. තිකුණාමලය
පිළිබඳව අදහසක් තිෙබනවාය කියලා සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.
එෙහත් ඒ පිළිබඳ තීරණෙය් තිකුණාමලය ගැන වචනයක්වත්
සඳහන් ෙවලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. රජෙය් තීරණෙය්
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සඳහන් වන්ෙන් ෙම් ව්යාපෘතිය ගැනයි. ෙම් ව්යාපෘතිය ෙහොඳ
ෙදයක්, ෙම්ක කිරීමට අප අදහස් කරනවා කියලා මිසක්, ඒ
ව්යාපෘතිය තිකුණාමලෙය් පිහිටුවනවා කියන එක ගැන කිසිෙසේත්
සඳහන් ෙවලා නැහැ. ඒ තීරණෙය් ස්ථානය ගැන කිසිවක් සඳහන්
ෙවලා නැහැ. එම නිසා ෙම් සම්පූර්ණ අවුල ඇති කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් මනඃකල්පිත පදනමක් මත මිස
කිසිෙසේත්ම සත්යවාදී පදනමක් මත ෙනොෙවයි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැනදී අවශ්යම සාධකය ෙමයයි.
ෙමහිදී අප ෙතෝරා ගත යුත්ෙත් ෙජට් යානා බැස්සවිය හැකි
ස්ථානයක්. අෙප් රෙට් එවැනි ස්ථාන තුනයි තිෙබන්ෙන්. එම
ස්ථාන තුන තමයි, කටුනායක, මත්තල හා තිකුණාමලය. ෙම්
ස්ථාන තුන ගැන හිතා බලලා ඉතාම ෙයෝග්ය -උචිත- ස්ථානය
කුමක්ද කියලා තීරණයක් ගන්න ෙවනවා. ඒක රජෙය් යුතුකමක්;
රජයට භාර වන ෙදයක්. නමුත් අවසාන තීරණයක් නැහැ.
තිකුණාමලෙය් අනිවාර්යෙයන් ෙම් ව්යාපෘතිය ස්ථාපිත කරනවාය
කියලා ඒ තීරණෙය් සඳහන් ෙවලා නැහැ.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සිතන පරිදි ෙම් පිළිබඳ මහා
ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. එතුමා හිතන විධියට,
බලාෙපොෙරොත්තු වන විධියට ෙම්ක ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතර
මහා ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා නැහැ.
ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ ඇමතිනිය වන ශීමතී සුෂ්මා ස්වරාජ්
මැතිනිය හමු වූ අවස්ථාෙව්දී එතුමිය මෙගන් ෙම් ගැන ෙතොරතුරු
ඉල්ලුවා. ඉතාම සුහද සාකච්ඡාවක් එතැන පැවැත්වුණා. ෙම්ක
කිසිෙසේත්ම අප රටවල් ෙදක අතර විශාල පශ්නයක් බවට පත්
වුෙණ් නැහැ. ඒක වැරැදි හැඟීමක්. ගරු කථානායකතුමනි, මා
ඉතාම පැහැදිලිව ෙම් ගරු සභාවට කියනවා ෙම්ක ෙබොර දිෙය්
මාළු බාන්න දරන උත්සාහයක් බව. ඒ උත්සාහය කිසිෙසේත්
සාර්ථක වන්ෙන් නැහැ.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ගිවිසුම් ගැන සඳහන් කළා.
ඉන්දියාව හා ශී ලංකාව අතර සුහදතාව සුරක්ෂිත කිරීමට කිසිම
ගිවිසුමක් අවශ්ය නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඉන්දියාෙව්
සුරක්ෂිතභාවයට, ඉන්දියාෙව් ස්ථාවරභාවයට විරුද්ධව ෙම් රට
පාවිච්චි කරන්න අප කිසිම ෙකෙනකුට අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ.
ඒකට ගිවිසුම් ඕනෑ නැහැ; ගිවිසුම් අවශ්ය නැහැ. ඒ රටවල් ෙදක
අතර තිෙබන ෙහොඳ හිත, මිතශීලීභාවය ඒකට සම්පූර්ණෙයන්ම
පමාණවත් ෙවනවා. ඒකට ගිවිසුම් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. අෙනක,
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙම් කාරණය ගැන දන්නවා.
එතුමා 1987 ගිවිසුම ගැන කථා කළාට, එතුමා මැනවින් දන්නවා
1987 හා වර්තමානය අතර විශාල ෙවනස්කම් ෙලෝකෙය් ඇති
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, අද චීනය
ඉන්දියාෙව් මහා පරිමාණෙය් ආෙයෝජන කරනවා. චීනය ගිහිල්ලා
ඉන්දියාෙව් මහා පරිමාණෙය් ආෙයෝජන කරනවා. එතෙකොට
එතුමා නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ දරන විධිෙය් ෛවරයක්,
සැකයක් ෙමතැන කිසිෙසේත් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව මම
අවසාන වශෙයන් ෙම් කරුණත් සඳහන් කළ යුතුයි. ෙමොකද, ඒක
වැදගත් කරුණක් වන නිසා. ශීමතී සුෂ්මා ස්වරාජ් මැතිනිය එම
උත්තරීතර
තනතුරට
පත්වීමට
ෙපර,
ඉන්දියාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් -ෙලෝක් සභාෙව්- විපක්ෂ නායිකාව හැටියට
කටයුතු කළ අවස්ථාවකදී අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා හා මම එතුමියව නවදිල්ලිෙය්දී හමු වුණා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී එතුමිය අපට ඉතාමත් අගනා පකාශයක් කළා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මතකෙය්ත්, මෙග් මතකෙය්ත් ඒක
අදත් රැඳිලා තිෙබනවා. එතුමියෙග් පකාශය ෙමෙසේයි, ගරු
කථානායකතුමනි. එතුමිය කිව්වා, "අපි රට තුළ පවතින රජය
විෙව්චනය කරනවා. ඒක විපක්ෂෙය් යුතුකමක්. අපි ඒක ඉහළම
තලෙය් සිට ඉෂ්ට කරන ෙදයක්. හැබැයි විෙද්ශ පතිපත්තිය
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සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාව හා විෙද්ශීය රටවල් අතර තිෙබන
සම්බන්ධතාව ගැන, ඒ ක්ෙෂේතය ගැන හිතන විට පශ්න ඇති
කරන්න, අවුල් කරන්න අපි කිසිෙසේත් ඉදිරිපත් වන්ෙන් නැහැ.
අපට තිෙබන්ෙන් එක හඬයි." කියලා. ෙමෙසේ පකාශ කෙළේ
වර්තමාන ඉන්දීය විෙද්ශ ඇමතිනියයි; ඒ කාලෙය් හිටපු විරුද්ධ
පක්ෂෙය් නායිකාවයි. අද ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා හැටියට සිටිනවා ෙසේම, එදා එතුමිය
ෙලෝක් සභාෙව් විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායිකාව හැටියට සිටියා. "අපි
අෙප් රටට ආදෙරයි. රට තුළ අපි ෙනොෙයක් වාද විවාදවලට
අවතීර්ණ ෙවනවා. එෙහත් ඉන්දියාවයි, ෙවනත් රටවල් අතරයි
පශ්න ඇති කිරීමට, ෙභ්ද ඇති කිරීමට අප කිසිෙසේත් අදහස්
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක වැරැදි ෙදයක් හැටියට අප දකිනවා. ඒක
ෙනොෙවයි අෙප් කාර්ය භාරය. අෙප් හෘදය සාක්ෂියට අනුව එෙසේ
කිරීමට අපට කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් නැහැ" කියලා සුෂ්මා ස්වරාජ්
මැතිනිය එදා පකාශ කළා. මා ඉතාමත් කනගාටු ෙවනවා, විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ඒ උපෙදස් අනුව කටයුතු ෙනොකිරීම ගැන.
ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන පැහැදිලි කිරීමට මට
යුතුකමක් තිෙබනවා. මම ෙමතැනදී සඳහන් කෙළේ, "The Sunday
Times" පුවත්පෙත් වාර්තාව ගැන ආණ්ඩුෙවන් පකාශයක්
ෙනොකරපු නිසා ෙම් ගැන පකාශයක් කරන්න කියලායි. මම ඒක
සඳහන් කෙළේ පිට රටකදී ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළයි. ෙකොෙහොම හරි, ආණ්ඩුවත්, විරුද්ධ පාර්ශ්වයත් ඉන්දුලංකා ගිවිසුම යටෙත් කියා කරන්න ඕනෑ ෙමෙහමයි කියලා
පිළිගැනීම ගැන එතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
නමුත් ෙමහිදී තවත් කාරණයක් කිවයුතුව තිෙබනවා. එතුමා
ෙම් ගරු සභාවට කිව්වා, තාක්ෂණය ලබා ෙගන ගුවන් යානා
නඩත්තු කිරීෙම් මධ්යස්ථානයක් ඇති කරනවා කියලා. ලංකාෙව්
තිෙබන්ෙන් කුඩා ගුවන් හමුදාවක්. අපට තිෙබන්ෙන් චීන ගුවන්
යානා 44යි. ඒ අතර Chengdu F-7 Air Guard Fighter යානාත්
තිෙබනවා. චීනෙය්ත් මිග් 21 නිෂ්පාදනය කිරීම 2013 දී
නැවැත්වුවා. එෙහම නම් තව ෙමොනවාද ෙමතැන ගන්න
තිෙබන්ෙන්?
Y-12 යානා 12ක් විතර තිෙබනවා. Y-12 යානා
අවුරුදු 30ක් විතර ලංකාෙව් repair කර තිෙබනවා. එෙහන්
ෙග්න්ෙන් එන්ජින් විතරයි. ඉතින් ෙම්ෙකන් ගන්න පුළුවන්
ෙමොනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙමහි repair කරනවා නම්,
ෙම්වා හදා ගන්න අවුරුද්දකට ෙඩොලර් මිලියනයක්වත් යන්ෙන්
නැහැ. බංග්ලාෙද්ශය බලන්න. බංග්ලාෙද්ශෙය් ගුවන් හමුදාෙව්
තිෙබනවා, චීන ගුවන් යානා 72ක්. ඒ 72ක් තිබුණත් තව අලුත්
ඒවාත් order කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒෙගොල්ලන්වත් ෙමෙහම
කරන්ෙන් නැහැ. මම කියන්ෙන් ෙම්වා චීනය ෙනොකළ, යල්
පැනපු ෙද්වල්. ඊට වඩා අෙප් ගුවන් හමුදාෙව් රුසියාෙව් ගුවන්
යානා 53ක් තිෙබනවා; ඇෙමරිකාෙව් පරණ ගුවන් යානා 40ක්
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපා කියලා
මම අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් කරුණාෙවන් ඉල්ලා
සිටිනවා.
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කිරීමට රජයට පූර්ණ අයිතියක් තිෙබනවා වාෙග්ම යුතුකමක්
තිෙබන බව මම ඔබතුමාට ෙගෞරව ෙපරටුව සඳහන් කරනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම්ක විවාදයක් කර ගන්න මට ඉඩ ෙදන්න බැහැ.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය විතරක් පැහැදිලි
කරන්නම්. දැනට එන්ජින් අලුතින් දැමීම හැර අෙනකුත් ෙද්වල්
ගැන අෙප් අයට පුහුණුව තිෙබනවා. මට කියලා තිෙබන්ෙන් ෙම්
සඳහා වර්ෂයකට සාමාන්යෙයන් ෙඩොලර් මිලියනයයි, ෙදකයි
යන්ෙන් කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම මම ඇමතිතුමාට කියන්න
කැමැතියි, ෙම්වා ගැන ෙසොයන්න කියලා. ෙම් සඳහා අවුරුදු 20කට
විශාල ණයක් ගන්න වුවමනාවක් නැහැ. අෙනක ෙජට් යානා
බස්සන්න පුළුවන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් තිෙබන්ෙන්
කටුනායකයත්, රත්මලාෙන්ත්. අෙනක තිෙබන්ෙන් හිඟුරක්ෙගොඩ.
තිකුණාමලෙය් ෙනොෙවයි. හතරවැනි එක තිෙබනවා, මත්තල.

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

මම පැහැදිලිව කිව්වා, මත්තල තිෙබනවා කියලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

නැහැ, ඔබතුමා කිව්ෙව්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

නැහැ, මම කිව්වා තිකුණාමලය- [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමා හිඟුරක්ෙගොඩ ගැන කිව්ෙව් නැහැ.
අෙනක් ඒවා කිව්වා. කටුනායක ගැන කිව්ෙවත් නැහැ.

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි පාවිච්චි කරන ඒ ගුවන් යානා
නඩත්තු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා වියදම් දැරිය යුතුයි. ඒ උපකරණ
අලුත්වැඩියා කිරීම, නඩත්තු කිරීම සඳහා අද සෑෙහන මුදලක්
වියදම් ෙවනවා. ඒ මුදල් පිටරටවලට යවන්ෙන් නැතිව අෙප් රෙට්ම
වියදම් කරලා අෙප් තරුණ පිරිසට ඒ පුහුණුව ලබා දීම ඉතාමත්
සුදුසු; පෙයෝජනවත් ෙදයක් හැටියට අපි දකිනවා. ඒ අනුව කටයුතු

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

මා හිඟුරක්ෙගොඩ ගැන කිව්ෙව් නැහැ. කටුනායක, මත්තල,
තිකුණාමලය කියන ඒ තුනම මා සඳහන් කළා. ඒ විකල්ප තුන
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙකොරියාෙව් රැකියාවල නියුතු ශී ලාංකිකයින්
ෙවනුෙවන් විශාම වැටුප් කමෙව්දයක් සකස් කිරීම
පිළිබඳ "සිරස" පවෘත්තිය

ெகாாியாவில் ெதாழில்ெசய் ம் இலங்ைகய க்கான
ஓய் தியத் திட்டம் பற்றிய "சிரச" ெசய்தி
"SIRASA" NEWS BULLETIN REGARDING PENSION SCHEME
FOR SRI LANKANS EMPLOYED IN KOREA

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මා
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.
ෙකොරියාෙව් රැකියාවල නියුතු ශී ලාංකිකයින් ෙවනුෙවන්
විශාම වැටුප් කමෙව්දයක් සකස් කිරීමට අවධානය ෙයොමුව ඇතැයි
ශී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලෙය් සභාපතිනි නීතිඥ සුමනා
ආරියදාස මහත්මිය විසින් සිදු කළ පකාශයක් නිසා ෙකොරියාෙව්
ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයින් අතර මතු වී තිෙබන මහත්
ෙනොසන්සුන්තාව හා සැකය පිළිබඳව මා ෙමම ගරු සභාෙව්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
2014 ජූලි මස 14වන දින "සිරස" රූපවාහිනිය මඟින් විකාශය
වූ මධ්යාහ්න 12.00 පවෘත්ති විකාශය තුළින් ෙකොරියාෙව්
රැකියාවල නියුතු ශී ලාංකිකයින් ෙවනුෙවන් විශාම වැටුප්
කමෙව්දයක් සකස් කිරීමට අවධානය ෙයොමුව ඇති බවට
පවෘත්තියක් විකාශය කරනු ලැබුවා.
ගරු කථානායකතුමනි එම පවෘත්තිෙය්දී අදහස් දැක්වූ සුමනා
ආරියදාස මහත්මිය කියා සිටිෙය්, "පණස්දහසක් පමණ -ඒකත්
වැරදියි, පණස්දහසක් නැහැ. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් සංඛ්යා දත්ත
ෙකොෙහන් ෙහොයා ගත්තාද කියලාඅෙප් ශී ලාංකිකයින්
ෙකොරියාෙව් ෙසේවය කරනවා. ෙකොරියානු රජෙය් රැකියා කරන විට
කර්මාන්තශාලා හිමියන් විසින් සමාජ ආරක්ෂණය සඳහා යම්
මුදලක් වැටුප්වලින් ඉතිරි කරෙගන තමයි ඒ අයට වැටුප්
ෙගවන්ෙන්. ලංකාවට ආපසු එනෙකොට ඒ මුදල් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
අතට ලබා ෙදනවා. එතෙකොට ඒ පිරිස් හිතන්ෙන් එය තමන්ට
ලැබුණු වැටුපක් නැත්නම් තමන්ට ඕන විධියට වියදම් කරන්න
පුළුවන් මුදලක් කියලායි. ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒ අය රිසි ෙසේ ඒ
මුදල් වියදම් කරනවා. හැබැයි, ඒ අය අනාගතය ගැන හිතන්ෙන්
නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කර තිෙබනවා.
ෙකොරියාවට ගිහිල්ලා, කර්මාන්තශාලා හිමිකරුවන් සමඟ
සාකච්ඡා කරලා, ඒ මුදල් සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයට ලබා
ෙගන, ඒ අයට අවුරුදු 60න් පස්ෙසේ විශාම වැටුප ලබා දීෙම්
කමෙව්දයක් අපි දැන් කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක
ෙකොරියාවට විතරක් සීමා වන්ෙන් නැහැ." කියලායි. මා දන්ෙන්
නැහැ, ෙකොරියාෙව් ජීවත් වන තරුණ තරුණියන්ෙග් ෙදමාපියන්ට
ෙනොමැති කැක්කුමක් ෙම් සුමනා ආරියදාස කියන මහත්මියට ඇති
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල බංෙකොෙලොත්
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ බංෙකොෙලොත් වුණු අරමුදල සම්පූර්ණ කර
ගැනීම සඳහා, පුරවා ගැනීම සඳහා ෙකොරියාෙව් වැඩ කරන
ජනතාවට, ඒ තරුණ තරුණියන්ට ලැෙබන මුදල් ටික ෙකොල්ල
කෑම සඳහා දරන පයත්නයක් තමයි ෙමතුමියෙග් ෙම් පකාශය තුළ
තිෙබන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි. ෙකොරියානු රෙට් ලංකාෙව්
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පුරවැසියන් රැකියාවක් කරනවිට, ඒ අදාළ ශමිකයන් රැකියාව
අවසන් කර ලංකාවට එන විට ඔවුන්ෙග් මාසික වැටුෙපන් අඩු
කරගත් සහ ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් ෙගවන ලද ෙකොටස්වල
එකතුව ශමියකයන්ට මුදලක් ෙලස අතට ලැෙබනවා. ඒක
ඔවුන්ෙග් අයිතියක්. ඒක ෙකොෙහොමද වියදම් කරන්ෙන් කියන එක
ගැන ෙම් මහත්මියට තිෙබන කැක්කුම ෙමොකක්ද කියලා ෙත්රුම්
ගන්න අපට තවමත් බැහැ. අප දන්නා අන්දමට එම මුදල ෙයොදා
ෙගන ෙමවැනි අරමුදලක් ෙගොඩ නැඟීම සම්බන්ධෙයන්
ෙකොරියාෙව් ෙහෝ ෙවනත් රටවල ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයින්
සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට ඇති බවක් ෙපෙනන්නට නැහැ. අඩුම
තරමින් මා දන්නා පරිදි ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශය සමඟ ෙහෝ ෙම් පිළිබඳව කිසිදු සාකච්ඡාවක් කරලා
නැහැ. ඔවුන්ට අයත් අරමුදල් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල භාරයට
ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරන්ෙන්, හුෙදක් එම ෙසේවකයින්ෙග්
සුබසිද්ධිය සඳහා ෙනොව ආණ්ඩුව සහ ශී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ
අරමුදල මුහුණ දී සිටින මුදල් අර්බුදය සමනය කර ගැනීම සඳහා
බව ෙපනී යනවා.
ෙකෙසේ නමුත් එවැනි විශාම වැටුප් කමෙව්දයක් සකස් කළ
ෙහොත් ඔවුන්ට පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් වයස අවුරුදු 60
පිරීෙමන් අනතුරුවයි. එවිට එම පුද්ගලයින්ට, තමන් විසින් අතිශය
දුෂ්කරතාවන් මධ්යෙය් උපයා ගත් තමන්ෙග් මුදල්, තමන්ට හැකි
පරිදි පරිශීලනය කිරීමට වසර ගණනාවක් බලා සිටිය යුතු වනවා.
උදාහරණයක් ෙලස වයස අවුරුදු 35ක පුද්ගලෙයකු නම් ඔහුට
වසර 25ක් බලා සිටීමට සිදු ෙවනවා. එෙසේම එම මුදල් ශී ලංකා
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයට ලබා ගත් පසු වසර ගණනාවක් තුළ
එම මුදල්වලට කුමක් සිදුවන්ෙන් ද යන්නත් පැහැදිලි නැහැ. මීට
ෙපර ද ෙමවැනි උත්සාහයක් තිබුණා. ඒ පිළිබඳව යම් යම් ෙවබ්
අඩවිවල වාර්තා ෙවලා තිබුණා.
මීට ෙපර ද, ආණ්ඩුව විසින් ෙමවැනි උත්සාහයන් දරන ලද
අතර 2011 ෙදසැම්බර් මස 16 වැනි දින ෙහෝ ආසන්න දිනයක මා
ෙමෙලසම ස්ථාවර නිෙයෝග 23/2 යටෙත් පශ්නයක් ඉදිරිපත්
කරමින් ෙම් පිළිබඳව විමසා සිටියා. එම අවස්ථාෙව් එයට පිළිතුරු
දුන් විෂය භාර ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියා සිටිෙය්, එය ෙවබ් අඩවියක් මඟින් පචාරය
කරන ලද මඩ පවෘත්තියක් බවත්, තමන් ෙකොරියානු සංචාරෙය්දී
සිදු කෙළේ වසර 05කින් ලබා ගත යුතු එම අරමුදල ලබා ගැනීමට
ෙනොහැකිව තිබූ ගැටලු සහගත තත්ත්වය ෙකොරියානු රජය සමඟ
එක් වී විසඳා දුන් බවත්ය. එෙමන්ම කිසිෙසේත් එම පතිලාභීන්ට
එම මුදල ලබා ගැනීමට අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වන ෙතක් සිටිය යුතු
නැති බවත් අමාත්යවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අවධාරණෙයන්
කියා සිටියා. එෙසේ කියා තිබියදී තමයි සුමනා ආරියදාස මහත්මිය
විසින් ෙමවැනි පකාශයක් සිදු කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය
තුළ ෙපොදුෙව් විෙදස්ගත ශමිකයින් අතරත්, විෙශේෂෙයන්
ෙකොරියාව තුළ රැකියා කරන ශී ලාංකික ෙසේවක ෙසේවිකාවන්
අතරත් ෙගොඩ නැගී තිෙබන ෙමම ව්යාකුලත්වය පිළිබඳව ෙමම
ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනවා. එෙසේම ශී ලංකා සමාජ
ආරක්ෂණ මණ්ඩලය අයත් ගරු විෂය භාර අමාත්යතුමා පහත
පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. මා හිතන්ෙන් ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා ෙමම පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ෙද්විය කියායි.
01.

ශී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ඉහත පකාශ
ෙකොට ඇති අන්දමට විෙදස්ගත ශමිකයින්ට විශාම වැටුප්
කමයක් ෙයෝජනා කර තිෙබ්ද?

02.

එම මුදල් ෙකොරියාව තුළ රැකියා කරන ශී ලාංකික ෙසේවක
ෙසේවිකාවන්ට අයිති බව පිළිගන්ෙන්ද?

03.

ෙමම විශාම වැටුප් කමය පිළිබඳව විෙදස්ගතව රැකියා
කරන්නන් සමඟ ෙහෝ අදාළ පාර්ශ්වයන් සමඟ - ඒ
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කියන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, ෙකොරියාෙව්
අනිකුත් අදාළ අංශ සමඟ- යම් සාකච්ඡාවක් කර තිෙබ්ද? ඒ
සඳහා ඔවුන්ෙග් එකඟතාව ලැබී තිෙබ්ද?
04.

ෙමම පයත්නය වැරදි බව පිළිගන්ෙන්ද? එය නතර
කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන කරුණු පිළිබඳව ෙම් ගරු
සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

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

ேவைலவாய்ப்

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් මුදල්
අමාත්යාංශයට වුණත්, මෙග් නමත් සඳහන් වී තිෙබන නිසා
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මම ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා
කියන ලද ෙබොෙහෝ කාරණා නිවැරදියි. ෙම් සමාජ ආරක්ෂණ
මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමිය ෙමොන පදනමකින් ෙම් වාෙග්
පකාශයක් කළා ද කියා අප දන්ෙන් නැහැ. ෙකොරියාෙව් වැඩ කරන
අෙප් ආදරණීය ශී ලාංකිකයින්ෙග් සංඛ්යාවත් වැරදියි. එෙහම
දත්තයක්වත් එතුමිය ෙසොයා ෙගන ෙනොතිබීෙමන් ෙපනී යන්ෙන්
ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලෙය් ව්යාපාර
කටයුතු යනාදිය දියුණු කර ගැනීමට අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළත්
හරියට ෙගොනු කර ගැනීමට එතුමියට තිෙබන ෙනොහැකියාවයි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොරියාෙව් වැඩ කරන අෙප් ෙම්
ආදරණීය ශමිකයන්ෙග් විශාම වැටුප් පිළිබඳව මීට ෙපරත් ගරු
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව විධියටම විවිධ ෙවබ් අඩවිවල
අසත්ය වාර්තා වුණු බව මා පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ. ඒ ෙවබ්
අඩවිවල වාර්තා ෙවච්ච අසත්ය ෙද්වලට වඩා ෙලොකුයි, සුමනා
ආරියදාස මැතිනිය කිව්ව අසත්ය ෙද්. ඒක පට්ටපල් අසත්යයක්.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ශී ලාංකික ශමිකයන්ට ලැෙබන ෙම්
ෙගවීමට ''කුන්මින්'' කියා කියන්ෙන්. ඒකට සියයට 4.5ක්
හාම්පුතාෙගන් කපනවා. සියයට 4.5ක් ෙම් අයෙග් වැටුෙපන්
එකතු කරනවා. ඒ අයෙග් අවුරුදු තුන හතරක ෙසේවා කාලය
අවසානෙය්දී ඒ අය එන්න ඉස්ෙසල්ලා, ඒක ඒ අයට ලබා ෙදන්න
කියා ඉල්ලුම් කළ යුතුය කියා තිබුණා. එෙහම ඉල්ලුම් කළාම ඒ
ෙවලාෙව්ම ඒ මුදල ඒ අයෙග් ගිණුමට බැර ෙවනවා. මීට පථම
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය අහපු කාලය
ෙවනෙකොට ඒ අය ඒ රෙටන් පිට ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා ඉල්ලුම්
කරලා තිබුෙණ් නැත්නම් ඒ අයට ඒ හිමිකම නැතිව තිබුණා. එම
නිසා 13,000ක් වාෙග් පිරිසකට ෙනොදැනුවත්කම නිසා ඒ මුදල
ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වුණා.
හැබැයි, මම ෙකොරියාවට ගිහිල්ලා, ෙකොරියාවත් එක්ක
සාකච්ඡා කරලා, එෙහම ඉල්ලුම් කරන්න බැරි වුණු දහතුන්දාහකට
වැඩි පිරිසකටත් ෙම් මුදල දැන් ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් මුදල
සම්පූර්ණෙයන් ම අයිති ඒ පුද්ගලයන්ට. එෙහම නැතිව සුමනා
ආරියදාස මැතිනියට ෙනොෙවයි. ඒ පුද්ගලයන්ට අයිති ෙම් මුදල ඒ
පුද්ගලයන්ට අයිති විධියට පාවිච්චි කිරීෙම් අයිතියත් ඒ
පුද්ගලයන්ටමයි තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, අප උත්සාහ කරන්ෙන් සයිපස්වලත්
ෙම් තත්ත්වය ඇති කර ගන්නයි. සයිපස්වල ෙම් කතන්දරය ෙම්
විධියට ෙනොෙවයි තිෙයන්ෙන්. සයිපස් රෙට් නීතිය අනුව EU එෙක්
සාමාජිකයින් නිසා ඒ රෙට් නීතිය අනුව ෙම් මුදල ලබා ගත හැකි
ෙවන්ෙන් ඒ අයට අවුරුදු හැට පැන්නාට පස්ෙසේ පමණයි. අප ෙම්
උත්සාහ කරන්ෙන් සයිපස් රෙට්ත් අවුරුදු 60 වනතුරු ඉන්ෙන්
නැතිව, ඒ අයෙග් රැකියාව අවසාන වුණාම ෙම්ක ලබා ගන්නයි.
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නමුත් EU එෙක් සාමාජිකෙයක් නිසා සයිපස් රට EU එෙක්
තිෙබන නීති පතිපාදන මත ෙම්ක ෙදන්න බැහැ කියා කියනවා.
නමුත් අප දිගටම උත්සාහ කරනවා, ෙකොරියාෙව් වාෙග්ම
සයිපසෙය් රැකියාව කරන අයටත් ෙම්ක ලබා ෙදන්න. එම නිසා
සුමනා ආරියදාස මැතිනියට තමන්ෙග් මණ්ඩලෙය් කටයුතු දියුණු
කර ගන්නට අවශ්ය නම් ඒකට ෙවන ෙවන ෙද්වල් කරන්නට
පුළුවන්. හැබැයි, ෙකොරියාෙව් සිටින අෙප් ආදරණීය ශමිකයන්ෙග්
ෙම් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට මම ඇමතිකෙම් සිටිනකන් සුමනා
ආරියදාස මැතිනියට අත තියන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම ඉඩ
ෙදන්නත් බැහැ. එෙහම සාකච්ඡාවක් කරලාත් නැහැ. එෙහම
සාකච්ඡාවක් කරන්න අයිතියක් සුමනා ආරියදාස මැතිනියට
ඇත්ෙතත් නැහැ.
අෙනක් කාරණය, විෙශේෂෙයන්ම ෙකොරියාෙව් ෙසේවය කරන
සංඛ්යාව පිළිබඳවවත් ෙනොදත් ෙකෙනක් ඒ කාරණා කටයුත්ත
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොරියාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි අෙනක්
රටවලත් ෙසේවය කරන ශී ලාංකික ශමිකයන් ෙවනුෙවන් අපි
විශාම වැටුප් කමයක් මීට ඉහත දී ෙයෝජනා කළා. හැබැයි අපි ඒ
ෙයෝජනාව කෙළේ, අර ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විශාම වැටුප් කමය සහ
ස්වයං රැකියා කරන අය සඳහා වන විශාම වැටුප් කමයත් කියන
ෙදක එක්කයි. රට තුළ මතු වූ විවිධ උද්ෙඝෝෂණ මධ්යෙය්
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විශාම වැටුප් කමය කියාත්මක කිරීම
අත්හිටවපු නිසා ස්වයං රැකියා කරන අය සඳහා ෙයෝජනා කරන
ලද විශාම වැටුප් කමයත්, විෙද්ශගත ශමිකයන් සඳහා වන විශාම
වැටුප් කමයත් යන ෙදකම කියාත්මක කරන්නට බැරි වුණා. ෙම්
අවුරුද්ද අවසාන වන්නට ඉස්සර ෙවලා ෙකොරියාෙව් ෙනොෙවයි,
ෙකොරියාව ෙනොවන අෙනක් සියලුම රටවලත් ෙසේවය කරන ශී
ලාංකික ශමිකයන් සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් හදන්න අපි දැන්
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ඕනෑ නම් ෙකොරියාෙව් ෙසේවය කරන
අයටත් දැනට දායක වන එම සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට අමතරව
ෙම් කමයටත් දායක වන්නට පුළුවන්. ඒක optional; ඒක
mandatory නැහැ. ඒකට අමතරව දායක වන්නට පුළුවන්. දැනුත්
ඕනෑ නම් ඒ අයට ෙම් ශී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලෙය්
ෙවනත් කමයක් තිෙබනවා නම්, එයටත් දායක වන්නට පුළුවන්.
හැබැයි ඒකට බල කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එම කාරණා කටයුතු
කරනෙකොට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, සමහර ෙවලාවට ෙම්
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලෙය් අය එක්කත් ඒ ගැන සාකච්ඡා
කරන්න. හැබැයි ෙම් වාෙග් අමන පකාශ කරනෙකොට ඒ අයත්
එක්ක කටයුතු කරන්න බැහැ යි කියන එක අපට දැන් ෙත්රිලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා මා පැහැදිලිවම කියන්ෙන්, ෙම්ක නැති
පශ්නයක් මතු කරන්නට දැරූ උත්සාහයක් කියන එකයි. එෙහම
කතන්දරයක් නැහැ. ෙකොරියාෙව් සිටින ශමිකයන්ටයි ෙම් මුදල
සියයට සියයක්ම අයිති වන්ෙන්. ඒ අයට ඕනෑ විධියට ඒක පාවිච්චි
කරන්නට පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට ඒ අයෙග් ෙනොදැනුවත්කම
නිසා එෙහන් පිට ෙවන්නට ඉස්සර ෙවලා ඉල්ලපු නැති නිසා අහිමි
වුණු මුදලත් අපි දැන් ඒ අයට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ ඒ අයට හිමි සමාජ ආරක්ෂණ මුදලට
කිසිම ආයතනයක කිසිම ෙකෙනකුට අත තියන්න අපි ඉඩ
ෙදන්ෙන් නැති බව. ඒක ඒ අයෙග් අයිතියක්.
ඊළඟට, අවසානෙය් ගරු මන්තීතුමා අහනවා, ෙම් පයත්නය
පිළිගන්ෙන් නැද්ද කියලා. එෙහම පයත්නයක් නැහැ, ගරු
මන්තීතුමනි. එතුමිය කළ පකාශයක් පසු ගිය ජූලි 14වැනි දා
දහවල් 12.00 ට "සිරස" නාලිකාෙවන් විකාශය වුණා. නමුත් ඊෙය්
රාතී "සිරස" පවෘත්ති විකාශය මඟින් අපට සාධාරණයක් ඉෂ්ට
කළා. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පැත්ෙතනුත් මතය
ඉදිරිපත් කරන්න අපට ''සිරස'' ආයතනය අවසර දුන්නා. අපි ඒ
ගැන ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා මා පැහැදිලිවම කියන්නට
ඕනෑ, අපි කිසිම ආකාරයකින් ෙකොරියාෙව් ෙසේවය කරන ෙම්
ශමිකයන්ෙග් අයිතිවාසිකමට අත තියන්ෙන් නැහැ, එෙහම අත
තියන්න එන ෙකෙනකුට අත තියන්න ඉඩ ෙදන්ෙනත් නැහැ යි
කියන කාරණය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා]

"බර්ටි දිසානායක පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය."

ඊළඟට, එතුමාම අහන විධියට අෙනකුත් රටවල ෙසේවය කරන
විෙද්ශ ගත ශී ලාංකික ශමිකයන් එක්කත් අපි විවිධාකාරෙයන්
සාකච්ඡා කරලා, අෙප් අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්ත්
සාකච්ඡා කරලා, ILO සංවිධානයත් එක්කත් කථා කරලා ෙම්
අවුරුද්ද ගත වන්නට ඉස්සර ෙවලා ඒ අයටත් සාධාරණ විශාම
වැටුප් කමයක් ඇති කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. හැබැයි, ඒ
බලාෙපොෙරොත්තුව අනුව එම විශාම වැටුප් කමය ඇති
කරනෙකොටත් ෙකොරියාෙව් ෙසේවය කරන ශමිකයන්ෙග් ෙම් සමාජ
ආරක්ෂණ අරමුදලට අපි අත තියන්ෙන් නැහැ. ඒ අයටත් ඕනෑ නම්
එයට අමතරව ෙමයට දායක වීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය මතු කිරීම සම්බන්ධෙයන්
අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. සුමනා
ආරියදාස මැතිනියට ස්තුතිවන්ත වන්නට අනුර දිසානායක
මන්තීතුමාට පුළුවන්, නැති පශ්නයක් ඇති කරලා එතුමන්ලාටත්
ලකුණු ටිකක් දමා ගන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාට. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

BILLS PRESENTED

කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත
ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட

லம்

PRESCRIPTION (SPECIAL PROVISIONS) BILL
"ශී ලංකාෙව් පැවැති යුද තස්තවාදී කණ්ඩායමක කියාකාරකම්
ෙහේතුෙකොටෙගන අධිකරණවලදී තම අයිතිවාසිකම් අනුව කියා කිරීමට
ෙහෝ තමන් ෙවනුෙවන් විත්තිවාචක ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකි වු
තැනැත්තන් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ නීතිමය විධිවිධාන සැලැස්වීමට
හැකිවීම සඳහා ද ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා ද වූ පනත්
ෙකටුම්පතකි."

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා විසිනි.
2014 අෙගෝස්තු 05 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි
ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.

நீதி அைமச்சாின் சார்பாக மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த
சில்வா அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2014 ஓகஸ்ட் 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம்
ைற
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Minister of Justice; to be read a Second time upon Tuesday, 05th
August, 2014 and to be printed.

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

බර්ටි දිසානායක පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
ேபர்ட்

திஸாநாயக்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

BERTY DISSANAYAKE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ச க ேசைவகள்
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, පළිෙබෝධ නාශක
පාලනය කිරීම යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම වැඩ බලන
කෘෂිකර්ම අමාත්ය ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා.

පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම් පනත :
නිෙයෝග
பீைடெகால் கைளக் கட் ப்ப த்தல்
சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள்

CONTROL OF PESTICIDES ACT : REGULATIONS
[අ.භා. 2.29]

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා
අමාත්යතුමා)

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා :
"1980 අංක 33 දරන පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම් පනෙත් 23 වැනි
වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 26 වැනි වගන්තිය යටෙත්
කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2014 ජූලි 10 දිනැති අංක
1870/63 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරණු ලැබ, 2014.07.11
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය."

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

(Mr. Speaker)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා.

කෘෂිකර්ම

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Acting Minister of Agriculture)

කථානායකතුමා

ஷ நாணாயக்கார)

(වැඩබලන

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - பதில் கமத்ெதாழில் அைமச்சர்)

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

584

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. දැන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

585
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අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.

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

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ලැබී ඇති කාලය
තුළ ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව යම් කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කිරීමට
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගත වූ දශක තුන තුළ පළිෙබෝධ නාශක පාලනය සඳහා ඉතාම
වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත් කිහිපයක් අප පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත
කළා. ඒ වාෙග්ම නිෙයෝග සම්මත කළා. ඒවා ෙම් දක්වා
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. මුල්ම පනත වන 1980 අංක 33
දරන පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම් පනත, ඒ වාෙග්ම 1994
අංක 06 දරන පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම් (සංෙශෝධන)
පනත, 2011 අංක 31 දරන පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම්
(සංෙශෝධන) පනත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කර තිබුණා,
ඒ වාෙග්ම නිෙයෝග පනවා තිබුණා. නමුත් ෙමම නිෙයෝග තුළින්
අද කාලයට ගැලෙපන විධියට එම නිෙයෝග මාලාෙව් යම් යම්
ෙවනස්කම් කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම පළිෙබෝධ නාශක පිළිබඳව කථා කෙළොත්, අෙප්
පරිසරය, අෙප් භූමිය, ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය රැෙකන
ආකාරයට ෙමම පළිෙබෝධ නාශක පරිහරණය කිරීම පිළිබඳව
ෙමෙහයවීමක්, නියාමනයක් කිරීමට සිදු ෙවලා තිෙබන බව අප
කවුරුත් පිළිගත යුතුව තිෙබනවා. එය ඉතාම වග කීෙමන් කිව
යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝගවලට, ඒ වාෙග්ම ගබඩා කර ඇති
නිෂ්පාදනවලට, සකස් කළ ආහාරවලට, දැවවලට, ඇඳුම්වලට, ඒ
වාෙග්ම අපාණික වස්තූන්වලට හානි කරන, පීඩාකාරී, ෙයෝග්ය
නැති, මහජන ෙසෞඛ්යයට හා ස්වස්ථතාවට අහපත් වූ කෘමීන්, ඒ
වාෙග්ම වල් පැළෑටි, ක්ෂුද ජීවින්, ෛවරස් පාලනය කිරීම සඳහා
විවිධ පළිෙබෝධ නාශක ෙයොදා ගන්නවා.
විෙශේෂෙයන්ම අද තිෙබන රසායනික කෘමිනාශක වැඩිෙයන්
භාවිතයට ආෙව් 1960න් පසු ෙලෝකෙය් පැතිර ගිය හරිත
විප්ලවයත් සමඟයි. අස්වනු පමාණය වැඩි කර ගැනීමත්, එම
අස්වනු ඉක්මනින් ලබා ගැනීමත් තමයි එකල බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ්. ඒ සඳහා විවිධ ෙද් කළා. ඒ අතර තුර ෙමම කාර්ය භාරෙය්දී
පළිෙබෝධ නාශකවලටත් විෙශේෂ තැනක් ෙදනු ලැබුවා. නමුත්
සම්පදායික කෘෂි කර්මාන්තයක් පවතින රටක් හැටියට අෙප් ෙගොවි
ජනතාව අනාදිමත් කාලයක් තිස්ෙසේ පළිෙබෝධ සඳහා පරිසරය
සුරැෙකන ආකාරයට විවිධ ෙද් පාවිච්චි කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම වී ෙගොවිතැෙන්දී අෙප් පැරණි ෙගොවීන් විවිධ ෙද්
භාවිතා කර තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙකම් කම පාවිච්චි කර
තිෙබනවා වාෙග්ම ෙදොඹ ෙතල්, ෙකොෙහොඹ යුෂ ආදී ෙද්වල්
පාවිච්චි කළා. අෙප් භූමියටවත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙසෞඛ්යයටවත්
ඒවායින් හානියක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. එම නිසා ෙම් තත්ත්වයන්
ගැන සලකා බැලීෙම්දී කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට ඉදිරි වසර
කිහිපය තුළ යම් පාලනයක් කරමින් වසර 2020 වන විට
ෙසෞඛ්යයට හිතකර, භූමියට හිතකර, ජනතා ෙසෞඛ්යයට හිතකර
ආකාරයට පරිසර හිතකාමී ෙලස ෙමම කටයුත්ත කිරීමට සිද්ධ
ෙවනවා. එහිදී විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ඒකාබද්ධ
පළිෙබෝධ මර්දන වැඩසටහන් පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම වල් පැළ
මර්දනය කිරීම සඳහා යන්ත සූත භාවිතය, බීජ සිටුවීෙම්දී යන්ත
පාවිච්චිය වැනි ෙද් ෙගොවි ජනතාව අතර පචලිත කිරීමට යාය
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ආදර්ශන කමය ඉතාම පුළුල් ෙලස කියාත්මක කිරීමට ඉදිරි වර්ෂය
තුළ සැලසුම් කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම නිෙයෝගවල
වැදගත්කම පිළිබඳව මා කරුණු කීපයක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම 1997 ෙපබරවාරි 07 වැනි දින ගැසට් නිෙව්දනය
මඟින් පැන වූ නිෙයෝගවලත් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
නිෙයෝගවලත් අතර තිෙබන ෙවනස පැහැදිලි කර දීමට මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 1997 ෙපබරවාරි 07 වැනිදා පැනවූ
නිෙයෝග අනුව පළිෙබෝධ නාශකයක් අලුතින් ලියා පදිංචි කිරීෙම්
බලපත ගාස්තුව වශෙයන් අය කෙළේ රුපියල් 8,000යි. අද
ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග තුළින් බලපත ගාස්තුව රුපියල්
100,000 දක්වා වැඩි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එය
ෙකොටස් ෙදකකින් අය කරන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
බලපතලාභිෙයකුට එය ෙකොටස් ෙදකකින් ෙගවීමට සිදු වනවා.
ආපසු ෙගවනු ෙනොලබන ලිපිෙගොනු ගාස්තුවක් වශෙයන් රුපියල්
75,000ක් ද ඉල්ලීම පිළිගැනීෙම්දී ලියා පදිංචිය සඳහා අය කරනු
ලබන රුපියල් 25,000ක් ද වශෙයන් එම රුපියල් 100,000 නියම
කර තිෙබනවා.
ඊළඟ කාරණය තමයි, කලින් පූර්ව ෙකොන්ෙද්සි පැනවීමක්
තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. නමුත් ෙමම නිෙයෝග යටෙත්
පළිෙබෝධ නාශක ආනයනය කරන්නන්ට ගබඩා පහසුකම් හා
ෙබදා හැරීෙම් පහසුකම් තිෙබ්දැයි පරීක්ෂාවට ලක් කරලායි ෙමම
බලපතය නිකුත් කරන්ෙන්. ඒක අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
නිෙයෝගවල දකින්න තිෙබන පැහැදිලි ෙවනසක්.
ඊළඟ කරුණ තමයි, ලියා පදිංචි පළිෙබෝධ නාශක ආනයනය
කිරීම සඳහා පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලය මඟින්
බලපත දීෙම්දී මුදල් අය කිරීමක් කෙළේ නැහැ කියන එක. නමුත්
ෙමම නිෙයෝග යටෙත් රුපියල් 1,000ක් වූ බලපත ගාස්තුවක් ද
සමඟ ෙරජිස්ටාර්වරයාෙග් ලිඛිත අනුමැතියක් ලබා ගැනීම අවශ්ය
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පළිෙබෝධ නාශකවල සකිය බව තහවුරු කර
ගැනීමට ෛජව සඵලත්ව සහතිකයක් ලබා ගත යුතුයි කියලා ෙමම
නිෙයෝගවල සඳහන් වනවා. දැනට කියාත්මක වන නිෙයෝග අනුව
සඵලත්ව සහතිකයක් ලබා ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ.
නමුත් අලුත් නිෙයෝග අනුව පළිෙබෝධ නාශකයක් ලියා පදිංචි කර
වසර 6ක් සම්පූර්ණ වීෙමන් පසු නැවත බලපතය ලියා පදිංචි
කිරීෙම්දී රජෙය් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයකින් පළිෙබෝධ නාශකවල
සකිය බව තහවුරු කර ගැනීමට ෛජව සඵලත්ව සහතිකයක් ලබා
ගැනීම අනිවාර්ය කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දැනට තිෙබන කමය
අනුව පථමවරට ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී ක්ෙෂේත ඇගයීම් වාර්තාවක්
අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද සම්මත කරන නිෙයෝග අනුව
අදාළ පරිශය සඳහා පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර්වරයාෙගන් ලබා
ගත් ක්ෙෂේත ඇගයීම් වාර්තාව අත්යවශ්ය කිරීම මඟින් පළිෙබෝධ
නාශක ගබඩා, ඒවා තැබීමට සුදුසු පරිසරවල තිබීම සහතික කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ අනුව ආනයනකරුවන් පළමුවරට ලියා
පදිංචි කිරීෙම්දී ක්ෙෂේත ඇගයීම් වාර්තාව ඉතාම වැදගත් වනවා. ඒ
වාෙග් වැදගත් කරුණු මුල් කර ෙගන ෙම් නිෙයෝග පනවා
තිෙබනවා. ෙමොකද, පළිෙබෝධ නාශක පාලනය පිළිබඳ යහපත්
වැඩ පිළිෙවළක් අනාගතෙය්දී ඇති කර ගැනීම සඳහායි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු ජනතාව ෙවනුෙවනුත්, අෙප් පරිසරය
ෙවනුෙවනුත් එවැනි පාලනයක අවශ්යතාව ඉතාම තදින්
දැෙනනවා.
ඊළඟට ආනයනකරු ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී ෙපර ඉල්ලුම්කරු
සතුව තිබූ ගබඩා පහසුකම් හා ෙබදා හැරීෙම් හැකියාව ෙසොයා
බැලීම නව ලියා පදිංචි කමෙව්දෙය් පධාන අරමුණ හැටියට අපි
දකිනවා. ෙමම නිෙයෝග සෑදීෙම්දී ෙතවන පාර්ශ්වය ගැන සලකා
බලා තිෙබනවා. මා ඒ ගැන සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙතවැනි
පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් දැඩි සැලකිල්ලක් ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්,
ෙබදා හැරීෙම්දී ෙහෝ ගබඩා කිරීෙම්දී හානිදායක තත්ත්වයට
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පත්වන පාර්ශ්වය නිසායි. ඒ අයව උපදවවලින් ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා දැඩි සැලකිල්ලක් ෙයොමු කිරීම ෙමම නිෙයෝගවලින්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම නිෙයෝග කියාත්මක
කළ දින සිට මාස 6ක් ඇතුළත සෑම බලපත හිමියකුම ෙමම
නිෙයෝග පකාරව ක්ෙෂේත ඇගයුමක් ලබා ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ
ක්ෙෂේත ඇගැයුම තුළින් ඒවා ගබඩා කරන තැන් සහ ෙබදා හැරීම
පිළිබඳව ඉතාම ෙහොඳ නියාමනයක් සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළිෙබෝධ නාශක දව්ය
පිළිබඳව අද යම් යම් අඩු පාඩු සහ ගැටලු තිෙබනවා. නියාමනය
කිරීෙම්දී, ෙසොයා බැලීෙම්දී සහ පසු විපරම් කිරීෙම්දී විවිධ ගැටලු
මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු කාර්යයන් සිදු වන්ෙන් එක
පධාන කාර්යාලයකින්. එම නිසා දිස්තික් සහ පාෙද්ශීය මට්ටමිනුත්
පසු විපරම් කිරීෙම් කියාවලියක් අනුගමනය කිරීමට අමාත්යාංශෙය්
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා, දිස්තික් හා පාෙද්ශීය
මට්ටමින් කාර්යාල පිහිටුවලා, නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂවරුන් හා
නිලධාරින් පත් කරලා ෙම් කටයුත්ත ෙමෙහයවීමට අදහසක්
තිෙබනවා. ඒවා ඉදිරි වර්ෂෙය්දී කියාත්මක කිරීමටයි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ඔබතුමා මට ලබා දුන්
අවස්ථාව පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙමම නිෙයෝග සම්මත කර
ගැනීම සඳහා සභාෙව් සහෙයෝගය අෙප්ක්ෂා කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

[අ.භා. 2.40]

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින
අවස්ථාෙව්දී පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරිෙම් පනත යටෙත්
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් වචනයක් ෙදකක්
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම එක පැත්තකින් සතුටට කාරණයක්.
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා සභාෙව් නැති නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා පළිෙබෝධ නාශක ෙබදා හැරීම සහ ගබඩා කිරීම
පිළිබඳව නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අද තිෙබන ෙලොකුම
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල් තහනම් කළ
පළිෙබෝධ නාශක ෙම් රටට ෙග්නවා. අපි පනතක් ෙගන ආ
යුත්ෙත් ඒවා නවත්වන්නයි. ඒවායින් අෙප් රටට ලැබී තිෙබන
පතිඵල ෙමොනවාද කියන කාරණය මට වඩා ෙහොඳට ෙසෞඛ්ය
ඇමතිතුමා දන්නවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 2011 සිට ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානය සහ ෙද්ශීය වශෙයන් වාර්තා හතරක් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානයත්, ෙද්ශීය සංවිධානවල
ෛවද්යවරු සහ ලංකාෙව් විෙශේෂඥයිනුත් ෙම් වාර්තා හතෙර්ම
පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා ෙම් රටට ෙගන්වන විෂ අධික
කෘෂි රසායනික දව්ය ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යයට අහිතකරයි කියන
කාරණය. ඒ බව ඒ වාර්තාවල දිගින් දිගටම සඳහන් ෙවනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියන
කාරණයයි මම ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරන්ෙන්.
ෙම් කාරණය සම්බන්ධව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් වාර්තා
එනවාත් එක්කම ෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහා කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා
ෙම් රෙට් ඉන්න විද්වතුන් උගතුන් ෙගන්වලා කෘෂිකර්ම
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙවනම කමිටුවක් පත් කළා. ඒ
කමිටුෙවනුත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
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සභාපතිතුමනි, ඒ කමිටුෙව් ෙයෝජනා අනුව කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා
තීන්දුවක් ගත්තා ෙම් රටට ෙගන්වන පළිෙබෝධ නාශක වර්ග
හතරක් තහනම් කරන්න. එතුමා ගත්ත තීරණය ෙහොඳයි කියලා
අපි ෙබොෙහොම අගය කළා. රෙට් හැෙමෝම ඒ ගැන ෙලොකු
පසාදයකින් කථා කළා. එතුමා ෙම් තහනම් කිරීම කෙළේ, 2013
අෙපේල් මාසෙය් 04වැනි දායි. කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා තහනම්
කරනවා, විෂ අධික Chlorpyrifos, Carbaryl, Carbofuran,
Glyphosate කියන රසායනික දව්ය හතර ෙම් රටට ෙගන්වන
එක. අෙප් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.
ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.
ගරු ඇමතිවරුනි, ෙම් රසායනික දව්ය හතර අදත් ෙවළඳ ෙපොෙළේ
තිෙබනවා. ෙකෝ ඒ තහනම? ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, ෙලෝක
ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙයන් ඔබතුමාට දීපු වාර්තාෙව්ත් තිෙබනවා, ෙම්
විෂ රසායන දව්ය ඍජුවම ෙහෝ වක ආකාරයට උතුරු මැද පළාෙත්
වකුගඩු ෙරෝගයට බලපා තිෙබනවා කියලා. වාර්තා හතෙර්ම ඒ
බව සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත්
අවස්ථා ගණනාවකදී ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියලා තිෙබනවා.
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ෙම්වා තහනම් කළා නම් ඇයි ෙම්වාට රට
ඇතුළට එන්න අවස්ථාව සලසා දී තිෙබන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ෙමහි තිෙබන ලස්සනම විහිළුව ෙම්කයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
2014 අෙපේල් මාසෙය් 02වැනි දා ජය ශී මහා ෙබෝධින් වහන්ෙසේ
ඉස්සරහා අලුත් සහල් මංගල්යයට ගිහිල්ලා කියනවා,
"ග්ලයිෙෆොෙසේට් කෘෂි රසායන දව්ය වහාම තහනම් කරනවා"
කියලා. එතුමාට ෙම් රෙට් විද්වතුන්, උගතුන් කවුරු ෙහෝ කියන්න
ඇති, ෙම් රසායනික දව්යය තමයි උතුරුමැද පළාෙත් වකුගඩු
ෙරෝගයට බලපා තිෙබන පධානම ෙහේතුව කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා ෙමය තහනම්
කරන ෙකොට, එතුමා නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන ෙකොට
ජනාධිපතිවරයාටත් ඉහළින් කියා කරන පුදුම කණ්ඩායමක් නිලධාරින් ටික ෙදෙනක්- ඉන්නවා. මම දන්ෙන් නැහැ,
ජනාධිපතිතුමාටත් ඉහළින් කියා කරන නිලධාරින් ඉන්නවාද
කියලා. කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ෙම්වා තහනම් කරන ෙකොට,
ජනාධිපතිතුමා ෙම්වා තහනම් කරන ෙකොට ඊටත් ඉහළින් කටයුතු
කරන නිලධාරින් ඉන්නවා කියලායි මට ෙපෙනන්ෙන්.
2014 අෙගෝස්තු 05වැනි දා "මව්බිම" පුවත් පෙතහි පළ වනවා
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කරපු පකාශයක්. එතුමා රටට විහිළු සපයන
කථාවක් කරනවා. බලන්න, ෙම් නිලධාරියා ජනාධිපතිවරයා
අභිභවා ගිහින්, කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා අභිභවා ගිහින් කියනවා,
"අහිතකර වුණත් - ෙවනත් විකල්පයක් නෑ 'ග්ලයිෙපෝස්ට්'
වල්නාශකය අත්හිෙටව්ෙවොත් ෙත් අස්වැන්න සියයට 40කින් අඩු
ෙවනවා" කියලා. වකුගඩු ෙරෝගය නිසා උතුරුමැද පළාෙත්
25,000ක්, 30,000ක් ෙදනා මැරිලා. තවත් 60,000ක්, 70,000ක්
ෙදනා ෙලඩ ෙවලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අහනවා ෙම් රෙට්
ෙත් අස්වැන්නද ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතද වටින්ෙන් කියලා.
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාෙගන්
අපට අහන්න තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ෙම් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා
කාෙග් වුවමනාවට ද කියා කරන්ෙන්? පළිෙබෝධ නාශක
ෙරජිස්ටාර්වරයාෙග් බලතල අනුව ෙම් රටට වස ෙගන්වන්න
කටයුතු කළා විතරක් ෙනොෙවයි. කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ
ජනරාල්වරයා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පුවත් පත් සාකච්ඡාවකුත්
පවත්වා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
"මව්බිම" පුවත් පෙත් පළ වූ ඉහත කී ලිපිෙය් සඳහන් ෙවනවා,
"ග්ලයිෙපොෙසේට් වල්නාශකය වකුගඩු ෙරෝගයට පබල
ෙහේතුකාරයක් වන බවට වකුගඩු පර්ෙය්ෂකයන් මඟින් හඳුනා
ගැනීම නිසා එම වල් නාශකය ෙමරට තහනම් කිරීමට ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයාට

589

2014 ජූලි 22

උපෙදස් දී තිබිණි" කියලා. ෙම්ක යකාෙග් කථාවක් ෙන්.
ජනාධිපතිවරයා ඇමතිවරයාට උපෙදසක් දුන්නාම, ඒක
කියාක්මක කර ගන්න බැහැ. ෙම්ක ආණ්ඩුවක්ද? මා අහනවා,
ජනාධිපතිතුමාට ඉහළින් වැඩ කරන නිලධාරින් කවුද කියලා.
එක්ෙකෝ ජනාධිපතිතුමා රටට ෙබොරුවක් කරනවා. එතුමා ගිහිල්ලා
තැන් තැන්වල ෙව්දිකා ගණෙන් කියනවා ෙම්ක කරන්නම්, අරක
කරන්නම් කියලා. ඊට පස්ෙසේ ෙකොම්පැනිකාරයන්ට කියනවා,
උඹලා ෙම්වා ෙගෙනල්ලා කියලා. ඒකද ෙමහි ඇත්ත කථාව?
අෙපේල් මාසෙය් තහනම් කළත් ෙම්වා අදත් ෙවළඳ ෙපොෙළේ
තිෙබනවා.
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට
කාරණයක් කියනවා. ඔබතුමා මහවැලිය ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක්
තිෙබන ඇමතිවරෙයක්. ගල්නෑෙව් මකුලෑව පෙද්ශෙය් කඩ හැම
එකකම වාෙග් ෙම් රසායනික දව්ය තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී
ඒ විද්වත් කමිටුව කිව්වා, "ආපහු කෘෂි රසායන දව්ය පිළිබඳව
ෙබෝඩ් ගහන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒවා සම්බන්ධෙයන් පචාරක
මාධ්යය නවත්වනවා" කියා. අද ගිහින් බලන්න, ගල්නෑව පාර
පුරාම ෙබෝඩ් ගහලා තිෙබනවා, Glyphosate නැත්නම් Roundup
වල් නාශක ගැහුෙවොත් තමයි අස්වැන්න වැඩි වන්ෙන් කියා. වල්
පැළෑටි විනාශ කරන්න ඒවා පාවිච්චි කරන්න කියා දිගටම ෙබෝඩ්
ගහලා තිෙබනවා. ෙකෝ, ෙම් රෙට් නීතිය? ගබඩා කරන්න රුපියල්
1000ක් ගාස්තුව වැඩි ෙකරුවා, ෙම් සඳහා රුපියල් 75,000ක බදු
මුදලක් අය ෙකරුවා කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙනොෙවයි
රෙට් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. ෙම් ජීවිතවලට වන්දි ෙගවන්න
ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වකුගඩු ෙරෝගය
වැළඳීමට වල්නාශක ෙහේතු වන බව ජනාධිපතිතුමා පිළිගත්තා.
අෙප් දිස්තික්කෙය් සිටින එස්.එම්. චන්දෙසේන ඇමතිතුමාත් ඒ බව
මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී කියනවා. 2014 අෙගෝස්තු 5වන දා "මව්බිම"
පුවත් පෙත් ෙමන්න ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:
"... විෙශේෂ ව්යාපෘති අමාත්ය එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා පැවසුෙව් වකුගඩු
ෙරෝගය වැලඳීමට ෙමම ග්ලයිෙපොෙසෝට් වල් නාශකය පධාන ෙහේතුව
බවයි. ඒ අනුව එම වල් නාශකය තහනම් කිරීම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගත යුතු
ෙහොඳම පියවර බවද ෙහෙතම කීෙව්ය."

හැබැයි, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙව්දිකාවල ඒ විධියට කියනවා. නමුත්
කරන්ෙන් නැහැ. කාෙග්ද ෙම් ෙහොෙර් තිෙබන්ෙන්?
ජාතික ෙහළ උරුමෙය් අෙප් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ සිටිනවා. වරායට විෂ රසායන
දව්ය අඩංගු කන්ෙට්නර් 16ක් ආවාම උන් වහන්ෙසේ ෙපෞද්ගලිකව
මැෙල්සියාවට ගිහින් එහි තිෙබන විද්යාගාරවල පරීක්ෂා කර
ඒවාෙය් විෂ රසායන දව්ය තිෙබනවාය කියා ඔප්පු කර ෙපන්වූවා.
මාධ්ය සාකච්ඡා පවත්වා ඒ සම්බන්ධව කිව්වා. ෙම් ගැන රෙට්
උගත් බුද්ධිමත් විද්වතුන්ට කිව්වා. ෙම්වා සතයකට ගණන්
ගන්ෙන් නැතුව එක ඇමතිවරෙයකුෙග් වුවමනාවට, බහු ජාතික
සමාගම්වල එක එක ෙකොන්තාත්වලට, ඇමතිවරුන්ට ලැෙබන
ෙකොමිස් කුට්ටියට ඒ කන්ෙට්නර් 16 රටට නිදහස් කළා. මමත්
උන්වහන්ෙසේත් ඒ කාරක සභාවට ගියාම ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා,
"ෙම්වා නිදහස් කෙළේ නැත්නම් මිනිසුන් උද්ෙඝෝෂණය කරයි.
කෘෂි රසායන දව්ය නැහැයි කියා කිව්ෙවොත් ෙම් රෙට් ෙගොවීන්
පාරට බහියි. ඒ නිසා ෙම්වා නිදහස් කරනවා" කියා. එක
පැත්තකින් ෙම් රටට වස විෂ ෙගෙනනවා. වකුගඩු ෙරෝගය
ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවාය කිව්වාට අද
ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? ෙම් ජනතාවට වතුර ෙදන්න RO
machines ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 900ක් ෙවන් කළාය
කිව්වා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා දන්නවා, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙම්
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ෙරෝගයට බිලි වුණු ෙලඩ්ඩු 14,000ක් විතර
සිටින බව.
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 15,000ක් 20,000ක් පමණ වකුගඩු
ෙරෝගීන් ෙරෝහල්වලින් ෙබෙහත් ගන්නවා. ෙම් ෙරෝගීන්ෙග් ජීවිත
ආරක්ෂා කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශයට වැඩි
මුදලක් වියදම් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේට
ෙම් ගැන කැක්කුමක් තිෙබනවාය කියා මා දන්නවා. හැබැයි,
තමුන්නාන්ෙසේට ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්
නැහැ. ඒ මිනිස්සු ෙවනුෙවන් හඬක් නඟන්න, කෘෂි රසායන දව්ය
තහනම් කරන්න ෙකොමිස් කාක්ෙකෝ ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම
නම් ෙම්කට විකල්පය ෙමොකක්ද? ෙබොරුවට රුපියල් 1000ක්
500ක් වැඩි කර පනත් ෙකටුම්පත්වලට සංෙශෝධන ෙගනාවාට
හරි යන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද කෘෂිකර්ම
ඇමතිවරයා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි. අද එතුමා ෙම්
ගරු සභාෙව් නැති එක ගැන මා කනගාටු ෙවනවා. බලන්න, රටක
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරෙයක් කියන කථාවක්ද ෙම්? ආහාරවල විෂ
තිෙබන බව පුවත් පත් සාකච්ඡාවකදී රෙට් කෘෂිකර්ම
ඇමතිවරයාම බිය සැක නැතිව පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙළවියට තබා ඇති ඉදුණු පලතුරු
පරිෙභෝජනය කරන්න එපා කියා ඇමතිවරයා කියනවා. එෙහම
නම් අමු පලතුරු කන්න කියාද කියන්ෙන්? එතුමා කියනවා, "විෂ
රසායන ගහන එක අපට නවත්වන්න බැහැ; ෙම්වා බහු ජාතික
සමාගම්වල වැඩක්; ඒ නිසා ෙම්වාට නීති නැහැ" කියා. නීති
හදන්න ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන්. ඇමතිවරයාෙග් වගකීම
නීති හදන එක. ඒක අප කරන එකක් ෙනොෙවයි ෙන්.
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා
බලන්න ෙකෝ. අෙප් ගෙම් හැෙදන අඹ ෙගඩියක, ගස් ලබු
ෙගඩියක තිෙබන ගුණාත්මක භාවය අද ෙම්වාෙය් තිෙබනවාද?
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් අරෙගන කන්ෙන් කාබයිට් ගහපු ඒවා; එෙහම
නැත්නම් ෙවනත් විෂ රසායන දව්ය ගහලා කෘතිමව ඉදවපු ඒවා.
ඒවා තමයි ෙගනැල්ලා ෙම් පරිසරයට මුදා හැරලා තිෙබන්ෙන්.
ෙකොළඹට විතරක් ෙනොෙවයි, අද මුළු රටටම ඒවා ෙබෝ කරලා
තිෙබනවා. ෙම් නිසා මුළු රෙට්ම මිනිසුන් ෙලඩ්ඩු ෙවනවා. ෙම්
ගැන අපි හැම අවස්ථාවකදීම කරුණු ෙපන්වලා දුන්නත් ඒවා
තුට්ටුවකටවත් සලකන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් සිටින ඇමතිවරු
වැඩි ෙදෙනක් -මම ඔක්ෙකෝටම ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැහැ- අද
වැඩ කරන්ෙන් ෙකොමිස් බලාෙගනයි; ගාස්තුව බලා ෙගනයි. ජීවිත
විතරක් ෙනොෙවයි, රට උගස් කරලා ෙහෝ තමන්ෙග් වාසියට
විතරයි ඔවුන් වැඩ කරන්ෙන් කියන කාරණය මම බය නැතිව
කියනවා. එෙහම බයක් සැකක් තිබුණා නම් ෙම් විධියට ජනතාවට
සලකන්ෙන් නැහැ. ඇමතිවරු කියනවා, "ඒවා කන්න එපා, ෙම්වා
කන්න එපා" කියලා. මිනිසුන් එෙහම කන්ෙන් නැතිව ඉන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ගෙම් සහ නගරෙය් ඉන්න පාරිෙභෝගික ජනතාව
පර්ෙය්ෂණාගාරවලට ගිහිල්ලා ෙම්වා පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්නද
කියන්ෙන් කියලා මම අහනවා. එළවලු ආවාම කඩවල එළවලු
පිරිලා තිෙබනවා. ඒ එළවලු ෙබොෙහොම ලස්සනට අසුරලා තිබුණාම
ඇවිල්ලා කීයක් ෙහෝ දීලා ඒවා අරෙගන ගිහිල්ලා කනවා. හැබැයි,
කන්ෙන් වස. ඒවාෙය් හරි පමිතියක් නැහැ. ඒවාට හරි නීතියක්
රීතියක් හදලා නැහැ. අද ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙම්වා ෙගනැල්ලා වහ
වක් කරලා, ඕනෑ ෙදයක් කරලා, විකුණලා තමන්ට ඕනෑ විධියට
ජීවත් ෙවන්න, තමන්ෙග් බඩ කට පුරවා ගන්න අවස්ථාව දීලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම්
කාරණය මතක් කරනවා. බලන්න, 1980 අංක 33 දරන පළිෙබෝධ
නාශක පාලනය කිරීෙම් පනත. ෙම් පනෙත් 9වැනි පිටුෙව් ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා:
"20. ආහාර ෙබෝගයකට පළිෙබෝධ නාශක ෙයදීෙමන් පසු එහි අස්වැන්න
ලබා ගන්නා අවස්ථාව වන විට, නිෙයෝග මගින් නියම කර ඇති, පළිෙබෝධ

591

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා]
නාශක ෙයදීම හා අස්වැන්න ලබා ගැනීම අතර වූ කාල සීමාව ඉකුත් වී
ෙනොමැති නම් ෙහෝ නියමිත පමාණය ඉක්ම වන පළිෙබෝධ නාශක
අවශිෂ්ට පමාණයක ඒ ආහාර ෙබෝගවල අඩංගු ෙව් නම් ෙහෝ පළිෙබෝධ
නාශක ෙයොදන ලද්දා වූ ආහාර ෙබෝග කිසිවක අස්වැන්න ලබා ගැනීම
ෙහෝ විකිණීම සඳහා ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම ෙහෝ කිසිම තැනැත්තකු විසින්
ෙනො කරනු ලැබිය යුතු ය."

මම ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, ෙම් පළිෙබෝධ නාශක ෙම් රටට
ෙගන්වන ෙකොට ඒවාෙය් පමිතිය බලන්න තැනක් තිෙබනවාද
කියලා. ෙකොෙහේද පමිතිය බලන්න තැනක් තිෙබන්ෙන්? පළිෙබෝධ
නාශකවල පමිතිය පරීක්ෂා කරන්න ෙම් රටට යන්තයක්
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා නම්, ඒ යන්තෙයන් ෙම් පළිෙබෝධ
නාශකවල විෂ වැඩියි කියලා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා නම් ඒ
පළිෙබෝධ නාශකය ෙමොකක්ද, එෙහම එකක් තිෙබනවාද, නැද්ද
කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් අපි කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන්
පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙසෞඛ්ය
ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමාෙගනුත් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන්
පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. රට තුළට පළිෙබෝධ නාශක
ෙගන්වීෙම් දී ඒවා හරි පාලනයකට යටත් ෙවලා තිෙබනවාද කියන
කාරණය අපට කියන්න. අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් ෙවනත්
රටවල්වල, පළිෙබෝධ නාශක ඒ රටට ෙගෙනන ෙකොට ඒවා
පරීක්ෂා කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන බව. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙගොවීන් වගාවට -එළවලුවලට සහ පලතුරුවලටපළිෙබෝධ නාශක ෙයොදනවා. ඒවා ෙවෙළඳ ෙපොළට එන ෙකොට ඒ
පළිෙබෝධ නාශකවලින් ඉතුරුවන ෙශේෂයන් පරීක්ෂා කරන්න ඒ
රටවල්වල වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. පළිෙබෝධ නාශකවලින්
ෙකොතරම් පමාණයක් ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා ඒවාෙය්
ෙවනම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් පලතුරුවල,
එෙහම ෙශේෂ ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. වස කුප්පි පිටින් තමයි
එෙහමම පලතුරුවල තිෙබන්ෙන්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ඇමතිතුමනි, අෙප් පෙද්ශවල ෙගොවිතැන් කරන ජනතාව මාළු
මිරිස් හිටවලා දවස් තුෙනන් ඒවාට දිලීර නාශක ගහනවා. මාළු
මිරිස් මල් පිෙපන තුරු නව වතාවක් කෘමි නාශක ගහනවා. මල්
පිපුණාට පස්ෙසේ දවස් 14න් අස්වැන්න ෙනළන තුරු තව තුන්
වතාවක් කෘමි නාශක ගහනවා. කවුද ෙම්වා පාලනය කරන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් පනෙත් නම් තිෙබනවා, අස්වැන්න
ෙනළන්න දින 14කට ඉස්ෙසල්ලා පළිෙබෝධ නාශක ෙයදිය යුතුයි
කියලා. කවුද ෙම්වා පරීක්ෂා කරන්න ඉන්ෙන්? පුත්තලම,
අනුරාධපුර, ෙපොෙලොන්නරුව පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා බලන්නෙකෝ.
ෙබෝගවලට ගහන කෘෂි රසායන පිළිබඳව පාලනය කරන්ෙන්
කවුද? කවුද ෙම්වා ෙහොයා බලන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ
හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් දහදාහක් විතර අෙප් රෙට්
ඉන්නවා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් තවත් නිලධාරින් හය
හත්දාහක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් මට්ටමින් කෘෂිකර්ම
ඇමතිවරු ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒත් කවුද ෙම් කෘෂි
රසායනිකවලට හරි පමිතියක් ෙදන්ෙන්? ෙම්වා සම්බන්ධෙයන්
ෙගොවියාට හරි හැඳින්වීමක් ෙදන්න කවුද ඉන්ෙන්? කවුරුත් නැහැ.
ෙගොවියා ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා කෘෂි රසායන දව්ය ගන්නවා.
ඒවා ෙගනැල්ලා ෙගොවිතැනට ෙයොදලා ඒ පැළවලට ෙහෝ ඒවාෙය්
ඵලවලට හැෙදන ෙලඩ ෙරෝග පුළුවන්තරම් අඩු කර ගන්න
බලනවා. ෙම් සඳහා ඒ ෙගොවීන් ෙලෝකෙය් තිෙබන අධිකම විෂ
සහිත කෘෂි රසායන දව්ය පාවිච්චි කරනවා. ඒ තුළින් ෙමොකක්ද
වන්ෙන්? මාළු මිරිස් ටික කඩන්න දවසකට, ෙදකකට කලින්
ඒවාට කෘෂි රසායන දව්ය ගහනවා. මාළු මිරිස්වලට පමණක්
ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. බණ්ඩක්කා
කඩන්ෙන් දවසක් හැර දවසක්. බණ්ඩක්කා කඩන්න දවසකට
ඉස්ෙසල්ලා ඒවාට ෙතල් ගහනවා. ඒ වාෙග්ම මෑ කරල් කඩන්න
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දවසකට ඉස්ෙසල්ලා ෙතල් ගහනවා. ඒ ඇයි? ඒවාෙය් පණුෙවක්
හිටිෙයොත් ෙම් අස්වැන්න විනාශ ෙවයි කියලා දැන් ෙගොවිෙයෝ
ඒවාට ෙතල් ගහන්න පුරුදු ෙවලා ඉවරයි. කෘෂි රසායනික
ෙබෝතලෙය් සියයට 100ක් වස තිබුෙණොත්, අඩුම තරමින් ඒෙකන්
සියයට 80ක්වත් ෙම් රෙට් ෙගොවිෙයෝ ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙග්න
එළවලුවල, පලතුරුවල තිෙබන බව මම වග කීෙමන් කියනවා.
එෙහම වසවිස තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට කන්න ෙදන්ෙන්.
ජනාධිපතිතුමා අෙප් රටට ෙගන්වීම තහනම් කරන්න කියපු
Glyphosate, එෙහම නැත්නම් Roundup කියන වල් නාශකය අද
තවමත් ලංකාවට ෙගෙනනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, Roundup කියන වල්
නාශකය විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් වල් නාශක, කෘමි නාශක,
ඒ වාෙග්ම අනිකුත් පළිෙබෝධ නාශක වර්ග ෙමටික්ෙටොන්
14,000ක් එක අවුරුද්දකට ලංකාවට ෙගෙනනවාය කියන එක
මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරලා ෙදන්න කැමැතියි.
ෙමටික්ෙටොන් 14,000ක් කියන්ෙන් ෙපොඩිපෙහේ පමාණයක්ද?
අවුරුද්දක් පාසා ෙම් පමාණය ෙගනැල්ලා ෙම් මහ ෙපොෙළොවට
දැම්ෙමොත් ෙපොෙළොෙව් සාරයක් තිෙයයිද? ෙම්වා නිසා ෙම් මහ
ෙපොෙළොෙව් කූඹිෙයකු, පණුෙවකු, ගැඩවිල්ලකු ෙනොෙවයි, අඩි
පහක්, හයක් යට මහෙසෝෙනකු හිටියත් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ.
ෙමච්චර වල් නාශක, කෘමි නාශක ෙම් මහ ෙපොෙළොවට
ෙගනැල්ලා දමන ෙකොට ඉස්සරහට අපට ජීවිත තිෙයයිද? ෙම්
හරහා අර පරමාණු ෙබෝම්බය දැමීෙමන් ඇති වූ විසට වැඩිය විසක්
ෙම් රෙට් ඇති ෙවයි.
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති, ෙලෝක
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය අෙප් රට ගැන ෙමොනවාද කියලා තිෙබන්ෙන්
කියලා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ලංකාවට අනතුරු අඟවනවා,
ආසියානු කලාපෙය් වැඩිෙයන්ම කෘෂි රසායන දව්ය පාවිච්චි
කරන්ෙන් ශී ලංකාව කියලා. ෙකෝ ෙම්වා වළක්වන්න වැඩ
පිළිෙවළක්? අපි තව ටික දවසකින් මැරිලා යයි. හැබැයි, අෙප්
අනාගත පරපුර ආරක්ෂා කරන්න ෙමොකක්ද තිෙබන වැඩ
පිළිෙවළ? අද මගෙතොෙට්දී කන්න ෙදයක් තිබුෙණොත්, ඒෙක්
තිෙබන්ෙන් වසවිස. ඉස්ෙකෝෙල් කැන්ටිමට ගිහිල්ලා කන්න
ගිෙයොත්, ඒෙක් තිෙබන්ෙන්ත් වසවිස. පලතුරු ටිකක් ගත්ෙතොත්,
ඒවාෙය් තිෙබන්ෙන්ත් වසවිස. එෙහම නම්, වසවිෙසන් ෙතොර
රටක් හදන්න ආණ්ඩුවක් හැටියට ඔබතුමන්ලා ගත්ත පියවර
ෙමොකක්ද?
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා කියනවා, බහුජාතික සමාගම් නිසා
අපට ඒවා පාලනය කරන්න බැහැ කියලා. ෙම්වා පාලනය කරන්න
හරිහමන් නීති ෙග්න්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරිනම්, ෙම් රටට
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයක් ෙමොකටද? ඒ ෙකොම්පැනිකාරයන්ට
ඕනෑ විධියට ෙම් රට හසුරවන්නද අපි ඉඩ දීලා තිෙබන්ෙන්? ඇයි
ෙම්වා වළක්වන්න වග කීෙමන් කටයුතු කරන්න බැරි? ෙම් වාෙග්
සමහර රසායන දව්ය කන්ෙට්නර් ගණන් ෙගනැල්ලා, ඒවාෙය් විස
තිෙබනවා කිව්වාම, එක telephone call එකකින් ඒ ෙසේරම නිදහස්
කරලා හරින්න පුළුවන් නම් ෙම් රෙට් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒක
නිසා විෙශේෂෙයන්ම මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ෙම්
ෙවනුෙවන් හරි වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑය කියලායි. අද ෙම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන ආකාරෙය් නිෙයෝග ෙගන ඒම වාෙග්
ෙබොරු වැඩ කරලා නිකම් කාලය කා ෙනොදමා රෙට් මිනිසුන්ෙග්
ජීවිත ගැන මීට වැඩිය උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන්න කියන එක
තමයි මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන්
ඉල්ලන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අර මුලින් මතක්
කළා වාෙග්, ෙම් රටට පබලම ෙසෞඛ්ය තර්ජනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබන ෙම් විස රසායනික දව්ය සම්බන්ධෙයන් අද හරි වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ; ඒවා ගැන පාලනයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි
අහනවා, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම්වා මඬින්න අරෙගන
තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද කියලා. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් අපට
නම් ෙපෙනන්න නැහැ.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
කලින් හිටපු පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර්වරයා වන අනුර ද සිල්වා
මහත්මයා දැන් ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියලා මම භය නැතිව අහනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
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නාශක, කෘමි නාශක, රසායනික ෙපොෙහොර අෙප් රටට ෙගන්වා
නැහැ. නමුත් කිස්තු වර්ෂ 1505න් පස්ෙසේ අෙප් රටට එල්ල වූ
විෙද්ශීය ආකමණ සමඟ අෙප් නිදහස, පජාතන්තවාදය සහ
ස්වාධීනත්වය නැති වුණා පමණක් ෙනොෙවයි, අප පාවිච්චි කරන
ආහාර -කන ෙබොන ෙද්- අෙප් ජීවන රටාව, ගති පැවතුම්, සිරිත්
විරිත් ආදී සියල්ල විනාශ වීෙම් තර්ජනය මතු වුණා; ඒ සියල්ල
විනාශ වුණා. අෙප් ආගම දහම, සත්ය වූ සමාජය, ශීලාචාරකම ආදී
ඒ සියල්ල විනාශ වුණා. ඒ විෙද්ශීය ආකමණ තුළ පධාන
වශෙයන්ම ආ බලෙව්ග තමයි ෙම් වල් නාශක, කෘමි නාශක,
රසායනික ෙපොෙහොර වැනි ෙද්වල්. එක්තරා කාල පරිච්ෙඡ්දයක්
තුළ ෙම්වා අප රටට හඳුන්වා දුන්ෙන්ත් පිට රට ගිහින් ඉෙගන
ෙගන ෙම් රටට පැමිණි අෙප්ම විෙශේෂඥයන්.

Okay, Sir.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කලින් හිටපු පළිෙබෝධ
නාශක ෙරජිස්ටාර්වරයා දැන් පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද
කියලා ඔබතුමා දන්නවාද? බහුජාතික සමාගම්වල නඩත්තුෙවන්
ඔහුෙග් සම්පූර්ණ පවුලම අද ස්විට්සර්ලන්තෙය් පදිංචි ෙවලා
ඉන්නවා.
මා තවත් කාරණයක් කියන්නම්. ස්වභාව ධර්මෙයන් දඬුවම්
ෙදනවා නම්, දැන් ඉන්න පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර්වරයා
අරෙගන යන්ෙන් යම ෙලෝෙකට. ඒ පුද්ගලයාට විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙම් රෙට් ජනතාවට වස විස කවලා කරන හානියට ෙම්
නිලධාරින්ටත්, ෙම්වාට සම්බන්ධ මැති ඇමතිවරුන්ටත් ආත්ම
ගණනාවක් තිස්ෙසේ වන්දි ෙගවන්න ෙවයි කියන කාරණයත් මම
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයාට,
ඇමතිවරයාට ඉහළින් යන නිලධාරින් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්
ෙකොමිස් කාක්කන්ෙගනුත් රට ෙබ්රා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස්
කරන්න කියලා තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම
ඉල්ලන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා
කරන්න අවස්ථාවට ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.04]

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - சுகாதார அைமச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළිෙබෝධ නාශක
පාලනය කිරීෙම් පනත යටෙත් ෙගෙනන ඉතාම වැදගත් වූ
නිෙයෝග සම්මත කර ගැනීම පිණිස ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත්
කර තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ඒ ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා.
ෙම් වල් නාශක හා කෘමි නාශක සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට්
තිෙබන විවාදාත්මක තත්ත්වය දීර්ඝකාලීනයි. ඒ නිසා තමයි 1980
දී පමණ ෙම් පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම් පනත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ඒ යටෙත් ෙරගුලාසි, නිෙයෝග
රාශියක් සම්මත කර තිෙබන්ෙන්. අවශ්ය තව තවත් නිෙයෝග ෙම්
පනත යටෙත් සකස් කිරීෙම් බලය ෙමම ගරු සභාවට තිෙබන
නිසා, අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග තුළිනුත් සිදු වන්ෙන්
පළිෙබෝධ නාශක සම්බන්ධෙයන් යම් පාලනයක් ඇති වීමයි.
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට දීර්ඝකාලීනව, සාම්පදායිකව ඇති වන්නා වූ
පශ්නවලින් අනිසි, අයහපත් පතිඵල ඇති වූ විට ඒවාට ක්ෂණික
විසඳුම් ෙසවීම පහසු වන්ෙන් නැහැ.
අපි අෙප් රෙට් දීර්ඝකාලීන ඉතිහාසය ගත්ෙතොත්, මහා
පරාකමබාහු රජතුමාෙග් කාලෙය් සිට, නැත්නම් අනුරාධපුර
යුගෙය් සිට ෙම් රෙට් පැවැති එක් එක් යුග ගත් විට කෘෂි
කර්මාන්තය, ආහාර නිෂ්පාදනය මූලික කර ගත් සහලින් පමුඛ
ආහාරෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත වූ යුග ෙමරෙට් පැවැති බව අෙප්
මතකෙය් තිෙබනවා. අප දන්නා පරිදි ඒ කාල තුළදී ෙමවැනි වල්

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒ එක්
එක් ආණ්ඩු සහ එක් එක් කාල පරිච්ෙඡ්ද ගැන කථා කරන්න මම
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් විෙද්ශීය අධ්යාපනය ලබපු
ඒ අය තමන් ලබාගත් දැනුෙමන් අෙප් රෙට් අසරණ අහිංසක
ෙගොවියාට කියා දුන්නා, නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න නම් රසායනික
ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන්න, ඒ වාෙග්ම කෘමීන්ෙගන් සහ
තෘණවලින්, වල්වලින් ෙගොවි තැන ෙබ්රා ගන්න නම් වල්නාශක,
කෘමිනාශක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ උපෙදස් දීම තුළ තමයි
අෙප් ෙගොවි ජනතාව ෙම්වාට හුරුපුරුදු වුෙණ්. වසර 100කට
ආසන්න කාලයක් තුළ අපි ඒවා පිළිබඳව සාම්පදායික ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 400 ගණනකට පමණ
දීර්ඝ කාලයක් විෙද්ශීය ආකමණිකයන්ට යටත් ෙවලා සිටි අපි
නිදහස ලබලා අවුරුදු 65ක් වාෙග් කාලයක් ගත කළත් ඒ අවුරුදු
65ක කාලෙය් අපට පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ, අවුරුදු 400කට
වැඩි කාලයක් යටත් ෙවලා ආකමණිකයන් අපට පුරුදු පුහුණු
කරපු ෙබොෙහෝ ෙද්වල්වලින් ඈත් ෙවන්න. ඒ නිසා අපි අද ඒවායින්
විඳවනවා. අපි ඒ පව් ෙගවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය තුළත්, එතුමාෙග් පතිපත්තිය
තුළත් -මහින්ද චින්තනය තුළත්- ෙද්ශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කිරීම, ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම වාෙග්ම අෙප්
සියලු අෙප්කම් ඉස්මතු කිරීම අත්යවශ්ය බව පිළිෙගන තිෙබනවා.
පධාන වශෙයන්ම අද ෙම් රෙට් නිදහස් ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැඟීම
තුළ කෘෂි කර්මාන්තෙය් පුළුල් සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ පුළුල් සංවර්ධනය තුළ අපට පධාන වශෙයන්ම නව
තාක්ෂණික ෙලෝකයත් සමඟ සටන් කිරීෙම්දී මම කලින් සඳහන්
කළ ආකාරයට අප විසින් බැහැර කළ යුතු, සාම්පදායිකව අපට
ෙනොගැළෙපන ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ ෙනොගැළෙපන ෙද්වල් තමයි
ෙම් වල්නාශක, කෘමිනාශක වාෙග් රසායනික දව්යයන්.
අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මා මිත ගරු පී.
හැරිසන් මන්තීතුමා ඇහුවා, ෙම් පළිෙබෝධ නාශක ලංකාවට
ෙගන්වීෙම්දී එහි ගුණාත්මකභාවය සහ පමිතිය පරීක්ෂා කිරීෙම්
ආයතන තිෙබනවාද කියලා. මම අවුරුදු පහක් කෘෂිකර්ම
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි නිසාත්, අවුරුදු 11ක් කෘෂිකර්මය
සම්බන්ධෙයන් මහවැලිය භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු
කරපු නිසාත් මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, එවැනි
පරීක්ෂා කිරීෙම් ආයතන -පර්ෙය්ෂණ ආයතන- අෙප් රෙට් පිහිටුවා
තිෙබන බව; ෙප්රාෙදණිෙය් පිහිටුවා තිෙබන බව. ඒ තුළ ෙම්වා
පරීක්ෂා කිරීම සිදු ෙකෙරනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයන් තුළ ෙම් නීති
රීති තව තවත් දැඩි කළ යුතුයි කියන කාරණාව අප පිළිගන්නවා.
2013 වර්ෂෙය්දී පධාන වශෙයන්ම අපට නුසුදුසු වල්නාශකවල
සහ කෘමිනාශකවල අඩංගු රසායනික දව්යයන් හතරක් තහනම්
කිරීම සිදු කරලා තිෙබනවා. ඒ තහනම් කිරීම තුළ අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, තව තවත් ඉදිරියට එවැනි රසායනික
දව්යයන් තහනම් කරමින් -ඒ කියන්ෙන් ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති
ෙනොවීමට වග බලා ගනිමින්- අෙප් ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය නඟා
සිටුවීෙම්දී නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අපට සුදුසු කාර්යයන් කිරීමට.
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[ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා]

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පැහැදිලි ෙලසම ජල
කළමනාකරණය තුළින් වල් විනාශ කිරීෙම් කම ගැන අපි
දන්නවා. නමුත් කාලගුණික සහ ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් අපට
වරින් වර දැඩි ෙලස බලපානවා. ඒ තුළ අපි ෙනොෙයකුත්
පශ්නවලට මුහුණ ෙදනවා. අපි දන්නවා, අතීතෙය් පධාන
වශෙයන්ම තෘණ, ඒවාෙග්ම ෙගොවියාට නුසුදුසු වල් පැළ විනාශ
කිරීම ජල කළමනාකරණය තුළ සිදු කළා කියලා. නමුත් අපට
පධාන වශෙයන්ම ඇති වන වියළි කාලගුණික තත්ත්වයන් දැඩි
ෙලස බලපෑම තුළ අපට වරින් වර ජල හිඟයන් ඇති ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙමවැනි රසායනික දව්ය පාවිච්චි කිරීමට සිදු වුණා.
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් රජයක් විධියට අපි සැම විටම ෙමවැනි
කරුණුවලදී වග කීෙමන් කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීෙම්දී අපට ෙපනී ගියා, රසායනික දව්ය
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙළවි කිරීම් තුළ පවා මීට වඩා දැඩි නීති රීති
සකස් කිරීම අවශ්යයි කියා. සාමාන්යෙයන් අෙප් රට සිය දිවි නසා
ගැනීම් පිළිබඳව ෙලෝකෙය් වාර්තා පිහිටුවලා තිෙබන රටක්. දැන්
යම් පමාණයකට අඩු වීමක් තිෙබනවා. නමුත් අෙප් රෙට් ෙම් වල්
නාශක, කෘමි නාශක ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සියදිවි නසා
ගැනීම්වලටත් පාවිච්චි ෙවනවා. එහිදී අෙළවිය පිළිබඳව මීට වඩා
දැඩි නීති රීති අවශ්ය ෙවනවා. ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්, වල් නාශක,
කෘමි නාශක ලබා ගන්ෙන් ෙගොවිෙයක්ද කියලා පැහැදිලිවම
බලන්න ෙගොවි හැඳුනුම්පතක් අවශ්ය ෙවනවා. ෙකෙනක් කඩයකට
ගිහිල්ලා සාමාන්යෙයන් පරිෙභෝජනය කරන භාණ්ඩයක්,
අත්යවශ්ය ෙදයක් ලබා ගන්නා ආකාරයට වල් නාශක, කෘමි
නාශක නැත්නම් පළිෙබෝධ නාශක දව්ය, රසායන දව්ය මිලට
ගැනීම සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් කළ යුතුය කියන අදහස අප තුළ
තිෙබනවා. අනිවාර්යෙයන්ම එය කියාත්මක විය යුතුයි.
වකුගඩු ෙරෝග සහ ෙවනත් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට
ගත් විට ෙම් රසායනික දව්ය ඉතාමත්ම අහිතකර බව ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරයා ෙලස මා පැහැදිලිවම පිළිගන්නවා. නමුත් අෙප් රජය
වාෙග්ම ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රාජ්යයන් ෙම් වාණිජ ෙලෝකය තුළ
තිෙබන තරගකාරිත්වයත් සමඟ කටයුතු කළ යුතුයි. ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරයා විධියට මම දන්නවා, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට බලපාන
ඖෂධ සමාගම් සමඟ, දුම්ෙකොළ සමාගම් වැනි බහුජාතික සමාගම්
සමඟ අපි ෙමොන ආකාරෙය් සටනක් කරනවාද කියන කාරණාව.
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා විධියට අවුරුදු පහක් කටයුතු කරපු නිසා ඒ
ආකාරෙයන්ම මම දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම මීට සම්බන්ධ
ව්යාපාරික ෙලෝකය ෙමොන තරම් පබලද කියන කාරණාව. ඒ නිසා
එවැනි කරුණුත් සමඟ අපි ජාතියක් විධියට; රටක් විධියට; රජයක්
විධියට; ශී ලාංකිකයින් විධියට අපට අත්යවශ්ය ෙද් ඉටු කළ යුතු
ෙවනවා වාෙග්ම, අපි පියවෙරන් පියවර අපට අවශ්ය අරමුණ කරා
යා යුතු ෙවනවා. ඒ නිසා වල් නාශක, කෘමි නාශක, රසායනික
ෙපොෙහොර භාවිතය සම්පූර්ණෙයන්ම තුරන් කිරීම ඉතාමත්ම
අවශ්යයි. එය කමානුකූලව කළ යුතු ෙවනවා.
පධාන වශෙයන්ම අෙප් නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ අයහපත්
බලපෑම් ඇති වන ආකාරෙය් ෙමවැනි විෂ දව්ය කිසිෙසේත්ම අෙප්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙනොතිබිය යුතුයි. ඒවා අෙප් රටට ෙගන්වීෙමන්
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් විය යුතුයි. අපි දන්නවා, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානය වාෙග්ම, අෙප් රජරට විශ්වවිද්යාලය, ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද්යාලය, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය ඇතුළු පර්ෙය්ෂණ ආයතන
ගණනාවක් ෙම් පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ කරලා ඉදිරිපත් කළ යම් යම්
වාර්තා තිෙබන බව. ඒ නිසා ෙම් සියල්ල සැලකිල්ලට ගත් විට
පබල ව්යාපාරික ෙලෝකයත් සමඟ සටන් කරන විට අෙප් ජාතික
අවශ්යතාවන් ඉටු කර ගත යුතු ෙවනවා වාෙග්ම, වාණිජ සමාජෙය්
තිෙබන්නා වූ පබලත්වයට මුහුණ දීම අවශ්ය වන බව අපි
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ගරු මහින්ද
යාපා අෙබ්වර්ධන කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව්
නැති වුණත් පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම් පනත යටෙත්
ෙමම නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම ගැන, පධාන වශෙයන්ම මම
එතුමාට
ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අෙප් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් තීරණයක් අනුව
තමයි ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්
නිෙයෝග තුළ මූලික වශෙයන් තිෙබන ගාස්තු වැඩි කිරීෙමන් යම්
බලපෑමක් ඇති ෙවනවා වාෙග්ම අපි ෙම් ව්යාපාරික ෙලෝකයටත්
මුහුණ දිය යුතු ෙවනවා. ෙමවැනි අනිසි විධිෙය් ෙද්වල්; සමාජයට
ෙනොගැළෙපන ෙද්; ආහාරයට ෙනොගැළෙපන ෙද්; ෙසෞඛ්ය
සම්පන්න ජනතාවක් බිහි කිරීෙම්දී අභිෙයෝගයක් වන ෙද්
නිපදවීමට ව්යාපාරිකයන්ට පහසුකම් දීම කිසිෙසේත්ම සුදුසු නැහැ.
ෙකොෙහත්ම ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ.
ඒ නිසා අපි හැම විටම රෙට් මහජනතාව ෙසෞඛ්ය සම්පන්න
ජනතාවක් කිරීෙම් කාර්යෙය්දී කෘෂිකර්මාන්තය තුළ ආහාර
නිෂ්පාදනය කිරීෙම්දී එහි තිෙබන තත්ත්වයන්, පසු බිම් ෙත්රුම්
ෙගන වැඩ කිරීම අවශ්ය ෙවනවා.
මා මිත ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා කිව්වා කෘෂිකර්මාන්තය
පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ කිරීෙම්දී ෙගොවීන්ෙග් තත්ත්වයන්
සැලකිල්ලට ගන්ෙන් නැහැයි කියලා. මම මතක් කරන්නට ඕනෑ
කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති ෙසේවාව සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කෙළේ
1977න් පසුවයි කියන කාරණය. ෙම්වා බලා ගන්න ගෙම් හිටිෙය්
Overseer මහත්තයායි. ඒ තනතුරත් අෙහෝසි කරනු ලැබුවා.
කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති ෙසේවය බරපතළ විධියට දුර්වල කළා. ඊට
පස්ෙසේ 1994 අෙප් ෙපොදු ෙපරමුණු ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා
තමයි කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාරවරු බඳවා ෙගන
කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති ෙසේවය නැවත ශක්තිමත් කරලා පියවෙරන්
පියවර ඉස්සරහට අර ෙගන ගිෙය්. අද මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය විධියටත් කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කිරීම
තුළින් නිෙරෝගිමත් ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් බිහි කිරීෙම්
කාර්යය වගකීෙමන් කරනවා. මම කලින් කිව්වා වාෙග් අවුරුදු
සිය ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් සම්පදායිකව පැමිණි ෙද්වල්,
විනාශ වුණු අෙප් උරුමයන්; අෙප්කම් කියන ඒවා සියල්ල නැවත
ෙගොඩ නඟන්න, ඉස්මතු කරන්න, ඒවාට පමුඛත්වයක් ෙදන්න
පියවෙරන් පියවර කටයුතු කිරීම අවශ්ය ෙවනවා. ක්ෂණිකව, හදිසි
තීන්දු තීරණ අරෙගන ෙබොෙහෝ ෙවලාවට විනාශකාරී ෙද්වල් සිදු
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ විනාශකාරී ෙද්වල්වලට ඉඩ
ෙනොතැබිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම අපි පිළිගන්නවා රාජ්ය ෙසේවෙය්
අවංක, ෙහොඳ නිලධාරින් ඉන්නවා වාෙග්ම සමහර ෙවලාවට ෙම්
බහුජාතික සමාගම්වලට යට වුණු අයත් ඉන්නා බව. හැම
ෙකනකුම ෙනොෙවයි, ඇතැම් නිලධාරින්. ඒ නිසා ෙම් හැම
පැත්තක් ගැනම බලලයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා රජයක්
විධියට අප වග කීෙමන් කටයුතු කරන බව පකාශ කරමින්,
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙම් ෙගෙනන ලද නිෙයෝගය පිළිබඳව
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙම් සඳහා අපි සම්පූර්ණ සහෙයෝගය
ලබා ෙදන බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි.

[අ.භා. 3.19]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කලින් කථා කරපු
හිටපු ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්ය, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ෙසෞඛ්ය
අමාත්ය ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙගන් මා
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පළිෙබෝධ නාශකවලින්
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යයට බලපා තිෙබන තත්ත්වයත්, ඒ
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නිසා ෙගොවි ජනතාව මුහුණ දීලා තිෙබන ගැටලුවත් සම්බන්ධව
යම් සමබර කිරීමක් එක්ක කථා බහක් ඇති ෙව්විය කියලා. නමුත්
ඒක ඒ ආකාරෙයන් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.
මා මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, ෙම් ෙගෙනන නිෙයෝගවලින්
පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීමක් නම් ෙකොෙහත්ම ෙවන්ෙන්
නැහැ කියන එක. ඒක ෙව්වි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් අපි ෙම්
විවාදයට සම්බන්ධ වනවා නම් ඒෙක් ෙත්රුමක් ඇත්ෙත් නැහැ.
ඒකට ෙහේතුව, අෙප් රෙට් තිෙබන පළිෙබෝධ නාශක එෙහම
නැත්නම් වල් නාශක, කෘමිනාශක, දිලීර නාශක සියයට සියයක්ම
ආනයනික ෙද්වල් වීමයි. දැනටත් විවිධ ෙවෙළඳ නාමවලින්
1,500ක් විතර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා කිව්වා, පළිෙබෝධ නාශකයක් අලුතින් ආනයනය
කිරීෙම් දී බලපත ගාස්තු අය කිරීමක් 1997 තිබුෙණ් නැහැ, දැන්
ෙම් නිෙයෝගය යටෙත් රුපියල් 1,000ක් අය කරනවා කියලා. මා
නම් හිතන්ෙන් ෙම්ක ෙම්වා පාලනය කරන්න ෙගනාපු එකක්
ෙනොෙවයි කියලායි. රුපියල් 1,000ක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒක
අය කරන්ෙන් ෙමොකටද? ෙගන්වන එකට තව දිරි දීමක් දීලා, ඒක
නීත්යනුකූල කරලා, රුපියල් 1,000ක් අය කරලා පළිෙබෝධ
නාශකයක් ෙගන්වන්න බලපතයක් ෙදන එකක් තිෙබන්ෙන්.
ෙමහි කියන විධියට අලුතින්ම බලපතයක් ලියා පදිංචි කරන්න
නම් ෙකොම්පැනියක් ෙවන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, එක් එක් පුද්ගලයින් පළිෙබෝධ නාශක
ෙගන්වන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙකොම්පැනිවලින්, සමාගම්වලින් තමයි
ෙගන්වන්ෙන්. සමාගමකට බලපතයක් ගන්න රුපියල් ලක්ෂයක්
වැය ෙවනවා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඇත්තටම අලුතින් පළිෙබෝධ
නාශකයක් ෙගෙනන ෙකොට රුපියල් 1,000ක් අය කරලා
බලපතයක් දීලා, ලියා පදිංචි කරන්න රුපියල් ලක්ෂයක් අය කරන
ෙම් කියාවලිෙයන් පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කරන්න රජයක්
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම් ඒෙක් ෙත්රුමක් නැහැ. ෙමොකද,
ෙම්වා ෙගන්වන ෙකොම්පැනිවලින් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නිලධාරින්ට පගාව විධියටත් ෙදනවා ඇති ඊට වැඩිය ගණනක්.
ෙමොකටද? ෙම්වා ලියා පදිංචි කර ගන්න, බලපතය අලුත් කර
ගන්න, ඉක්මන් කර ගන්න. ඒ නිසා ෙම්ෙකන් පළිෙබෝධ නාශක
පාලනය කිරීමක් නම් ෙකොෙහොමවත්ම ෙවන්ෙන් නැහැ.
අද වන විට ෙම්ක ජාත්යන්තර පශ්නයක් බවට පත් ෙවලායි
තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකයටම
බලපාන පශ්නයක් තමයි ෙම් පළිෙබෝධ නාශක පිළිබඳ පශ්නය.
ෙලෝකෙය් සෑම පැයකුත් විනාඩි 45කටම පුද්ගලයකු මිය යනවා,
පළිෙබෝධ නාශක විෂ ෙවලා. අෙප් රෙට් නම් සියයට 80ක්ම මිය
යන්ෙන් පළිෙබෝධ නාශක බීලායි. ඒ ජීවත් ෙවන්න විධියක්
නැතිවයි. ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැතිව ෙගොවීනුත් පළිෙබෝධ
නාශක ෙබොනවා; ව්යාපාරිකයිනුත් ෙබොනවා; ධීවරයිනුත් ෙබොනවා;
කම්කරුවනුත් ෙබොනවා. පවුල් පිටින් ෙබොනවා. අෙප් රෙට් සියයට
80කටම පළිෙබෝධ නාශක හානි කර ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජීවත්
ෙවන්න විධියක් නැතිකම නිසයි. මිය යන්න බීලයි. හැබැයි
ෙලෝකෙය් සෑම පැයකුත් විනාඩි 45කටම පුද්ගලයකු මිය යනවා
පළිෙබෝධ නාශක විෂ ෙවලා. අෙප් රෙට් ඒකත් තිෙබනවා. මා
ඒකයි කිව්ෙව්. දැන් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට ෙම්ක ෙපෙනන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියනවා ආදි
කාලෙය් පෘතුගීසින්, ලන්ෙද්සින්, ඉංගීසින් ෙම්වා හුරු කළ නිසා
පළිෙබෝධ නාශකවලට අපි හුරු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. පෘතුගීසි,
ඉංගීසි, ලන්ෙද්සි ෙනොෙවයි, ෙම් විවෘත ආර්ථිකය තුළිනුයි ෙම්ක
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 400ක ඉතිහාසයකට ගිහිල්ලා එතුමා
කථා කරන්ෙන් ඇයි කියලා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් විවෘත
ආර්ථිකය ඇතුෙළේ තමයි අෙප් ෙගොවි ජනතාව ජීවත් වන තරගයට
බැස්ෙසේ.
අද පළා වවන ෙකොරටු තිෙබන අය ඉන්නවා. ඒ අයෙග්
දරුවාට පාසෙලන් කියනවා O/L විභාගය පාස් ෙවලා A/L
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පන්තියට යන ෙකොට රුපියල් 9,000ක් ෙගෙනන්න කියලා. ඒ
කියන්ෙන්, තමන් ඉෙගන ගන්න පාසෙලන්. නිවාසාන්තර
තරගයටත් රුපියල් 2,000ක් විතර ෙගෙනන්නය කියනවා.
ඉස්ෙකෝෙලන් trip එකක් යන්න රුපියල් 800ක් ෙගෙනන්නය
කියනවා. තීන්ත ගාන්න තව ගණනක් ෙගෙනන්නය කියනවා.
ෙබොෙහොම ෙපොඩි ඉඩ පමාණයක තමයි ෙකොරටුව තිෙබන්ෙන්.
අක්කර ගණන් විශාල ඉඩම්වල ෙනොෙවයි, ෙබොෙහොම පුංචි ඉඩ
පමාණයක තමයි පලා ටික, එළවලු ටික වගා කර තිෙබන්ෙන්.
ෙම් ඔක්ෙකොම බැලුවාම, දරුවාෙග් පාසෙල් වැඩවලටත් එක්ක
ෙදතුන් ගුණයක අස්වැන්නක් ෙනළා ගන්න ෙවනවා. ඒ ලැෙබන
මුදලින් ෙබෙහත් ටික ගන්නත් ඕනෑ. තාත්තා ෙලඩ ෙවලා නම්
ඒකටත් රුපියල් 4,000ක්, 5,000ක් යනවා. ඉතින් ෙමොකද
කරන්ෙන්? දවස් ෙදෙකන් කපන පලා ටික, එක දවසකින්
කපන්න පුළුවන් විධියට අර ෙකොරටුවට ෙබෙහත් ගහනවා.
ඔබතුමන්ලා වගකීෙමන් බලන්න, හුඟාක් ෙගොවීන් තමන්
ආහාරයට ගන්න පලා ටිකට ෙබෙහත් ගහන්ෙන් නැතිව ඒ ටික
ෙවනම තියා ගන්නවා. ඒ කියන්ෙන්, දැනුවත්වම ඒ අයට ෙම්ක
කරන්න ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකයි. ඒ අයත් අසරණයි.
ෙමොකද, ඒ අයත් ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙගොවියාට ජීවත් ෙවන්න
ෙවන මාර්ගයක් නැහැ. ෙම් විවෘත ආර්ථික කමය තුළ අනික්
මිනිහා මරා ෙගන ෙහෝ ජීවත් ෙවන්න, ෙගොවියාට අද ඉතා කුඩා
ඉඩම් ෙකොටසක තමයි වගා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙගොවීන් අසරණයි. අද ඒ අය ජීවත් ෙවන්න ෙගොවිතැන් කරනවා
ෙනොෙවයි, තව මිනිෙහක් මරා ෙගන ෙහෝ ජීවත් ෙවන්නයි අද ඒ
අයටත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තව ෙකෙනකුෙග්
ජීවිතයට හානියක් ෙවනවාද කියන එක ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් දරු
පවුලක්, තමනුත් ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා බලන්නයි අද
ඒ අයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
වල් නාශක හානිකරයි, ඒවායින් ෙලඩ ෙවනවාය, මැෙරනවාය
කියන ඒ ඔක්ෙකොම දැනෙගනත් තමන්ෙග් අස්වැන්න වැඩි කර
ගන්න ෙම් ෙබෙහත් ගහන්න අද ෙගොවි ජනතාවට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ඇයි එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ඔහු ලයිට් බිල
ෙගවන්න ඕනෑ; වතුර අරෙගන තිෙබනවා නම් වතුර බිලත්
ෙගවන්න ඕනෑ. දරුවා පාසලට යවන්න ඕනෑ. මුළු ජීවිතයක්,
පවුලක් නඩත්තු කරන්න ෙගොවියාට තිෙබන අභිෙයෝගය ඉදිරිපිට
අවසානෙය්දී ඒ අයට ෙම්ක කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. පෘතුගීසින්,
ලන්ෙද්සින් උගන්වලා ෙනොෙවයි, විවෘත ආර්ථිකෙය් පතිඵලයක්
හැටියටයි ඒක සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
අවුරුදු 60ක, 65ක ඉතිහාසයක් තමයි ෙම්කට තිෙබන්ෙන්.
ෙමොකද, අපි දන්නවා ඊට එහා කාලෙය් හිටපු අෙප් වැඩිහිටිෙයෝ
පෘතුගීසින්, ලන්ෙද්සින් අෙප් රට ආකමණය කරලා තිෙබද්දි පවා
අෙප් සාම්පදායික ෙගොවිතැෙන් තිබුණු වැදගත් ෙද්වල් ආරක්ෂා
කළා. ඒවා රැක ගත්තා. ඒවායින් ජල කළමනාකරණයත් කර
ගත්තා. ඒවායින් ෙගොවිතැන් කර ගත්තා. තමන්ෙග් ආර්ථිකය තුළ
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් යැපුම් ආර්ථිකය වුණත් වාණිජ ෙභෝග
දක්වා පරිවර්තනය ෙවච්ච විවෘත ආර්ථිකයට එහා කාලෙය්දී
සමාජ ආරක්ෂාවත් එක්ක අනික් මිනිහත් ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ
නිසාය ෙම් වගා කරන්ෙන් කියා හිතාෙගන හදන්න, වවන්න
පුළුවන් ෙගොවිතැනක් එදා තිබුණා. අද ඒක එෙහම නැහැ. ඒ නිසා
තමයි අද අනිකා මරාෙගන ජීවත් ෙවන කමයක් බවට ෙමය පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එළවලු ටිකක් කනවාය කියා ෙනොෙවයි අද
අපට ෙම්වා කන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. වල් නාශක ටිකක්
ෙබොනවාය; කෘමි නාශක ටිකක් ෙබොනවාය; ඒෙක් එළවලු ටිකකුත්
තිෙබනවාය කියා තමයි අද අපට ඒවා පරිහරණය කරන්න ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. වල් නාශක, කෘමි නාශක තමයි අද පාරිෙභෝගිකයාට
පරිහරණය කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවාත් එක්ක එළවලු
ටිකකුත් කනවා. එෙහම නැතිව එළවලු කනෙකොට ඒවාෙය් වල්
නාශක, කෘමි නාශක තිෙබනවා ෙනොෙවයි. ඒ මට්ටමට අද ෙම්ක
ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට ෙමොන අධ්යාපනයක්වත් වැඩක්

599

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

නැහැ. ෙම්ක ෙමෙහමයි කියලා, වැරදියි කියලා සමාජෙය් මතයක්
නැහැ. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය
ෙමොකක්ද ෙම් සඳහා කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ? අද ෙම් ගැසට්
නිෙව්දනය ෙගනල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙම්ක පාලනය කරන්න
ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම්වා ආනයනය කරන බල පතයකට රුපියල්
1,000ක් දඩ ගහනවාය කියන එෙක් ඇති ෙදයක් නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒෙකන් කිසිම ආකාරයකින් ෙමොනම
බලපෑමක්වත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ෙගනල්ලා තිෙබන්ෙන්
ෙවන කිසි ෙද්කට ෙනොෙවයි. ෙම් ෙගනල්ලා තිෙබන්ෙන්
ආණ්ඩුවට ආදායම් මාර්ග ෙගෙනන කම ටිකක් විතරයි. පහුගිය
දවස්වල පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි කථා කරපු, වාද කරපු ෙබොෙහෝ
ගැසට් පතවලින් අපි දැකපු එක ෙදයක් තිබුණා. ෙමොන කමයකින්
හරි කමක් නැහැ, ඒවායින් එක එක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කීයක් හරි
ෙගන්වා ගන්න කමයක් හදා තිබුණා. ෙම්ෙකදි අහන්ෙනත්
එෙහමයි. ෙම් බලපතය ලියා පදිංචි කරනෙකොට අමාත්යාංශයට,
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගණනක් එනවා. මට හිෙතන්ෙන්
එක එක අමාත්යාංශවලට තමන්ෙග් අමාත්යාංශයට ආදායම්
ෙසොයන්න කම ෙහොයාපල්ලා කියලා target දීලා දැන්ම ඉඳලා
ලබන අය වැයට ආදායම් ෙල්ඛන ෙපන්වන්න ලැයිස්තු
හදනවාෙදෝ කියායි. එතෙකොට ඉතින් ෙගොවියා මුහුණ ෙදන
අර්බුදයටම තමයි අද කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත් මුහුණ ෙදන්ෙන්.
ෙගොවියාට ජීවත් ෙවන්න ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. ඒ නිසා
ෙගොවියා තමන්ෙග් වගාවට කෘමි නාශක, වල් නාශක ගහනවා.
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයටත් ජීවත් ෙවන්න ආදායම් මාර්ගයක්
නැහැ, ඒ නිසා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත් බලපතවලට රුපියල්
1,000 ගණෙන් ෙහෝ ගහලා ඒෙකන් ආදායම ෙසොයනවා. ඒක
තමයි අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙම්ෙකන් වල් නාශක,
කෘමි නාශක, පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව ආණ්ඩුව දැකිය යුතු ෙදයක්
තිෙබනවා.
ඒ තමයි, ෙම්කට අවශ්ය කරන රාජ්ය මැදිහත් වීම. කුමක්
සඳහා ද? වල් නාශක, කෘමි නාශක පාලනය කිරීම සඳහායි. අපට
අද සියයට සියයක් ෙම්ක පාලනය කරලා, සියයට සියයක් ෙම්වා
ෙගන්වන එක නවත්වලා ෙම්ක තුරන් කරන කමයක් නැහැ.
ඒක අපි පිළිගන්නවා. සාධාරණව හිතුෙවොත් ඒක එෙහම කරන්න
බැහැ. නමුත් අෙප් රෙට් අවශ්යතාව අනුව ඒවා ෙගන්වනවාද?
අවශ්යතාව ඉක්මවා ෙකොපමණ පළිෙබෝධ නාශක ආනයනය
කරනවා ද කියා ගණනය කරන්න බැරිද? ලංකාෙව් පළිෙබෝධ
නාශක අවශ්යතාව ෙකොපමණ ද? ඒ පමාණය ඉක්මවා ෙකොපමණ
ෙගන්වනවා ද? ෙගන්වන ෙකොම්පැනි ෙමොනවා ද? ඒවා ආණ්ඩුව
දන්ෙන් නැද්ද? ආණ්ඩුව ඒවා දන්නවා. ආණ්ඩුව ඒවා පාලනය
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අද ආණ්ඩුව ජීවත් ෙවන්ෙන් ඒ බහු
ජාතික ෙකොම්පැනිවලින්. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ බහු ජාතික
සමාගම්වලින් තමයි, ආණ්ඩුව ජීවත් ෙවන්ෙන්.
අෙප් පූජ්ය රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙම් ෙවනුෙවන් පුද්ගලික
අරගලයක් කරනවා. හැබැයි ඒ උද්ෙඝෝෂණය ඵල දරන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි? අපි උන්වහන්ෙසේට ෙගෞරව කරනවා. උන්වහන්ෙසේ
සමාජ මතයක් හදනවා. හැබැයි ඒක ඵල දරන්නට බැරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකද? ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගනත් ඒක කරන්නට
බැහැ; ඒක ඵල දරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ආණ්ඩුවයි ඒවායින්
ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙහොඳ උදාහරණයක් තිෙබනවා. වැඩි දවසක්
නැහැ, ඊෙය් ෙපෙර්දා පත්තරවල ම තිෙබනවා. 2014.07.21 වන
දින "ලංකාදීප" පත්තරෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා.
" 'දන්සල්වලින් ෙබදුෙව් විස කිරිපිටි අයිසිකීම්' ඇමති චම්පික කියයි.
ෙපොෙසොන් කාලෙය්
රට පුරා
පැවැත් වූ අයිස් කීම්
දන්සල්
ෙබොෙහොමයකින් ෙබදා දී ඇත්ෙත් ඩී.සී.ඩී නමැති රසායනය අඩංගු කිරි
පිටිවලින් නිපද වූ අයිස් කීම් බවට කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය
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(අයි.ටී.අයි.) තහවුරු කර ඇතැයි තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, සහ පරමාණුක
බලශක්ති අමාත්ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ෙපෙර්දා (19) පැවසීය."

ෙම්ක පධාන පවෘත්තිය හැටියට මාධ්යවල පළ වුණා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Gayantha Karunatileka to take the Chair?
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
අමාත්යතුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா
அ வல்கள் அைமச்சர்)

மன்ற

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)

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

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the
Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කථා කරන්න තව විනාඩි 5ක
කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළිෙබෝධ නාශක පශ්නය
වාෙග්ම පශ්නයක් නිසායි මම DCD සම්බන්ධෙයන් කියන්ෙන්.
ෙම්ක වළක්වන්න ආණ්ඩුවකට බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද
කියන එක ගැන කියන්නයි මා උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙම්ක
ෙගන්වනවාට විරුද්ධව ආණ්ඩුෙවන්ම නීති-රීති හැදුවා. ෙම්
කිරිපිටි තහනම් කරපු කාලයක් තිබුණා. එතෙකොට ඒ
ෙකොම්පැනිෙයන් ෙගන්වන කිරි පිටි තහනම් කරන්න ෙහේතුත්
කිව්වා. හැබැයි, අවසානෙය්දී දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඒවා අදත් ෙවළඳෙපොළට ෙග්නවා. පරණ, ෙගනාපු ඒවා
තිෙබනවා. ඒවා පාලනය කරන්න කමයක් නැහැ. අන්තිමට
දන්සෙල් අයිස් කීම් හදන්ෙන්ත් ඒවායින්ය කියලා අද ආණ්ඩුෙව්ම
ඇමතිවරෙයක් කියනවා. ඇමතිවරයා ඒ අවස්ථාෙව්දී කියපු
වැදගත් ෙදයක් මම කියන්න ඕනෑ. "ෙපොඩ්ඩන්ට හා ෙලොක්කන්ට
නීතිය ආකාර ෙදකකට කියාත්මක ෙවනවා. එයින් අනිසි
පතිවිපාක අත් විඳීමට සිදු වී ඇත්ෙත්
මහජනතාවටයි."
ෙපොඩ්ඩන්ට හා ෙලොක්කන්ට නීතිය ෙදයාකාරයකට කියාත්මක
ෙවනවා. කවුද ෙපොඩ්ෙඩෝ? කවුද ෙලොක්ෙකෝ? එෙහම කියන්ෙන්
කවුද? ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ඒකයි? කියන්ෙන්, ආණ්ඩුෙව්ම
අමාත්යවරයා. ආණ්ඩුෙව්ම අමාත්යවරෙයක් කියනවා, නීතිය
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ෙපොඩ්ඩන්ටයි, ෙලොක්කන්ටයි ෙදයාකාරයකට කියාත්මක
ෙවනවාය කියා. එතෙකොට ෙපොඩ්ෙඩෝ තමයි මහජනතාව.
ෙලොක්ෙකෝ තමයි ආණ්ඩුෙව්ම ඉන්ෙන්. ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්න
ඇමතිවරෙයක් තමයි, එෙහම කියන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව්ම ඉන්න
ඇමතිවරෙයකුට කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් නීතිය
ෙදයකකාරයි කියා. ඒක රෙටන් ෙප්නවා. කල්පනා කර බලන්න.
ඒක තමයි, අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
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අමාත්යවරෙයක් කියනවා නම් ෙහොඳයි. ෙම් නිෙයෝග ෙගනාෙව්
පළිෙබෝධ නාශක පාලනය සඳහාද, එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුවට
කීයක් ෙහෝ ෙසොයා ගන්නද? අපට ෙපෙනන විධියට නම් ෙම්
නිෙයෝග ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට කීයක් ෙහෝ ෙසොයා
ගන්නයි. ඊට වඩා ෙහොඳයි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙකොළපතක්
එළා ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහ වාඩි ෙවලා හිටියා නම් කියන
එක තමයි අවසාන වශෙයන් අපට
කියන්න තිෙබන්ෙන්.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

අද තමුන්නාන්ෙසේලා පළිෙබෝධ නාශකවලින් සිදු වන අයහපත
ගැන කථා කරනවා. ඒ අයහපත පාලනය කරන්න ෙනොෙවයි නීති
හදන්ෙන්. නීති කියාත්මක කරන්ෙන් ඒ අයහපතට අනුබල
ෙදන්නයි. ඒ අයහපෙතනුත් බලපත ගාස්තුවක් අය කර ගන්නවා.
ඒ අයහපෙතනුත් ආණ්ඩුවට කීයක් ෙහෝ ගන්නවා. ඒක තමයි,
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඇත්තටම ෙම්
නිෙයෝග ෙගන ඒෙම් පරමාර්ථය ෙමොකක් ද? ෙම්ක ජාතික
මට්ටමින් වැදගත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් නම් මා හිතන විධියට අද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරන්නට තිෙබන වැදගත්ම මාතෘකාව
දින තුනක් ඇතුළත ලංකාවට එක වර කුඩු කිෙලෝ පන්සියයක්
විතර ආපු ආකාරය ගැනයි. නමුත් අද අපි කථා කරනවා,
පළිෙබෝධ නාශක ගැන. පළිෙබෝධ නාශකත් වැදගත්. ඒ ගැන කිසි
වාදයක් නැහැ. හැබැයි අපට කථා කරන්නට ෙවලා
නාශක
මර්දනය
කරන්න,
තිෙබන්ෙන්
පළිෙබෝධ
පළිෙබෝධ නාශකවලින් ජනතාවට වන හානිය අවම කිරීම සඳහා
ෙගන එන පනත් ෙකටුම්පතක් ගැන එෙහම ෙනොෙවයි. අද අපි
කථා කරන්ෙන් ෙම් පළිෙබෝධ නාශක පාලන පනත යටෙත්
ආණ්ඩුවට ආදායමක් ෙසොයා ගන්න බලපත ගාස්තුවක් අය කරන
එක ගැනයි. හරියට විවාද කෙළොත් ඒක ෙන්. ආනයනය කරන
සෑම බලපතයකින්ම රුපියල්
දහසක් ගන්නත්, අලුෙතන්
බලපතයක් හඳුන්වා ෙදනෙකොට රුපියල් ලක්ෂයක් ගන්නත්.
ඒකත් ෙදපාරකට - සාධාරණ කමයකට - ෙගවන්න පුළුවන්.
නැවත ෙනොෙගවන රුපියල් 75,000යි, පස්ෙසේ ෙගවන රුපියල්
25,000යි.
ෙම්
විධියට
ෙදයාකාරයකට
ෙගවන්න
ෙකොම්පැනිකාරයාට සහන සලසනවා. ඒ කියන්ෙන්, පළිෙබෝධ
නාශක ලංකාවට ෙගන්වීම සාධාරණය කිරීෙම් නිෙයෝගයි ෙම්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලය තුළ කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාව හැටියට අපි ෙයෝජනා 15කින් සැදුම්ලත්
ෙයෝජනාවලියක් සකස් කළා. ඒ ෙයෝජනාවලිෙය් තිෙබන කරුණු
කිහිපයක් තමයි, ෙමම නිෙයෝග තුළ ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
හැබැයි ඒ ෙයෝජනාවලිෙය් තිෙබන කෘෂි රසායනික පාලනය වීමට
අදාළ වැදගත් ෙද්වල් ෙමම නිෙයෝග තුළ අන්තර්ගත ෙවලා නැහැ.
එෙසේ අන්තර්ගත ෙනොවුණත්, ෙමම නිෙයෝග යම් ආකාරයකින්
නරකයි කියා අප කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
පළිෙබෝධ නාශක සහ ඊට අදාළ පශ්නයට අදාළව ගත්ෙතොත් අද
ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක්.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා
කරන්න තිෙබන්ෙන් දවස ගණෙන් කිෙලෝගෑම් 100යි, කිෙලෝගෑම්
800යි වශෙයන් කිෙලෝගෑම් ගණනින් කුඩු ෙගෙනන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි. කුඩු කිෙලෝගෑම් 500ක් විතර
ෙගනැවිත් රෙට් ෙබදුවාට පස්ෙසේ, ලංකාෙව් ජනතාවට, අර
හාමුදුරුවන්ෙග් වාක්යෙයන් කියනවා නම් "අබ සරණයි!". ලංකාව
කුඩු ෙපොළක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. පළිෙබෝධ නාශක ෙමොකක්ද?
අෙප් හාමුදුරුවෙන්, ඇත්තටම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු ෙමෙහම
හිතනවාද දන්ෙන්ත් නැහැ. දැන් අෙප් ජනතාවෙග් ඇඟට
පළිෙබෝධ නාශක පත්තියම් ෙවලා තිෙබන තරමට කුඩු ෙමොකක්ද,
කුඩුත් කුඩුද කියලා හිතනවාද දන්ෙන් නැහැ. ඒක ගණනක් නැහැ.
එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් ගණන් එනවා; කුඩු කන්ෙට්නර් ගණන්
එනවා. අහුෙවන ගණන කිෙලෝගෑම් 100ක්, 200ක් විතරයි. එක
වරක් අහුෙවන ෙකොට කී වරක් ෙහොර පාෙර් යනවාද දන්ෙන්
නැහැ. අහුෙවන එක අල්ලන ෙකොට තව කී වරක් ෙකොෙහේ
ෙකොෙහේ හිල්වලින් රිංගනවාද දන්ෙන් නැහැ. ඒවා ඔක්ෙකොම ගැන
හිතන ෙකොට ලංකාව නම් මත් කුඩු පුරයක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.
එතෙකොට ෙම් පළිෙබෝධ නාශක ෙමොකක්ද? ඊළඟට රතන
හාමුදුරුෙවෝ කථා කෙළොත් ඒ සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් රතන
හමුදුරුවන්ෙගන් අපට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ. ඒ සඳහා
සුදුසුම අමාත්යවරයා ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා වන හිටපු කෘෂිකර්ම
අමාත්යතුමායි. එතුමා පෘතුගීසි කාලය ගැන කථා කරලා යම්තම්
ෙබ්රිලා ගියා. නමුත් අද ඉදිරිපත් කරන ගැසට් නිෙව්දනය තුළින්
ෙගෙනන නිෙයෝගවලින් වල් නාශක පාලනය වන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා ඊළඟට කථා කරන ආණ්ඩුෙව් වග කිව යුතු

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි රසායනවල බිහි වීම සහ
එහි ව්යාප්තිය වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. 1962 පිලිපීනෙය්
ෙරොකෙෆලර් සහ ෙෆෝඩ් සමාගම්වල ආෙයෝජනයක් හැටියට සහල්
පර්ෙය්ෂණායතනය පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ එතැනින් එහාට තමයි
ෙමය ව්යාප්ත වන්ෙන්. ඇත්තටම නිශ්චිතව ගත්ෙතොත්, ෙදවන
ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ කෘමි නාශක, වල් නාශක බහුලව
පාවිච්චි කෙළේ යුද කටයුතු සඳහායි. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම්
සමාගම්වලට කරන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ සමාගම්
පළමුව කරපු ෙද් තමයි, හරිත විප්ලවය හරහා ඒ ඒ රටවල තිෙබන
බීජ සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරන එක. ඒ අනුව අප වාෙග් බත්
කන ආසියාෙව් රටවල ෙගොවිතැන පාලනය කරන ජාත්යන්තර
සැලැස්මක් ඇෙමරිකාව පමුඛ බත් ෙනොකන යුෙරෝපා රටවලින්
සකස් කළා. ඒ සැලැස්මට අනුව අපෙග් සියලුම රටවල බීජ
පාලනය ඔවුන් අතට ගත්තා. අද ශී ලංකාෙව් පාලනය වන
අභිජනනය කරපු සියලුම බිත්තර වී විෙද්ශීය සමාගම් මඟින් දියුණු
කරපු, පවර්ධනය කරපු වී වර්ගයි. ඒ ෙගොයම් ගහ මිටියි, අස්වැන්න
වැඩියි වාෙග් ෙපෙනනවා. හැබැයි ෙගොයම් ගෙහේ බඩ හීනියි. එයට
කෘමියා ඉතා ආසයි. කෘමියා වැඩිෙයන් ආකර්ෂණය කරන, දිලීර
වැඩිෙයන් එන, වල් නාශක වැඩිෙයන් වර්ධනය වන වී පෙභ්ද
තමයි, ඔවුන් අපට හඳුන්වා දීලා තිෙබන්ෙන්. එහි වාණිජ
පරමාර්ථය වුෙණ් බීජත් එක්ක ෙම් කෘෂි ෙයදවුම් අත්යවශ්ය වීමයි.
ෙමන්න ෙම් යථාර්ථය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික
පක්ෂයත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇතුළු අෙනකුත් පක්ෂත්
මතවාදයක් විධියට පිළිගත්ෙතොත් ෙම් පශ්නය විසඳන්න අපට
සාමූහික උත්සාහයක් දරන්න පුළුවන්. කෘමි නාශක නැත්නම්
පළිෙබෝධ නාශක සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙම් පශ්නය ජාතික
මට්ටෙම් පශ්නයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන්
වහන්ෙසේ.
[අ.භා. 3.35]

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි

(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1980 අංක 33 දරන පළිෙබෝධ
නාශක පාලනය කිරීෙම් පනතට අදාළව යම් යම් නිෙයෝග
කිහිපයක් අද දින ෙගනැවිත් තිෙබනවා. එහි බදු වැඩි කිරීමක්, එහි
තිෙබන සකියතාව පිළිබඳව විමසා බැලීමක් හා ලියා පදිංචිය
පිළිබඳ යම් යම් කරුණු සාධක ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන මහතා]

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කරද්දී පකාශ කළා, කුඩු
පශ්නය තමයි වඩා වැදගත් කියලා. එතුමා කිව්වා වාෙග් මම
කියනවා, කුඩුවලටත් වැඩිය ෙලොකු පශ්නයක් අද තිෙබනවා
කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමොනවා වුණත් කුඩු තවමත් නීති
විෙරෝධීයි. අධ්යක්ෂවරුන් සහ පළිෙබෝධ නාශක මණ්ඩල මඟින්
නීත්යානුකූලව පාලනය කරන, කළමනාකරණය කරන පළිෙබෝධ
නාශක කුඩුවලටත් වඩා භයානකයි. මක්නිසාද කියනවා නම්,
පළිෙබෝධ නාශක පරිහරණය කිරීම නිසා අද වන විට ලංකාෙව්
13ෙදෙනක් දවසකට මිය යනවා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය
දක්වලා තිෙබන විධියට, දවසකට 13ෙදෙනක් මිය යන විට
විෙශේෂෙයන්ම වකුගඩු ආබාධයට ලක් වූ ජනතාව සිටින පෙද්ශෙය්
ජනගහනෙයන් සියයට 16ක පමණ පමාණයක් -ඒක විශාල
ජනගහනයක්- මරණයට දින ගනිමින් ඉන්න තත්ත්වයට
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා දියුණු
ජාතික කතිකාවතක්, සමාජ බලපෑමක් අද අත්යවශ්ය ෙවලා
තිෙබනවා. අපි මැදිහත් වීෙමන් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් පළිෙබෝධ
නාශක වර්ග හතරක්; Glyphosate, Chlorpyrifos, Carbaryl,
Propanil යන තාක්ෂණික නාමයන්ෙගන් හඳුන්වන පධන වල්
නාශක වර්ග හතරක් තහනම් කළා. නමුත් Satunil, Roundup,
Marunil සහ Coraterr වාෙග් ෙවෙළඳ නාම යටෙත් එම භයානක
කෘෂි රසායනික දව්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා. ෙම් සියලුම
ෙද්වල් ෙම් වන විටත් විවිධ ෙවෙළඳ නාම යටෙත් ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ පවතිනවා. අපි ඒවා තහනම් කර තිෙබනවා. තහනම්
කළාට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා. ඇයි එෙහම ෙවන්ෙන්? දැන්
අපි ඒවා අලුතින් ෙගන්වීම තහනම් කර තිෙබනවා. ෙගන්වලා
තිෙබන ඒවාට ෙවෙළඳ ෙපොළට යන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. නමුත්
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි රසායනික පළිෙබෝධ
නාශක ෙරජිස්ටාර්වරයා ෙම් පිළිබඳව ආනයන අපනයන පාලකට
දැනුම් දීලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් ෙම් පළිෙබෝධ නාශක වර්ග
ෙගන්වීම තහනම් කියලා ආනයන අපනයන පාලකට දැනුම් දිය
යුතුව තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් ඒකට අදාළ ලිපියවත් තවම
ආනයන අපනයන පාලකට යවලා නැහැ. පශ්නය ෙකතරම්
බරපතළ වුණත් ෙම් පශ්නයට අවශ්ය බලපෑමක් කරන්න අපට අද
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ලංකාෙව් විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙම්ක ඉන්දියාව, පිලිපීනය, වියට්නාමය, තායිලන්තය
වාෙග් ආසියාකරෙය් බත් කන රටවලට සහ විෙශේෂෙයන්ම
ආසියාකරෙය් රටවලට බරපතළ පශ්නයක් වී තිෙබනවා. පන්ජාබ්
පාන්තෙය් සම්පූර්ණෙයන්ම බීජ පාලනය කිරීම සඳහා - [බාධා
කිරීම්] ෙම් මන්තීවරු හයිෙයන් කථා කරන්ෙන් නැතුව ඉන්නවා
නම් ෙහොඳයි. විනයානුකූලව අපි ෙම් සභාෙව් කථාවලට ඇහුම් කන්
දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම විප්ලවවාදී පක්ෂවල නායකෙයෝ අහෙගන
ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි.
අද රෙට් භයානක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි කවුරුත් ජාතික කතිකාවතක් ඇති
කිරීම අවශ්යයි. මට ෙපර කථා කළ සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමාත්, ඊට ෙපර කථා කළ අනුරාධපුර දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂෙය් පී. හැරිසන් මන්තීතුමාත් ෙම් ගැන
දැනුම් දුන්නා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අපි ආවාම හදන්නම්.

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි

(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ඒ ආවත් ෙම්කම තමයි ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් කමය තිබියදී
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් බලෙය් ඉඳලා තිෙබනවා, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂයත් බලෙය් ඉඳලා තිෙබනවා. ෙදෙගොල්ෙලෝම කරලා
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තිෙබන්ෙන් ඒ එකක්වත් ආපස්සට යවන වැඩ පිළිෙවළක්
ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙම්ක ආපස්සට යවන්න තරම් බලපෑම් ඇති
කරන සාධක දැන් ෙදෙගොල්ලන්ටම ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අවාසනාවකට වාෙග් ඒ බලපෑම අද අපි ගණන් අරෙගන නැහැ.
ෙකොටින්ම ෙම් පළිෙබෝධ නාශක සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නය
අපි අරෙගන බැලුෙවොත් පධාන න්යෂ්ටිය තිෙබන්ෙන් බීජවලයි.
ෙම් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් මණ්ඩලයට බීජ පනතක් ඉදිරිපත් වුණා.
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒක පතික්ෙෂේප කළා. අපි ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත
ෙවන්නට ඕනෑ. නමුත් ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය. කවුද ඒ බීජ පනත
හැදුෙව්? ඒකද අෙප් පතිපත්තිය? ඊට පස්ෙසේ පනතක් ෙගනාවා,
ආසියාෙව් ෙලෝක සහල් පර්ෙය්ෂණායතනය වාෙග් genetically
modified; ජාන විකෘති කරපු ආහාර අභිජනනය සඳහා පර්ෙය්ෂණ
කරන්න.
ආසියානු කලාපය තුළ companiesවලින් ආෙයෝජනයන්
ෙගෙනන පනතක් ෙගනාවා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න යන්ෙන්? ෙම්
කරන්න යන්ෙන් මුළු ආසියාකරෙය්ම තිෙබන බීජ අෙපන් ෙසොරා
ගන්න එකයි. අද වනෙකොටත් අපි රුපියල් බිලියන ෙදකක පමණ
ආහාර පිටරටින් ෙගන්වනවා. අපි අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන
40ක පමණ කෘමි නාශක පිටරටින් ෙගන්වනවා. අපි ඒ පමාණය
ෙමටික්ෙටොන් හැටියට ගත්ෙතොත් ෙමටික්ෙටොන් 13,000ක වස
පමාණයක් නීත්යනුකූලව සල්ලි දීලා ෙගන්වනවා.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙකටි කාලයක් ලබා
ෙගන ඊළඟ පශ්නය ෙකෙරහිත් අවධානය ෙයොමු කරවන්න
කැමැතියි. ෙම් පශ්නෙයන් අපට විශ්වාසනීයව ගැලෙවන්න
පුළුවන්. අපි ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්න නම් පළමුෙවන්ම අෙප්
පාරම්පරික බීජ ටික ෙගොවියාට ආපසු ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අපි බීජ
පනෙතන් ෙගනාෙව් ඒවා ෙගොවීන්ට තියා ගන්න බැහැයි කියන
කාරණයයි.
අෙප් බීජ අපට අභිජනනය කිරීෙම් හැකියාව
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් පාරම්පරික බීජ වර්ග අපට වගා
කරන්නට පුළුවන්. අපි ෙම් අවුරුදු එකහමාරක කාලය ඇතුළත
අක්කර තුන්දාහකට අධික පමාණයක් වගා කර තිෙබනවා. එය
ඉතාම සාර්ථක පතිඵල ලබාෙගන තිෙබන බව ෙම් ගරු සභාවට
මා කියන්න කැමැතියි.
රජෙය් මාධ්ය, අවෙශේෂ මාධ්ය මඟින් ෙම් පළිෙබෝධ නාශක
පිළිබඳව පුළුල් දැනුවත් කිරීමක් කරන්ෙන් නැතිව තනි පුද්ගල
උත්සාහයකින් ෙමවැනි බහු ජාතික සමාගම්වල බලපෑමක් අපට
ආපසු හරවන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. අද අෙප් බඩවැල, අෙප්
ආහාර මාර්ග පද්ධතිය, අෙප් ජීර්ණ කියාවලිය අයිති ෙවලා
තිෙබන්ෙන් අපට ෙනොෙවයි; අෙප් රටට ෙනොෙවයි; අෙප්
ඇමතිවරුන්ට ෙනොෙවයි. අෙප් ඇඟ අපට අයිති නැහැ. ඒක
බහුජාතික සමාගම් මිලට අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙකන්
ගැලවීම සඳහා තනි ආණ්ඩුවලට හා තනි පුද්ගලයන්ට උත්සාහ
කරන්න බැහැ. ෙම් සඳහා දැවැන්ත; ෙයෝධ උත්සාහයක් අවශ්ය
කරනවා. එක ෙවලාවක Glyphosate තහනම් කළාට පසුව
කිව්වා, "විෙශේෂෙයන්ම ෙත් වගාවට ෙලොකු පශ්නයක් එනවා, ඒ
නිසා ෙකොෙහොම හරි Glyphosate ඕනෑ, අපි ආපසු Glyphosate
ෙදනවා" කියලා. ෙත් වගාවට Glyphosate අවශ්යමද? ෙම්
පිළිබඳව සමාජෙය් කතිකාවතක් නැහැ. මම ඊට පසුව ඒ පිළිබඳව
වැවිලිකරුවන්ෙග් සංගමය සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් කිව්වා,
අද ශමය නැති නිසා වල් පැළෑටි ඉක්මනින්ම මර්දනය කරන්නට
පුළුවන් ෙලෙහසි කමය ඒකයි කියලා. නමුත් එයට විකල්ප
තිෙබනවාද කියන එක ගැන දත්ත සහිත පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවක්
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ෙත් වවන
රටවලින් විශාල පමාණයක් Glyphosate පාවිච්චි කරන්ෙන් නැති
බව මා ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. අද අපි කඳුකරෙය්
ෙත් වගාව සඳහා Glyphosate පාවිච්චි කිරීෙමන් පධාන ගංගා
හතරක් සහ අතුරු ගංගා 32ක් ගලාෙගන යන කඳුකර සංෙව්දී
පෙද්ශවල සියලුම ජලය දූෂිත ජලය බවට පරිවර්තනය ෙවලා
තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳව කිසිම කතිකාවතක් අප තුළ නැහැ. ඒ
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වාෙග්ම අපි වවන කැරට්, ෙගෝවා, බීට්රූට් ආදියටත්, විවිධ
ෙවෙළඳ ෙබෝගවලටත් ෙම්වා බලපානවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි අද
අක්කර 5,000යි, 10,000යි, 15,000යි කියලා විශාල වශෙයන්
බඩඉරිඟු වගාව ව්යාප්ත කර තිෙබනවා. කැලෑව කපලා ෙම්
වතුවල සම්පූර්ණෙයන් අපි බඩඉරිඟු වගා කරනවා. අලුත්
ෙකෙහල් වර්ග වගා කරන්න කියලා සැලසුම් හදනවා. ෙම්
ඔක්ෙකොම යටෙත් සිදු වන්ෙන් ජාන විකෘති කරපු, කෘමි
නාශකවලට ඔෙරොත්තු ෙදන ඒක ෙබෝග වගා කිරීම සඳහා අෙප්
ෙපොෙළොව සදාකාලික සින්න කරන එකයි. ෙම් සින්න කිරීෙමන්
සිදු වන්ෙන් ෙසෝමාලියාව, රුවන්ඩාව, බුරුන්ඩි වැනි මහ
ෙපොෙළොව නිසරු ෙවච්ච කාන්තාර රටක් බවට ෙම් සුන්දර රට පත්
වන එක විතරයි. ෙම් බීජ මං ෙකොල්ලෙයන් රට ගලවා ගන්ෙන්
නැතිව ෙම් පළිෙබෝධ නාශකවලින් අපට ගැලෙවන්නට බැහැ. අපි
ෙකොතරම් කථා කළත් රෙට් සමාජය තුළ, සාමාන්ය ෙගොවි ජනතාව
තුළ ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්නට කිසිම අවෙබෝධයක් නැහැ. අද අපි
අනුරාධපුරයට ගිහිල්ලා ෙකතරම් උත්සාහ කළත් ෙගොවි ජනතාව
ෙම්කට ෙපළෙඹන්ෙන් නැහැ. ෙම් සඳහා මිනිසුන් දැනුවත් කිරීෙම්
ෙයෝධ සබුද්ධික ව්යාපාරයක් අද සමාජයට අවශ්ය ෙවලා
තිෙබනවා.
අද යටත් විජිතවාදෙය් පධානම උපකමය තමයි ෙම් බීජ මඟින්
රටවල් ආකමණය කිරීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව
එක වාක්යයක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. මිනිසුන් දස
ලක්ෂයකට වඩා මරා ඉරාකය අත්පත් කර ගත් එක්සත් ජනපදය
පළමුෙවන්ම කරපු කාර්ය තමයි, අර ෙමෙසොෙපොෙට්මියා
ශිෂ්ටාචාරෙය් තිබුණු සියලුම බීජවල අයිතිය එක්සත් ජනපදය
විසින් තමන්ෙග් භාරයට ගන්න එක. ඉරාකයට තමන්ෙග් බීජවල
කිසිම අයිතියක් නැති තත්ත්වයකට දැන් පත් කරලා තිෙබනවා.
ෙම් විධියටම තමයි අෙප් රටවලුත් ෙම් සමාගම් විසින් පාලනය
කරන්ෙන්. ෙම්ෙකන් ගැලවීම සඳහා ආණ්ඩු මාරුවක් ෙනොව
පතිපත්ති මාරුවක් පිළිබඳව සමාජ සංකල්පයක් අද සමාජයට
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 3.48]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා මූලාසනෙය් සිටින
අවස්ථාෙව් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අතුරලිෙය් රතන හිමියන් කළ
කථාෙවන්ම පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා මා
හිතනවා. අෙප් ෙගෞරවණීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේටම අද දැනිලා
තිෙබනවා, ෙමොනවා හරි මාරුවක් සිදු වන්නට ඕනෑ කියන එක.
උන්වහන්ෙසේ කිව්ෙව් පතිපත්ති මාරු වන්නට ඕනෑ කියලායි.
ඉතින් පතිපත්ති මාරු වන්නට නම් ආණ්ඩුව මාරු වන්නට ඕනෑ
කියන එක තමයි අපට දැනිලා තිෙබන්ෙන්; අෙප් ජනතාවට
දැනිලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව 1994 ඉඳන් කියාත්මක
කළ පතිපත්තිය අදත් -2014ත්- ඒ විධියටම කියාත්මක කරනවා.
ඔබවහන්ෙසේ ආණ්ඩුව පැත්ෙත් සිටියත් කැසිෙනෝ පනතට
විරුද්ධව ඔබවහන්ෙසේට වචනයක් කථා කරන්න ඉඩ දුන්ෙන්
නැහැ. එවැනි ආණ්ඩුවක් තමයි අද ඔබවහන්ෙසේ ෙම් විධියට
රකින්න උත්සාහ කරන්ෙන්. වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති
ෙවනස් කිරීම නම් කවදාවත් කරන්න බැහැ ෙගෞරවනීය ස්වාමින්
වහන්ස. ඔබවහන්ෙසේ ෙම් පැත්තට වැඩිෙයොත්, ඔබවහන්ෙසේෙග්
නායකත්වෙයන් අප සියලු ෙදනාටම එකතු ෙවලා ෙහොඳ
පතිපත්තියක් හදලා අපට ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා
අෙප් ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙගෞරවෙයන්
ඔබවහන්ෙසේට ආරාධනා කරනවා, ෙම් පැත්තට වැඩලා ඒ සඳහා
නායකත්වය ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම් පැත්ෙත් ඉන්ෙන් යම්
මතයක් දරන, මතයක් අහන්න පුළුවන් පිරිසක්; ඒ වාෙග්ම
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සාකච්ඡා කරලා තීන්දු තීරණ ගන්න පිරිසක්. ඒ නිසා ඔබ
වහන්ෙසේෙග් මතය ජය ගන්න නම් ඒ සඳහා සුදුසු පිරිසක් එක්ක
එකතු ෙවන්න කියලා අෙප් ගරු අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුවන්ට
ෙගෞරවනීය ආරාධනයක් කරමින් මෙග් කථාව ආරම්භ කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා කෘෂිකර්ම
ක්ෙෂේතෙය් අද තිෙබන දැවැන්ත කඩා වැටීම ගැන; අද ෙගොවීන්ට
ෙවලා තිෙබන ෙද්වල් ගැන. පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම්
පනෙත් ෙහොඳ තත්ත්වයන් තිෙබනවා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අද රෙට් වල් නාශක වර්ග ෙදතුන් සියයක් විතර
තිෙබනවා; කෘමි නාශක වර්ගත් ෙදතුන් සියයක් විතර තිෙබනවා.
අද ෙගොවීන්ටත් ෙහොයා ගන්න බැහැ භාවිත කළ යුතු ෙහොඳ වල්
නාශකය ෙහෝ ෙහොඳ කෘමි නාශකය ෙමොකක්ද කියලා. ඒ ගැන අද
ෙගොවීන්ට ෙත්රුම් කරලා ෙදන්ෙන් ෙවෙළන්ෙදෝ; එෙහම
නැත්නම් ෙවෙළඳ ආයතන. බහු ජාතික සමාගම් තමයි අද තීන්දු
තීරණ ගන්ෙන් අහවල් ෙරෝගයට, එෙහම නැත්නම් අහවල් වල්
පැළෑටියට සුදුසු ෙමොකක්ද කියලා. නමුත් කෘෂිකර්ම
පර්ෙය්ෂකවරු ඉන්නවා. හැම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකටම
කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා. ඒ අය අද
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? අද එක ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකට
නිලධාරින් හතර ෙදෙනකු ඉන්නවා. කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ
නිලධාරිෙයකු ඉන්නවා; ගාම නිලධාරිෙයකු ඉන්නවා; ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරිෙයකු ඉන්නවා; සමෘද්ධි නිලධාරිෙයකු
ඉන්නවා. ඒ හතර ෙදනාම අද කරන්ෙන් ෙද්ශපාලනය. ඒ හතර
ෙදනාම අද ෙද්ශපාලන ගැත්ෙතෝ බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ආණ්ඩුෙව් මතය ගෙම් පචාරය කරන්න, ගෙම් මිනිසුන්ෙග් ඔළුව
ෙහෝදන්න, ෙමොළ ෙහෝදන්න ෙයොදා ගත්ත නිලධාරින් පිරිසක්
බවට අද ඒ අය පත් ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂි කර්මෙය් දියුණුව
ෙවනුෙවන් ෙගොවි ජනතාවෙග් දැනුම වැඩි කරන්න, ෙගොවි
ජනතාවෙග් තාක්ෂණික දැනුම දියුණු කරන්න, ෙගොවි ජනතාවට
නිසි කමෙව්ද කියලා ෙදන්න ඒ අය ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ. අපි
දැක්කා කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් රිදීගම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයට අයත් අඹෙකොෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් ගාම
නිලධාරිවරයා
නිමල්
විෙජ්සිංහ
-නිල්වලා
විෙජ්සිංහමන්තීතුමාෙගන් පහර කාලා ෙරෝහල් ගත ෙවලා ඉන්න බව. අන්න
ඒ ගාම නිලධාරිවරයා කුරුණෑගල ෙරෝහෙල් ඉන්නවා. ඒ, හරියට
වැඩ කරපු නිසායි. අන්න ඒ වාෙග් තත්ත්වයකට තමයි අද හරියට
වැඩ කරන අය පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, කියපු විධියට
වැඩ කෙළේ නැත්නම් මාරු කරනවා. ෙද්ශපාලන ව්යාපෘතියට අත
ගහලා ඒ වැෙඩ් කෙළේ නැත්නම් ඒ අයට රාජකාරිය කරන්න බැහැ,
කෙන් පහර කන්න ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් ගුටි කන්න
ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් ස්ථාන මාරු කරනවා. එෙහමත්
නැත්නම් රැකියාෙවන් ෙදොට්ට දමනවා. ඒ තත්ත්වයට අද පත්
ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙගොවීන් ගැන කථා කරන
ෙකොට තිෙබන බරපතළම පශ්නය තමයි ෙගොවීන්ට හරියට දැනුම
ලබා ෙනොදීම; ෙගොවීන්ට හරි තාක්ෂණය ලබා ෙනොදීම. අපි
දන්නවා ෙගොවීන් හුඟක් ෙවලාවට කෘෂි රසායනික දව්ය පමාණයට
වඩා පාවිච්චි කරන බව. එක අක්කරයකට ගහන්න ඕනෑ ෙතල්
ටැංකි පහක් නම් සමහර අය දහයක් ගහනවා. අවශ්ය පරිමාව මිශ
කරන්න දන්ෙන් නැහැ. ෙතල් ටැංකිෙය් පමිතිය පිළිබඳව බරපතළ
පශ්න තිෙබනවා. ෙහොඳ ෙතල් ටැංකියක් රුපියල් 10,000ක් විතර
ෙවනවා. හැබැයි රුපියල් 1,500ට චීෙනන් ෙගෙනනවා. ෙම්
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය අනුව චීන්නුන්ෙගන් ෙගෙනනවා. ඒ අනුව
රුපියල් 1,500ක් වන ෙතල් ටැංකියක් චීෙනන් ෙගනැල්ලා ඒ
ෙතල් ටැංකිවලින් තමයි ෙතල් ගහන්ෙන්. ඒවාෙය් කිසිම පමිතියක්
නැහැ. නිවැරදි තාක්ෂණයට අනුව ෙතල් ටැංකිය පාවිච්චි කරනවා
නම් ඒෙක් නිසි පීඩනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. Nozzle එෙක් හරි
පමිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ විසිෙරන බින්දුෙව් පරිමාව, වර්ග
අඩියක ෙහෝ ඒකකයක විසිෙරන බින්දු පමාණය අනුව තමයි ගසට
අවශ්ය, එෙහම නැත්නම් වල් පැළයට අවශ්ය කෘෂි රසායනික දව්ය
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ෙයොදන්න ඕනෑ. හැබැයි පමිතියක් නැති වීම, තාක්ෂණික උපෙදස්
ෙනොලැබීම, ඒ වාෙග්ම ෙගොවියාෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්
ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටලයක් භාවිත කිරීම හා ෙගොවියා කෘෂි
රසායනික දව්යවලින් ෙකොච්චර ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑද කියන
ෙද්වල් ගැන නිසි දැනුමක් ලබා ෙනොදීම හරහා විශාල හානියක්
සිද්ධ ෙවනවා. ඒක තමයි මට නම් ෙපෙනන බරපතළම පශ්නය.
ෙගොඩක් ෙවලාවට කෘෂි රසායනික දව්ය වැඩි භාවිතය සිදු ෙවනවා.
ටැංකි පහක් ගහන්න ඕනෑ තැනට ටැංකි දහයක් ගහනවා. දහයට
එක මිශ කරන්න ඕනෑ තැනට, දහයට පහක් මිශ කරනවා. ෙම්කට
ෙහේතුව, ෙම් තාක්ෂණය ෙනොලැබීම; ෙම් දැනුම ෙනොලැබීම;
ෙගොවියාට අවශ්ය තාක්ෂණය ලබා ගැනීමට මුදල් ෙනොලැබීම. අපි
දන්නවා අද ෙගොවිෙයකුට රුපියල් 10,000ක ටැංකියක් ගන්නට
බැරි බව. රුපියල් 1,500ක ටැංකියක් ගන්න තත්ත්වයට ෙගොවියා
අද පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආර්ථික වශෙයන් තිෙබන අපහසුතාව
නිසායි. ෙම් ආණ්ඩුව ෙකොපමණ පුරසාරම් ෙදඩුවත් අද මිනිසුන්ෙග්
අෙත් ශෙත් නැහැ; ෙපොකට් එෙක් ශෙත් නැහැ. ඉතින් ෙකොෙහොමද
ටැංකි ගන්ෙන්? 1994 සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ ෙගොවියා ඒ වාෙග්
අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1994ට කලින් ෙම් විධියට
වකුගඩු ෙරෝගීන් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. ඒ දවස්වල, පමිතිෙයන් යුතු
කෘෂි රසායනික දව්ය ෙගනාවා; ඒ සම්බන්ධව නිලධාරින් සිටියා;
දැනුමක් තිෙබන තාක්ෂණෙව්දින් ගෙම් හිටියා. කෘෂි රසායනික
දව්ය ලංකාවට ෙගන්වන විට ඒ සම්බන්ධව නියාමනයක් තිබුණා.
අද ඒ කිසි ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද ෙගොවියා ෙම්
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය ෙම් ෙවලාෙව්දී
මතක් කළ යුතුයි.
අෙප් ගරු අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ කියූ විධියට
අවුරුද්දකට ෙම් රටට කෘෂි රසායනික දව්ය ෙමටික් ෙටොන්
13,000ක් පමණ ෙගෙනනවා. නමුත් ෙමන්න ෙම් කෘෂි රසායනික
දව්ය විතරක් ෙග්න්න, ෙම්වාෙය් ආසනික් වැඩිපුර තිෙබනවා,
ෙම්වාෙය් වැඩිපුර බැර ෙලෝහ තිෙබනවා කියලා නියාමනය කිරීමට
අෙප් රෙට් ආයතනයක් නැහැ. ෙම් ෙවෙළඳ ආයතන පාලනය
කිරීමට, ෙවෙළඳ ආයතනවලට නීති රීති පනවන්නට ආයතනයක්
නැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙසේරම ජරාවල් ටික
ලංකාවට එන්ෙන්. සමහර විට අද එක වල් පැළෑටියකට කෘෂි
රසායනික දව්ය සියය, ෙදසීය තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? ෙම් වල් පැළෑටි ෙම් රසායනික දව්යවලට පුරුදු වුණාට
පසුව ඒවා පාලනය කිරීමට අලුෙතන් කෘෂි රසායනික දව්ය භාවිත
කිරීමට සිදු ෙවනවා. අද සිදු විය යුත්ෙත් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන්
පාලනය කිරීමට කටයුතු කිරීමයි.
අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා කෘෂි රසායනික
දව්යවලට වඩා බරපතළ පශ්න අද රෙට් තිෙබනවා කියලා. ඒක
ඇත්ත. අපි ඊෙය් ෙපෙර්දා දැක්කා, කුඩු ගැන පවෘත්ති. සතියකට
සැරයක් දැන් කුඩු කිෙලෝ හැට හැත්තෑවක් අහු ෙවනවා. නමුත්,
අවුරුදු 30ක් තිබුණු යුද්ධය ජයගහණය කළා කියූ ආණ්ඩුවට,
පභාකරන් නැති කළා කියූ ආණ්ඩුවට, ෙම් කුඩු ෙග්න්ෙන් කවුද
කියන එක තවම ෙසොයා ගන්නට බැරිව ගියා. ෙපොඩ්ෙඩෝ
ෙදන්ෙනක් තුන්ෙදෙනක් අල්ලා ගන්නවා. එෙහම නැත්නම්
වාහනය පැදවූ මනුෂ්යයාව අල්ලා ගන්නවා. එෙහම නැත්නම්
ආනයනය කළ ලිපිකරුෙවක් අල්ලා ගන්නවා. නමුත් තවම
ෙම්ෙක් මහ ෙමොළකාරෙයෝ අල්ලා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
කුඩු රජවරු අල්ලා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ෙක්
නායකෙයෝ අල්ලා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා අපට
නම් ෙප්න්ෙන් කුඩු පශ්නය පිටුපස රජෙය් පබල පුද්ගලෙයෝ, පබල
නායකෙයෝ සිටින බවයි. ඒ නිසා තමයි ෙම්ක අල්ලා ගන්න
බැරිෙවලා තිෙබන්ෙන්. යුද්ධය අවසන් කළා කියලා මහා
ෙලොකුවට පුරසාරම් ෙදොඩන ආණ්ඩුවට කුඩු ෙග්න මහ
ෙමොළකාරෙයෝ, එෙහම නැත්නම් නායකෙයෝ අල්ලා ගන්න බැහැ
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කියන්ෙන්, ෙම් පිටුපස ෙම් ආණ්ඩුව සිටිනවා කියන එකයි.
අද ෙම් ආණ්ඩුව රාජ්ය ආයතන පාලනය කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා අපි දන්නවා. අපි ගිය සතිෙය් සපුගස්කන්ද
ෙතල් පිරිපහදුව බලන්න ගියා. එතැනදී අපට සැලකුෙව්
ෙකොෙහොමද? ෙව්යන්ෙගොඩ පෙද්ශෙයන් බස්වලින් මැරවරෙයෝ
ෙගනැල්ලා, උෙද් පාන්දර ඒ අයට අරක්කු කාල, භාගය ෙපොවලා,
බත් පැකට් එක දීලා අපි එන විට ඒ අය ෙසේවකෙයෝ කිහිප
ෙදෙනකු සමඟ සම්බන්ධ කර අපට ඒ ආයතනය තුළට යන්න බැරි
ෙවන්න ෙග්ට්ටුව ගාව සිටියා. ෙසේවකෙයෝ බහුතරයක් ඇතුෙළේ
හිටියා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතිවල
නිෙයෝජිතෙයෝ සුළුතරයක් සම්බන්ධ ෙවලා හිටියා. ඒ අය කෑ
ගහලා, හූ කියලා ඇතුෙළේ තිෙබන දූෂණ ටික, ඇතුෙළේ තිෙබන
භාවිතයට නුසුදුසු යන්ත සූත ටික බලන එක වැළැක්වූවා. 1967 දී
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් දී මුල් ගල තියලා,
1969 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් ඩඩ්ලි
ෙසේනානායක මැතිතුමා අතින්ම විවෘත කළ ෙම් ෙතල් පිරිපහදුව
අද වන විට අවුරුදු හතළිහකට වඩා පැරණි ෙතල් පිරිපහදුවක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ෙම් වාෙග් ෙතල්
පිරිපහදුවක ආයු කාලය අවුරුදු විසිපහයි; තිහයි. ඉන් පසුව
ෙම්වාෙය් යන්ත සූත ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ; නළ පද්ධතිය
ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ; අලුත්වැඩියාවන් සිදු වන්නට ඕනෑ. නමුත්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් අෙප් රටට දායාද කරලා දුන් ෙම්
වටිනා සම්පත හරි නඩත්තුවකට ෙගනැල්ලා රෙට් අවශ්යතාව
අනුව ෙම් පිරිපහදුව වැඩි දියුණු කර ගන්නට 1994න් පසුව ෙම් රට
පාලනය කළ ෙම් ආණ්ඩුව තවමත් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා.
1969 දී ෙම්ක හැදුෙව් තව අවුරුදු විස්සකට තිහකට අෙප්
රෙට් පිරිපහදු අවශ්යතා සපුරා ගන්න පුළුවන් විධියටයි. නමුත් අද
අපි ෙකොතැනද ඉන්ෙන්? අද රටට අවශ්ය ෙතල්වලින් සියයට
90ක්ම පිරිපහදු කළ ෙතල් විධියට, -ඩීසල් ෙවනම, ෙපටල්
ෙවනම, ගුවන් යානා ඉන්ධන ෙවනම- ෙවන ෙවනම ආනයනය
කරනවා. ඒ හරහා විශාල මුදල් පමාණයක් අද අපට අහිමි ෙවනවා.
හැබැයි තවමත් ෙම් රජයට පුළුවන් ෙවලා නැහැ ෙම් පිරිපහදුව
වැඩිදියුණු කරන්න; ෙම් පිරිපහදුව පතිසංස්කරණය කරලා රටට
ආදායම් උපයන පිරිපහදුවක් බවට පත් කරන්න. ඒ නිසා තමයි
එදා අෙප් ගමන වැළැක්වූෙය්. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමාම කිව්වා, 2007 ඉඳන් ෙම් දක්වා ෙම්
ආයතනය රුපියල් බිලියන 250කට වැඩි පමාණයක් අලාභ ලබා
තිෙබනවා කියලා. මා හිතන විධියට, ෙලෝකෙය් ඛනිජ ෙතල්
ව්යාපාරයට සම්බන්ධ කිසිම ආයතනයක් පාඩු ලබලා නැහැ.
ෙලෝක ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගත්තාම, British Petroleum සහ
Shell කියන සමාගම් තමයි ඉස්සරහින්ම ඉන්ෙන්. හැබැයි,
ලංකාෙව් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 2007 ඉඳන් පාඩු
ලබනවා. මා හිතන විධියට, ෙලෝකෙය් පාඩු ලබන එකම ඛනිජ
ෙතල් ව්යාපාරය තමයි ශී ලංකාෙව් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව.
ෙමය ෙලෝක වාර්තාවක්. අපි දන්නවා ෙම් ආණ්ඩුව හැම දාම
ෙලෝක වාර්තා තමයි තියන්ෙන් කියලා. ෙමය ෙමතුමන්ලා තියපු
අලුත්ම ෙලෝක වාර්තාව විධියට අෙප් ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් රන්
අකුරින් ලියැෙවනවා.
ඒ වාෙග් ෙලෝක වාර්තා කීපයක්ම ඊෙය්-ෙපෙර්දාත් තිබ්බා.
එයින් එකක් මා කියන්නම්. අෙප් රෙට් ෙබෞද්ධයාෙග් මුදුන් මල්
කඩ තමයි දළ දා වහන්ෙසේ.
එක් එක් රජ සමයන්හි
අනුරාධපුරෙය්, ෙපොෙළොන්නරුෙව්, දඹෙදණිෙය්, යාපහුෙව්,
කුරුණෑගල දළ දා වහන්ෙසේ වැඩ හිටියා. ඊට පස්ෙසේ දළ දා
වහන්ෙසේ වැඩම කරවූවා මහනුවරට. මට මතක විධියට,
විමලධර්මසූරිය රජතුමා තමයි ඉස්සර ෙවලාම දළ දා මාළිගාවක්
හැදුෙව්. ඊට පස්ෙසේ හිටපු රජවරු එය වැඩිදියුණු කළා. අන්තිමට,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායක හිටපු ජනාධිපති ආර්. ෙපේමදාස
මැතිතුමා දළ දා මාළිගාෙව් රන් වියනක් කරවූවා. ඒ අනුව එක එක
රජවරුන් දළ දා මාළිගාවට එක් එක් අංග එකතු කරලා
ඉතිහාසයට එකතු වුණා; ඒ ඉතිහාසය වර්ණවත් කළා; ඒ

609

2014 ජූලි 22

ඉතිහාසය බැබෙළව්වා. 1994න් පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාෙග් පාලන
කාලෙය්දී ෙකොටි තස්තවාදින් දළ දා මාළිගයට ෙබෝම්බ ගහලා
විනාශයක් කළා. අද ඒ ෙකොටි තස්තවාදින් ෙම් සභාෙව්ත් ඉන්නවා.
ඊට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා දළ දා මාළිගාවට කරපු අලුත්ම
බැබළවීම තමයි ඊෙය්-ෙපෙර්දා පැවැත්වූ කාර් ෙර්ස් එක. දළ දා
මාළිගාවට කරපු අලුත්ම බැබළවීම තමයි ඒක. අෙප් ෙගෞරවනීය
නායක හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලා කියපු ෙද්ත් අහන්ෙන් නැතිව දළ
දා මාළිගාව වෙට් night race එකක් තිබ්බා. අංගනාවන් නිරුවත්
දර්ශන ෙපන්වන ෙව්දිකා හදලා, ඒ පෙද්ශය පුරා ශබ්ද නඟලා, දළ
දා මාළිගාෙව් පැවැත්මට හානි වන විධියට විදුලි බුබුළු දල්වලා ෙම්
ආණ්ඩුව ඉතිහාසයට එකතු වුණා, ශී දළ දා මාළිගාවට තවත්
අංගයක් එකතු කරලා. ඒ තමයි night race අංගය. ඒ වාෙග්ම, ඒ
අවස්ථාෙව් ෙනොෙයක් බීම වර්ග, රට බීම වර්ග දුන්නා; සංදර්ශන
පැවැත්වූවා. තවත් ෙනොෙයක් ෙද්වල් කළා. ඒ අනුව අෙප්
ඉතිහාසෙය් ස්වර්ණමය කඩ ඉමක් තමයි ඊෙය් -ෙපෙර්දා පසු
කෙළේ. ශී දළ දා වහන්ෙසේ වැඩ සිටින පුද බිම වටා "කාර් ෙර්ස්"
පවත්වමින් ඉතිහාසෙය් රාජ නාමාවලියට තමුන්නාන්ෙසේලා එකතු
වුණා. සිංහල ෙබෞද්ධ යැයි කියා ගන්නා ෙම් නායකයන්, සිංහල
ෙබෞද්ධ උරුමය රකිනවාය කියන ෙම් ආණ්ඩුව දළ දා වහන්ෙසේට
සලකපු විධිය තමයි, ඊෙය්-ෙපෙර්දා night race තියලා මහා
සැණෙකළියක් පවත්වලා ෙපන්වූෙව්. ෙහට අනිද්දා පැවැත්ෙවන
ඌව මැතිවරණෙය්දී නම් ෙම්වාට පාඩම ඉෙගන ගන්නවා.
කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරන ෙකොට ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ,
බිම්තැන්ෙන් තමයි ෙහොඳම ෙකත් බිම් ටික තිබුෙණ්. ඒවාෙය්
තමයි අෙප් ෙකත් බිම් තිබුෙණ්. හැබැයි බිතාන්යය අෙප් රට
පාලනය කරපු කාලෙය් ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ ෙකත් බිම් ටික විනාශ
කරලා දැම්මා. එයින් ඌවට සිදු වුණ ආර්ථික හානිය, ඌෙව්
ෙගොවීන්ෙග් කඩා වැටීම, ඒ පළාෙත් තිබුණු අෙප් ෙදොඩම් වගාව
විනාශ කිරීම, ඒ ෙකත් බිම්වල තිබුණු සශීකභාවය නැති කිරීම
අදටත් ඌෙව් ජනතාවට බලපානවා. නමුත් අෙප් ඌෙව් ජනතාවට
තවමත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ. අද මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා තමයි ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා. මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයාට -අෙප් ජනාධිපතිතුමාට- ඕනෑ නම් පුළුවන්,
ඉංගීසි පාලන කාලෙය් සිදු වූ ඒ අසාධාරණකම්වලට විරුද්ධව
කටයුතු කරලා ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලය හරහා වන්දි ලබා ගන්න;
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලය හරහා සාධාරණය ඉෂ්ට කර ගන්න. අපි
බලාෙගන ඉන්නවා ඒ දිහා. ෙම් ඡන්දෙය්දී ඌෙව් ජනතාව උදලු
අරෙගන එන කල් ෙනොෙවයි බලාෙගන ඉන්ෙන්; cellphones
අරෙගන එන කල් ෙනොෙවයි බලාෙගන ඉන්ෙන්. ඒ ජනතාවට
සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවනවාද කියන එකයි බලාෙගන ඉන්ෙන්.
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා විධියට ඒ සාධාරණය ඉටු
කරලා ෙදන්න ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්. ඒ සාමාජික රටවල් එක්ක
කථා කරලා, ෙයෝජනාවක් සම්මත කරෙගන එතුමාට පුළුවන් අෙප්
ෙම් රෙට් අසාධාරණයට ලක් වූ ඌව ෙවල්ලස්ස ජනතාවට
සාධාරණය ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න; ඒ ෙගොවීන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට
කරලා ෙදන්න. අපි ෙම් සභාෙව්දී ඒ ගැනත් මතක් කරනවා.
බදුල්ෙල් ජනතාව, ෙමොනරාගල ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව එළවන
පළමුවැනි ෙවඩි මුරය අනිවාර්යෙයන් ඌව ඡන්දෙය්දී පත්තු
කරනවාය කියන එක අපට ස්ථිරයි. ඒ සඳහා ෙහොඳ නායකත්වයක්
ලබා ෙදන්න, ෙලොකු කැප කිරීමක් කරලා අද අෙප් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයා
විධියට ඡන්දය ඉල්ලන්න සූදානමින් ඉන්නවා. අද බදුල්ෙල්
මිනිස්සු කථා ෙවනවා, "දැන් ෙවනසක් කරන්න ෙහොඳ කාලය"
කියලා. මුළු රෙට්ම ඉන්න එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට දැනිලා
තිෙබනවා, ෙම් ෙවනස කරන්න ඌෙවන් පටන් ගන්න ඕනෑ
කියලා. ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ හිටපු ඒ වීෙරෝදාර ජනතාවට
ෙගෞරවයක් විධියට ඒකත් මතක් කරමින්, ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ
ඉන්න වීෙරෝදාර ජනතාවට මම ආරාධනා කරනවා, ෙම් ආණ්ඩුව
එළවන පළමු ෙවඩි මුරය ඌෙවන් තියලා ෙම් ආණ්ඩුවට පාඩමක්
උගන්වන්න කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
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ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
(மாண் மிகு

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இன்ைறய
தினம்
அரசாங்கம்
பீைடெகால் கைளக்
கட் ப்ப த்தல் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகைள இங்கு
ெகாண் வந்தி ப்ப
வரேவற்கக்கூ ய
விடயமாகும்.
ெபா வாக
எங்கள்
வெர யா
பகுதியிேல
இந்தப்
பீைடநாசினிகளின் லமாக விைளகின்ற தீைமகைளப் பற்றிய
ஒ சில விபரங்கைள நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.
இந்த நாட் ேல
வெர யா பகுதியில் ெசய்ைக
பண்ணப்ப கின்ற சகல பயிர்க ம் குளிர்ப் பிரேதசத் க்கு
உாித்தானைவயாகும். அேதேநரம் இவற்றின் விைலகைள
நிர்ணயிக்க
யாத
நிைலைம
விவசாயிகளிடத்தில்
காணப்ப கின்ற . அங்கு ெசய்ைக பண்ணப்ப ம் மரக்கறி
வைககள் யா ம் ெவளிநாட்
ந் ெகாண் வரப்பட்டைவ.
இன்ன ம் இவற்றின் விைதகள் ெவளிநாட்
ந் தான்
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றன. பீைடநாசினிகள் அல்ல
கி மிநாசினிகள் பாவிக்காமல் இந்த மரக்கறி வைககைள
விைளவிப்ப என்ப மிக ம் கஷ்டமான ஒ ெசயலாகும்.
வெர யா மாவட்டத்தி ள்ள விவசாயிகள் தற்ெபா
பாவிக்கும் பீைடநாசினிகள் விவசாயத் திைணக்களத்தினால்
குறிப்பிட்ட
ேநாய்க க்ெகனச்
சிபாாிசு
ெசய்யப்பட்டைவயாகும்.
பீைடநாசினிப்
ெபாதிக டன்
அவற்ைற விசிற ேவண் ய அள , விசிற ேவண் ய
காலெவல்ைல, அ வைடக்கு
ன் விசிற ேவண் ய
காலப்பகுதி, எந்ெதந்த ேநாய்கள் மற் ம் ச்சிக க்கு விசிற
ேவண் ம் என்பன ேபான்ற தகவல்கள் தரப்ப கின்றன.
எனேவ,
விவசாயிகள்
தவறான
ைறயில்
இந்தப்
பீைடநாசினிகைளப் பாவிப்பதில்ைல. ேம ம், தற்ெபா
சந்ைதயில் காணப்ப ம் பீைடநாசினிகள் மிக ம் விைல
உயர்ந்தைவகளாகக்
காணப்ப கின்றேபாதி ம்
அைவ
சூழ க்கும் விைளெபா ட்க க்கும் குைறந்த அளவிேலேய
பாதிப்ைப ஏற்ப த் வனவாக உள்ளன. சூழ க்கு அதிக
பாதிப்ைப ஏற்ப த்தக்கூ ய ெப ம்பாலான பீைடநாசினிகள்
தற்ெபா
தைடெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத இந்தச்
சைபக்கு நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். உதாரணமாக
குேளாேராைபாிெபாஸ்,
காேபாஃபி ரன்
ேபான்ற
பீைடநாசினிகள்
அண்ைமயில்
தைடெசய்யப்பட் ள்ளன.
இதனால் இந்தப் பீைடநாசினிகள்
லமாக ஏற்ப கின்ற
விைள கள் த க்கப்பட்
க்கின்றன.
அேதேநரத்தில்
வெர யாப் பகுதியிேல உற்பத்தி
ெசய்யப்ப கின்ற
மரக்கறி
வைகக க்கு
அ க்க
பீைடநாசினிகள் பாவிக்கப்ப வதாகப் ெபா வாக எல்லா
ஊடகங்களி ம் ெசய்திகள் ெவளிவ கின்றைமைய நாங்கள்
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இதனால் இன்
வெர யா
மரக்கறிையச் சாப்பி வதற்கு மக்கள் பயப்ப கின்றார்கள்.
ஆகேவ,
அந்த
மக்க ைடய
ெபா ளாதாரத்ைதப்
பாதிக்கக்கூ ய வைகயில் இவ்வாறான ெசய்திகள் பர வைதத்
த ப்பதற்கு விவசாய அைமச்சு
ன்னின்
ெசயற்பட
ேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
உதாரணமாக,
ேதயிைலச்
ெச க்கு
விசு கின்ற
பீைடநாசினிகள் ேதயிைலைய பாதிப்பதாக இன்
பிரசாரம்
ெசய்யப்ப கின்ற . இப்ப ச் ெசய்தால் எதிர்காலத்தில்
எங்க ைடய இலங்ைகத் ேதயிைலைய ெவளிநாட்டவர்கள்
வாங்கா
விட் வி வார்கள். அப்ப
வாங்கா ேபானால்
இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரம் பாதிக்கும். எனேவ, இந்த
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ஊடகங்கள் சிந்தித் ச் ெசயற்படேவண் ெமன்
ேநரத்திேல நான் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.

இந்த

பீைடநாசினி
பாவைன
ெதாடர்பாக
NAITA
நி வனத்தினால் நடத்தப்ப ம் பாடெநறிெயான்ைற பின்பற்றி
NVQ3 பாடெநறி நிைல மட்டத்தில் சித்தியைடந்த ஒ வர்
பீைடநாசினி விற்பைன நிைலயங்களில் இ க்கேவண் யைத
தற்ேபா
விவசாயத் திைணக்களம் கட்டாயமாக்கி ள்ள .
இதனால்,
தவறான
பீைடநாசினி
பாவைன
மற் ம்
பாவைனக்கான சாத்தியம் மிக ம் குைறவாகேவ காணப்ப ம்.
இ ந்தா ம்,
ஒ சில
விவசாயிகளின்
தன்னிச்ைசயான
ெசயற்பாட் னால் சில சந்தா்ப்பங்களில் பீைடநாசினிகள்
தவறாக ம் பயன்ப த்தப்படக்கூ ம். இவற்ைறத் தவிர்ப்ப
மிக ம்
சிரமமான
ஒ
விடயமாகும்.
விவசாய
திைணக்களத்தில் காணப்ப ம் ஊழியர் பற்றாக்குைறயினால்
விவசாயிக க்கும்
விவசாய
விாிவாக்கல்
உத்திேயாகத்தர்க க்கும்
இைடயிலான
ெதாடர்பான
குைறந்தமட்டத்தில்
காணப்ப கின்ற .
இதனால்,
விவசாயிகள்
தமக்குத்
ேதைவயான
பீைடநாசினிகள்
ெதாடர்பாக ம்
ேவ
விவசாய
நடவ க்ைககள்
ெதாடர்பாக ம் அறி ைரகைளப் ெபற் க்ெகாள்வ
சிறி
க னமாக உள்ள . அந்தப் பகுதியி ள்ள ெப ம்பாலான
விவசாயிகள் தமிழ் ேபசுபவர்களாக இ ப்பதால் தமிழ் ேபசும்
விவசாய உத்திேயாகத்தர்கைள அங்கு நியமிப்ப
சால ம்
ெபா ந் ம். ேம ம், கல்விப் ெபா த் தராதர (சா.த.)
பாீட்ைசயில் விவசாயம், விஞ்ஞானம் ஆகிய பாடங்களில்
அதிதிறைமச்
சித்திெயய்திய
மாணவர்க க்கு
குண்டசாைலயி ள்ள விவசாயப் பாடசாைலயில் ப்ேளாமா
பாடெநறிையப்
பயிற் விக்க
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்ப மாயின் விவசாயத்
ைறயின் ேமம்பா
அதிகாிக்கும்.
எனேவ, இத்தைகய நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள் மா
இந்தச்
சைபக்கு
நான்
சிபாாிசு
ெசய்கின்ேறன்.
அதிக வரட்சியான பகுதிகளில் விவசாயிக க்கு ஏற்ப ம்
பாதிப்பின்ேபா
அரசினால்
வரட்சி
நிவாரணம்
ெகா க்கப்ப கின்ற . ஆனால்,
வெர யா மாவட்ட
விவசாயிகள் சி
விவசாய ேபாகத்தின்ேபா
ஏற்ப ம்
காலநிைல
சீர்ேக
காரணமாகப்
பாதிக்கப்ப ம்ேபா
அவர்க க்கு
நிவாரணம்
கிைடப்பெதன்ப
மிக ம்
குைறவாகும். இ
வ த்தமான ஒ
விடயமாகும். எனேவ,
இதற்குச் சிறந்த வழி ைறெயான்ைற அரசு ஏற்ப த்த
ேவண் ெமன்பைத நான் இங்கு ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இன் சந்ைதயில் சில பீைடநாசினிக க்குத் தட் ப்பா
ஏற்பட் ள்ள . இதன் காரணமாக விவசாயிகள் ெபாி ம்
பாதிக்கப்ப கின்றனர்.
விவசாயத்
திைணக்களமான
பீைடநாசினிகைளக் குைறந்தளவில் பாவிக்க ேவண் ெமன்
கூறினா ம் அ
ெதாடர்பாக ேமலதிக விளக்கங்கைள
விவசாயிக க்குப்
ெபற் க்ெகா க்க
ேவண் ம்.
அேதேநரத்தில்,
பீைடநாசினிகள்
பதிவாளர்
அவர்கள்
தைடெசய்யப்பட் ள்ள
பீைடநாசினிக க்குப்
பதிலாக
மாற் ப்
பீைடநாசினிகைளக்
காலம்
தாழ்த்தா
அறி கப்ப த்த ேவண் ம்.
அ மட் மல்ல,
வெர யாப்
பகுதியிேல
பரவிய
பீைடநாசினிகள் பற்றிய ெபாய்ப் பிரசாரங்க க்கு எதிராக
விவசாயத் திைணக்களம் இ வைரக்கும் எந்தவிதமான
நடவ க்ைகைய ம் எ க்கவில்ைல. அவர்கள் விவசாயிகைள
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ஊக்குவிக்கிறார்கேளா அல்ல
அந்தக் குற்றச்சாட் க்கைள
ஊர்ஜிதம் ெசய்கிறார்கேளா என்ற சந்ேதக ம் எ கின்ற .
வெர யா மாவட்டத்தில் பீைடநாசினிகள் அதிகளவில்
பாவிக்கப்ப வதாக எ ந்த குற்றச்சாட் க்க க்கு விவசாயத்
திைணக்களம்
இைதவிட ம்
விைரவாகச்
ெசயற்பட்
ெதளி ப த் ம்
நடவ க்ைககளில்
ஈ பட்
க்க
ேவண் ெமன்ப
என
க த்தாகும். ஆகேவ, விவசாயத்
திைணக்களம் இதற்கு உடன யாக ம ப் த் ெதாிவித் ,
இலங்ைகக்கு ெகாண் வரப்ப கின்ற பீைடநாசினிகள் கி மிநாசினிகள்
சட்டத் க்கு
உட்பட்டைவ
என்பைத
அறிவித்
மக்கைள
ஏற் க்ெகாள்ளச்
ெசய்ய
ேவண் ெமன் ம்
பீைடநாசினிகள்
ெதாடர்பான
சட்டதிட்டங்கள் வ ம்ெபா
அவற்ைற உாிய ைறயில்
அ ல்ப த்த
ேவண் ெமன் ம்
நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
மைலயகப் பகுதிகளில் ஒ சில காலங்களில் அதிகமான
மைழ ெபய் ம்; ஒ சில காலங்களில் க ம் வரட்சி ஏற்ப ம்.
இவ்வா
காலநிைல
மாற்றங்கள்
ஏற்பட்டா ம்
பீைடநாசினிகைளப் பாவிக்காமல் இ க்க
யா . அ
மிக ம் கஷ்டமான ஒ
விடயமாகும். எனேவ, காலநிைல
மாற்றங்க க்ேகற்றவா
பீைடநாசினிகைளத்
ெதாி ெசய்வதற்கு விவசாயத் திைணக்களம் அவர்க க்கு
உதவ
ன்வரேவண் ம் என்பைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
மைலயகப் பகுதியில் அண்ைமயில் ஒ
ர்ப்பாக்கிய
சம்பவம் நடந்தி க்கிற . அதாவ , காவத்ைத பகுதியில்
பதினா
வய
நிரம்பிய ஓர் இளம் ெபண்ைணப் பலர்
பா யல்
ஷ்பிரேயாகம் ெசய்ததன் காரணமாக இன்
அப்பகுதியி ள்ள எல்லாத் ேதாட்டங்களி ம் ேவைலநி த்தம்
ெசய்
அவ க்கு
அ தாபம்
ெதாிவித்தி க்கிறார்கள்.
ஆகேவ, இவ்வாறான சம்பவங்கள் மைலயகப் பகுதியில்
நடப்பைதத் த ப்பதற்கும் அவ்வா பா யல் ஷ்பிரேயாகம்
ெசய்த
நபர்கைள
உடன யாகக்
ைக ெசய்வதற்கும்
நடவ க்ைக எ க்குமா
நான் இந்தச் சைபயி டாகக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இந்த ேநரத்தில் விவசாய அைமச்சான , இறக்குமதி
ெசய்யப்ப கின்ற பீைடெகால் கைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்ப காலத்தின் ேதைவயாகும். இவ்வாறான
பிரச்சிைனகள் ஏைனய பகுதிகளி ம் இ க்குெமன நான்
நிைனக்கின்ேறன். எனக்கு
ன் ேபசிய உ ப்பினர்களில்
ஒ வர், விவசாயிகள் விவசாய உற்பத்திகளின் அ வைடக்கு
ன்னர், 3 - 4 நாட்க க்கு ஒ தடைவ அவற் க்குப்
பீைடெகால் கைள விசு வதாகக் கூறினார்.
என்ைனப்
ெபா த்தவைரயில், அவ்வா
எந்தெவா
விவசாயி ம்
ெசய்வதில்ைல. விவசாயிகள் ெவளியா க்கு ெகா ப்பதற்கு
மாத்திரம் விவசாயம் ெசய்யவில்ைல. மாறாக, அவர்கள்
தங்க ைடய
உண த்
ேதைவக்கும்
அதி
ந்ேத
ெபற் க்ெகாள்கின்றார்கள்.
ஆகேவ,
எவ ம்
எதிர்பார்ப்ப ேபால்
விவசாயிகள்
தங்க க்ெகனத்
தனியாக ம்
விற்பைனக்ெகன
ேவறாக ம்
விவசாயம்
ெசய்வதில்ைல. இன்
எல்ேலா ம் பீைட நாசினிகைளப்
பயன்ப த்த ேவண் ய கட்டாய நிைலயில் இ க்கின்றார்கள்.
எனேவ,
இவற்ைறக்
கட் ப்பாட் டன்
பயன்ப த்தேவண் ேம
ஒழிய,
அதிகள
பயன்ப த்தக்கூடா . இதற்கு இச்சட்டத் தி த்தம் மிக ம்
உதவியாக இ க்குெமனக் கூறி, என் ைடய உைரைய
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி!
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින, 2014 .07.10 වන
දිනැති අංක 1870/63 දරන ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද පළිෙබෝධ
නාශක පාලනය කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්මත කිරීමට
දරනා උත්සාහය අපි දකින්ෙන්, ගෙම් මරණාධාර සමිතියක්, ගෙම්
මිය ගිය ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් ෙගවන්න සල්ලි නැති වුණාම,
ගෙම් ඉන්න අයෙගන් භාණ්ඩ එකතු කරලා සල්පිල් තියනවා
වාෙග් ෙම් රජයත් එක එක ෙවලාවට එක එක ගැසට් පත
ෙගනැල්ලා කීයක් හරි ෙහොයා ගන්න මහජනතාවෙග් සල්ලි සූරා
කන වැඩ පිළිෙවළක් විධියටයි. ෙම් රජය චීන රජයට ඕනෑ
ව්යාපෘති කියාත්මක කරලා, ෙම් කාලය තුළ රෙට් ජනතාවට
අවශ්ය නැති ෙද්වල් ෙවනුෙවන් ණය අරෙගන, එයින් අධික
මුදලක් ගසා කාලා ෙම් කරන සංවර්ධනය නිසා අද ෙම් ණය
ෙගවන්න ෙම් රෙට් සමස්ත ආදායම එකතු කළත් බැරි ෙවලා
තිෙබන හින්දා, විවිධ ෙද්වල් ගැන කථා කරලා කිඹුල් කඳුළු
හළලා ෙනොෙයකුත් බදු වර්ග, බලපත ගාස්තු වැඩි කිරීමක්
ෙමතැනින් සිදු ෙකෙරනවාද කියන එක ගැන අපට සැකයක් මතු
තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි පසු ගිය දවස් ගැන බැලුෙවොත්, පසු ගිය
කාලෙය් ෙද්ශීය ෙගොවියා රැක ගන්න ඕනෑ කියලා ෙම් රෙට්
ජනතාව අත්යවශ්ය ආහාර වශෙයන් ගන්න සීනි ටිකට, ලූනු
ෙගඩියට, පරිප්පු ටිකට, මුං ඇටවලට, අලවලට බදු අය කරලා,
ජනතාව මත බදු පටවලා කෙළේ ෙමොකක්ද? කෘෂිකර්මය දියුණු
කළාද, ෙද්ශීය ෙගොවියා දියුණු කළාද? එෙහම දියුණු කළා නම් ඒ
බදු මුදල් ෙද්ශීය ෙගොවියා රැක ගැනීම සඳහා, දියුණු කිරීම සඳහා
පාවිච්චි කළා නම් අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අමු මිරිස් කිෙලෝව රුපියල්
900ට යන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ෙම් සල්ලි ෙකොහාටද
ෙගනිච්ෙච්, කවුරුත් නාස්ති කළාද, එෙහමත් නැත්නම් ෙම්
අසාර්ථක ව්යාපාරවලට ණය ෙගවන්න පාවිච්චි කළාද කියන එක
ගැන අපට සැකයක් තිෙබනවා.
ෙම් වාෙග්ම තමයි පවුල් සංස්ථාව මත් දව්ය නිසා විනාශ
ෙවනවා කියලා, 'මතට තිත' කියලා ව්යාපෘතියක් හදා ෙගන, ඊට
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් තිෙබන මත් දව්යවලට තිෙබන බදුවලටත් වඩා
අධික බද්දක් පනවලා, පවුල් ඒකකය ගැන හරි කනගාටුෙවන්
කථා කරලා, බදු පනවලා ෙමොකක්ද කෙළේ? මත් දව්ය විකිණීම
අඩු වුණාද, මතට තිත වැටුණාද? 'ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය'
කියන විරුදාවලිය තිබුණු අෙප් රටට අන්තිමට වුෙණ් ආසියාෙව්
කුඩු ෙබදන මධ්යස්ථානය බවට, මත් දව්ය ෙබදන මධ්යස්ථානය
බවට පත් වීමටයි.
ෙම් රෙට් ජනතාව රිය අනතුරුවලින් මිය යනවා; පවුල් අනාථ
ෙවනවා, කියලා පසු ගිය කාලෙය් දී කිඹුල් කඳුළු හළලා ආණ්ඩුව
ෙමොනවාද කෙළේ? මගීන් පවාහනය කරන, බස් රථ එළවන
රියැදුරන්ෙගන් රුපියල් 2,000ක විෙශේෂ ගාස්තුවක් අය කරලා,
බලපත අලුත් කර ගන්න ඕනෑ කියලා කිව්වා. නැත්නම් අලුත්
බලපතය ගන්න තවත් රුපියල් 2,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා
නීතියක් හැදුවා. එෙසේ කෙළේ අඩු ගණෙන් ෙම් අනතුරු අවම
කරන්නට උත්සාහ දරන ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැටුප කීයකින්
ෙහෝ වැඩි කරලාද? ඒ සල්ලි ෙකොහාටද යන්ෙන්?
අපි දන්නවා, මගී පවාහනය කරන බස් රථ වැඩි පමාණයක්
අයිති ෙවන්ෙන් ශී ලංගමයට බව; රජයට බව. මා පදිංචි පෙද්ශෙය්
ගම්පහ ඩිෙපෝවට ගිහින් බැලුෙවොත් ෙපෙනයි, දවස් පහක ඉඳන්
ගම්පහ ඩිෙපෝ ෙසේවකයින් ස්ටයික් බව. එහි ෙසේවකයන්ට මාස
හතරක ඉඳලා පඩි ෙගවා නැහැ. ඒ ෙසේවකෙයෝ පාරට බැහැලා
දවස් හතරක ඉඳන් වර්ජනය කරනවා. එෙහම ෙසේවකයාෙගනුත්
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මාර්ග රිය අනතුරු අඩු කරන්න කියා රුපියල් 2000ක් අය කර
විෙශේෂ බලපතයක් ෙදන්න ආණ්ඩුව ලැහැස්ති කර තිෙබනවා.
අපට සැකයක් තිෙබනවා. අද ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනත් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙම් උත්සාහ
කරන්ෙන්, පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කරන්නද, මුදල් ෙහොයා
ගන්නද?
ණය ෙගවා ගන්න මුදල් නැති නිසා, ආණ්ඩුව
බංෙකොෙලොත් ෙවලා නිසා ඒකට අවශ්ය මුදල් ෙහොයා ගන්නද ෙම්
නිෙයෝගය ෙගනාෙව් කියා අපට පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ෙම්
ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන්ව තිෙබන ෙද්වල් පළිෙබෝධ නාශක
පාලනය සඳහා ද කියා පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් පළිෙබෝධ
නාශක ආනයනකරුවා ෙමෙතක් කල් රුපියල් 8000කට ගත්
බලපතය අද ෙම් ගැසට් පතෙය් සඳහන් නිෙයෝගය තුළින් රුපියල්
ලක්ෂ 2 දක්වා ඉහළ යවා තිෙබනවා. රුපියල් 8000කට ගත්
බලපතයට දැන් රුපියල් ලක්ෂ 2ක් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමහි අරමුණ පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීම ද එෙහම නැත්නම්
ණය ෙගවා ගන්න බැරුව බංෙකොෙලොත් වුණු ආණ්ඩුවට මුදල්
එකතු කර ගැනීම ද කියන පශ්නය විෙශේෂෙයන්ම තිෙබනවා. ෙම්
බලපතය නිකුත් කිරීම තුළින්; රුපියල් 8000ට තිබුණු බලපතය
රුපියල් ලක්ෂ 2 කිරීම තුළින් ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම්
රෙට් බහු ජාතික සමාගම්වලට ආනයන අයිතිය යනවා. රෙට්
ව්යාපාරිකයන්ෙග් නැඟී සිටීෙම් හැකියාව, ශක්තිය නැති ෙවලා.
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් තිබුණු බිත්තර වී ෙගන්වීම,
බිත්තර වී ෙගොවියාට ලබා දීම බහු ජාතික සමාගම්වලට භාර
දුන්නා වාෙග් කෘෂි රසායන ෙගන්වීමත්, ෙගොවියාට කෘෂි රසායන
ලබා දීමත් බහු ජාතික සමාගම්වලට පවරන පයත්නයක් ෙමහි
තිෙබනවා කියන එකත් ෙමයින් පැහැදිලි ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට
ඉදිරිපත් ෙවද්දි ෙම් රට ගැන හිතලා, රෙට් ආර්ථික ශක්තිය ගැන
හිතලා, ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 550ට ෙදනවා කිව්වා. නමුත්
ෙම්ක දැකපු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා -වර්තමාන
ජනාධිපතිවරයා- පකාශ කෙළේ ෙමොනවාද? මල් වට්ටි ෙවන්ෙද්සි
කරන සල්පිලකට ආවා වෙග් රුපියල් 550ට ෙදනවා කිව්වාම
ෙහවිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතුව රුපියල් 350ට ෙදනවා කියා පකාශ
කළා. අන්තිමට ඡන්දය දිනුවාට පසු ඒක කියාත්මක කරන්න
බැහැ. ඒ නිසා ෙලෝකෙය් තිෙබන බාලම ෙපොෙහොර ටික ෙහොයලා
අරෙගන ෙගොවීන්ට ෙබදලා අද ''කැඩ්මියම්'' , ''ෙලඩ්'' වාෙග් බැර
ෙලෝහ ෙපොෙළොවට පටවලා ෙම් ෙපොෙළොව විනාශ කර තිෙබනවා.
එදා වියළි දණ්ඩක් වුවත් පැළ ෙවනවා කියා විරුදාවලිය ලත් අෙප්
ෙපොෙළොවට අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ලාෙබට ෙපොෙහොර
ෙදන්න ගිහින් -ලාෙබට ෙපොෙහොර දුන්නාට කමක් නැහැ.ගුණාත්මක ෙනොවන ෙපොෙහොර ෙම් රටට ආනයනය කර
ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන්?
අද ෙම් ෙපොෙළොෙව්
ගැඩවිෙලකුටවත් ජීවත් ෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ගැඩවිලුන්, කෘමින් විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට්
සිටින මිනිසුන්ට වැලඳී තිෙබන ෙරෝගය ෙමොකක්ද කියා ෙරෝගය
නිශ්චය කර ගැනීමක් නැතුව ෙරෝහල් ඇඳන් මත මිය යන්නට සිදු
ෙවලා තිෙබනවා.
2013 ෙදසැම්බර් 9 වන දින ආණ්ඩුෙව් 'දිනමිණ' පත්තෙර්
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
"කෘෂි රසායන භාවිතය පිළිබඳ ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ශී ලංකාවට
අනතුරු අඟවයි. ආසියානු කලාපෙය් ඉහළම තැන ඉන්ෙන් ශී ලංකාව.
අන් රටවලට වඩා අට ගුණයක් වැඩියි. වකුගඩු ෙරෝගීන් වැඩි වීමටත්
ෙහේතුවක්. පිළිකා - දියවැඩියාවටත් බලපානවා."

ආසියානු කලාපෙය් වැඩිම හාල් නිෂ්පාදනය ෙකෙරන රට
මියන්මාරය වන අතර මියන්මාරෙය් ෙපොෙහොර භාවිතය ඒකක
11යි. අෙප් රෙට් රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය ඒකක 287යි. ඒ
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

වාෙග්ම කෘෂි රසායන භාවිතය බැලුවත්, වැඩිම කෘෂි අස්වැන්නක්
තිෙබන චීනය ඒකක 88ක් පාවිච්චි කරන විට අප ඒකක 287ක්
පාවිච්චි කරනවා. ෙපොෙහොර ලබා දීම ගැන වැරැද්දක් ෙනොෙවයි.
කීයට වුණත්, ෙනොමිලෙය් වුණත් ෙපොෙහොර දුන්නාට කමක් නැහැ.
නමුත් ෙම් මුවාෙවන් ෙලෝකෙය් තිෙබන බාලම ෙපොෙහොර
ෙගනැවිත් -ගුණාත්මක ෙනොවන ෙපොෙහොර ෙගනැවිත්- ෙගොවියාට
භාර දීම ගැන තමයි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ෙලඩ්ඩුන් නිර්මාණය
කිරීම ගැන තමයි අප අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා
දීම සඳහා අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 2030ක් වියදම් කරනවා. ඒ
ගැන පශ්නයක් නැහැ. ෙගොවියා ෙවනුෙවන් වියදම් කළාට කමක්
නැහැ. නමුත් ආනයනය ෙනොකර ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර
නිෂ්පාදනය කරලා ෙගොවියාට අවශ්ය විධියට ලබා ෙදන්න රජයට
බැරි ඇයි? අපි දන්නවා, ෙපොෙළොෙව් තිෙබන තත්ත්වය මත අද
එක පාරට ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර දමන්න බැරි බව. කෘෂි
රසායනික ෙපොෙහොරවලට ෙපොෙළොව හුරු ෙවලා. කෘෂිකර්ම
විෙශේෂඥයන්ෙග්, විද්යාඥයන්ෙග්, නිලධාරින්ෙග් සහාය අරෙගන
රසායනික ෙපොෙහොර එක්කහු කරන පමාණය කමකමෙයන්,
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අඩු කරන වැඩ පිළිෙවළකට ආණ්ඩුව
අවතීර්ණ වන්න ඕනෑ. නමුත් ආණ්ඩුව ෙමය සැලකිල්ලකට
ගන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව තමයි, ෙපොෙහොර ආනයනය කිරීම අද
ෙවනම මාෆියාවක් ෙවලා තිබීම. එය ෙවනම කට්ටියකෙග් ජීවන
උපාය ෙවලා; ෙකෝටි ගණන් ෙකොමිස් ගහන ව්යාපෘතියක් බවට
පත් ෙවලා. ෙමහි සහනය අද සැලසිලා තිෙබන්ෙන් ෙගොවියාට
ෙනොෙවයි. ෙගොවියා ෙලඩ ෙවනවා. ෙගොවියාට වකුගඩු ෙරෝගය
හැෙදනවා. නමුත් රජෙය් ඉන්න පාලකයින් තමයි අද ෙකොමිස්
මුදල් භාවිත කිරීෙම් වාසිය ලබා ගන්ෙන් කියලා මම කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් පළිෙබෝධ නාශක
ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලය තුළින් හරියට ෙම්වා නිර්ණය කරලා
නිර්ෙද්ශ කරනවා ඇති කියලා අපි හිතනවා. නමුත් ෙම් රෙට්
පාලක පක්ෂෙය් ඉන්න ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් මඟ ෙපන්වීම තුළ
ෙබොෙහොම සාර්ථකව රට තුළට කුඩු ඇවිත් ව්යාප්ත වනවා වාෙග්,
ෙම් රට ආසියාෙව් කුඩු ෙබදන මධ්යස්ථානය වුණා වාෙග් ෙම්
අනතුරු සහිත සහ විෂ සහිත පළිෙබෝධ නාශක -නිර්ෙද්ශ
ෙනොකරපු පළිෙබෝධ නාශක- ෙම් රටට ගලා එන්න පටන් අරෙගන
තිෙබනවා.
නිර්ෙද්ශ කරපු පළිෙබෝධ නාශක දිහා බලන්න. ෙම්වායිනුත්
අද පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම්වා අධික
භාවිතය, හරි විධියට භාවිතා ෙනොකිරීම නිසා අද ෙම් රෙට් පශ්න
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා පාලනය කිරීෙම් ව හයක් ෙම් රටට
නැහැ. ෙගොවි මහත්මයා විවිධ කම අනුගමගමනය කරමින්
පළිෙබෝධ නාශක ගහනවා. ඔහුට උපෙදස් ෙදන්න කෘෂිකර්ම
නිලධාරිෙයකු නැහැ. ඔහුට උපෙදස් ෙදන්ෙන් ගෙම් කෙඩ් මුදලාලි.
ෙකොච්චරද පමාණයක් ද ගහන්න ඕනෑ, ෙමොකක්ද ගන්න ඕනෑ
පළිෙබෝධ නාශකය කියන කාරණා පිළිබඳව ගෙම් කෙඩ් මුදලාලි
තමයි උපෙදස් ෙදන්ෙන්. මුදලාලිට තිෙබන ලාභ අනුව තමයි ඔහු
ඒක තීරණය කරන්ෙන්. ෙම් තුළින් අන්තිමට සිදු ෙවන්ෙන්
ෙමොකක්ද? පසට, පරිසරයට, ෙබෝගවලට වස විස එක්කහු
ෙවනවා. ඒ නිසා අපට වස විස කන්න ෙවලා; වස විස ෙබොන්න
ෙවලා; ආශ්වාස පශ්වාස කරන්න තිෙබන්ෙන්ත් වස විස. ෙම්කට
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙහේතුව තමයි ෙගොවි මහත්මයාත්, කෘෂිකර්ම
නිලධාරියාත් අතර මනා සම්බන්ධතාවක් ෙගොඩ නැඟිලා
ෙනොතිබීම. ඔවුන් අතර සම්බන්ධතාව ෙගොඩ නඟන්න තිෙබන
ව හය රජය ඉවත් කරලා. එදා ෙගොවි මහත්තයාත් එක්ක
සම්බන්ධ ෙවච්ච ආයතන තිබුණා. අද මම වග කීෙමන් ෙම්
කාරණය කියනවා.
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ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දිහා බැලුවත් ෙපෙනනවා, කෘෂිකර්මය
ෙවනුෙවන් ඇමතිවරු බර ගණනක් සිටින බව. නමුත් ගෙම් ඉන්න
ෙගොවියාත් එක්ක සම්බන්ධ වන්න කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නිලධාරිෙයකු නැහැ. ගෙම් විතරක් ෙනොෙවයි, අඩු ගණෙන්
කලාපෙය්වත් නැහැ. එදා, ෙගොවියා හා නිලධාරියා සම්බන්ධ
කරන යම් කම ෙව්දයක් තිබුණා. ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන
පිහිටුවලා තිබුණා. ෙම් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන ෙගොවියාත්
එක්ක යම් සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. ඒ කමය හරියි කියලා මම
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ මධ්යස්ථාන ෙගොවියාත් එක්ක යම්
සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. අද වන ෙකොට ඒ පෙද්ශවල තිබුණු
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
අයින් කරලා ඒවා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට පවරා දී
තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න නිලධාරිනුත්
අන්ද මන්ද ෙවලා. ෙමොකක්ද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්? එදා
ඒෙගොල්ලන්ට ඉහළින් කෘෂිකර්මය ගැන දන්නා විෙශේෂඥ
නිලධාරින් හිටියා. අද ඉන්ෙන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්
නිලධාරින්. ෙම්ෙගොල්ලන් කෘෂිකර්මයට සම්බන්ධතාවක් නැහැ.
අපි දැක්කා, ෙමවර පතිඵල. පසු ගිය අවුරුදු ෙදෙක් රුපියල් ෙකෝටි
65ක් වටිනා එළවලු ඇට ෙබදලා තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි හතක්
වටිනා එළවලු පැළ පසු ගිය අවුරුදු ෙදෙක් ෙබදලා තිෙබනවා.
ෙම්වා පැළ වුණාද? ඇයි ෙම්වා පැළ වුෙණ් නැත්ෙත්? ඇට විතරක්
දීලා මදි. අදාළ තාක්ෂණය, අදාළ උපෙදස් ලබා දීමට කෘෂිකර්ම
නිලධාරින්ෙග් සහාය අරෙගන නැහැ. පළිෙබෝධ නාශකවලටත්
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. හරි ෙද් තිබුණත් ඒ ෙද් භාවිතා
කරන හැටි දන්ෙන් නැහැ. ෙබෝතලයක් භාවිතා කරන්න ඕනෑ
වුණත්, ලීටරයක් භාවිතා කරන්න ඕනෑ වුණත් ඉක්මනින්
හැෙදන්න කියලා ලීටර් පහක් ෙහෝ එක දවෙසේ පාවිච්චි කරනවා.
ෙමයින් මුදලාලිටත් ලාභයි. අන්න එතැන තමයි අපට වැරැදිච්ච
තැන කියන කාරණය මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඹුරට අවශ්ය පළිෙබෝධ
නාශක නිර්ෙද්ශ කරන ෙකනා, ෙගොවියාට ඉන්න මිතුරා තමයි
ගෙම් කෙඩ් මුදලාලි. බහුජාතික සමාගම්වලින් ගමට එන
ඒජන්තවරයා කෘෂිකර්ම නිලධාරියා ෙනොවීම තමයි අද තිෙබන
පශ්නය. ෙම් තත්ත්වයට රජය වග කිව යුතුයි. කවුද ෙම්
පුද්ගලයාව ඈත් කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙගොවිජන ෙසේවා
මධ්යස්ථානය කෘෂිකර්මෙයන් ඈත් කෙළේ කවුද? කෘෂිකර්ම
නිලධාරියා ෙගොවියාෙගන් ඈත් කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? නමුත්,
රුපියල් අට දහසට නිකුත් කරපු බලපතය රුපියල් ලක්ෂ ෙදකකට
නිකුත් කළා කියලා ෙම් පශ්නය විසෙඳනවාද කියන එක ගැන
අපට හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙගොවියා හා
සම්බන්ධ වන කෘෂිකර්ම නිලධාරි සංස්කෘතිය නැවත නිර්මාණය
කරන්න ඕනෑය කියන එක ගැන අපි ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක වාණිජ මට්ටමින් එළියට
අරෙගන යන්න එපාය කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන්
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙගොවියා හුදකලා ෙවලායි සිටින්ෙන්.
කෘෂිකර්මය සඳහා පළිෙබෝධ නාශක ෙයොදන කමය පිළිබඳව
ෙගොවියාට ෙත්රුමක් නැහැ. ෙම් සඳහා නුවර පෙද්ශෙය් කාර්යාල
තිබුණත්, ගම් මට්ටෙමන් ෙම් සඳහා නිලධාරින් නැහැ. ඒ නිසා
කෘෂිකර්මය රැක ගන්න ඕනෑය කියලා ෙකොපමණ කෑෙකොස්සන්
ගැහුවත්, ෙකොපමණ කථා කළත්, ෙම් ආණ්ඩුව ඒ තත්ත්වය
පවත්වා ෙගන යන්ෙන් නැහැ. කෘෂිකර්ම නිලධාරින් වැනි
කෘෂිකර්ම දැනුම ඇති උගතුන් ෙගොවියාෙගන් ඈත් කර
තිෙබනවාය කියා විෙශේෂෙයන්ම මා සඳහන් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම අපි
ෙයෝජනා කරනවා, පළිෙබෝධ නාශක කියන ෙද් ෙම් රෙටන් තුරන්
කරන්න ඕනෑය කියා. සමහර විට තුරන් කරන්න බැරි ෙවයි.
නිර්ෙද්ශ විධියට යම් මට්ටමකට ෙගන යන්න ෙවයි. එෙහම
කරන්න නම්, නිර්ෙද්ශිත විධියට පළිෙබෝධ නාශක ෙයොදපු,
නිර්ෙද්ශිත විධියට ෙපොෙහොර ෙයොදපු එළවලු, පලතුරු සහ අනිකුත්
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සියලුම ෙභෝගවලට විශ්වාසයක් මත යම් විෙශේෂ තැනක් ෙදන්න
ඕනෑ. ඒ සඳහා රෙට් තිෙබන ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානවල
"Farmers' Market" වාෙග් ෙවනම ෙපොළවල් ඇති කරලා එම
නිර්ෙද්ශිත පලතුරු සහ එළවලු විකුණන්න කටයුතු කරලා
ෙමන්න ෙම් ෙභෝගවල කෘෂි රසායන දව්ය නැහැ කියන වගකීම
රජයට ෙදන්න පුළුවන් නම්, මිල කීයක් වැඩි වුණත්,
පාරිෙභෝගිකයාත් විශ්වාසවන්තව ඇවිල්ලා එම ෙභෝග මිල දී
ගන්නා තත්ත්වයට පත් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද, ඒ
තරමටම ෙම් කෘෂි රසායනික දව්ය අද වසංගතයක් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් තවත්
කරුණක් ෙකෙරහි රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් හැම
ෙදයක්ම සල්ලි ගරා ගන්නා කමයක් කර ගන්ෙන් නැතිව, ෙම් හැම
ෙදයකටම සල්ලි ෙහොයා ගන්නා කමයක් ෙයොදවන්ෙන් නැතිව,
රජය කියාත්මක කරපු ලාභ ෙනොලබන විෙශේෂ ව්යාපෘති නිසා
ඒවාෙය් පාඩුව, ඒවාෙය් ණය ෙගවීම ජනතාව මත පටවන්ෙන්
නැතිව රෙට් තත්ත්වය ෙදස සැබෑ ෙලස බලලා කටයුතු කරන්නය
කියා කියමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල්
මන්තීතුමිය.
[අ.භා.4.30]

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

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

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද රෙට් කෘෂි
කර්මාන්තයට විශාල පිටිවහලක් වන ඒ වාෙග්ම රෙට් ජනතාවෙග්
ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂා කිරීමට ඉතාමත්ම වැදගත් වන පනතක් යටෙත්
ෙගන එන ෙමම නිෙයෝග පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් දැක්වීමට
හැකි වීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ වනවා.
ෙමම නිෙයෝගය පිළිබඳව කථා කරන්න කලින් මා කරුණක්
කියන්න ඕනෑ. දැන් අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා
කිව්වා වාෙග්ම 1977 දී කියාත්මක වූ විවෘත ආර්ථිකෙයන් පසුව
තමයි ෙම් පශ්නය අපට ආෙව්. ඒකට වග කියන්න ඕනෑ කවුද
කියන එක පිළිබඳව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මට
කලින් කථා කරපු ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා ගෙම් සිදු
වන ෙද්වල් ගැන දන්ෙන් නැහැ. අද ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානය
සකිය ෙවලා තිෙබනවා. අද කෘෂි පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර
මහත්වරු හරහා, ෙම් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන හරහා විශාල
වැඩ ෙකොටසක් ගෙම් සිද්ධ වනවා. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් අවුරුදු නවය තුළම දිගටම සහන කමයට
ෙපොෙහොර ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වී ෙගොවිතැනට විතරක්
ෙනොෙවයි. ෙපොල්, ෙත් වැනි සියලුම ෙභෝග සඳහා සහන කමයට
එතුමා ෙපොෙහොර ලබා දුන්නා. එක අතකින් එෙසේ ෙපොෙහොර ලබා
ෙදන ගමන්ම, කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න විශාල කාර්ය
භාරයකුත් එතුමා කරනවා. අද "දිවිනැඟුම" වැඩසටහන හරහා
ෙගවතු වගාව දියුණු කරන්න කටයුතු කෙළේ, ඒකට ශක්තියක්
දුන්ෙන් ෙමොන ආණ්ඩුව ද කියලා විපක්ෂෙයන් අපි අහන්න
කැමැතියි. කරපිංචා ටික, මිරිස් කරල, ඉඟුරු ටික කෙඩන් ගත්
යුගය අවසන් කරලා කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදපු වස විස නැති
ෙගවතු වගාව දියුණු කරන්න කටයුතු කෙළේ අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජයක් යටෙත්ය කියන එක අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ.
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ඊළඟට, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න
ඕනෑ. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය හරහා අද කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු
කරන්න විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා. පළිෙබෝධ නාශක
රටට ෙගන්වීම සීමා කිරීම සඳහා තමයි, අද ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත්
ෙකෙරන්ෙන්. එක පැත්තකින් ෙම් බලපතය රුපියල් 8,000ක්
වාෙග් අඩු මුදලකට ගත්තාම ඒක සීමා කිරීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ.
රුපියල් 8,000ක මුදලක් ෙගවා ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් බලපතය
අරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ නිසා එහි මිල වැඩි කිරීම
තුළින් ෙම් බලපතය ලබා ගැනීම සීමා ෙවනවා. ඒවා රටට ඇතුළු
වීම සීමා කරනවා. ඒ නිසා ෙම් නිෙයෝගය වැදගත් වනවා. නමුත්,
ඒවා ෙම් රටට ඇතුළු වීම සීමා කරපු පමණින්ම සියලු පශ්න
විසෙඳන්ෙන් නැහැ කියන එකත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම්
නීතිය කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අප මීට වඩා අවධානය ෙයොමු
කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අෙප් තිෙබන පද්ධතිය තවදුරටත්
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් කරනවා.
මීට කලින් කථා කළ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා සඳහන්
කළා, පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කරන්න රජය කිසිම ෙදයක්
කරලා නැහැ කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013
සැප්තැම්බර් 14 වන දා පළ වූ "ෙඩ්ලි මිරර්" පුවත් පතට සඳුන් ඒ.
ජයෙසේකර මහත්මයා විසින්
"Four pesticides and one
weedicide banned" කියන මාතෘකාව යටෙත් ලියන ලද article
එකක් ෙකෙරහි මා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු
කරවනවා. එම ලිපිෙය්ත් තිෙබනවා, Carbaryl, Chlorpyrifos,
Carbofuran and Propanil කියන කෘමි නාශක - pesticides හතරත්, Glyphosate කියන වල් නාශකයත් රජය විසින් තහනම්
කර තිෙබන බව. නමුත් ෙත් වගාකරුවන්ෙග් ඉල්ලීම අනුව
Glyphosate කියන වල් නාශකයට පනවපු තහනම ලිහිල්
කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙත් වතුවල තිෙබන වල් පැළෑටි ශුද්ධ
කරන්න මිනිස් ශමය නැති නිසා ෙම් වල් නාශකය පාවිච්චි
කරන්න අවසර ෙදන්නය කියා ඔවුන් ඉල්ලා තිෙබනවා. නමුත්
ඒවා භාවිතය ෙකෙරහි ජනතාව මීට වඩා දැනුවත් කිරිමත්
වැදගත්ය කියා මා හිතනවා.
ෙම් වන විට TSP - Triple Superphosphate - නමැති
රසායනික ෙපොෙහොර වර්ගයත් තහනම් කිරීමට පියවර ෙගන
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුවට එප්පාවල Rock Phosphate පාවිච්චි
කරන්න අද රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙමොකද, TSPවල
කැඩ්මියම් කියන බැර ෙලෝහය අඩංගුයි. එම ෙලෝහය වකුගඩු
ෙරෝගයට ෙහේතු වන බව කියා තිෙබන නිසා එය තහනම් කර
තිෙබනවා. ඊට අමතරව ඒ වාර්තාව අනුව කෘෂිකර්ම
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා කියා තිෙබනවා, ඉදිරිෙය්දී අවුරුදු
ෙදකක පුහුණුවක් ලබපු කෘෂිකර්ම සහ තාක්ෂණික සහායකයන්
හරහා ෙම් පළිෙබෝධ නාශක විකිණීෙම් කටයුතු කරන්න කියා
කරනවාය කියලා. ඒ සඳහා දැනටමත් GCE (O/L), GCE (A/L)
සමත් තරුණ තරුණියන් 500ක් බඳවා ෙගන ඒ සඳහා පුහුණු
කිරීෙම් කටයුතු ෙකෙරනවා. ෙම් විධියට ඒ කටයුතු ෙකෙරහි
යම්කිසි නියාමනයක් ෙවනවා. එතෙකොට හැෙමෝටම ෙම්
පළිෙබෝධ නාශක වර්ග විකිණීමට අවකාශ ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
පළිෙබෝධ නාශක භාවිතෙයන් පසුව ඉවත ලන ඒ කුප්පි,
භාජන අද ඉබාගාෙත් ඇළ ෙව්ලිවලට මුදා හරිනවා. ඒ තුළින්
පරිසරයට විශාල හානියක් සිදු ෙවනවා. පරිසරයට හිතකාමී ෙලස
ඒ කුප්පි ඉවත් කරන්නත් අද කටයුතු කරනවා. රසායනික
ෙපොෙහොර, පළිෙබෝධ නාශක, වල් නාශක භාවිතය අවම
කරන්නත් අද පුහුණු වැඩසටහන් තිෙබනවා.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් 2012 දී රජය රුපියල්
මිලියන 36,456ක් වැය කර තිෙබනවා. අද "දිවි නැඟුම"
වැඩසටහන හරහා ගෘහ ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවනවා. 2013
ජනවාරි 1වන දින සිට ෙනොවැම්බර් 31වන දින දක්වා කාලය තුළ
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[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය]

කාබනික ෙපොෙහොර නියමු මධ්යස්ථානය මඟින් කාබනික
ෙපොෙහොර භාවිතය පිළිබඳව ෙගොවීන් 4,623ක් පුහුණු කර
තිෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය අය වැෙයන් කාබනික
ෙපොෙහොර ෙයොදා නිෂ්පාදනය කරන වී ෙවනුෙවන් වැඩි සහතික
මිලක් නියම කළා. ඒ වාෙග්ම අපි පරිෙභෝජනය කරන ෙත්, ෙපොල්
වැනි ෙද්වල් කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදා නිෂ්පාදනය කරනවා නම්
අය වැය තුළින් ඒ දව්යවලට වැඩි මිලක් - වැඩි වටිනාකමක් - ලබා
දී තිෙබනවා.
පළිෙබෝධ නාශක භාවිත කිරීම පිළිබඳවත් ෙගොවීන් දැනුවත්
කරන්න ඕනෑ. එහි යම්කිසි ගැටලු තිෙබනවාය කියන කාරණයට
අපිත් එකඟ ෙවනවා. ෙම් වල් නාශක ෙයදීම ගැන ෙගොවි
මහත්වරුන්ට අවෙබෝධයක් නැහැ. ඔවුන් හිතන්ෙන් වල් නාශක
ගැහුවාම සියලු පශ්න ඉවරයි කියලායි. නමුත් පළිෙබෝධ නාශක
පාවිච්චි කිරීම නිසා අෙප් පරිසරයට හානි ෙවනවා. පරිසරෙය්
තිෙබන සරුසාරබව නැති වී යනවා. පරිසරයට හිතකර ක්ෂුද ජීවීන්
විනාශ වී යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒවා පාවිච්චි කරන
සාන්දණය ගැන ඇත්තටම ඔවුන්ට අවෙබෝධයක් නැහැ. පළිෙබෝධ
නාශක පාවිච්චි කරලා ෙගොයමට ෙහෝ එළවලුවලට ෙහෝ හානි
කරන ඒ කෘමින් විනාශ කරන කමෙව්දය පිළිබඳව ඔවුන්ට
අවෙබෝධයක් නැහැ. ස්නායු පද්ධතිය ඉලක්ක කර ගත් ඒ සමහර
වස විෂ වර්ග පාවිච්චි කළ ගමන් ඒ සතුන් මිය යනවා. ඒ වාෙග්ම
මතුපිට ආවරණය දිය වීෙම් කාලය අනුව දවස් ෙදක තුනක් ගිහින්
ඒ සතුන් මැෙරන අවස්ථාවලුත් තිෙබනවා. ෙම් ෙවනස දන්ෙන්
නැතිව ඔවුන් ෙතල් ඉහිනවා. නමුත් හවස් වන විටත් ඒ කෘමියා
ඉන්නවා නම් ආෙයත් ගිහින් තවත් වර්ග ෙගනැවිත් සාන්දණය
වැඩි කරලා ෙතල් ඉහිනවා. ඒ නිසා පළිෙබෝධ නාශක පාවිච්චි
කිරීම පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කිරීම වැදගත් ෙවනවා. කම
කමෙයන් එය අඩු කරන ගමන්, කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය
ෙකෙරහි ජනතාව උනන්දු කරවන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙම්
ෙයෝජනාවත් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. අෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසවල ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන තිෙබනවා. ෙම්
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානවල අපට ආදර්ශ ෙගොවි ෙපොළවල්
ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ ආදර්ශ ෙගොවි ෙපොළවල තිෙබන
වගාවලට කාබනික ෙපොෙහොර ෙයදීම තුළින් සරුසාර අස්වැන්නක්
ලැෙබන හැටි ජනතාවට ෙපන්වන්න ඕනෑ. එතෙකොට ජනතාව තුළ
ඒ ගැන උනන්දුව ඇති ෙවනවා. අද ඒ කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය
පිළිබඳ ෙලොකු උනන්දුවක් තිෙබනවා. අද දිවයින පත්තෙර්
තිෙබනවා, biogas ගැන. නිවෙසේ ඉවත දමන අපදව්ය
කළමනාකරණයටත් ඒක ඉතාමත් පහසු ෙවනවා. නිවෙසේ ෙපොඩි
biogas plant එකක් සවි කර ගත්තාම එදිෙනදා ඉවත දමන ඒ
අපදව්ය ටික හරහා එක පැත්තකින් තමුන්ට උයන්න අවශ්ය කරන
ගෑස් ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. අෙනක් පැත්ෙතන් ඒවා කාබනික
ෙපොෙහොරක් හැටියටත් භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. මම දැක්කා,
කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදා අරලියගහ මන්දිරෙය් ඉතාමත්ම
සරුසාර ෙගොවි ෙපොළක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. බලන්න, ඒක
රටට ෙකොච්චර ආදර්ශයක්ද කියලා. එතැනට නිතර පාසල් දරුෙවෝ
යන නිසා ඒ දරුවන්ටත් ෙහොඳ දැනුමක් ලැෙබනවා කියන එක අපි
මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළිෙබෝධ නාශක කෘෂි
කර්මාන්තයට වාෙග්ම ආහාර කල්තියා ගන්නත්, පලතුරු
ඉදවන්නත්, පලතුරු කල් තියා ගන්නත් භාවිත කරනවා. ඒ සඳහා
විවිධ පළිෙබෝධ නාශක පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා අද හුඟක් ෙරෝග
මතු වී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පිළිකා ෙරෝගීන්ෙග් සංඛ්යාව අද
වැඩි වී ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, උතුරුමැද පළාෙත්
ව්යාප්ත ෙවන වකුගඩු ෙරෝගය නිසා ඒ ජනතාව ෙගොඩක් දුක් විඳින
බව. මම අහෙගන හිටියා, අෙප් නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා
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කියනවා 1994න් පස්ෙසේ තමයි ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය ආෙව් කියලා.
මම එතුමාට මතක් කරනවා, 1993 දීත් සියයට ෙදකයි දශම
ගණනක වකුගඩු ෙරෝගීන් හිටපු බව. දැන් එන්න එන්න ඒ
සංඛ්යාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ක්ෂණිකව ආපු
පවණතාවක් ෙනොෙවයි. අපි ඒක කළමනාකරණය කළ යුතුයි.
ආරක්ෂාවකින් ෙතොරව, පමිතියකින් ෙතොරව වසර ගණනාවක්
පළිෙබෝධ නාශක පාවිච්චි කිරීම නිසා ඇති ෙවච්ච පශ්නයක්. අෙප්
ෙගෞරවණීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේ -අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන්
වහන්ෙසේ- කිව්වා, "ෙම් පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, එක්සත්
ජාතික පක්ෂය කියන ෙකෝණෙයන් බලන්න එපා. පාට කණ්ණාඩි
දාලා බලන්න එපා. ෙම්කට අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා
විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. ෙමොකද උතුරුමැද පළාෙතත්
ඉන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාව. අපි ඒ සියලු ෙදනාම ආරක්ෂා කර
ගන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂා කර ගැනීම වාෙග්ම ඒ
ශම බලකාය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් ෙලොකු වග කීමක් අපට
තිෙබනවා. කිසිම පමිතියකින් ෙතොරව ෙම් පළිෙබෝධ නාශක
පාවිච්චි කිරීම නිසා පිළිකා ෙරෝගයට අමතරව දද, කුෂ්ට, ස්නායු
ෙරෝගත් ඇති ෙවනවාය කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පධාන බහු ජාතික සමාගම්
හයක් තමයි ෙම් පළිෙබෝධ නාශක ව්යාපාරය කරෙගන යන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට අවශ්ය කරන බීජ නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්ත්
ඔවුන් බවට අපට ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමහි
ෙලොකු මාෆියා එකක් තිෙබනවා. පිටි කිරිවලටත් ෙලොකු මාෆියා
එකක් තිෙබනවා. ෙම් බීජ වාෙග්ම පළිෙබෝධ නාශකවලටත් අරක්
ගත්තු ව්යාපාරිකෙයෝ ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම මාධ්ය හරහා අෙප්
ජනතාව දැනුවත් කිරීම තුළින් අපට පුළුවන් ෙවනවා ඒ පළිෙබෝධ
නාශක භාවිතය අඩු කරන ගමන්ම අෙනක් පැත්ෙතන් කාබනික
ෙපොෙහොර භාවිතය තුළින් කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පැරැණි සහල් වර්ග තිෙබනවා.
පච්චෙපරුමාල්, සුවඳැල් වාෙග් ෙද්ශීය සහල් නිෂ්පාදනය පචලිත
කිරීම තුළින් කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය වැඩි දියුණු කිරීමටත්,
අස්වැන්න වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් හැකි වනවා. ඒ හරහා
රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අවම කරන්නත් අපට හැකි
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න
කැමැතියි. කැලිෙෆෝනියා විශ්වවිද්යාලෙය් ෙපෝෂණ විද්යා
මහාචාර්යවරෙයක් වන ඇලිසන් මිෙචල් ෙහොඳ පර්ෙය්ෂණයක්
කරලා තිෙබනවා. කෘෂි රසායන දව්ය භාවිත ෙනොකර සම්පදායික
කමවලට වැඩි දියුණු ෙනොකරපු පැරණි තක්කාලි පෙභ්ද වවලා, ඒ
තුළ පිළිකා නාශක ගුණය ඇතුළු ඔසු ගුණ රාශියක් ඇති බව
ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම Lycopene කියන ශාඛ
රසායනිකය සාමාන්යෙයන් තිෙබන පමාණය සියයකට 30කින්
පමණ වැඩි බවත් ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙප්රු
රෙට් ස්වෙද්ශිකයන් ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා, වැඩි දියුණු කළ
පෙභ්දවලට වඩා ඔවුන් අනුභව කරපු පැරැණි අර්තාපල්වල
Anthrocyanins කියන පිළිකා නාශක රසායනික ගුණය 28
ගුණයකින් වැඩියි කියලා.
පළිෙබෝධ නාශක පිළිබඳව අෙප් රෙට් තිෙබන නීති රීති
ශක්තිමත් කරන ගමන්ම නීතිය කියාත්මක කිරීමත් ශක්තිමත්
කරන්න ඕනෑ. ෙගොවි ජනතාව දැනුවත් කරලා ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග්
ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම පාරිෙභෝගිකයාටත් ෙසෞඛ්ය
ආරක්ෂිත ආහාර ලබා දීෙම් ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න අපි සියලු
ෙදනාම අත්වැල් බැඳ ගනිමුය කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්
මන්තීතුමා.

2014 ජූලි 22

621

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

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

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA left the
Chair, and THE HON. AJITH P. PERERA took the Chair.

[பி.ப. 4.43]

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
பீைடக்ெகால் கைளக் கட் ப்ப த்தல் சட்டத்தின் கீழான
ஒ ங்குவிதிகள்
சம்பந்தமான
விவாதத்திேல
கலந் ெகாள்வைதயிட் நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ந ன
காலத்தின் ஓட்டேமா என்னேவா ெதாியவில்ைல, கடந்த
காலங்களில் எங்க ைடய விவசாயிகள் கூட்டமாக விவசாயம்
ெசய் , அ வைட ெசய் ம்ேபா
பல சம்பிரதாயங்கைளப்
பின்பற்றி, சூ ைவத்த ெநல்ைல இயந்திரத்தால் அ த் ஒ
விழா ேபான் அதைனச் ெசய்கின்ற நிைலைம மாறி, இன்
அவசர அவசரமாக கூ தலான விைளச்சைலப் ெபறேவண் ம்,
உடன யாகப்
பயிர்கள்
வளரேவண் ம்;
உடன யாக
உற்பத்திகள் வரேவண் ம் என்பதற்காகப் பல வைகயான
கி மிநாசினிகைள ம் அள்ளி விசி வதனால், எனக்கு
ன்
ேபசிய
அம்ைமயார்
ெசான்ன ேபால
விவசாய
உற்பத்திகளான மரக்கறி, பழவைககளி டாக இன்ைறக்கு
எங்க ைடய
பிரேதச
மக்கள்
பல
ேநாய்கைள
அ பவித் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
அந்த
வைகயில்,
இந்தக்
கி மிநாசினிகளின்
பாவைன
நிச்சயமாக
ஒழிக்கப்படேவண் ம் என்ப தான் என் ைடய பிரதான
க த்தாகும். ஏெனன்றால், அன்
இயற்ைகப் பசைளகைளப்
பயன்ப த்தி நல்ல பலன்கைள அைடந்தைம எங்க ைடய
விவசாய வரலாற்றிேல காணப்ப கின்ற .
இன்ைறக்கு கி மிநாசினிப் பாவைனயால் எங்க ைடய
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல ற் ேநாய், சி நீரகேநாய்
என்பனவற்றின் பரம்பல் கூ தலாக இ க்கின்ற
என்
ைவத்தியரான
அந்த
அம்ைமயார்
ஆதார ர்வமாகச்
ெசான்னார். அந்த வைகயிேல, அரசாங்கம் இந்த நிைலையப்
ெபயரளவிேல மாற்றப்ேபாவதாகச் ெசால் விட் , அதைனச்
ெசயற்ப த்தாமல் இ ந் விடக்கூடா . நான் விவசாயிகைளச்
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சந்திக்கின்றேபா , விவசாய நிலத்தில் வளர்கின்ற கைளைய
அழிப்பதற்கு
ஒ
ைற
ம ந்
அ த்தால்,
அைவ
அழிவதில்ைலெயன் ம் 3 - 4
ைறகள் அ த்தால்தான்
அழிகின்றன
என் ம்
அவர்கள்
ெசால்கின்றார்கள்.
எங்க ைடய
பிரேதசத்தி
க்கின்ற
கம்பனிகள்
காலாவதியான
கி மிநாசினிகைள ம்
விவசாயிக க்கு
வழங்குகின்றன.
இதனால்தான்
அவற்ைற
ஒ
ைற
அ த்தால் கைளகள் சாகாத நிைலைம காணப்ப கின்ற .
இவ்வா , 3 - 4 தடைவகள் ம ந் அ க்கின்றேபா , நச்சுப்
பதார்த்தம் விவசாய உற்பத்திகளின்மீ
ப ந் , மிக ம்
ேமாசமான நிைலைய ஏற்ப த் கின்ற .
அ த் ,
பழங்கைளப்
ெபா த்தவைரயில்,
அைவ
உடன யாகப் ப க்கேவண் ம்; அவற்றின் லம் அதிக
இலாபம் ெபறேவண் ம் என்
நிைனத்
அவற்ைறப்
பிஞ்சிேல பி ங்கி உடன யாக ப த்தநிறம் வ வதற்கு
அவற்றின்மீ இரசாயனப் பதார்த்தங்கைள விசு கிறார்கள்.
விற்கும்ேபா
அவற்றிேல நல்ல பழங்கள் என்
கூறி
கர்ேவா க்குச் சுைவ பார்ப்பதற்குக் ெகா ப்பார்கள்.
கர்ேவார் அவற்ைற வாங்கிக்ெகாண்
ட் க்கு வந்தால்,
ஒ
சதத் க்குக்கூட உதவாத பழங்களாகத்தான் அைவ
காணப்ப ம். அதைனக் குழந்ைதகள் சாப்பிட்டால், பல்ேவ
வ த்தங்கள் ஏற்ப கின்றன. இந்நிைலயில், இன்ைறக்கு நா
வரட்சி - [இைடயீ ] - நீங்கள் ெசால்வ
விளங்கவில்ைல.
[இைடயீ ] - அதைன நீங்கள்தான் ெசால் , மாற்ற
ேவண் ம். இன்
பழவைகக க்கு ஏற்பட்
க்கும் இந்த
நிைலதான்
மரக்கறி வைகக க்கும் ஏற்பட்
க்கிற .
ஆகேவ, இன் வடக்கு, கிழக்கி ள்ள எங்க ைடய மக்களின்
வாழ்க்ைக
நிைல
ேகள்விக்குாிய
ஒ
விடயமாக
மாறிப்ேபாயி க்கின்ற .
ேபார்க் காலத்தில் எங்க ைடய மக்கள் மிகுந்த ன்பத்ைத
அ பவித்தார்கள். அந்த ேவதைனயி
ந்
வி ப கின்ற
நிைல வந்தி க்கின்றேபாதி ம் இப்ெபா
அங்கு மைழ
இல்ைல; வரட்சி கூ தலாகக் காணப்ப கின்ற . இ குறித்
அரசாங்கத்தின் கவனம் என்ைறக்கும் அவர்க ைடய பக்கம்
தி ம்பியதில்ைல. அேதேநரம் அங்கு கூ தலாக மைழ வந்தால்
பயிர்கள் கூ தலாக அழி
கின்றன. அதற்காக நிவாரணம்
ெகா க்கின்ற சிந்தைன ம் இந்த அரசுக்கு இ ப்பதில்ைல.
இதனால் இன்ைறக்கும் எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு
விவசாயிகள்
மிக
ேமாசமான
சூழ க்குள்
தள்ளப்பட்
க்கின்றார்கள். அேதேநரம், அவர்க ைடய
விவசாய
உற்பத்திப்
ெபா ட்கள்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட
விைலயிேல விற்கப்ப வ மில்ைல.
இன்ைறக்கு நான் இரா வத்ைதப் பற்றிப் ேபசும்ேபா
நீங்கள்
நிைனக்கலாம்,
ஏேதா
நாங்கள்
இலங்ைக
அரசாங்கத் க்ேகா
அல்ல
இந்த
இரா வத் க்ேகா
எதிரானவர்கள் என் . இல்ைல, நாங்கள் உண்ைமையச்
ெசால்கின்ேறாம்.
அதாவ ,
இன்ைறக்கு
இந்தக்
கி மிநாசினிகள் இறக்குமதி ெசய்வ
தைடெசய்யப்பட
ேவண் ம் என்
கூ வ ேபால, இரா வம் எங்க ைடய
விவசாய நிலங்களிேல விவசாயம் ெசய்வைத ம் தைடெசய்ய
ேவண் ம் என்ற ஓர் ஆேலாசைனைய நான் இந்தச் சைபயிேல
ன்ைவக்கின்ேறன். ஏெனன்றால் இன்
க்க
க்க
இரா வத்தினர்
எங்க ைடய
விவசாய
நிலங்கைள
ஆக்கிரமித் க்ெகாண்
அவற்றிேல மரக்கறி வைககைளச்
ெசய்ைக பண் கின்றார்கள்; ெநல் ற்பத்தி ெசய்கின்றார்கள்.
அங்கு விைளவிக்கப்ப ம் ெபா ட்கைளக் காைலயிேல
சந்ைதக்குக் ெகாண் வந்
மிக ம் குைறந்த விைலயிேல
விற்பைன
ெசய்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
எங்க ைடய
விவசாயிகள் தங்க ைடய உைடைமகைள அடகுைவத் ம்
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා]

வங்கியிேல கடென த் ம் இந்த மரக்கறி உற்பத்தியில்
ஈ பட் ,
அவற்ைறக்
ெகாண் வந்
சந்ைதயிேல
விற்கின்றேபா
அவர்களின்
விற்பைன
விைலக்கும்
இரா வம்
விற்கின்ற
விைலக்குமிைடயில்
மைல ம்
ம
ம்ேபால வித்தியாசம் இ க்கின்ற . அந்த வைகயில்
எங்க ைடய விவசாயிக ைடய வயிற்றில் அ க்கின்ற
ெசயைலத்தாேன இந்த இரா வம் ெசய் வ கின்ற .
இரா வத்ைத அங்கி ந் அகற்ற ேவண் ெமன் நாங்கள்
ெதாடர்ந் ம் ெசால்
வ கின்ேறாம். அ
இந்த அரசின்
கடைம! இரா வம் எங்கள் மக்களின் நிலங்கைள -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have one more minute.
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

Sir, I have been allotted ten minutes.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No, you have only one more minute left.
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

இரா வத்தின் நிைலகைளயாவ மாற்ற ேவண் ெமன்
நாங்கள் ேகட்
வ கின்ேறாம். இந்த அரசாங்கம் சாியான
ைறயிேல எங்க ைடய பிரேதச மக்கைள ம் நடத்த
ேவண் ெமன்ப தான்
எங்க ைடய
பிரதான
ேகாாிக்ைகயாகும். நாங்கள் ெசால்வ
எங்க ைடய மக்கள்
சார்ந்த
பிரச்சிைனகைளத்தான்!
ஆகேவ,
எங்க ைடய
விவசாயிகைள ம் இந்த அரசு கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.
வடக்கு, கிழக்கிேல விவசாயச் ெசய்ைகயில் பலவித
ேநாய்கள் ெப கி வ கின்றன. பசைள மானியத்ைதத் தவிர
அவர்க க்கு ேவ எந்த நிவாரண ம் இல்ைல. வரட்சியாக
இ க்கலாம் அல்ல
ெவள்ள அழிவாக இ க்கலாம்!
அவர்க க்கு நிவாரணம் ம க்கப்ப கின்ற நிைலதான்
காணப்ப கின்ற . மற்ைறய ெதாழில்க க்கு நிவாரணங்கள்
கிைடப்பதற்கு வாய்ப் இ க்கின்ற . ஆனால், உற்பத்திையப்
ெப க்கி இந்த நாட் க்கு வ மானத்ைதக் ெகா க்கின்ற,
நாட்
மக்க க்குச் சாப்பா
ெகா க்கின்ற விவசாயிகளின்
கு ம்பங்கள் இன் ம் ந த்தர வர்க்க கு ம்பங்களாகத்தான்
இ க்கின்றனேவெயாழிய,
அவர்கள்
வாழ்க்ைகயில்
ேமேலாங்குவதற்கான
வாய்ப் க்கள்
ஏற்ப த்திக்
ெகா க்கப்ப வதில்ைல.
கி மிநாசினிகளின்
இறக்குமதிைய
இல்லாமற்ெசய்வத டாக இயற்ைக உரங்கைளப் பாவிக்கும்
வாய்ப்
எங்க ைடய
விவசாயிக க்கு
ஏற்படலாம்.
வரட்சியான காலங்களிேல விவசாயத்ைதச் ெசய் ம் ைற
பற்றி விவசாயிக க்குச் ெசால் க்ெகா க்கப்ப கின்ற .
அதைன ேம ம் ஊக்குவிக்க ேவண் ம்.
இ தியாக, நான் குறிப்பிட்ட இரண்
விடயங்கள்
அதாவ ,
கி மிநாசினிகளின்
பாவைன
குைறக்கப்ப வேதா , இரா வம் எங்க ைடய விவசாய
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நிலங்கைள எ ப்பைதத் தைடெசய்வதற்கான சட்டத்ைத ம்
ெகாண் வர ேவண் ெமன்
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.
நன்றி, வணக்கம்.

[අ.භා. 4.51]
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - தனியார் ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவகள் அைமச்சர்)

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport
Services)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක ජීවත් වන මිනිසුන්
හැටියට අපි සියලු ෙදනා ජීවත් වීම සඳහා කුසට අහරක් ලබා
ගැනීමට එක එක අරමුණු කරා යන්න සූදානම් ෙවනවා. ෙම් රෙට්
ජනතාවෙගන් සියයට 60ක් 70ක් පමණ කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙයන්
ජීවත් ෙවනවා. වැව් බැඳි රාජ්යෙයන් බත සපයන ෙකොට ඒ බතට
සරිලන එළවලු ටික සපයන දිස්තික්කයක ජීවත් වන පුද්ගලෙයක්
හැටියට, අද ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව හමුවට ෙගනැවිත්
තිෙබන 1980 අංක 33 දරන පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම්
පනෙත් 23වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 26වැනි
වගන්තිය යටෙත් කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද
නිෙයෝග ගැන කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
මට පථම කථා කළ මෙග් මිත ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්
මන්තීතුමා පළිෙබෝධ නාශක ගැන කථා කරනවාට වඩා අපව
නාශක කරන්න ජිනීවා සමුළුෙව්, ඩයස්ෙපෝරාෙව් ඕනෑ එපාකම්
නිසා අෙප් හමුදාව යවන්න කථා කළාද කියා මට හිෙතනවා. ඒ
වාෙග්ම එතුමා ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයට සුබ පතලා ෙම්
ගරු සභාෙව්දී කථා කළා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම, යුතුකම
ෙමොකක්ද කියලා මන්තීවරුන්ට හරිහැටි අවෙබෝධයක් තිබිය
යුතුය කියන එක මම දැඩි ෙලස විශ්වාස කරනවා. අපට කථා
කරන්න ෙව්දිකා තිෙබනවා. අපට ෙව්දිකාෙව් කථා කරන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා. අද ජනසන්නිෙව්දනය ෙවනුෙවන් පුවත්
පත්වලට පවෘත්ති සපයනවාට වඩා, අප සියලු ෙදනාම පක්ෂ
විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් කටයුතු කරනවාට වඩා ෙම් මාතෘ භූමිය
ෙවනුෙවන්, මාතෘ භූමිෙය් ජීවත් වන මිනිසුන් ෙවනුෙවන් යම්
ෙදයක් කථා කිරීම සහ පතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමක් අපට අවශ්ය
ෙවනවා. ඒක නීත්යනුකූල විය යුතුයි. ඒක රටට ගැළෙපන
ආකාරෙයන් කළ යුතුයි.
1980 අංක 33 දරන පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම්
පනතට තවත් සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීම තමයි අද දවෙසේ
සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ බලපතය සඳහා අය කළ රුපියල් 8000
ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂ 2ක් දක්වා වැඩි කිරීම තමයි ඒ
නිෙයෝගෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එෙසේ රුපියල් ලක්ෂ 2ක්
දක්වා වැඩි කිරීම ආණ්ඩුවට සල්ලි නැති නිසා සල්ලි එකතු කර
ගැනීම සඳහා, මුදල් එකතු කර ගැනීම සඳහා කියාත්මක
කරනවාය කියන එක හුවා දක්වන්න සමහර කථිකයින් සූදානම්
වුණා. හුෙදක්ම එෙසේ කරන්ෙන් ඒ සඳහා ෙනොෙවයි. මා මුලින්
සඳහන් කළා වාෙග් එළවලු සපයන පෙද්ශයක ජීවත් වන මිනිසකු
හැටියට නැවතත් කියන්න කැමැතියි ඒ ෙගොවි ජනතාව ඒ සඳහා
අනුකූල වුෙණ් ෙකොයි ආකාරයටද කියලා. කුඹුර හැදුවාම කුරුලු
පාලුව තිබුණා. කුරුලු පාලුව වාෙග්ම පස සංරක්ෂණය කර ෙගන
පෙසේ පවතින නයිටජන් පමාණය අවෙබෝධ කර ෙගන කියාත්මක
කළ කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තිබුණා. අද ඒ සියලු ෙද්ට වඩා, මවට
පියාට වඩා, සෙහෝදරත්වයට වඩා රුපියල් ශත ඉස්මතු කර ගත්
මහා ව්යාපාරික ෙලෝකයක තමයි මිනිසුන් ජීවත් වන්ෙන්. ඔවුන්
හුෙදක් ඒ සඳහා සපයා ඇති කරුණු කාරණා නිසාම අපිව ෙම්
තැනට ඇද ෙගන ගියාද කියන මතය මා තුළ නම් තිෙබනවා. බුදු
දහෙම් තහනම් ෙවෙළඳාම් ගණනාවක් තිෙබනවා. පළිෙබෝධ
නාශක අෙළවි කිරීමත් තහනම් ෙවෙළඳාමක් හැටියටයි අපි
දකින්ෙන්. සතා සිව්පාවා, ඒ වාෙග්ම මිනිසා- [බාධා කිරීමක්] ගරු
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්?
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

පාප කර්මයක්. අපායටයි යන්ෙන්.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ඔව්. ඔබතුමාත් ඇත්තටම අර චණ්ඩාෙශෝක වාෙග්-

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

චණ්ඩාෙශෝක ෙනොෙවයි, ධර්මාෙශෝක.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

චණ්ඩාෙශෝක, ධර්මාෙශෝක වුණා වාෙග් ජයවිකම මැතිතුමාත්
ධර්මාෙශෝක වුණා. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
දැහැමින් ෙසෙමන් අපි ෙම් ගමන යමු. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒෙක්
කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමාත් අහගත්තා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

පින් ලබා ගන්න මා ළඟට එන්න.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

එෙහම කරන්න මට එෙලොව ගිහිල්ලා ෙමෙලොවට එන්න ෙවයි.
ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම ඔබතුමාට සුභාශිංසන
පිරිනමනවා. ඔබතුමා ඒ තත්ත්වයට පැමිණීම හා අවසාන භාගෙය්
ඔබතුමා සිවුරක් ෙපොරවා ගන්නා එෙක් කිසි ගැටලුවක් ඇත්ෙත්ත්
නැහැයි කියන එකත් මම කියනවා. [බාධා කිරීමක්] නමුත් ගරු
මන්තීතුමනි, අපි අද වාද විවාද කරන්ෙන් පළිෙබෝධ නාශක
පිළිබඳව. ඒ නිසා අපි ෙදන්නා එළිෙය්දී ඔය ෙද්වල් කථා කර
ගනිමු.
ෙම් පළිෙබෝධ නාශක අෙළවි කරන උදවිය එදා
ව්යාපාරිකයාට සියයට 40ක වට්ටමක් දුන්නා. සියයට 40 වට්ටමක්
දීලා ඒක ෙගොවි ජනතාවෙගන් අය කර ගත්තා වාෙග්ම, අස්වැන්න
වැඩි කර ගැනීමටත් කටයුතු කළා. අෙප් දිස්තික්කය වැනි සීත
ෙද්ශගුණයක් පවතින පෙද්ශවල වගාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා
කටයුතු කළ යුතු වනවා. පසු ගිය දවසක අපි දැක්කා මාධ්ය හරහා
ෙපන්නුවා විශාල ෙලස පළිෙබෝධ නාශක පරිහරණය කරන
අවස්ථා. ඒ නිසා අෙළවි කර ගන්න පුළුවන්, අෙළවි වන
ෙබෝගවලට ෙම් පළිෙබෝධ නාශක හඳුන්වා දීලා ෙගොවියා නැත්තට
නැති කිරීෙම් පතිපත්තියක් තුළ ඒ ව්යාපාරිකයන් කටයුතු කළාද
කියන එක ගැන මට නම් සැකයක් තිෙබනවා.
ඒ ෙකොයි හැටි ෙවතත් පර්ෙය්ෂණ කරමින්, නිර්ෙද්ශ ගනිමින්
කමවත්, විධිමත් සැලැස්මක් කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමම
නිෙයෝග පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම් පනතට අලුතින් එකතු
කරපු බව අප පැහැදිලි කරගත යුතු වනවා. අපි ඒ තත්ත්වය
අවෙබෝධ කර ගත යුතුයි. අපි කමකමෙයන් ඒ තත්ත්වය අවෙබෝධ
කරෙගන ඉස්සරහට යා යුතු ෙවනවා. සෑෙහන කාලයක් තිස්ෙසේ
ෙගොඩ නඟා ගත්ත කියාදාමයක් තුළින් තම එළවලු වගාව සහ වී
වගාව වැඩි අස්වැන්නක් කරා ෙගන ගිෙය්. අෙප් ගරු අතුරලිෙය්
රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ පකාශ කළා වාෙග් විවිධ අලුත් පෙභ්ද
හඳුන්වා දීලා, ඒවා තුළින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දීලා රුපියල් ශත
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ෙගොඩ ගසා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව සලසා දීලා තිෙබනවා.
නමුත් ඒවා පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් අෙප්ම මිනිසුන්. ඒ හරහා
මිනිසුන්ට ඇති වන ෙරෝග පීඩා නිසා ඔවුන් මියැෙදනවා. අෙප්ම
ඥාතීන් අපට අහිමි වනවා. අපි සදාකල් ජීවත් ෙවන්ෙන් නැහැ.
ඉලක්කම් තුනකින් දැක්ෙවන ආයු කාලයක් අපි ජීවත් වන්ෙන්
නැහැ. ඉලක්කම් ෙදකකින් දැක්ෙවන ආයු කාලයක් තමයි අපි
ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී අපට යම් ෙදයක් කරන්න
පුළුවන් නම් අපි ඒ ෙද් කළ යුතු වනවා. ඒ නිසා ෙම් පනතට ෙම්
නිෙයෝග ෙගන ඒම ඉතාම වැදගත් කියලා මා විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ. අපි එෙසේ ෙනොකරන්ෙන් නම් ෙම් රසායනික දව්ය
ව්යාපාරිකයන් පිනුම් ගහන්න සූදානම් වනවා. ඒක කරන්න
ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් කාරණෙය්දී යම් ෙකනකු ෙම්
නීති තුළින් රිංගා ෙගොස් ඒ ව්යාපාරිකයන්ට සහෙයෝගය ෙදන්න
සූදානම් වනවා නම්, ඒක අෙප් රටට ජාතියට කරන මහා
ෙදෝහිකමක්. අපි ඒ තත්ත්වය වළක්වාෙගන කටයුතු කරන්න
අවශ්ය පසුබිම සකස් කර ගත යුතුයි. පළිෙබෝධ නාශක ෙගන්වීමට
අවසර ගැනීෙම් බලපත ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වැඩි කිරීම
නියමාකාරෙයන් ඒවා ෙගන්වන අයට ගැටලුවක් ෙනොෙවයි.
අද මිනිස් ශමය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මිනිස් ශමය අඩු නිසා
ෙත් වතු ආර්ථිකෙය්ත් ගැටලු ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ගෙම් භාෂාෙවන් කථා
කරනවා නම් අද වල් ෙකොටන්න මිනිස්සු එන්ෙන් නැහැ. අද ෙත්
දළු ෙනළන්න මිනිස්සු එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා
කමෙව්දයක් සකස් කර ගන්න අවශ්ය වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
පළිෙබෝධ නාශක පාලනයටත් සුදුසු කමෙව්දයක් නිසි ෙවලාවට,
නිසි ආකාරයට අපි සකස් කර ගත යුතුයි. ෙපොෙළොෙව් ඒ
රසායනික දව්ය තැන්පත් ෙනොවන විධියට කටයුතු කිරීමට ඒ
කමෙව්දය සකස් කර ගත යුතුයි. අද අප විසින්ම ෙලෝකය විනාශ
කර ෙගන යෑෙම් පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න සූදානම් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වෙයන් මිදිලා ඉස්සරහට යන්න අපි
සැලසුම් සකස් සකස් කර ගත යුතුයි. ඒවා කමකමෙයන්,
අදියෙරන් අදියර කියාත්මක කරන්න අප සූදානම් ෙවනවා.
අපි දැක තිෙබනවා, අපි අසා තිෙබනවා, නීතිය කියාත්මක
කරන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් කිරීම තුළ, ඒ නීතියට භය නිසාම
මිනිසා හැඩ ගස්වා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඉස්සර රෙට් මිනිස්සු දුම් වැටි දල්වා ෙගන පාර දිෙග්
ගියා. නමුත් පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ අපට ඒ තත්ත්වය
දකින්න තිබුෙණ් නැහැ. නීතිය නිසා අද ඒ ෙද් නතර කර ගන්න
පුළුවන් මට්ටමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මා කියන්ෙන් නැහැ
සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ ෙද් නතර වුණා කියලා. නමුත් ඒ ෙද් යම්
මට්ටමකට නවත්වා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. අද මත්
දව්ය, මත් වතුර පාවිච්චි කරලා වාහන පදවා ෙගන යන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ, ෙපොලීසිය විසින් නීතිෙය් රැහැනට හසු කර
ගන්නා නිසා. ඒ ආකාරයට ඒ වැරැදි නිවැරැදි කර ගැනීම සඳහා
කමෙව්ද සකස් කර තිෙබනවා. ෙම් පළිෙබෝධ නාශක පිළිබඳ
කාරණයත් ඉතා භයංකාර ෙදයක් බවට පරිවර්තනය වන
තත්ත්වයක් කමකමෙයන් එනවා නම් ඒකටත් නීති සම්පාදනය
කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ෙකටුම්පත් සකස් කළ යුතුයි.
ව්යවස්ථාදායකය කියන ෙම් උත්තරීතර සභාව තමයි
ඒ
ෙකටුම්පත් සම්මත කිරීෙම් වගකීම දරන්ෙන්. ඒ කරුණු
සාකච්ඡාවට භාජන කරලා නීති පද්ධතියට ඇතුළු කරන්න අපි
කටයුතු කරනවා. ව්යවස්ථාදායකය නිවැරදි ආකාරෙයන්
කියාත්මක කරවීම අෙප් වගකීම ෙවනවා. අෙප් වගකීම
හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන්න නම්, පනත් ෙකටුම්පතක්,
නිෙයෝගයක්, ෙරගුලාසියක් ඉදිරිපත් කළාම ඊට අදාළ කරුණු
සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. අද
ඒ කාරණය ඉටු වුණාද කියන එක ෙමෙතක් ෙව්ලා මම බලාෙගන
හිටියා. නමුත් එය ඉටු වුණාද කියලා මා තුළ නම් සැකයක්
තිෙබනවා. ෙම්
තත්ත්වය සුළුෙවන් තැකිය
යුතු ෙදයක්
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[ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා]

ෙනොෙවයි. ෙම් පළිෙබෝධ නාශක කියන කාරණෙය්දී අපි සියලු
ෙදනාම පාට, පක්ෂ අමතක කරලා කටයතු කළ යුතුයි. ෙම්
නිෙයෝග අෙප් අනාගත සුබසිද්ධියට උචිත වන ආකාරයට
ෙයොදාගත යුතුයි. ඉදිරිපත් කරන සමහර පනත් ෙකටුම්පත් දැඩි
ෙලස විෙව්චනය කළත්, ඒ සඳහා අප ගන්නා වූ කියා මාර්ගය
ෙමොකක්ද කියන එක සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ වැදගත් අදහස් එකතු
කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සකස් කිරීමයි අෙප් වගකීම
ෙවන්ෙන්. ඒ වගකීම හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන්න විපක්ෂය සමත්
වුණාද කියන එක ගැනයි මම අවධානය ෙයොමු කෙළේ. ෙම් නීති රීති
සම්පාදනය කිරීෙම්දී, ඒවාට සංෙශෝධන ෙගන ඒෙම්දී අප සියලු
ෙදනාම ඒවාට උචිත, ගැළෙපන ආකාරෙය් අදහස් එකතු කිරීමට
දායක ෙවමු කියන පණිවුඩය මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම ෙභෝගයක් පැළ ෙවන,
පැය ගණනකින් ෙවනස් ෙද්ශගුණ තත්ත්වයක් ලබා ගන්න
පුළුවන්කම තිෙබන, කෘෂිකාර්මික රටක් වන ෙම් සුන්දර දිවයින
ගැන දූපත් මානසිකත්වයකින් කථා ෙනොකර, ෙගෝලීයකරණයට
ගැළෙපන විධියට, අනවශ්ය ෙද් බැහැර කරලා, අවශ්ය ෙද්
රැකෙගන ඉස්සරහට යෑෙම් වගකීම අපි ඉටු කරමු කියන
පණිවුඩයත්, ඒ සඳහා අප සියලු ෙදනාම ඒක රාශී ෙවන්න ඕනෑය
කියන පණිවුඩයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ලබා ෙදනවා.
අද විශ්ව ගම්මානය තුළ නව තාක්ෂණය යටෙත් අපි ජංගම
දුරකථන තියා ෙගන ඉන්නවා. අපට අවශ්ය ෙහොඳ ෙද් ගන්නවා
වාෙග්ම නරක ෙද් බැහැර කරන්නත් ඕනෑ. අපට ඒ කාරණය
ෙලෝකයට කියා ෙදන්න පුළුවන්. තාක්ෂණය නිසා අස්වැන්න වැඩි
කර ගන්න, රුපියල් සත වැඩි කර ගන්න පුළුවන් වුණත්, අෙප්
රටට ගැළෙපන කෘෂිකාර්මික කියාදාමයක් ෙගොඩ නැඟීෙම්
වගකීම ඉටු කරන්න අෙප් රජය සූදානම් ෙවනවාය කියන එක
පකාශ කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ
ෙවනවා.
[අ.භා. 5.05]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සෑම ෙකෙනකුටම බලපා
තිෙබන පළිෙබෝධ නාශක පිළිබඳවයි අද කථා කරන්ෙන්. මා හිතන
විධියට, දියුණුය කියන රටවල් නව තාක්ෂණය යටෙත් නිපදවන
පළිෙබෝධ නාශක, ෙපොෙහොර වර්ග නිසා අද ෙම් රට ෙහම්බත්
ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒවා ගැන විෙශේෂඥයන් ලියපු ෙපොත් තුනක්
පුස්තකාලයට ෙගන්වා තිෙබනවා. මාත් ඒ ෙපොත් තුනක් ෙගන්වා
ගත්තා. ඒ සඳහා රුපියල් 13,000ක් වැය වුණා. තව එක ෙපොතක්
ජපානෙයන් ෙගන්වා ගන්න තිෙබනවා. ගහ ෙකොළ, මිනිසා, වායු
ෙගෝලය, පරිසරය කියන ෙම් ඔක්ෙකොම එකට සම්බන්ධ ෙවලායි
ඉන්ෙන්. ඒ ගැන ජපන් විෙශේෂඥෙයක් ලියපු ෙපොත තවම
පුස්තකාලයට ලැබිලා නැහැ. මාත් එයින් ෙපොතක් order කරලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඇෙමරිකාෙව් lie detector
කියලා ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ ජපන් විෙශේෂඥයා පර්ෙය්ෂණ කරලා
lie detector එකක් විධියට ගහක් හදලා තිෙබනවා. ඒ ගහට
සම්බන්ධ කරලා සැකකරුෙවකුෙගන් පශ්න කරන්න පුළුවන්. Lie
detector එක අද ඒ තත්ත්වයට දියුණු කර තිෙබනවා. අද ජපාන
අධිකරණය පාවිච්චි කරන්ෙන් lie detection තාක්ෂණය
ෙනොෙවයි. අර ගහට සම්බන්ධ කරපු සැකකරුෙගන් පශ්න කරද්දී,
ඒ පශ්න කිරීම් ගැන එමඟි දැන ගත හැකි බව, ෙලෝකෙය් දියුණු
තාක්ෂණයක් තිෙබන ජපානය අද පිළි අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්
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සම්බන්ධෙයන් පුස්තකාලෙයන් ලබා ගත් ෙපොත් තුනක් මා ළඟ
තිෙබනවා. එක ෙපොතක් තිෙබනවා, “Plant Spirit Healing - A
Guide to Working with Plant Consciousness” කියන නමින්.
අෙනක් ෙපොත තිෙබනවා, “Secrets of the Soil - New Solutions
for Restoring Our Planet” කියන නමින්. ෙම් ඔක්ෙකොම
ෙපොත් ලියා තිෙබන්ෙන් බටහිර විද්යාඥෙයෝයි.
අද අප කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරනවා. අප පිට රටින් නරක
ෙද්වල් ටික අරෙගන, පිට රට අය ගැන විෙව්චනය කරමින් කථා
කරනවා. නමුත් ඔවුන් නැවතත් පස්සට යනවා. ඔවුන් අතීතෙය්
සිට ඒ ගමන පටන් අරෙගන ඉතාමත් දක්ෂ විධියට තාක්ෂණය
දියුණු කර ෙගන විවිධ කමවලට ගිහින් තිෙබනවා. එෙසේ නම්, ෙම්
අවස්ථාෙව් අප ෙම් ආකාරයට කල්පනා කරන්නට ඕනෑ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙකොමියුනිස්ට් වාදය ඇති වුණු
කාලෙය් ඉඳලාම රුසියාව ජීවය හා එහි අන්තර්ගත ෙද් පිළිබඳව
ෙබොෙහොම පර්ෙය්ෂණ කළ රටක්. ඒ සම්බන්ධව ඉතාම ඉදිරිෙයන්
ඉන්න රටක්. ෙබොෙහොම දියුණු විධියට පර්ෙය්ෂණයන් කර
තිෙබනවා. නමුත් අප ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙමොනවා ද? පළිෙබෝධ
නාශක එනවා. ෙමච්චරක් වියදම් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමා
සල්ලිවලින් ලක්ෂ ෙදකක් ගැන කථා කරනවා. සල්ලි ෙනොෙවයි.
ෙම් මහ ෙපොෙළොව විනාශ ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාට මා
අනාවැකියක් කියනවා. වැඩි කල් යන්ෙන් නැහැ. අවුරුද්දක
ෙදකක පමණ කාලයක් යද්දී ෙම් ෙපොෙළොව විනාශ ෙවලා යනවා.
නුවරඑළිය පෙද්ශෙය් මහා ජලගැලීම්, මහා පරිසර විනාශවීම් ඇති
ෙවලා එතුමාට අෙප් පෙද්ශයට පදිංචියට එන්න සිදු වන
තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. භූමි කම්පාවන්, ෙසෝදා පාළුවීම් ඇති
ෙවලා එවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා, වැඩි කල් යන්න
ඉස්ෙසල්ලා.
ෙගොවිතැන්වලට ෙබෙහත් වර්ග පාවිච්චි කරන ආකාරය මට
මතක හැටියට "ෙදරණ" නාලිකාෙවන් තමයි ෙපන්නුෙව්. [බාධා
කිරීමක්] ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමනි, මට බාධා කරන්න
එපා. ඔබතුමාෙග් කාලය ඔබතුමා ගත්තා ෙන්. දැන් මෙග්
කාලය ෙදන්න බැහැ. ඕනෑ නම් ඒවා අප ෙපෞද්ගලිකව කථා
කරමු. [බාධා කිරීමක්]
මා කියන්ෙන් හත් ෙකෝරළයට තමයි එන්න ෙවන්ෙන බඩ ගා
ෙගන. ඒකයි මම කිව්ෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා
සී.පී. ද සිල්වා මැතිතුමන්ලාත් එක්ක ගිහින් අමුඩය ගහෙගන
මින්ෙන්රිය වැෙව් නාන්න පුරුදු ෙවලා හිටපු මහාමාන්ය ඩී.එස්.
ෙසේනානායක මැතිතුමා අගමැති ෙවලා සිටි කාලෙය් Massey
Ferguson tractor එක ෙගනා ෙවලාෙව් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?
Brown & Company එක එතුමාටත් invite කරලා, ඒෙකන්
හාලා ෙපන්වලා ඔක්ෙකොම කරලා කිව්වා, “Your Excellency,
this is a marvellous tractor which will revolutionize
agriculture” කියා. එෙහම කිව්වාම, එතුමා කිව්වා, “Yes, but it
will not give cow dung” කියා. මතක තියා ගන්න, අපට
නැවතත් ඒ යුගයට යන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් දියුණු
තාක්ෂණෙයන් පෙයෝජනය ගනිද්දී අන්න ඒක අප මතක තබා
ගතයුතු ෙවනවා. ඒ උත්තමයාට අනාගතය ෙපනුණා වාෙග් අපට
අතීතයට යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම විෙශේෂඥයන්
කියන අයට මා ෙම් කාරණය මතක් කර ෙදනවා. ගෙහේ තිෙබන
ජීවය, ෙපොෙළොෙව් තිෙබන ජීවය ගැන බටහිර ෙලෝකෙය්
විද්යාඥයින් ලියා තිෙබන ෙම් ෙපොත් කියවන්නටය කියා මම
ඔවුන්ට කියනවා. ෙම් විධියට අපට හිතන්නට ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Deputy Speaker will now take the
Chair.
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අනතුරුව ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි
මහතා ] මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
மாண் மிகு
அஜித்
பீ.
ெபேரரா
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. AJITH P. PERERA left the Chair, and MR.
DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]
took the Chair.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ඔස්ෙට්ලියාෙව්
සංචාරයක ගිහිල්ලා ෙම් ෙබොෙහොම ෙද්වල් ගැන ෙසොයා බැලුවා.
ඒවා ගැන කථා කර ෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
දැන් ඔබතුමන්ලා කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරනවා.
ඔබතුමන්ලා නුවරඑළිය පෙද්ශෙය් වවනවා. ෙහෝ ගාලා ෙබෙහත්
ෙටොන් ගණන් ඒවාට ගහනවා. ඒවා ජනතාවට එවනවා. පහුෙවනි
දා අප ඒවා කනවා. ඇෙඟ්, කැවුතු, ෙපනහළු ෙමොකුත් නැහැ.
ඔන්න ඕකයි ඇත්ත. දැන් මිරිස්
කිෙලෝ එකක මිල රුපියල්
අටසීයයි, නවසීයයි. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා නැහැ. නිලධාරි මහත්වරු ඉන්නවා. මුළු ලංකාෙව්ම
මිරිස් වවන්ෙන් ෙගොඩ ඉඩම්වල. ෙම් විධියට මිරිස් වැව්වාම
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මිරිස් විකුණා ගන්න බැරිව කුණු ෙකොල්ලයට
යනවා; කිෙලෝව රුපියල් දහයටත් යනවා. කෘෂිකර්මය ගැන
අවුරුදු ගණන් කථා කරන අපට, ෙභෝග වගාව ගැන, ඒවා
නිෂ්පාදනය කරන කාලය ගැන තවම ෙගොවියාට අවෙබෝධයක්
ෙදන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
රනිල් විකුමසිංහ මැතිතුමාෙග් රජය තුළ මායි, එස්.බී.
දිසානායක මැතිතුමායි කෘෂිකර්මෙය්දී එක්කාසු ෙවලා මහවැලි
පෙද්ශය තුළත්, වාරි පෙද්ශ තුළත් වගා කටයුතු සැලසුමක් තුළ
කියාත්මක කළා. ඕනෑ නම් ලියලා තියා ගන්න. එන කන්නෙය්දී
ෙගොවියන්ට පළිෙබෝධ නාශක ෙබොන්න ෙවනවා. මතක තියා
ගන්න. සරණ ෙගොවියා විනාශ වුණාමයි එදාට අපට කථා කරන්න
ෙවන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ෙඛ්දනීය තත්ත්වය. ෙබොරු ෙලෝකයක්
ගැන, අරුණාෙලෝකයක් ගැන කථා කරනවා. විශ්වයට යනවා ලු.
විශ්වයට යන්න ඉස්ෙසල්ලා අපි අෙප් ෙලෝකය හදා ගනිමු. අෙප්
ෙගදර, අෙප් ගම හදා ගනිමු. අෙප් ෙගදර, අෙප් ගම හදා ගන්න
බැරුව අපි ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්? ෙමන්න ෙමතැනයි
ෙඛ්දනීය තත්ත්වය තිෙබන්ෙන් කියා මා පැහැදිලිව පකාශ
කරනවා.
මට මතකයි, මා ෙපොඩි ෙකොල්ෙලක් විධියට නාලන්දා
විද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්නා කාලෙය්දී තමයි යූරියා වැනි ෙද්වල්,
පළිෙබෝධ නාශක ෙගනාෙව් කියලා. ඒ කාලෙය් අපටත් කුඹුරු
අක්කර 400ක් විතර තිබුණු බව මට මතකයි. ඒ කුඹුරුවලට
ෙබෙහත් ගැහුවාට පස්ෙසේ කුඹුරුවල හිටපු ෙකොක්කු ඔක්ෙකොම
විනාශ වුණා. අෙන්! දැන් නම් ෙකොකාටත්, කුරුල්ලාටත් ෙම්
පළිෙබෝධ නාශක පුරුදු ෙවලා. අෙප් මිනිසාට වාෙග් සතාටත්,
කුරුල්ලාටත් ඒක පුරුදු ෙවලා දැන් අෙප් පරිසරෙය් කුරුල්ෙලෝ
ටිකක් යම්තම් ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා, තස්තවාදය
තිබුණු අවස්ථාෙව්දී රජ රට පැත්ෙත් ජනතාව 30,000ක් විතර මිය
ගිය බව. අද ෙම් වන ෙකොට ආසනික් මාරයා නිසා රජ රට
පෙද්ශෙය් 40,000ක් විතර ජනතාව මිය ගිහින් තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආසනික් ගැන කථා කරද්දී, යුෙරෝපා
සංවිධානය විසින් තහනම් කරපු මාරක ෙබෙහත් වර්ග 110ක්
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තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. “Sustainable Agriculture Network”
එෙක් prohibited pesticides වර්ග 99ක් තිෙබනවා. ෙම්වායින්
වර්ග කීයක් අපි ෙගෙනනවාද? ෙවනත් නම් දමා ෙගන
ෙගෙනනවාද? ඒවා ලංකාවට ෙගනැවිත් ෙවනත් labels
අලවනවාද? There is a list of banned pesticides in Sri Lanka.
ලංකාෙව් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් තහනම් කරපු විෂ
ෙබෙහත් වර්ග 39ක් තිෙබනවා. තහනම් කර තිෙබන එකසිය
ගණනක්, ෙදසිය ගණනක් වන ෙබෙහත් වර්ගවලින් ෙකොපමණ
පමාණයක් ෙකොම්පැනිවලින් ලංකාවට ෙගන්වනවාද? පබල
ෙද්ශපාලකයකුෙග් අනුදැනුම ඇතිව අද ෙකොපමණ පළිෙබෝධ
නාශක පමාණයක් ඒ විධියට ෙගෙනනවාද කියලා අපි අහනවා.
ෙම් රෙට් ජනතාව විනාශ කරන, ෙපොෙළොව විනාශ කරන,
පණුවන් විනාශ කරන පළිෙබෝධ නාශක ෙකොපමණ ෙගෙනනවාද
කියන එක මා අහනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථනායකතුමනි, “neem” කියන්ෙන්
ෙකොෙහොඹ ගහ. කෘෂිකර්ම නිලධාරින් දැන ගන්න ඕනෑ,
ලංකාෙව්ත් වැෙවන ෙකොෙහොඹ ගෙහන් ඉන්දියාෙව් Neem India
Products (Pvt.) Limited කියන සමාගම අද ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 75ක නිෂ්පාදනයක් කරලා ෙලෝකයට යවන බව. Sir,
this company is engaged in manufacturing and supplying of
neem-based organic manure, neem pesticides and herbal
neem pesticides with a group turnover of US Dollars 75
million to European, African and Asian countries. ෙම්
"neem" ගැන මා දවසක් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරද්දී යාපා
ඇමතිතුමා සිටියා. ෙමොනරාගල ගරු මන්තීවරෙයක් කිව්වා, මට
ෙගනැවිත් ෙදනවාය කියලා. ෙම් chemical එක මට ලංකාෙව්
ෙසොයා ගන්න තැනක් නැහැ. මෙග් ඉඩෙම් වගාවන්ට මා ඒවා
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. මෙග් ෙපොල් ඉඩෙම් හැම ජාතියක්ම
වවලා තිෙබනවා. මා organic විධියටයි ඔක්ෙකොම වගා කරන්ෙන්.
කඳ පණුෙවෝ ඉන්නවා, අඩි එකහමාරක් විතර දිග ගැඩවිල්ෙලෝ
ඉන්නවා. අඩියක් ෙපොෙළොව හාරන්න බැහැ. අපි ෙපොෙළොව
කනවා,
ෙපොෙළොව
විනාශ
කරනවා.
කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මහත්වරුන්, විෙශේෂඥයන් මාරු කරනවා.
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරියාව director කරනවා. මා ඒවා දැකලා
තිෙබන නිසායි ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්ෙන්. සැලසුමක්
නැතිව, කමයක් නැතිව ෙම් විධියට කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්න
පුළුවන්ද? අසරණ ෙගොවියා එන කන්නෙය් මිරිස් වවලා විනාශ
වුණාම පළිෙබෝධ නාශක බීලා පවුල පිටින් මැෙරනවා මිසක් ෙවන
ෙමොනවාද කරන්න තිෙබන්ෙන්? ෙමන්න ෙම්වා ගැන හිතන්න,
තමුන්නාන්ෙසේලා.
කෘෂිකර්මයට අදාළව කිරි හරක් ඉන්නවා. ගරු සී.බී.
රත්නායක ඇමතිතුමාත් ඉස්සර පශු සම්පත් හා වතු යටිතල
පහසුකම් අමාත්යතුමා වශෙයන් සිටියා. එතුමා සැලසුමක් හැදුවා.
ඒක කුණු බක්කියට දැම්මා ෙන්ද? ඒ ගැන මතකයි ෙන්. මා අහද්දී
කිව්වා, "නැහැ. මා හදලා තිෙබනවා"යි කියලා. සැලසුමක්
ෙකොෙහේද? දැන් Australia, New Zealand, Denmark යන
රටවලින් Jersey හරක් ෙගන්වනවා. අෙන්! දැන් ඒ හරක් කී
ෙදෙනක් මැරිලාද? මා අහනවා, අෙප් පළාතට Jersey හරක්
හරියනවාද කියලා. එක එක්ෙකනාට commission ගහන්න ඉඩ
දීලා ෙම් රට කනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම්ක
ෙව්දනාවක්. ණයට සල්ලි අරෙගන ඒ සල්ලිවලින් කිරි හරක්
හදන එක ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්, ඊළඟට ඒ සතා මැෙරනවා. ෙම්
commission ගැසීම නිසා තමයි ෙම් රටට ෙද්ව සාපයක් ඇති
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

Hon. Tissa Vitarana, you are a scientist. So, I am
inviting you to look into this “Neem” product. You can
go through this document, I will table* it.
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙබොෙහොම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ෙම් රෙට් ෙකොෙහොඹ
ගස් හැෙදනවා. මම මීට අවුරුදු හතරකට ඉස්සර ෙවලා ෙම් ගැන
කිව්වා. “Neem” එෙක් ෙම් chemicals ෙගෙනන්න කිව්වා. නමුත්
තවම එය කර ගන්න බැරි වුණා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඇති ෙවලා
තිෙබන කනගාටුදායක තත්ත්වය. ඉතින් ෙමවැනි තත්ත්වයක් ෙම්
රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙකොට එයට ෙවනත් විකල්පයක් නැද්ද
කියලා අපි කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනෑ. විකල්ප තිෙබනවා.
අපි ඉස්සර ෙවලාම හිතමු ෙමොනවාද ඒ විකල්ප කියලා. ස්විඩනය
chemicals භාවිතය අඩු කර තිෙබනවා. They have reduced the
usage of chemicals and pesticides by the farmers by 50 per
cent. නමුත් ඔවුන්ෙග් අස්වැන්ෙන් අඩුවීමක් නැහැ.
ඉන්දුනීසියාෙව් ෙගොවිෙයෝ ෙයොදන රසායනික ෙපොෙහොරවලින්
සියයට 65ක් අඩු කර තිෙබනවා. ඒ අෙප් වැනි ආසියාතික රටක්.
ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්?
ඉන්දුනීසියාව රසායනික
ෙපොෙහොර භාවිතය සියයට 65ක් අඩු කර, අස්වැන්න සියයට
15කින් වැඩි කරෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා අසත්ය ෙනොෙවයි. මම
ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා ගත්ෙත් internationally recognized
source එකකින්. ඇෙමරිකාෙව් ෆ්ෙලොරිඩාවල - ඔය රසායනික
ෙබෙහත් වර්ග පාවිච්චි කරන්න අපට ඉගැන්නුෙව් ඇෙමරිකාව
තමයි. In Florida, America ඒ අයෙග් තිරිගු වගාව සඳහා
රසායනික ෙපොෙහොර වර්ග ෙවනුවට ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර
භාවිත කරලා අස්වැන්න සියයට 10කින්, 22කින් වැඩි කර ෙගන
තිෙබනවා. ඉතින් ෙමෙහම තත්ත්වයක් තිෙබද්දී රසායනික
ෙපොෙහොර, රසායනික ෙබෙහත් වර්ග ගැන අපි කථා කරනවා.
ෙම්වා පිට රටින් ෙගන්වන්ෙන් ෙකොම්පැනිකාරයින්ට commission
ගැසීම සඳහායි. ඒක ජාතියම විනාශ කරන තත්ත්වයක්. මම
අහනවා, ඇයි අපට රසායනික වල් නාශක ෙවනුවට ෙවනත් කම
නැද්ද? ජීව විද්යාත්මක කෘෂි පාලන කමයක් ෙයොදා ගන්න බැරිද?
ජාන තාක්ෂණය දියුණු කරලා කෘමීන් ෙබෝවීම වළක්වන කම
උපෙයෝගී කර ගැනීම, ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර භාවිතය, ෙබෝග
විවිධාංගීකරණය -සශ්ය මාරු කමය- උපෙයෝගී කර ගන්නට
පුළුවන්. කුඹුරු ෙගොවිතැන් කිරීම ගැන අෙන්! ෙදවියෙන්, අෙප්
පැරණි ගැමියන්ෙගන් ගිහින් ඇහුවා නම් කියයි. ෙපෝය දවස් අරවා
ෙම්වා ඇරලා ඒ නැකැත් දවස්වල පමණක් ෙගොවිතැන් කිරීම
ආරම්භ කළා නම්, පණුෙවෝ නැහැ; මැස්ෙසෝ නැහැ. ඒ කටයුතු
ගැන දන්න මිනිස්සු ඒ විධියට ඒවා කරනවා. ෙම් අයට අද පන්ති
තියන්න ෙවලා තිෙබනවා.
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අවසන්

තහනම් කළ යුතු තවත් රසායනික ෙබෙහත් වර්ග ෙදකක්
තිෙබනවා. ඒ ෙමොනවාද? එකක් Mancozeb කියන ෙබෙහත්
වර්ගය. ඒෙකන් කිෙලෝ ගෑම් 6,71,504ක් අෙප් රටට ෙගන්වලා
තිෙබනවා. අෙනක් එක අහනෙකොටත් භයානක එකක්. ඒ තමයි
Carbendazim. ෙම්වා භයානක ෙබෙහත් වර්ග ෙදකක්. ෙමන්න
ෙම් ෙබෙහත් වර්ග ෙදකත් තහනම් කරන්නට ඕනෑ.
ෙම්වා
ලංකාෙව් එක එක්ෙකනාෙග් සාක්කු පුරවන පාප කර්ම බවට පත්
කරන්න එපා. පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්යතුමා - අෙප් හිටපු
පශු සම්පත් අමාත්යතුමා - බුදු හාමුදුරුෙවෝ කිව්ෙව් මත් දව්ය පාප
කර්මයක් කියලා ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දන්නවා ෙන්.
ඇයි, ඔබතුමා මට කිව්ෙව්. මත් දව්ය පාප කර්මයක්. පළිෙබෝධ
නාශක ෙයොදා ගහෙකොළ, පණුවන් මරන එක පාප කර්මයක්.
ෙකොෙහේටද යන්ෙන්?

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා
(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

මෙගන් අහන්න එපා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔබතුමා ෙන් ගුරුන්නාන්ෙසේ වාෙග් මට ෙද්ශනා කෙළේ.
අපායට ෙන්ද? බණ ෙද්ශනා කරලා විතරක් බැහැ, ඇමතිතුමනි.
ඒවා කියාත්මක ෙවන්නත් ඕනෑ. ෙම් රසායනික දව්යවලින් කඳ
පණුවා ෙනොෙවයි, පළිෙබෝධකයින් විනාශ වනවා විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙම්වා කරන අය, ෙම්වාට ගෑෙව අය ෙපොළව යට
සදාකල්; මනුෂ්ය වර්ගයා අතරට එන්ෙන් නැහැ. මතක තබා
ගන්න, ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ජීවත් වන්න ඉෙගන ගන්න.
ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක කටයුතු කරන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.21]

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා (පුනරුත්ථාපන හා
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.
த் குமாரண சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

னர்வாழ்வளிப் ,

(The Hon. S.C. Mutukumarana - Deputy Minister of
Rehabilitation and Prison Reforms)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

මා ඉක්මනින්
කථානායකතුමනි.
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කරනවා,

ගරු

නිෙයෝජ්ය

ෙම් තුළ ෙබෝග විවිධාංගීකරණය කරන්න පුළුවන්. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පරිසරයත්, භූමියත් විනාශ කරන
වැඩ පිළිෙවළක් අද තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙගවතු වගාව අද ෙකෝ?
ෙමොකද වුෙණ්? අද ෙකොෙහේද ෙගවතු වගාවක් තිෙබන්ෙන්?
ෙගවතු වගාව සිදු කරනවා නම් ඒවාට රසායනික ෙබෙහත්
ෙයොදන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. තමන්ෙග් ඉඩෙම්ම ෙකොම්ෙපෝස්ට්
ෙපොෙහොර ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ෙපොෙහොර ටික එෙහම
ලැෙබනවා. ෙකොෙහොඹ ගෙහේ ෙකොළ ටික ගන්න පුළුවන්; ඇට ටික
ගන්න පුළුවන්. අද ෙම් ෙගවතු වගාවත් පුස්සට ගිහිල්ලා. නමුත්
කයිවාරු ගහනවා. අද ෙම් නිසා මිනිසුන්ට ෙපොළටම යන්න සිදු
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ආහාර නිෂ්පාදනෙය්දී
ෙපොෙහොර හා පළිෙබෝධ නාශක භාවිතය නිසා ෙම් රෙට් ජන
ජීවිතයට බලපා තිෙබන පධාන ගැටලුවක් සම්බන්ධෙයන් තමයි
අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත් කථිකා කරන්ෙන්. එම තත්ත්වය පාලනය
කිරීම සඳහා නිෙයෝග ෙගනැල්ලා ඒ නිෙයෝග තුළින් ෙම්වා සීමා
කිරීමට උත්සාහ ගැනීම පිළිබඳව අපි කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාට
ඇත්ත වශෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඒවා රටට
ආනයනය කිරීමට ඇති ෙදොරටු අවහිර කිරීම තුළින්, එම ඉල්ලීම්
අඩු කිරීම තුළින් ෙම් රටට පළිෙබෝධ නාශක ෙගන ඒම යම්
පමාණයකින් නතර කිරීමට පුළුවන් ෙවනවා. එහි යම් කිසි
සාර්ථකත්වයක් අපි දකිනවා. ෙම් උත්සාහය ඉතා සාර්ථක
උත්සාහයක් බවට පත් වන බවත් අපට ෙපෙනනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි සියලු ෙදනාම කල්පනා කළ යුතුයි, අපි ෙම්
තත්ත්වයට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා.
ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙලෝකය තාක්ෂණයත්
එක්ක දියුණු වන විට මරණ අනුපාතය අඩු ෙවලා ජනගහන
ශීඝෙයන් වැඩි ෙවන්න පටන් ගත්තා. ජනගහනය වැඩි වීමත්
එක්ක ෙලෝකෙය් හරිත විප්ලවය ඇති ෙවලා ඒ තුළින් සීමිත භූමි
තුළ වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට පළිෙබෝධ නාශක හා
රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතයට ආවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
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ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා පකාශ කළා, ෙතල් ඉසින ටැංකි
භාවිතය ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් කියාවලියක් බව. මට
කියන්න කනගාටුයි, එතුමා කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය ගැන දන්නවාද
කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුෙවන්. අෙප් වැඩිහිටි මන්තීතුමන්ලා දන්නවා ඇති, අපි
රසායනික ෙපොෙහොරවලට පුරුදු ෙවන ෙකොට අපි රසායනික ෙතල්
ගැහුෙව් බාල්දියට කලවම් කරලා. ඒ විධියට කලවම් කරලා පිල
අත්ෙතන්, එෙහමත් නැත්නම් ඉබ්බන් අත්තක් කඩාෙගන ඒෙකන්
තමයි ඒ ෙතල් ගැහුෙව්. ඒ කාලෙය් "ෙරෝහණ" කියලා ෙතල් ටැංකි
වර්ගයක් ආවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ "ෙරෝහණ" කියන ටැංකිෙයන් තමයි
ෙතල් ගහන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒක කමානුකූලව දියුණු ෙවලා අද
ස්ෙපේ ටැංකිය දක්වා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙපොදුජන එක්සත්
ෙපරමුණවත්, ජනාධිපතිතුමාවත් කරපු ෙදයක් ෙනොෙවයි,
කමානුකූලව ආපු ෙදයක්. ඒ අනුව තමයි දැන් තත්ත්වයට ෙවනස්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
රජයක් වශෙයන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උත්සාහ
ගන්නවා රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් ටික ටික ඉවත්
ෙවන්න. මට මතකයි ගිය කන්නයට එපිට කන්නෙය් සිට කාබනික
ෙපොෙහොර භාවිතය වැඩි කරන්න රජය උත්සාහ ගන්න ෙකොට
රසායනික ෙපොෙහොර ලබා දීම යම් කිසි පමාණයක් අඩු කළා. ඒ
ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු කිව්වා, "දැන්
ෙපොෙහොර ෙදනවා අඩුයි" කියලා. මට ෙහොඳට මතකයි අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙය් පී. හැරිසන් මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම
හඬක් නැඟුවා "රජය ලබා ෙදන ෙපොෙහොර පමාණය අඩු කරනවා"
කියලා. අපි කනගාටු ෙවනවා ෙම් රෙට් වග කිව යුතු පක්ෂයක් වන
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නවලදී රට ජාතිය
ගැන බලන්ෙන් නැතුව තමන්ෙග් පැවැත්ම සඳහා ෙදපැත්තට කථා
කිරීම පිළිබඳව. "රජය ලබා ෙදන ෙපොෙහොර පමාණය අඩු කරලා"
යනුෙවන් පකාශ කරලා එතුමන්ලා ඒ දවස්වල ෙගොවීන් උසි
ගැන්වීමට උත්සාහ කළා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ෙම්
පශ්නය පිළිබඳව කල්පනා කරලා රසායනික ෙපොෙහොර
භාවිතෙයන් ඈත් ෙවන්න උත්සාහ කළා.
ඇත්ත වශෙයන්ම රසායනික ෙපොෙහොර වර්ග භාවිත කිරීමට
සිදු වන පධාන ෙහේතුවක් තමයි වැඩි තාක්ෂණෙයන් දියුණු කළ බීජ
වර්ග පාවිච්චි කිරීම. ඒ පිළිබඳව අධ්යයනය කරලා රජය අද ෙද්ශීය
බී ලූනු බීජ නිෂ්පාදනය අත්හදා බලා තිෙබනවා. ඒක
සාර්ථකත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙද්ශීය බී ලූනු මිල
ටිකක් අධික වුණත් ෙගොවියා ෙහොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අවාරයටත් බී ලූනු වගා කරන්න දකුණු
පළාෙත් හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් අත් හදා බැලීම් කරලා අද ඒකත්
සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපට එක වරම
ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැරි වුණත් ෙම් තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීලා,
අත් හදා බැලීම් කරමින්, කමානුකූලව ඉදිරියට යනවා. හැබැයි,
ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන් ෙම්වා එක පාරටම කරන්න ඕනෑ කියලායි.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, "ඇයි ෙම්වා බලා
ෙගන ඉන්ෙන්, ෙම්ක එක පාරට කරන්න ඕනෑ, බලය තිෙබනවා,
කරන්න පුළුවන්" කියලා. මා එතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි,
එතුමන්ලා 1971, 1989 කාලෙය්දී එක පාරට කරන්න ගිහින්,
දවසින් ෙදකින් කරන්න ගිහින් සිදු වුණු විනාශය ගැන. ෙගොවිෙයෝ
දැන් රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතයට පුරුදු ෙවලායි සිටින්ෙන්. ඒ
නිසා ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපි කියා කරන්ෙන් අත්හදා බැලීම්
කරලායි.
1960 වර්ෂය ගත්තාම, අවුරුදු 50ක පමණ කාලයක සිට
ෙගොවිෙයෝ ෙපොෙහොර භාවිතයට පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙගොවියන්ට එක පාරටම ගිහින් ෙම්වා කිව්වාම පිළිගන්ෙන් නැහැ.
අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදපු ගමන්ම
ආදායම තිබුණු තත්ත්වයට ගන්න බැහැ කියන එක. අෙප් ගරු
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා, ෙකොෙහොඹ ෙපොතු
ෙකොටලා, ඇට ෙකොටලා වගාවට ෙයොදන්න පුළුවන්ය කියලා.
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වැෙඩ් ෙහොඳයි. නමුත් ෙගොවියාට ඒක හරි අමාරු වැඩක්. එෙසේ
අමාරුෙවන් කරන නිෂ්පාදනයට නිසි වටිනාකමක් ලැෙබන්ෙන්ත්
නැහැ. අපි සමාජය එතැනට ෙගන යන්න ඕනෑ. මමත් ෙගොවිෙයක්
වශෙයන් ෙමතුමා කියපු ෙද්වල් ෙහොඳින් අත් හදා බලලා
තිෙබනවා. ෙගොම ෙගනැල්ලා එකතු කරලා, ඒවා කරලා
තිෙබනවා. ඒ කමය හරි. නමුත් එක වරම ෙයෙදන්න බැහැ.
නිෂ්පාදනයට නිසි ආදායමක්, වටිනාකමක් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්
කාලයත් එක්ක තිෙබන ගැටලුව මත ක්ෂණිකව ෙම්ක කරන්න
ෙගොවියා උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා අපි ෙගොවියා ගැනත් හිතන්න
ඕනෑ; ඒ පැත්ෙතනුත් සලකා බලන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර
ජයමහ මන්තීතුමාම කිව්වා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඌෙව්
සිහිනය ගැන. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කියනවා,
ඔබතුමන්ලාෙග් දකුෙණ් සිහිනය ෙබොඳ වුණා, ඒ වාෙග්ම ඌෙව්
සිහිනයත් ෙබොඳ ෙවනවාය කියන එක. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපති
සිහිනය ෙබොඳ වුණ දාට එය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අවසානය
බව පවසමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.29]

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ගරු කෘෂිකර්ම
ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුනු, 1980 අංක 33 දරන
පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම් පනෙත් 26වැනි වගන්තියට
සංෙශෝධන ෙලස ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝග තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්, පළිෙබෝධ නාශක යම් ආකාරයකට පාලනය කිරීමට
උත්සාහයක් දැරීමයි. එහිදී පළිෙබෝධ නාශක ෙගන්වන්නන් සහ
ගබඩා කරන්නන් සඳහා අය කරනු ලබන බදු මුදල වැඩි කිරීම තුළ
යම් කිසි පාලනයක් කිරීමට ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා උත්සාහ
කරලා තිෙබනවා.
අපි ෙමහිදී පධාන වශෙයන් විපක්ෂෙය් සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ අදහස් පිළිබඳව සලකා
බැලිය යුතුයි. ඒ අදහස් අනුව ඉතාම පැහැදිලියි පළිෙබෝධ නාශක,
රසායනික දව්ය භාවිතය පාලනය කිරීෙම් දැඩි අවශ්යතාවක්
තිෙබන බව. ඒ ගැන කිසිම තර්කයක් නැහැ. පාරිසරික වශෙයන්
ගත්තාම යම් යම් නිර්ණායකවලට යටත් ෙනොවන ආකාරයට,
අසීමාන්තිකව පළිෙබෝධ නාශක භාවිත කිරීම තුළ ෛජව පරිසර
පද්ධතියට විශාල වශෙයන් අහිතකර බලපෑමක් සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවාය කියන එක අපි කවුරුත් පිළිගත යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම
1960 දශකෙය්දී ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයට හඳුන්වා දුන්
රසායනික ෙපොෙහොර සහ රසායනික දව්ය භාවිත කිරීම තුළ
පරිසරයට යම් හානියක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා.
හැබැයි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් කාරණය ගැනත් ෙසොයා බැලිය යුතුයි;
සිතා බැලිය යුතුයි. අද ශී ලංකාෙව් ජනගහනය ගත්ෙතොත් මිලියන
22කට ආසන්නයි. මිලියන 22කට ආසන්න ෙම් ජනගහනයට
අවශ්ය කරන ආහාර සපයා ගැනීෙම් බරපතළ ගැටලුවකට රජය
මුහුණ දී තිෙබනවා. එතැනදී අපි ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආහාර
සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම සඳහා යම් කියා මාර්ගයක් ගැනීමට
උපාය, උපකම ෙසොයා ගත යුතු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි
කර්මාන්තය පිළිබඳ දැනුමක්, ෙත්රුමක් හා අවෙබෝධයක් ඇති,
කෘෂි කර්මාන්තයට සහ රෙට් ජනතාවට ආදරයක් තිෙබන රජයක්
හැටියට ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කරලීෙම් භාරදූර කාර්ය
භාරයකට සහ අභිෙයෝගයකට රජය මුහුණ දී සිටිනවා. ඒ නිසාම
අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. මීට ටික
කාලයකට ෙපර අෙප් රට තුළ විවිධ අවස්ථාවලදී පකාශ
ෙකරුණා, - රට තුළ භයක් තිබුණා - චීනෙයන් ලංකාවට හාල්
එව්ෙව් නැත්නම් ලංකාෙව් ජනතාවට බඩගින්ෙන් ඉන්න ෙවනවාය
කියලා. ලංකාෙව් ජනතාව බඩගින්න නිවා ගන්න, මුහුෙදන් හාල්
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නැවක් එනකම් Galle Face පිටියට ගිහින් මුහුද දිහා බලාෙගන
ඉන්නවාය කිව්වා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිබුණු වකවානුවක රෙට්
සහල් නිෂ්පාදනය වහාම වැඩිකරලීෙම් දැවැන්ත කියාවලියකට අත
ගහපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ තුළ
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගත්තා. ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීමට
ගත්ත ඒ ඓතිහාසික තීන්දුවත් එක්ක, ඒ තීරණයත් එක්ක ෙම්
රෙට් වී නිෂ්පාදනය සහ ආහාර ෙභෝග නිෂ්පාදනය ෙව්ගෙයන් වැඩි
වුණා. ඒ වැඩි වීම නිසාම පරිසරයට තාවකාලිකව අහිතකර
තත්ත්වයක් ඇති වුණත්, අද රෙට් ජනතාවට ආහාර සුලබතාවක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් පිට රටින් හාල් ටික
එනකම්, ආහාර දව්ය ටික එනකම් අපි බලාෙගන ඉන්න ඕනෑ.
ඒ එක්කම අපි දන්න කෘෂි විද්යාත්මක සත්යය තමයි,
රසායනික ෙපොෙහොර භාවිත කිරීමත් සමඟ ඒ ඒ ශාක වර්ගවලට
පළිෙබෝධ හානි පැමිණීෙම් පවණතාව - පතිශතය - වැඩි ෙවනවාය
කියන එක. ෙපොෙහොර භාවිතයත් එක්ක ඒ ශාකයට ෙරෝග
වැලඳිෙම් පවණතාව වැඩි ෙවනවා. ඒ සඳහා අපට යම් ආකාරයක
පළිෙබෝධ නාශක භාවිත කිරීෙම් කමෙව්දයකට යන්න ෙවනවා.
නැත්නම් ඒ වගාව විනාශ ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය නිසාම විවිධ
නම්වලින් යුක්ත රසායනික දව්ය අඩංගු පළිෙබෝධ නාශක ෙම් රට
තුළට ෙගන්වනවා. ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම
අමාත්යතුමා ගන්නා ෙම් උත්සාහයට කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව
ෙත්රුමක් තිෙබන, කෘෂිකර්මයට ආදරය කරන උදවිය හැටියට
අවංකවම අෙප් සහෙයෝගය අපි පකාශ කළ යුතු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් වැවිලි
ෙභෝග වගාව වර්ෂ 150කට වඩා පරණයි. බිතාන්ය වැවිලිකරුෙවෝ
ෙම් රටට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් මධ්යම කඳුකරයත් සමඟ තිබුණු
සාරවත් භූමිෙය් වනාන්තර ඉවත් කරලා ෙත්, ෙපොල්, රබර්,
සින්ෙකෝනා, ෙකොෙකෝවා සහ ෙකෝපි වගාවන්ට අවතීර්ණ වුණා.
මුල් වකවානුව තුළ ඒ වගාවලට රසායනික ෙපොෙහොරවල
අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. වර්ෂ සිය දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ
කාබනික දව්ය එකතු වීෙමන් ඇති වුණු ඉතාමත් සරු ෙපොෙළොවක්
ඒ පෙද්ශවල තිබුණා. නමුත් අවුරුදු 150ක කාලය තුළ ජීවීන්ෙග්,
නැත්නම් මිනිසාෙග් කියාකාරකම් නිසා ෙම් පස ෙසෝදා පාළුවට
ලක් වුණා. අද මධ්යම කඳුකරෙය් තිෙබන්ෙන් ගල් සහ ෙබොරලු
මතු වුණු නිස්සාර ෙපොෙළොවක්. එෙහම කියලා අපට ෙම්ක අත
හරින්නට බැහැ. අෙප් වැවිලි ෙභෝග වගාව ෙපරට ෙගන යා යුතුයි.
අපි පාංශු සංරක්ෂණ කම උපෙයෝගී කර ගනිමින්, පස සාරවත්
කරමින් වගාෙව් අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීෙම් කමෙව්දයකට යන
විට කවුරුන් ෙහෝ ෙයෝජනා කරනවා නම් ෙත්, ෙපොල්, රබර් කියන
මූලික වැවිලි ෙභෝග තුන රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් ෙතොරව
කරන්න පුළුවන්ය කියලා, ඒක ඔහුෙග් ෙනොදන්නාකම
හැෙරන්නට ෙවනත් කරුණක් ෙනොෙවයි. වැවිලි ෙභෝග වගාව
සඳහා රසායනික ෙපොෙහොර භාවිත කිරීම අවශ්ය ෙවනවා. නමුත් ඒ
එක්කම රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතෙය් පතිශතය කමානුකූලව
අඩු කරමින්, කාබනික ෙපොෙහොරවලට වගාව ෙයොමු කරවීෙම්
ජාතික මට්ටෙම් වැඩ පිළිෙවළක අවශ්යතාව අපි දකිනවා.
වැවිලි ෙභෝගවලට අමතරව එළවලු ෙබෝග, වී වගාව, අපනයන
ෙභෝග වාෙග් හැම වගාවකටම අද ෙපොෙහොරවල අවශ්යතාව
තිෙබනවා. ෙපොෙහොර ෙයොදනවාත් සමඟම පළිෙබෝධ හානි
පැමිණීෙම් පවණතාවත් වැඩි ෙවනවා. ෙම් නිසා යම් ආකාරයකින්
පාලනය කළ රසායනික දව්ය වැඩ පිළිෙවළක් රට තුළ ජාතික
මට්ටමින් කියාත්මක කිරීම අවශ්ය ෙවනවා. ඒ කටයුත්ත ඉෂ්ට
කිරීෙම්දී ෙමවැනි විවිධ ගාස්තු වර්ග පැනවීම මඟින් සහ දැනට අය
කරන ගාස්තු වර්ග වැඩි කිරීම මඟින් යම් ආකාරයක පාලනයක්
සිදු කිරීමට ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා අද ෙම් නිෙයෝග තුළින්
උත්සාහ කරලා තිෙබනවා. එෙහම නැතිව එක දවසකින් රටට
ෙගන්වන රසායනික දව්ය, පළිෙබෝධ නාශක සියල්ලම ෙගන්වීම
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නවත්වලා වගා කරන්නය කියලා කවුරුන් ෙහෝ ෙයෝජනා
කරනවා නම් ඒ කියමන පිළිබඳව අපට බරපතළ ගැටලුවක් ඇති
ෙවනවා, ඔහුට ෙකොෙතක් දුරට වැවිලි ෙභෝග සහ කෘෂිකර්මාන්තය
පිළිබඳව දැනුමක්, ෙත්රුමක් තිෙබනවාද කියන එක ගැන.
කාටවත් එෙහම ෙයෝජනා කරන්න බැහැ. නමුත් ෙපොෙහොර
ෙදන්ෙන් නැතිව, කෘෂි රසායනික ෙගන්වන්ෙන් නැතිව, වගාව
විනාශ ෙවලා ජනතාව බඩගින්ෙන් ඉන්නවා නම්. ආණ්ඩුව
අර්බුදයකට යනවා නම්, ජනතාවෙග් අපසාදයට ආණ්ඩුව ලක්
ෙවනවා නම් ඒකට විරුද්ධ පක්ෂය කැමැතියි. මීට කලින් කථා
කළ ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, රසායනික දව්ය ෙයදීම තුළ ශාකවල
ඉන්න සතුන් පමණක් ෙනොෙවයි පස තුළ සිටින සතුන් පවා
මැෙරනවාය කියලා. ඒ රසායනික දව්ය ෙයොදන අයට විශාල
පාපයක් සිදු ෙවනවාය කියලාත් කිව්වා. සතුන් මැරුෙවොත් පව් සිදු
වන බව අපි අහලා තිෙබනවා. නමුත් පවක් සිදු වන්ෙන් - අපි
අහලා තිෙබන හැටියට - ෙච්තනාවක් ඇතිව සෙතක් මැරුෙවොත්
පමණයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද මැක්කන් මැරුණාම,
පණුවන් මැරුණාම දුකක් හිතන, පව් සිද්ධ වනවාය කියන අය
ආණ්ඩු බලය ෙමෙහයවපු කාලෙය් මැක්කන් ගණනට මිනිසුන්
මරපු එෙක් පව ෙකොයි ෙලෝකෙය් ෙමොන විධියට ලියැවිලා
තිෙබනවාද කියා දන්ෙන් නැහැ. කෘෂි රසායන දව්ය නිසා සතුන්
මැරුණාම ඒවා ෙගන්වන මිනිසුන් අපාෙය් යනවා නම් මැක්කන්
ගණනට මිනිසුන් මරපු මිනිසුන්ට යන්න අලුත් අපායවල්
නිර්මාණය ෙවන්න ඕනෑ. පුදුම කතන්දර තමයි එතුමන්ලා
කියන්ෙන්. හැබැයි අපි ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ,
"මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" වැඩ පිළිෙවළ තුළ, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබන මහා හරිත විප්ලවයත් එක්ක
රට ෙපරට යන ගමෙන්දී, රසායනික දව්ය සහ රසායනික
ෙපොෙහොර භාවිතය අවම විය යුතුය, රෙට් ආහාර ෙබෝග නිෂ්පාදන
කියාදාමයට කිසිෙසේත් බල ෙනොපාන ආකාරයට එය කමානුකූලව
ෙපරට ෙගන ෙගොස් කාබනික ෙගොවිතැනට රට හුරු කළ යුතුය
කියන මතය අප පිළිගන්නවාය, රජයක් හැටියට අප එම
පතිපත්තිමය තීන්දුෙවහි ඉන්නවාය කියන එක. ඒ වාෙග්ම, ෙමය
සහමුලින් නතර කර දමලා ෙගොවිතැන -කෘෂි කර්මාන්තය- මහා
අර්බුදයකට ෙගන යන්න රජෙය් සූදානමක් කිසිෙසේත් නැහැ. ගරු
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් නිෙයෝග කෘෂි
කර්මාන්තෙය් උන්නතිය සාක්ෂාත් කරගැනීමට ඉවහල් වනවා
ඇත කියන පකාශය කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.37]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා
ඉදිරිපත් කරපු ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂයටවත්, විරුද්ධ
පක්ෂයටවත් ෙලොකු ගැටලුවක් නැහැ කියලායි මා හිතන්ෙන්.
ෙයෝජනා ආෙව්, ඒ සඳහා තවත් යම් යම් ෙද්වල් ඇතුළු කරන්න
කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෘමි නාශක භාවිතය
විධිමත් කිරීම පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම කෘමිනාශක පාලනය කිරීම
පිළිබඳව අද රෙට් ෙවනත් කවරදාටත් වඩා කථා කරන්න
පටන්ෙගන තිෙබනවා. එයට ආණ්ඩු පක්ෂය ද, විරුද්ධ පක්ෂය ද
කියලා විෙශේෂත්වයක් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන වුණත් අප
කියන්ෙන් ඒවාෙය් යම් පාලනයක් ඇති වන්න ඕනෑ, යම් සීමාවක්
පැනෙවන්න ඕනෑ කියලායි.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය
පිළිබඳව රෙට් ෙලොකු උනන්දුවක් තිෙබනවා. අප ෙගොවිතැනින්
ඈත් කරපු යුගයක් තිබුණා. ඒ කාලෙය් ෙම්වා ගැන ෙනොෙවයි කථා
කෙළේ. කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම පිළිබඳව, ෙපොෙහොර සහනාධාරය
කපා දැමීම පිළිබඳව, ෙගොවියාට තිබුණු අයිතිවාසිකම් කප්පාදු
කිරීම පිළිබඳව තමයි එදා කථා කෙළේ. වාරිමාර්ග ව්යාපෘතියක්
කියාත්මක කර ගන්න බැරි යුගයක් තිබුණා. කැඩිලා ගිය වැව හදා
ගන්න බැරි යුගයක් තිබුණා. නමුත් ෙම් වන ෙකොට අපි ෙබොෙහෝ
ෙද්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවමින් යනවා. පසු ගිය කාලය තුළ
නියඟයක් ඇති ෙනොවන්නට සහල් අතිරික්තයක් අෙප් රට තුළ
ඇති වන්නට ඉඩ තිබුණා. නියඟය ආපු නිසා අපට යම් බලපෑමක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවන්නට, සහල් පිට රට යවන
තත්ත්වයට පත් වන්න අපට හැකියාව තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, අපට
අවශ්ය පමාණයට වඩා බඩඉරිඟු අද නිෂ්පාදනය ෙවනවා. එදා
ෙම්වා ඔක්ෙකෝම අපි පිට රටිනුයි ෙගනාෙව්. ධාන්ය වර්ග පිට
රටින් ෙගෙනන පමාණය සැලකිය යුතු විධියට විශාල
පමාණයකින් අඩු කරගන්න ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපට
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ෙගොවියාෙග් වී නිෂ්පාදනය එන
ෙවලාවට සහල් නැව වරායට එන්න පටන් ගත්තු යුගයක් ෙම් රෙට්
තිබුණා. අෙප් ෙගොවියාෙග් මුංඇට ටික, කව්පි ටික ෙගදරට එන
ෙවලාවට මුංඇට, කව්පි පිට රටින් අඩු මිලට ෙගනැල්ලා ෙවළඳ
ෙපොළට දමපු යුගයක් තිබුණා. දැන් ඒ යුගය අවසාන ෙවලා. ඒ
යුගය අවසාන ෙවලා ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදනය එන ෙවලාවට
ෙගොවියාටම මිල තීන්දු කරන්න අවස්ථාව අද ලැබිලා තිෙබනවා.
සියලු ධාන්ය වර්ගවල තත්ත්වය ඒකයි. මුංඇට අරෙගන බලමු.
මුංඇට කිෙලෝවක් සඳහා ෙගොවියාට රුපියල් 300ට වඩා ඉහළ
මිලක් ලැෙබනවා. එක කාලයක, "ෙගොවීන් ඉන්ෙන් කුඩා
පමාණයක්, පාරිෙභෝගිකයන් වැඩියි, ඒ නිසා ෙගොවියා ගැන ෙනොව
පාරිෙභෝගිකයා ගැනයි බලන්න ඕනෑ" කියලායි ඇමතිවරුන් දිගින්
දිගටම කිව්ෙව්. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම්
රජය ෙගොවියා ගැනත් බලනවා, ඒ වාෙග්ම පාරිෙභෝගිකයා ගැනත්
බලනවා කියන එක අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීට අවුරුදු 20කට, 25කට
ඉස්සර කෘමි නාශක ෙයදුෙව් ඉතාම අල්ප වශෙයනුයි. අපට
මතකයි අෙප් කුඩා කාලය. අපි ෙගොවි පවුල්වල අය. එදා අෙප්
කුඹුරුවලට කෘමි නාශක ඉතාම අල්ප වශෙයනුයි ෙයදුෙව්. වල්
නාශක හැටියට "එම් 50" ෙතල් ෙබෝතලයක් අරෙගන ගිහින්
අක්කරයකට විතර ගහනවා මට මතකයි. එදා ෙතල් ෙබෝතලයක්
ගහපු ඒ ඉඩමට දැන් ෙතල් ගැලුමකට වඩා ගහන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. කෘමි නාශක තිබුෙණ්ත් වර්ග ෙදකක් විතරයි.
ෙපොලිෙඩෝල් කියලා එක් වර්ගයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම පිටි
වර්ගයක් තිබුණා, වී අස්වැන්න එන කාලයට මැස්සන්ට ගහන. ඒ
වාෙග් වර්ග ෙදකක් විතරයි තිබුෙණ්. ඒවාත් ඉතා සුළු පමාණයක්
ෙයදුෙව්. නමුත් අද එය විශාල පමාණෙයන් ෙයොදන තත්ත්වයට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක එක ආණ්ඩුවක්, එක ඇමතිවරෙයක්,
එක පක්ෂයක් වග කියන්න ඕනෑ කාරණයක් කියලා මම
කියන්ෙන් නැහැ. කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් සම්බන්ධෙයන් වුණු
ෙවනසක පතිඵල අපි අද බුක්ති විඳිනවා. දැන් උපරිම මට්ටෙමන්
කෘමි නාශක ෙයොදන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දැන් ඒ
පිළිබඳව කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා නිෂ්පාදනය කරන
රටවල් අද ෙම්වා පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. කෘමි නාශක
නිෂ්පාදනය කරන රටවල් කෘමි නාශක පාවිච්චිය අවම කරලා
තිෙබනවා. සමහර රටවල තහනම් කරලා තිෙබනවා, කෘමි නාශක
පාවිච්චිය. ඒ වාෙග්ම
මිනිස්සු ඒවා ෙයොදන ආහාර වර්ග
පරිෙභෝජනයට ගන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් වාෙග් රටවල් තවමත්
ඒවා වැළැඳ ෙගන තිෙබනවා. ෙම් වන විට රජය ෙම් පිළිබඳව කථා
කරන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. දැන් අපි තීන්දු කරලා
තිෙබනවා, කෘමි නාශකවලින් ෙතොර වගාවක් ආරම්භ කරන්න. ඒ
සඳහා පළමුවන වතාවට යම් යම් කටයුතු ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අවම
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කරන්න, කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතයට ෙයොමු කරන්න ෙම් වන
විට අවශ්ය පියවර අපි ගනිමින් සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව ෙගන යන
වැඩ පිළිෙවළ තවත් ෙව්ගවත් කිරීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා.
අපි දන්නවා, කෘමි නාශක අෙළවිය තුළින් බහුජාතික සමාගම්
විශාල ලාභයක් ලබනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි ඒ අය තම
නිෙයෝජිතයන්ට ෙම් කෘමි නාශක අෙළවිය ෙවනුෙවන් සියයට
40ක විතර ෙකොමිස් මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන්. වල් නාශකවලටත්
සියයට 40ක විතර ෙකොමිස් මුදලක් ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ඊට
අමතරව, ඒ නිෙයෝජිතයන්ට විෙද්ශ සංචාර නිරන්තරෙයන්ම ලබා
ෙදනවා; සුහද හමු පවත්වනවා. ෙම්වා පවත්වා ෙගන යන්න
අතිවිශාල මුදලක් වැය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කෘමි නාශක ගැන
පචාරණය සඳහාත් දැවැන්ත මුදලක් වියදම් කරන බවත් අපි
දන්නවා. ඒවාත් පාලනය කරන්න අෙප් රජය යම් යම් පියවර
අරෙගන තිෙබනවා. අද ෙම් තත්ත්වය මඟහැරීම සඳහා රජය
අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා වාෙග්ම වැඩ පිළිෙවළවල්
රාශියක් දියත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි කාබනික
ෙපොෙහොර ෙයොදවලා වගා කරන ෙගොවීන්ට සහන ලබා දීමට රජය
තීන්දු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම එම නිෂ්පාදන වැඩි මිලකට ගන්නත්
තීන්දු කරලා තිෙබනවා. කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදා නිෂ්පාදනය
කරන වී වැඩි මිලට ගන්න රජය ෙම් වන විටත් තීන්දුවක් අරෙගන
තිෙබනවා.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන බවට අපි මහින්ද
චින්තනෙයන් ෙපොෙරොන්දු වුණා. සාමාන්යෙයන් ෙම් රෙට්
මැතිවරණ ඉතිහාසයට අනුව,
මැතිවරණ කාලවලට වන
ෙපොෙරොන්දු කියාත්මක කරන්ෙන් මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ මාස
තුනයි හතරයි. එෙහමත් නැත්නම් කියාත්මක කරන්ෙන්ම නැහැ.
ඒවා පැත්තකට දමනවා. ඒ නිසා තමයි අපි "ඇට අෙට්"
ෙපොෙරොන්දුව, "හෙඳන් හාල් ෙගෙනන" ෙපොෙරොන්දුව, "තුනයි
පණෙහේ පාන්" ෙපොෙරොන්දුව පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් කථා
ෙවන්ෙන්. නමුත් රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර බෑගයක් ලබා
ෙදනවායි කියලා ෙගොවියාට දුන්න ෙපොෙරොන්දුව අනුව ඒ
ෙපොෙහොර සහනාධාරය අදත් ෙදනවා. ෙපොෙහොර ෙහොණ්ඩරය
රුපියල් 8,000ට 9,000ට 10,000ට යන ෙකොටත් ෙපොෙහොර
බෑගයක් රුපියල් 350කට අපි ලබා ෙදනවා. ෙබොරලු
ෙහොණ්ඩරයක, පස් ෙහොණ්ඩරයක, ෙගොම ෙහොණ්ඩරයක, වැලි
ෙහොණ්ඩරයක මිලට වඩා අඩුෙවන් ෙපොෙහොර ෙහොණ්ඩරය ලබා
ෙදන්න ෙම් රජය කටයුතු කරනවා. එෙහම තමයි රජය දුන්නු
ෙපොෙරොන්දුව ඒ ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට කරන්ෙන්.
දැන් අපි නැවත ඒ පිළිබඳව සමාෙලෝචනය කරන්න ඕනෑ.
ඒෙකන් මම අදහස් කරන්ෙන් නැහැ, ෙම් සහනාධාරය කපන්න
ඕනෑ කියන එක. සහනාධාරය දීෙම් කමෙව්දෙය් ෙවනසක්
අවශ්යයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙම් මුදල ඒ ආකාරෙයන්ම
ෙගොවියාෙග් අතට යන වැඩ පිළිෙවළකට, රසායනික ෙපොෙහොර
අඩුෙවන් භාවිත කරන වැඩ පිළිෙවළකට, කාබනික ෙපොෙහොර යම්
පමාණයක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑ. ෙපොෙහොර
සහනාධාරය කිසිෙසේත්ම කප්පාදු ෙනොකර ෙගොවියාට ඒ වාසිය
ලැෙබන්නත්, කාබනික ෙපොෙහොරවලට ෙගොවියා ෙයොමු කරන්නත්
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් අදාළ අයෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවන්න
ඕනෑ කියා මා හිතනවා.
පලතුරු පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. සමහර
පකාශ බැලුවාම අෙප් පලතුරු කන්න හිෙතන්ෙන් නැහැ.
ෙබොෙහෝ අය කියනවා, "ෙම් ෙකෙසල් ෙගඩිෙය් තිෙබන්ෙන් වස,
පැෙපොල් ෙගඩිෙය් තිෙබන්ෙන් වස" කියලා. හැබැයි ෙම් සියලු
ෙදනාම කියන්ෙන් අෙප් පලතුරුවල තිෙබන වස පිළිබඳවයි. ෙම්
මිනිසුන් පලතුරු ඉදවන්න ෙයොදන යම් ෙදයක් නිසා සමහර විට
එෙහම තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි කවුරුවත් කියනවාද, පිට
රටවලින් ෙගෙනන පලතුරුවලට ෙයොදන වස විෂ පිළිබඳව. ඒ
පලතුරු මාස ගණන් තියා ෙගන ඉන්නවා. ලංකාවට ෙගනැල්ලාත්
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මාස ගණනක් තියා ෙගන ඉන්නවා. අවුරුද්දකට එක සැරයයි
ඇපල් හැෙදන්ෙන්. හැබැයි අවුරුද්ෙද් හැම දාම ඇපල් තිෙබනවා,
සල්ලිවලට ගන්න. මිදි හැෙදන්ෙනත් අවුරුද්දකට එක සැරයයි,
නැත්නම් ෙදසැරයයි. හැබැයි හැම දාම ගන්න තිෙබනවා.
එතෙකොට ෙම්වා කල් තියා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්වාට ෙයොදන
රසායනික දව්ය පිළිබඳව අපි දන්නවාද? අෙප් කිසිම විද්වෙතක්
ඒවා පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් නැතුව අෙප් ෙකෙසල් ෙගඩිෙය්
තිෙබන වස ගැන කථා කරනවා. අෙප් පැෙපොල් ෙගඩිෙය් අගුණ
කියන්න එනවා. ඒක ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒෙකන්
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? මිනිස්සු අෙප් ෙකෙසල් ෙගඩිය කන්ෙන්
නැහැ. එතෙකොට ෙකෙසල් ෙගොවියාට ෙකෙසල් ටික විකුණා
ගන්න බැහැ. කලින් අෙප් රෙට් ෙගොවියාටයි ඒ සල්ලි ටික ගිෙය්.
අද අෙප් රෙට් ෙගොවියා ෙකෙසල් විකුණා ගන්න බැරුව සිටිනවා.
ෙම් රෙට් තිෙබන ඉතාමත් ගුණදායක පලතුර තමයි අෙප්
ෙකෙසල් ෙගඩිය. ෙකෙසල් වර්ග 32ක් විතර අෙප් රෙට්
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා කන එක අෛධර්ය කරන කණ්ඩායම්
ඊට වඩා පමාණයක්
සිටිනවා. ෙම්ක ඉතාම අවාසනාවන්ත
තත්ත්වයක්. ඒවාෙය් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් අදාළ නිලධාරින්
ඒවා ෙහොයන්න ඕනෑ. මම කියන්ෙන් නැහැ, ඒවා ෙසොයන්ෙන්
නැතුව ඉන්න ඕනෑ කියා. ඒවාට වස විස කළවම් ෙවනවා නම්,
ඒවා ඉදවන්න වැරදි ෙදයක් ෙයොදවනවා නම් ඒවා පිළිබඳව
ෙහොයන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒෙකන් මිනිසුන් ෙද්ශීය පලතුරු කන
එක අෛධර්ය කරනවා නම් ඊට වඩා බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති
ෙවනවාය කියන එකත් අප පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මා
මීට වැඩිය දීර්ඝව යමක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
නැහැ. ඉදිරි කාලය තුළ වස විෙසන් ෙතොර ආහාර ලබා දීෙම් වැඩ
පිළිෙවළ -අෙප් රජෙය් දැක්ම- දියත් කරන්න ෙම් අමාත්යාංශවල
සියලු ෙදනා ඒකාබද්ධව කටයුතු කරයි කියා විශ්වාස කරමින්
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඊළඟට ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා.

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member
propose the Hon. Janaka Bandara to take the Chair?
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)

(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)

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

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தி னின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அவர்கள்
தைலைம
வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. JANAKA BANDARA took the Chair.
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[අ.භා. 5.47]
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළිෙබෝධ නාශක පාලනය
කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී
අදහස් පකාශ කරන්න මටත් ඉඩ දීම ගැන සියලු ෙදනාටම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද විවාදයට ගැෙනන නිෙයෝග අෙප් රටට
ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, කෘෂිකර්මය අෙප් රෙට් ඉතා
වැදගත් ස්ථානයක් ගන්නවා.
අද ෙලෝකය පවා පිළිෙගන
තිෙබනවා, ආහාරවල අඩංගු ෙනොෙයක් රසායන දව්ය නිසා
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යයට විශාල හානියක් ඇති කරන බව.
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් දියුණු වන
රටවල් පවා ජනතාවට පමිතිෙයන් යුතු ආහාර ලබා ෙදන්නට
ෙවෙහසක් දරන්ෙන් අද වන විට පිළිකා, දියවැඩියාව, වකුගඩු
ෙරෝග වැනි ෙරෝග අද ෙලෝකය පුරා විශාල වශෙයන්
පැතිෙරන්නට පටන් ෙගන තිෙබන නිසායි. නමුත් කනගාටුවට
කරුණ, ෙවනත් රටවලට වඩා අද ලංකාෙව් ෙම් ෙරෝග පැතිරිලා
තිබීමයි. පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ ඒ සම්බන්ධව යම්
කථිකාවක් ෙම් රෙට් ඇති වුණත්, අප රටට ෙගෙනන නිසි
පමිතිෙයන් ෙතොර කෘෂි රසායන දව්ය තුළින් අෙප් ජනතාවට
ෙසෞඛ්යයට අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවාය කිව්වත් එය
පාලනය කරන්න අද වන තුරු නිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කර නැහැ. අප ෙද්ශපාලනය කරන උදවිය හැටියට අප මළ
ෙගවල්වලට ගියාම දකිනවා, එදාට වඩා අද වන විට පිළිකාවලින්
මිය යන සංඛ්යාව වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම වකුගඩු
ෙරෝගය හා අෙනකුත් ෙරෝගවලින් මිය යන සංඛ්යාව වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් උත්තරීතර සභාව -නීති සම්පාදනය කරන
ස්ථානය- නිෙයෝජනය කරන අප, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග්
ෙසෞඛ්යය පිළිබඳව මීට වඩා අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.
මට අද අහන්න ලැබුණා, සමහර කෘෂි රසායන දව්ය තහනම්
කළත් අස්වැන්න අඩු ෙවනවාය කියා ඒ තහනම ඉවත් කර
තිෙබන බව. ෙම්ක අපට කිසිෙසේත්ම අනුමත කරන්න බැහැ. අප
සල්ලි ෙහොයනවාද නැත්නම් ජනතාවෙග් ජීවිත පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කරනවාද කියන ඉතාම බරපතළ පශ්නයකට තමයි අප අද
මුහුණ දී සිටින්ෙන්. ඒ පශ්නය විසඳීම තව අවුරුදු පහකින්
නැත්නම් අවුරුදු දහයකින් කල් දමන්න බැහැ. ෙමොකද, අපට
අහිමි වන සෑම ජීවිතයක්ම, ෙරෝගී තත්ත්වයට පත් වන සෑම
ජීවිතයක්ම ඉතාම වටිනා ජීවිතයක්.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම අෙප් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන් වාෙග්ම
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ආයාචනා කරනවා, ෙම් පිළිබඳව
ෙහොයලා, විෙශේෂඥ දැනුම භාවිත කර ෙම් පශ්නයට පිළියමක්
ෙයොදන්න කියලා. ෙමොකද, අෙප් කලාපීය රටවලට වඩා අෙප්
රෙට් කෘෂි රසායන භාවිතය විශාල වශෙයන් වැඩියි කියලා ෙලෝක
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය පවා අනතුරු අඟවලා තිෙබනවා අපි දැක්කා.
උතුරු මැද පළාතට වාෙග්ම වයඹ පළාතට ගියාම ෙපෙනනවා,
වකුගඩු ෙරෝගය වැනි ෙරෝග විශාල වශෙයන් අද පැතිරී තිෙබන
බව. ඒ වාෙග්ම අෙප් පරිසරය අද විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප්
ජනතාවට හරි හැටි කෘෂි කර්මාන්තය කර ගන්න බැරිව, හරි හැටි
ජීවත් වන්න බැරිව තිෙබන අවධියක අපි ෙම් පශ්නය විසඳන්න
මීට වඩා ෙවෙහෙසන්න ඕනෑ කියන එකයි මෙග් අදහස. මම
දන්නවා, ෙම්වායින් විශාල මුදලක් උපයන ව්යාපාරික පජාවක්
ඉන්නා බව. ඒ වාෙග්ම ඒ ව්යාපාරික පජාවට යට වුණු
ෙද්ශපාලනඥයින්, නිලධාරින් විශාල සංඛ්යාවක් සිටින නිසා තමයි
අපට ෙම් පශ්නය අද විසඳන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
පශ්නය ෙමොකක්ද කියා අපි හඳුනාෙගන තිෙබනවා නම්, පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාම ෙම් කාරණය විශාල පශ්නයක් කියලා
පිළිගන්නවා නම් එයට විසඳුමක් ෙසවීම අපිට එතරම් අමාරු
කාර්යයක් ෙනොෙවයි කියා මම හිතනවා. අපි කියන්ෙන් එක
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පාරටම ෙම් රසායනික ෙපොෙහොර, පළිෙබෝධ නාශක නවත්වලා
අනික් ෙද්වල්වලට යන්න ඕනෑ නැහැ කියලායි. නමුත් ෙලෝකෙය්
ෙවනත් රටවල්වල තහනම් කරලා තිෙබන රසායනික දව්ය ෙම්
රටට ෙගන ඒම වැළැක්වීමට ෙම් රජයට බලයක් තිෙබනවා. ඒකට
තමයි ඔබතුමන්ලාව පත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒවා ෙහොර රහෙසේ ෙම්
රටට ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ සියලු ෙද්ම ෙම් රටට ෙගෙනන්ෙන්
අෙප් වරාය තුළින් නැත්නම් අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තුළිනුයි. ඒ
සියලු ෙද්ම ෙහොර රහෙසේ අෙප් රටට ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
ඒවා නිසි පමිතිෙයන් යුතුව ෙම් රටට එනවාද කියලා බලන්නත්
අමාත්යවරෙයකු වාෙග්ම විවිධ නිලධාරින් පත් කරලා තිෙබනවා.
ඒ නිසා අපට අවශ්ය, හානිකර ෙනොවන කෘෂි රසායනික දව්ය නිසි
පමිතිෙයන් යුතුව ෙම් රටට එනවාද කියලා බලන එක එතරම්
අමාරු නැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්න කැමැතියි, අෙප් ගංගා,
වැව්වලට වාෙග්ම මුහුදු කලාපයටත් ෙම් පශ්නය බලපාන්න පටන්
අරෙගන තිෙබන බව.
අපි පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු සභා වාරෙය්දී සමුද දූෂණය
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව විවාද කළා. ඒ
විවාදෙය්දීත් අපි ෙපන්වලා දුන්නා, අෙප් සමුද කලාපය විශාල
ෙලස දූෂණය ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය. Satellite maps
පවා තිබුණා. ෙම් සමුද කලාපය දූෂණය වීමට එක් ෙහේතුවක් තමයි,
ෙම් කෘෂි රසායනික දව්ය අෙප් ගංගා, වැව් පද්ධතිය හරහා මහ
මුහුදට ගලා යාම. ඒ තුළින් අෙප් ජනතාවට සපයන මත්ස්ය
සම්පතට පවා යම් බලපෑමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි ආහාරයට
ගන්නා බත්, පලතුරු, එළවලුවලට විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර
ෙවලාවට මත්ස්ය ආහාරවලට පවා ෙම් රසායනික දව්ය මිශ ෙවලා
අෙප් ජනතාවට ඒෙකන් යම්කිසි බලපෑමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අපට තිෙබන්ෙන් විවෘත ආර්ථිකයක් කියන කාරණය අපි
පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ විවෘත ආර්ථිකය යම් පාලනයක් එක්ක
තමයි අපි ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඕනෑ. නීති විෙරෝධි, අනික්
රටවල පාවිච්චි කරන්ෙන් නැති රසායනික දව්ය අෙප් රටට
ෙගෙනනවා කියන එක බරපතළ පශ්නයක්. අඩු තරමින් ෙම් රටට
කුඩු ෙගෙනන එකවත් තව වන තුරු ඔබතුමන්ලාට නවත්වන්න
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රසායන දව්ය තුළින් අෙප් ජනතාවට
වන හානියත් ඔබතුමන්ලාට අවම කර ගන්නට බැරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනය අද මුදල්වලට යට ෙවලා තිබීම නිසායි.
ෙවන ෙහේතුවක් ගැන නම් මට ෙත්රුම් ගන්න බැහැ.
ෙමොකද, ෙකොටි තස්තවාදීන් පරදවපු ආණ්ඩුවකට ෙම් වාෙග්
පශ්නයක් විසඳන්න බැහැයි කියන එක අපට විශාල කුතුහලයක්.
ඔබතුමන්ලාට ඒ සඳහා අවශ්ය සම්පත් තිෙබනවා; අවශ්ය
නිලධාරින් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් ෙම් රටට අවශ්ය
ෙමොකක්ද කියලා පතිපත්තිමය වශෙයන් තීන්දු තීරණ ගන්න
එකයි. ජනතාව ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා ඒ සඳහා සෘජු තීරණයක්
ගනියි කියලා අපි හිතනවා. විපක්ෂයක් හැටියට අපි හැම
ෙවලාෙව්ම ඒකට සහෙයෝගය ෙදන්න ලෑස්තියි. ෙම් රට දියුණු
ෙවනවාට අපිත් ආසයි. ඒෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම කෘෂිකර්මයත්
එක්ක බද්ධ වුණු පක්ෂයක්. ඈත අතීතෙය් ඉඳලාම කෘෂිකර්මය
දියුණු කිරීමට අපි විශාල ෙවෙහසක් ගත්තා. පංගුවක් ෙවලාවට
ෙචෝදනා කරනවා, 1960 කාලෙය්, 1970 කාලෙය්, එෙහම
නැත්නම් 1980 කාලෙය් තමයි ෙම් කෘෂි රසායන දව්ය ආෙව්
කියලා. නමුත්, ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය. අපට ෙම් ෙචෝදනා කර කර
ඉන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් ෙවන ෙකොට ෙම් රට තුළ කෘෂි රසායන
දව්ය විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විපක්ෂය
පමණක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් ඉන්න ෙහළ උරුමය
පවා ෙම් පශ්නය ගැන දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.
ෙම් ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් පතිපත්ති, ෙම් රජෙය්
පතිපත්ති ෙහළ උරුමය පවා අනුමත කරන්ෙන් නැති තත්ත්වයක්
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පිළිබිඹු වුණා. අපට ගැළෙපන, අෙප්
රටට ගැළෙපන, අෙප් ජනතාවට ගැළෙපන, අෙප් ජනතාවෙග්
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ෙසෞඛ්යයට ගැළෙපන කෘෂිකාර්මික පතිපත්තියක් ඉදිරිෙය්දී
කියාත්මක කරන්න කියලා මා ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලනවා.
ඔබතුමන්ලා යන ෙම් මාර්ගය ෙවනස් කරන්න කියලා
විෙශේෂෙයන්ම මම කියනවා. ඒ තුළින් අෙප් කෘෂි කර්මාන්ත
ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න ඕනෑ.
අපට විශාල විනිමයක් වැය වන ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයටත් ෙම්
කෘෂි රසායන බලපාන බව අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙම්
ක්ෙෂේත ෙදකම දියුණු කරමින් ෙම් පශ්නය විසඳන්න කියලා
ඉල්ලමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මට ෙකොපමණ ෙවලාවක් තිෙබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.58]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 ජූලි මාසෙය් 20 ෙවනිදා
ඉරිදා "ලංකාදීප" පත්තරෙය් ෙකොටසක් මම කියවන්න කැමැතියි.
"මහත්තෙයෝ මම 1986 ඉඳලා වී වගා කරනවා. ෙගොවිතැන තමා මෙග්
රැකියාව වුෙණ්. ඒ කාෙල් ඉඳලා දුක් මහන්සිෙවලා කුඹුරු කරලා
දරුෙවොයි ෙනෝනයි ජීවිතය ගැට ගහගත්තා. මට ෙවන රස්සාවක් නැහැ.
හැම ෙදයක්ම කරගන්ෙන් වී වගා කරලා ගන්න ආදායෙමන්.
ෙම් යල කන්නයත් එක්ක පිට පිට මට වී වගාෙවන් හතර වතාවක් පාඩු
වුනා. කන්න ෙදකක්ම මෙග් කුඹුර ගංවතුරට යටෙවලා වී වගාව විනාශ
වුනා. මීට ෙපරත්, ෙම් කන්නෙය්ත් නියඟෙයන් මෙග් කුඹුර මැරුණා. දැන්
කන්න හතරක් තිස්ෙසේ බැංකුවලට ණයයි. වී මුදලාලිලාට ණයයි. මීට ෙපර
කන්නෙය් මෙග් ෙනෝනෙග් රත්තරං වළලු ෙදකක් බැංකුෙව් උකස් කරලා
රුපියල් 50,000ක් අරං කුඹුරට වියදම් කළා. කුඹුර විනාශ වුන හින්දා ඒ
රත්තරං බඩු බැංකුෙවන් ෙබ්රා ගන්න බැරි වුණා. ෙම් සැෙර් ඔය කුඹුරු
බාෙග් කරන්න නිලන්ති දුවෙග් රත්තරං බඩු ටික බැංකුෙව් උකස් කරලා
රුපියල් 79,000ක් ගත්තා. ඒ මුදලත් කුඹුරට වියදම් කළා. බැංකු ෙපොලී
ෙගව්වා. ඉතින් වතුර නැතිව මම කරපු කුඹුරු ෙකොටසත් විනාශ ෙවලාම
ගියා. දුවෙග් රත්තරං බඩු ටිකත් බැංකුෙව් සින්න ෙවන්න යනවා.
කෑමටවත් වී ඇටයක් ෙම් සැෙර් ෙගට ගන්න ෙවන්ෙනත් නැහැ.
බැංකුවලටත්, හතරවෙට් වී මුදලාලිලාටත් ණයයි. ඒ අය ණය ඉල්ලාෙගන
ෙගදරට එනවා.
කුඹුර මැෙරනවා ෙබ්රාගන්න වතුර ෙදන්න කියලා කාට කීවත් ඵලක්
වුෙනත් නැහැ. ඒ නිසා තමා මා වස පානය කෙළේ. ඒ දුකට තමා දුවත් වස
බීෙව්."

ෙමෙහම කියන්ෙන් කවුද? ෙමෙහම කියන්ෙන් දිඹුලාගල,
කීර්තිරත්න ෙගොවි මහත්තයා. ෙම් විස්තරය පළ වුණු දවෙසේ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

Arcade Independence Square කියලා සල්ලි තිෙබන කට්ටියට
යන්න පුළුවන් විධිෙය් shopping complex එකක් නිදහස්
චතුරසෙය් විවෘත කළා. මට පුද්ගලෙයක් කිව්වා, එතැන ආප්පයක්
රුපියල් 200යි කියලා. එතැනට ෙලොකු ෙලොකු වාහනවලින්
පුද්ගලෙයෝ එනවා. එතැන තිෙබනවා, ෙලොකු ෙලොකු කඩ. ඒ
කඩවල Hublot වර්ගෙය් ඔරෙලෝසු තිෙබනවා. ඒ ඔරෙලෝසුවක්
රුපියල් මිලියන ගණනක් ෙවනවා. රජෙය් උසස් නිලධාරින්,
ෙද්ශපාලනඥයන් ගිහින් අහස් කූරු, මල් ෙවඩි පත්තු කරලා ඒ
සාප්පු සංකීර්ණය විවෘත කළා, රුපියල් 200ට ආප්පයක් කන්න!
නමුත් එදාම "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ වූ කථාව තමයි මම දැන්
කිෙයව්ෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ වී
ඇති එම ලිපිෙය් හරිම දුක්බර කථාවක් සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම්
කථාව අවසන් ෙවන්ෙන් තමුන් වස බීපු බව ඒ ෙගොවි මහත්තයාම
සඳහන් කරමින්. ඒ ෙගොවි මහත්මයාෙග් ගෙම් නම තමයි
නාමල්ෙපොකුණ. ඒ ෙගොවි මහත්තයාට ළමයි හතර ෙදෙනක්
ඉන්නවා. ඔහුෙග් වයස අවුරුදු 55යි. ඒ දරුවන්ෙගන් ෙකෙනක්
තමයි එම්.ජී.පී. නිලන්ති කුමාරි කියන්ෙන්. ඇයෙග් වයස අවුරුදු
23යි. ෙම් අවුරුදු පනස්පෙහේ තාත්තායි, අවුරුදු විසිතුෙන් දුවයි
තමයි ෙම් විධියට වස බිව්ෙව්. වස බීපු ෙහේතුව ෙම් ෙගොවි මහත්තයා
කියා තිෙබනවා. ෙදොස්තර මහත්වරු ෙබොෙහොම උත්සාහ දරලා ෙම්
ෙදෙදනාෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගත්තා. නමුත් ''දැන් ෙගොවිෙයෝ වහ
ෙබොන්ෙන් නැහැ, ෙගොවීන්ට ඉතාම ෙහොඳයි, මහින්ද චින්තන
පතිපත්තිය යටෙත් ෙගොවිෙයෝ ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත්
ෙවනවා'' කියලා සමහර ෙවලාවට ෙද්ශපාලනඥයන් කියනවා
අපට ඇහිලා තිෙබනවා.
මම පසු ගිය දිනක බුත්තල පෙද්ශයට ගියා. එහිදී රංජිත් කියන
ෙගොවි මහත්මෙයක් ඒ අයෙග් ෙපොඩි ගමට මා එක්කෙගන ගියා. ඒ
ගෙම් අක්කර 42ක කුඹුරු වගා කර තිෙබනවා. ඔහු මට කිව්වා,
''මන්තීතුමනි, බලන්න ෙම් කුඹුරු මැෙරනවා, විනාශ ෙවලා
යනවා, ෙගොයම් පිදුරුවලට හැෙරනවා'' කියලා. මම ඇහුවා,
"ෙමොකක්ද පශ්නය" කියලා. ''වතුර නැහැ, වතුර ටිකක් ගන්න
කමයක් නැහැ'' කියලා ඔහු කිව්වා. ''ගෙඟ් වතුර තිෙබනවා,
ආණ්ඩුෙවන් අපට වතුර ෙදන්ෙන් නැති එක ෙවන කාරණයක්,
නමුත් අපට ෙමෝටරයක් ගහලා හරි වතුර ටිකක් ගන්න කටයුතු
කර ෙදන්න කියන්න ආණ්ඩුෙව් සියලු ෙදනා ළඟට ගියා, නමුත්
අපට ෙමෝටරයක් ගන්න අවශ්ය මුදල් සපයා ගන්න බැරි වුණා''
කියලාත් ඔහු කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්. මට ඒ ගැන කරන්න ෙදයක් නැහැ.
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමිය, භදා
කමලදාස මහත්මිය පසු ගිය දිනක මට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හමු
වුණා. එතුමිය කාරක සභාවකට සහභාගි ෙවන්න පැමිණ සිටියා.
මම එතුමියට කිව්වා, "බලන්න, ෙමන්න ෙමෙහම කථාවක්
තිෙබනවා, ෙම් මිනිසුන් අසරණ ෙවලා, මහින්ද චින්තනෙයන්
ෙගොවි ජනතාව රැක ගන්නවා, ඔවුන්ෙග් ආශ්චර්යවත් ජීවිතය
තවත් ආශ්චර්යවත් ෙවලා කියලා ඔබලා ෙකොයි තරම් කිව්වත්, ඒක
ෙනොෙවයි සත්යය" කියලා. එතුමිය ඉතාම සංෙව්දීව මට සවන්
දුන්නා. එතුමියෙග් ෙපෞද්ගලික දුරකථන අංකය මට දුන්නා. මම
ඒ ෙගොවි මහත්මයාට කථා කරලා කිව්වා, ''ඔබ ෙමතුමියට කථා
කරන්න, ඔබලාෙග් පශ්නයට එතුමිය විසඳුමක් ෙදන්න බලාෙගන
ඉන්නවා'' කියලා. මම ඉන් පසුව ඒ ෙගොවි මහත්මයාට කථා කෙළේ
නැහැ, එතුමිය හම්බ වුණාද කියලා අහන්න. මම විශ්වාස කරනවා
එතුමිය දුන් ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න ඇති කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ වී
ඇති එම ලිපිෙය් සඳහන් වන තව ෙපොඩි ෙකොටසක් මම දැන්
කියවන්නම්:
"මහත්තෙයෝ දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මහතාෙග් ෙයෝජනාවකට අනුව
මාදුරුඔය ජලාශය හැදුෙව් මහවැලි "බී' කලාපෙය් ෙගොවි පවුල් 25,000කට
යල මහ ෙදකන්නයටම වී වගාවට වතුර ෙදන්න. අපි එදා ඉඳලා වතුර වතුර
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පශ්නයක් නැතිව කුඹුරු කළා. එදා මීට වඩා නියඟ ඇවිත් මාදුරුඔය
ජලාශෙය් වතුර ඔය ගානටම තිෙයද්දි මහවැලි "බී" කලාපෙය් කුඹුරු
සම්පූර්ණෙයන් කළා."

මුලින් ඔවුන් අක්කර 25,000ක් කන්න ෙදෙක්ම වගා කර
තිෙබනවා. ෙම් පාර මහවැලි "බී" කලාපෙය් වගා කරන්ෙන්
අක්කර කීයද? ඔවුන් කියන ආකාරයට අක්කර 18,000ක් පමණ
වගා කරන්න ජලය තිබුණත්, ෙමවර වගා කර තිෙබන්ෙන් අක්කර
9,000යි.
ෙගොවි සංවිධාන නිෙයෝජිතෙයක් තවදුරටත් ෙමෙහම කියා
තිෙබනවා:
"අද වැලිකන්ද සිංහපුර පැත්ෙත් බහුජාතික සමාගම්වලටයි, විවිධ
ව්යාපාරිකයන්ටයි, මහා පරිමාණෙයන් ෙකෙසල්, ෙපොල් ඇතුළු ෙබෝග
වවන්න ඉඩම් දීලා. අපට ෙදන්න තිෙබන වතුර ටික ඉසඩ්.ඩී. පධාන ඇළ
හරහා ඒ අයෙග් වගාවට ෙදනවා. ඒකයි අපට ෙම් සැෙර් කුඹුර
සම්පූර්ණෙයන් කරන්න වතුර නැති ෙවන්න ෙහේතුව. අඩුම තරෙම් කරපු
50%ටවත් වතුර ටික නැහැ. අනික මහවැලි වැව් ෙගොඩෙවලා ඒවාෙය් මඩ
ඉවත් කරලා අලුත්වැඩියාවක් නැහැ."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න අද රෙට් තත්ත්වය!
ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය පැත්ෙත් වතුර නැති එක ගැන
අපි දන්නවා. ෙමොනරාගල පැත්ෙත් මිනිස්සුන්ට වතුර නැහැ. අපි
බදු ගහලා එකතු කරන සල්ලි වියදම් කරන්ෙන් ෙමොනවාටද?
අපට ෙමොනවාටද arcades? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට
ෙමොකටද රුපියල් ෙදසීෙය් ආප්ප? ෙමතැන ගරු මන්තීවරුන්
වකුගඩු ෙරෝගය ගැන කථා කළා. වකුගඩු ෙරෝගෙයන් කී
ෙදෙනක් මැරිලා තිෙබනවාද? "වකුගඩු පාර" කියලා පාරවල්
තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගය නිසා හැම ෙගදරකම කවුරු හරි
මැරිලා. ෙමොනවාටද අපි සල්ලි වියදම් කරන්ෙන්? ෙම් පළිෙබෝධ
නාශක ෙගනැල්ලා ඒවා වැරැදි විධියට පාවිච්චි කරලා අෙප්
මිනිස්සු මැෙරනවා නම් අපි ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ. මම
ආණ්ඩුවට ෙමහි වරද පටවන්ෙන් නැහැ. රජයත්, විපක්ෂයත්
ෙදකම එකතු ෙවලා ෙම්ක ජාතික පශ්නයක් විධියට හිතලා
ෙම්කට විසඳුමක් ෙහොයන්න ඕනෑ. අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?
Plane එකක් කඩාෙගන වැටිලා මිනිස්සු 300ක් මැරුණු එක
ගැන මුළු ෙලෝකයම කථා කරනවා. වකුගඩු ෙරෝගය හැදිලා
මිනිස්සු කී දාහක් මැරිලා තිෙබනවා? මම හිතන්ෙන් මිනිස්සු
20,000ක් විතර මැරිලා ඇති. වතුර නැති එකට ආණ්ඩුවට ෙදොස්
කියන්න බැහැ. වහින්ෙන් නැහැ. "ෙද්ෙවෝ වස්සතු කාෙල්න"
කියලා පාර්ථනාවක් තිෙබනවා. එතැනට මම යන්ෙන් නැහැ.
නමුත් ෙමොකක්ද අපි ගතයුතු පියවර? අපට වතුර නැහැයි කියන
එක, නියඟයක් එනවාය කියන එක අද, ඊෙය් හදිසිෙය්ම ස්විච්
එකක් දැම්මා වාෙග් ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙන්. "එල්නීෙනෝ"
කාලගුණික තත්ත්වයක් එනවා කියලා දන්නවා. පාඨලී චම්පික
රණවක ඇමතිතුමා මීට අවුරුදු තුනකට කලින් ෙම් ගැන කථා
කරනවා මම අහෙගන හිටියා. ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම් ගැන කථා
කරනවා. ෙමොකක්ද, ගන්නා කියා මාර්ගය? අපි බලාෙගන
ඉන්නවාද, තවත් කීර්තිරත්නලා, නිල්මිනිලා වහ ෙබොන කල්?
අද තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි,
කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරනවාය කියන මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිවරයාෙග් ආණ්ඩුවයි. ෙකෙසල් වවන්න බහු ජාතික
සමාගම්වලට ඉෙසඩ් ඩී ඇෙළන් වතුර ෙදන්ෙන් රනිල් විකමසිංහ
ෙනොෙවයි. ෙකෙසල් වවන්න ඉෙසඩ් ඩී ඇෙළන් වතුර ෙදන්ෙන්
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් ආණ්ඩුවයි. කීර්තිරත්න
කියන්ෙන් නැහැ. කීර්තිරත්නට පක්ෂයක් නැහැ. කීර්තිරත්නට
යූඑන්පීද, ශී ලංකාද, ෙජ්වීපීද කියලා නැහැ. කීර්තිරත්න උත්සාහ
කරන්ෙන් ජීවත් ෙවන්න. කීර්තිරත්නෙග් දුව වහ බිව්ෙව් තමන්ෙග්
තාත්තා වහ බීපු එක වාවා ගන්න බැරි දුකට.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගැන කිව්වා නම් කාට
හරි කියන්න පුළුවන්, "අෙපෝ! ෙම් යූඑන්පීකාරෙයක් ෙබොරු
කියනවා" කියලා. මම ඒකයි ෙම්ක උපුටා දැක්වූෙය්. ෙම්ක
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා, ෙම්ක හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්නය කියලා.
ෙම්වා මිනිස්සු කියවන්න ඕනෑ. ෙම්වා මිනිස්සු දැන ගන්න
ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා
ෙගනාපු නිෙයෝගවලට අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒවා
ෙහොඳ වැඩ. ඒවා කළ යුතු වැඩ. ඒවා ෙහොඳයි. නමුත් කෘෂිකර්මෙය්
පැතිකඩ ගණනාවක පශ්න තිෙබනවා. ඒ පශ්න ගැන මීට වඩා
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආචාර්ය ෙරොහාන් විෙජ්ෙකෝන් කියලා
ඉතාමත් ෙහොඳ අධ්යක්ෂ ජනරාල් වරෙයක් පත් කර තිෙබනවා.
අවුරුදු 10ක්, 15ක් තිස්ෙසේ මම එතුමා ගැන දන්නවා. තාක්ෂණය
ෙයොදලා ෙම් කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා පර්ෙය්ෂණ කරලා, ඒ පිළිබඳව විද්වත් ලිපි ලියපු ෙකෙනක්
තමයි එතුමා. ඔවුන්ෙගන් පෙයෝජන ගන්න ඕනෑ. අර්නස්ට්
අෙබ්වර්ධනලා පටන් ගත්තු extension officersලාට ෙමොකක්ද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර
නිලධාරින් ෙගොවීන්ට අවශ්ය ඒ පර්ෙය්ෂණ දැනුම ලබා ෙදනවාද?
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ වගාව, ඒ වගාව කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියා, කියලා ෙදනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මම ෙම් ආයාචනය කරන්ෙන් අෙප් රෙට් ඉන්න සියලුම ෙගොවි
මහත්වරුන් සහ ඒ ෙගොවි පවුල් ෙවනුෙවන්. එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රෙට් කෘෂිකර්මය නඟා සිටුවන්න
කරපු ෙද් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. මුළු
ලංකාවම ඒ ගැන දන්නවා. මම ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්,
පමුඛත්වය දිය යුතු තැන්වලට ඔබතුමන්ලා පමුඛත්වය ෙදන්නය
කියලායි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி.ப. 6.11]

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம்.
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

ஹிஸ் ல்லாஹ் - ெபா ளாதார

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of
Economic Development)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
பீைடெகால் கைளக் கட் ப்ப த்தல் சட்டத்தின் கீழான

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ஒ ங்குவிதிகள்
சம்பந்தமான
விவாதத்திேல
கலந்
ெகாள்வைதயிட்
நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைம
யிேல,
இ
நீண்டகாலத் க்கு
ன்னர்
ெகாண்
வந்தி க்கப்படேவண் ய ஒ
சட்ட ஒ ங்குவிதி. எனி ம்,
இன்
இச்சைபயில் இவ்ெவா ங்குவிதி நிைறேவற்றப்பட
வி க்கின்ற . இன்ைறய ந ன காலத்தில், விவசாயிகள்
தங்க ைடய வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்காக, தங்க ைடய
விவசாய உற்பத்திகளின் விைளச்சைல அதிகாிப்பதற்காக
அதிகளவில் இராசாயனப் பதார்த்தங்கைளப் பயன்ப த்
கின்றார்கள். அன் வடக்கு, கிழக்கி ள்ள மக்கள் பாரம்பாிய
விவசாய
ைறகைளேய பயன்ப த்தினார்கள். ஆனால்,
இன்
அவர்க ம் இரசாயனப் பசைளகைளப் பயன்ப த்
கின்றார்கள். இதனால், மக்கள் பல்ேவ பட்ட ேநாய்க க்கு
உள்ளாகின்றார்கள்;
பல்ேவ பட்ட
பிரச்சிைனக க்கு
உள்ளாகின்றார்கள்.
குறிப்பாக,
ற் ேநாய்,
சி நீரக
ேநாய்கள் ேபான்ற ேநாய்கைள அப்பிரேதச மக்கள் மிக
அதிகமாக அ பவிக்கின்றார்கள்.
இன்
பீைடெகால் கள்
மற் ம்
இரசாயனப்
பசைளகைள இறக்குமதி ெசய்ேவார்மீ
கட் ப்பா கைள
விதித்
அதாவ , அவற் க்குாிய வாிைய அதிகாித்தல்,
அவற் க்கான licenceஐப் ெப வதற்குாிய கட்டணங்கைள
அதிகாித்தல்
ேபான்ற
சில
நைட ைறகைளக்
ெகாண் வ வதன் லம்
எவ ம்
நிைனத்த டேன
வி ம்பியவற்ைற இறக்குமதி ெசய்யாமல், ேதைவயானவற்ைற
மாத்திரம்
உாிய
அங்கீகாரத்
டன்
இறக்குமதி
ெசய்வத டாக
அவற்றின்
பாவைனையக்
கட் ப்ப த் வற்கான சட்ட ஒ ங்குவிதிகைளக் ெகளரவ
கமத்ெதாழில்
அைமச்சர்
அவர்கள்
இச்சைபயில்
சமர்ப்பித்தைதயிட் ,
நாங்கள்
மிக ம்
சந்ேதாஷ
மைடகின்ேறாம்; அதற்காக அவைரப் பாராட் கின்ேறாம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
ெப ம் ெப ம் கம்பனிகள் ெப மளவில் இரசாயனப் பசைள
கைள இறக்குமதி ெசய் , நம
நாட் ன் மண் வளத்ைதப்
பாழாக்கியி க்கின்றன.
அவ்வாேற,
இன்
இஸ்ேரல்
அரசாங்கம்
விமானங்க டாக
பாாிய
இரசாயனக்
குண் கைள காஸாவில் - பலஸ்தீனத்தில் ேபாட் , ஆயிரக்
கணக்கான அப்பாவி மக்கைளக் ெகான்
குவித் க்
ெகாண்
க்கின்ற . கடந்த ஒ
மாத காலத்தில் அவர்கள்
ேபா கின்ற குண் களினா ம் ப்பாக்கி ேவட் களினா ம்
500க்கும் ேமற்பட்ட அப்பாவிக் குழந்ைதக ம் சி வர்க ம்
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்
க்கின்றார்கள். இதனால், இன்
அந்த மக்கள் மிக ம் கஷ்டமான ஒ
சூழ்நிைலயில்
வாழ்ந் ெகாண்
இ க்கின்றார்கள். அதிேமதகு ஜனாதிபதி
மஹிந்த
ராஜபக்ஷ
அவர்கள்
பலஸ்தீன
மக்களின்
உாிைமக்காகப் பல்லாண்
காலமாகத் ெதாடர்ச்சியாகக்
குரல்ெகா த் வ கின்ற ஒ வர். இன் நாங்கள் சர்வேதச
ாீதியிேல இரசாயனச் ெசறி ட்டைலக் கட் ப்ப த்தி, உலக
மக்கள் சிறப்பான ஒ வாழ்க்ைகைய வாழேவண் ம் என்
ேபசுகின்ற இந்தக் காலகட்டத்தில், ஜனநாயகத்ைதப் பற்றிப்
ேபசுகின்ற அெமாிக்கா,
க்க
க்க இஸ்ேர ன்
தாக்குதல்க க்குப் பின்னணியில் இ ந் ெகாண் , அவர்
க ைடய அட்டகாசங்கைளத் த த் நி த்தாமல் ேவ க்ைக
பார்த் க்ெகாண்
க்கின்ற .
எங்க ைடய நாட் ேல நிலவிய பயங்கரமான த்தத்ைத
க்கு ெகாண் வந்தேபா
அங்கு சில சேகாதரர்கள்
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டைதத் க்கிப் பி த் க்ெகாண்
க்
கின்ற ஐக்கிய நா கள் சைப இன்
ங்கிக்ெகாண்
க்
கின்ற ; அெமாிக்கா
ங்கிக்ெகாண்
க்கின்ற ; ஐேராப்
பிய நா கள்
ங்கிக்ெகாண்
க்கின்றன. பலஸ்தீனத்திேல -
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා]

காஸாவிேல
ற் க்கணக்கான அப்பாவிக் குழந்ைதக ம்
ெபண்க ம் வய வந்தவர்க ம்
களிேல இ க்கின்ற
ேபாேத ப ெகாைல ெசய்யப்ப கின்றார்கள். கடந்த 2 - 3
நாட்களாக
னித அல்-அக்ஸா பள்ளிவாச க்குள்
குந்
அங்கு ெதா ைகயில் ஈ ப பவர்கைள ப்பாக்கியால் சுட்
விரட் கின்ற மிக ேமாசமான,
காட் மிராண் த்தனமான
ெசயல்கள் நைடெப கின்றேபா
அெமாிக்க அரசாங்கம்
கண்
க்ெகாண்
ஜனநாயகம் பற்றிப் ேபசுகின்ற ஒ
சூழ்நிைலயிேலதான் நாங்கள் பீைடெகால் கைளப் பற்றிப்
ேபசிக்ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கமத்
ெதாழில் அைமச்சினால் ெகாண் வரப்பட்
க்கின்ற இந்த
ஒ ங்குவிதிகளி டாக நம
நாட் ல் இரசாயனப் பசைள
கைளப் பாவிப்பைத எதிர்காலத்திேல எங்களால் கட் ப்ப த்த
ம். பாரம்பாிய
ைறயிேல இயற்ைகப் பசைளகைளப்
பயன்ப த்தி பயிர்கைள, பழவைககைள உற்பத்தி ெசய்வதற்
கான வசதிகைள எங்க ைடய விவசாயிக க்கு ஏற்ப த்திக்
ெகா க்க ேவண் ம். பீைடெகால் கைளக் கட் ப்ப த் வ
மாத்திரமல்லாமல், அவற் க்கு மாற்றீடாகப் பாரம்பாிய
விவசாய
ைறகைள எவ்வா
பயன்ப த்த
ெமன்
கமத்ெதாழில் அைமச்சு அவர்க க்கு ஆேலாசைனகைள
வழங்க ேவண் ம். அதற்குத் ேதைவயான உதவிகைளச் ெசய்ய
ேவண் ம். குைறந்த விைலயில் அத்தைகய பசைளகைளப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வசதிகைளச் ெசய்
ெகா க்க
ேவண் ம்.
அவ்வா
ெசய்கின்றேபா தான்
இவற்ைற
ைமயாகத் த க்க
ம். ெவ மேன சட்டங்கைளக்
ெகாண் வ வத டாக மாத்திரம் இதைனச் ெசய்ய
யா .
இறக்குமதியாளர்க க்கு
தைடகைளப்
ேபா வத டாக
மாத்திரம் இவற்ைறத் தைட ெசய்ய ம்
யா .
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
பலஸ்தீன மக்க க்கு எதிராக காஸாவிேல குண்
ேபா
கின்ற இஸ்ேரல் அரசாங்கத்தின் அடாவ த்தனங்கைள
நாங்கள்
கண் க்கின்ேறாம்.
அவர்கள்
தங்க ைடய
நடவ க்ைககைள உடன யாக நி த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.
சர்வேதச நியதிக க்கைமவாக அவர்கள் நடந் ெகாள்ள
ேவண் ம். இ
னித ேநான்
மாதமாகும். அைதக்கூட
பார்க்காமல் -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, please wind up.
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

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

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

Please give me one more minute, Sir.
உலகத்திேல
எல்லா
இன
மக்க ம்
ேநான் க்கு
ெகளரவமளிக்கின்ற சூழ்நிைலயில்
அட் ழியக்காரர்களான
அந்த இஸ்ேரலர்கள் மிக ேமாசமான ைறயிேல, ெகா ரமான
ைறயிேல இவ்வா குண் கைளப் ெபாழிந் அந்த மக்கைள
அழித் க்ெகாண்
ப்பைத நாங்கள் மிக ம் மனேவதைன
ேயா
பார்த் க்ெகாண்
க்கின்ேறாம். அந்த மண்ணிேல
அைமதி ஏற்பட ேவண் ம்; அவர்கள் பா காக்கப்பட ேவண்
ெமன்
அல்லாஹ்விடத்திேல அவர்க க்காக நாங்கள்
பிரார்த்திக்கின்ேறாம்.
இந்தப்
ப பாதகச்
ெசயல்கைள
இஸ்ேர ய அரசாங்கம் உடன யாக நி த்தேவண் ெமன்
இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்வேதா , இந்தச் சட்ட
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ஒ ங்குவிதிகைளச் சமர்ப்பித்த ெகளரவ கமத்ெதாழில் பதில்
அைமச்சர் அவர்கைள ம் பாராட் , விைடெப கின்ேறன்.
நன்றி.

[අ.භා. 6.18]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා විසින්
පළිෙබෝධ නාශක පාලනය කිරීෙම් පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන නිෙයෝග සම්මත කරන ෙම් ෙවලාෙව් මට ෙපර කථා කළ
මඩකලපු දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු හිස්බුල්ලාහ් නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා මතු කළ කාරණය සම්බන්ධෙයන් වචනයක් කියන්න
වුවමනාමයි. නිරායුධ අහිංසක ජනතාව ඝාතනයට ලක් කරමින්
ඊශායලය කරන දරුණු සංහාරය රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට
අපි ෙහළා දකින්න ඕනෑ. දැවැන්ත අවි ආයුධවලින්, දැවැන්ත
ෙෂල් ෙවඩිවලින්, ෙමෝටාර්වලින්, එෙහමත් නැත්නම් මිසයිල
වෙග් ෙද්වල් පාවිච්චි කර ඒ අහිංසක ජනතාව -සමහර විට ඔවුන්
මධ්යම රාතිෙය් නිදි පැදුෙර් සිටියදීත්- ඝාතනයට ලක් කිරීම ගැන
අපි ඉතාමත් කම්පාවට පත් ෙවනවා. ඒ අය අහිංසක නිරායුධ
ජනතාව. එක් රූපවාහිනී පවෘත්ති විකාශනයකදී මම දැක්කා, එදා
දවස තුළ දරුවන් 21ක් ඝාතනයට ලක් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ රූප
රාමුවල අපි දැක්කා අහිංසක කුඩා දරුවන්ෙග්, කිසි ෙදයක්
ෙනොෙත්ෙරන කුඩා දරුවන්ෙග් මුහුණුවල ෙල් පිරිලා, විකෘති
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විධියට ඒවා දකින එකත් අපට ෙව්දනාකාරී
ෙදයක්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හැමදාමත් පලස්තීනය ෙවනුෙවන්
හිටගත් ෙකෙනක්. බලවත් කඳවුර ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, අහිංසක
කඳවුර ෙවනුෙවන් හැමදාමත් හිටගත් නායකෙයක්. අපි රටක්
හැටියට, ජාතියක් හැටියට අෙප් ෙශෝකය, කනගාටුව ඒ අහිංසක
ජනතාව ෙවත පළ කරන අතරම, ඒ පහාර එල්ල කරන ඊශායලය
ඇතුළු අධිරාජ්යවාදී කඳවුරට අෙප් බලවත් අපසාදයත් පළ
කරන්නට වුවමනායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළිෙබෝධ නාශක පාලනය
කිරීෙම් පනත යටෙත් ෙගන එන ෙමම නිෙයෝග ගැන කථා කරද්දී
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, ෙම් රජය කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු
කරන්න මහත් උනන්දුවකින් කටයුතු කරන බව මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. හර්ෂ මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට
ඇවිල්ලා කිඹුල් කඳුළු ෙහළමින්, හැඬු කඳුළින්, ෙලොකු
අනුකම්පාවකින් වෙග් ෙගොවි මහත්වරු ගැන කථා කළා මම
දැක්කා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අපි සන්සන්දනාත්මකව ෙම්වා
ගැන බලන්න ඕනෑ. ෙම් රජය සහ මීට ෙපර තිබුණු රජයන් විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අවුරුදු 17ක පාලනය
කාලයත්එක්ක
සන්සන්දනාත්මකව
බලන්න
ඕනෑ,
කෘෂිකර්මාන්තෙය් දියුණුව සඳහා ෙගනැවිත් තිෙබන සාධනීය
පියවර ෙමොනවාද කියලා. කෘෂිකර්මාන්තයට තිබුණු පධානම
පශ්නය වතුර ලබා ගැනීම පිළිබඳ පශ්නයයි. අද ෙම් රජය
කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්ය වතුර ටික ගන්න ගෙම් ඇළ ෙව්ළි,
ඇනිකට්, අමුණු ටික
"ගම නැඟුම", "මඟ නැඟුම" වැඩ
සටහන්වලින්, "දිවිනැඟුම " වැඩසටහනින් පතිසංස්කරණය කරන
ගමන්, දැවැන්ත වාරි ෙයෝජනා කම ඇති කළා. දැන් අෙප් වයඹ
පළාත ගත්තාම දැදුරු ඔය ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමොරගහකන්ද වෙග් දැවැන්ත වාරි
ෙයෝජනා කම තුළින් ජනතාවට වතුර ටික ලබා ෙදන්න අවශ්ය
කරන කටයුත්ත කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඉඩම් පිළිබඳවත් ගැටලු රාශියක් තිබුණා. ඒ ගැටලු සියල්ලක්ම
නිරාකරණය කරන්න කටයුතු කළා. ෙගොවි මහත්වරුන්ට,
විෙශේෂෙයන්ම අඳ ෙගොවීන්ට අවශ්ය කරන ශක්තිය ලබා ෙදන්න;
ෙගොවි මහත්වරුන්ට අවශ්ය කරන ශක්තිය ලබා ෙදන්න රජයක්
හැටියට අපි කටයුතු කර තිෙබනවා.
ඊළඟට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා අපි
ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කරද්දී මුලින්ම බලන්න
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ඕනෑ ෙම් රජය බලයට පත් ෙවන ෙකොට ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ඉල්ලූ ආකාරය. ලක්ෂ සංඛ්යාත ෙගොවීන්, ෙපොෙහොරවලට
සහනාධාරයක් ෙදන්න කියලා, ෙපොෙහොර වුවමනායි කියලා,
ෙපොෙහොර ෙයදීම තුළින් තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අස්වැන්න වැඩි
කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන මතෙය් ඉඳලා ඉල්ලීම් කළා.
විපක්ෂය පවා ඒ ඉල්ලීම් කළා. හැබැයි රජය රුපියල් හාරදහෙසේ,
පන්දහෙසේ ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් තුන්සිය පණහට දුන්නා. ෙම්
වන ෙකොටත් ෙදනවා. කාටවත් කියන්න බැහැ ඒෙකන් ඵලදාව
අඩු වුණායි කියලා. හැබැයි, අෙප් රට තුළ පර්ෙය්ෂණ අංශය අපි
දියුණු කරන්නට උවමනාමයි. ෙගොවීන්ෙග් ආකල්ප තුළ,
ෙගොවීන්ෙග් උවමනාව එෙහමත් නැත්නම් ඉල්ලීම ෙපොෙහොර නම්,
ඒ ෙපොෙහොර තුළින් ෙවනත් ෙවනත් අතුරු ආබාධ, අතුරු විපාක
ඇති වනවා නම්, අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂණ අංශ දියුණු කරලා ඒවාට
විකල්ප ෙහොයා ගන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එෙසේ කටයුතු කරන
ගමන් ෙගොවීන් තුළ ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කරන්නත් අපි වැඩ
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ආකල්පමය ෙවනස ඇති කෙළේ නැත්නම්
ෙම් ෙමොනවා කළත් වැඩක් නැහැ. අපි ගම නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරුන්. අපි ෙම් ෙමොනවා කථා කළත් අද අෙප් ගම්වල ඉන්න
ෙගොවි මහත්වරු පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා ෙම් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ලබා ගන්න. ගෙම් ඉන්න ෙගොවි මහත්වරු පුරුදු
ෙවලා තිෙබනවා ෙම් පළිෙබෝධ නාශක පාවිච්චි කරන්න.
එතෙකොට ඒ අය තුළ ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කළ යුතුයි.
ගිහිල්ලා කටින් කිව්වාට "තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක කරන්න"
කියලා ඒක ඇති කරන්න බැහැ. අපි අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂණ අංශය
දියුණු කරලා කටයුතු කළ යුතුයි. පැරණි කම ඕනෑ තරම්
තිෙයන්නට පුළුවන්. ඉස්සර අෙප් ගම්වල ෙගොයම් ටික කපලා වී
ටික ගත්තාට පස්ෙසේ පිදුරු ටික එතැනම ගිනි තියනවා. ඒ කාලෙය්
ෙගොවි මහත්වරු විශ්වාස කළා ඒවායින් කෘමීන් වැනි සතුන් නැති
වනවා කියලා. ඒ පාරම්පරික කම සම්බන්ධෙයන් අපි පර්ෙය්ෂණ
කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් විද්යාත්මක කටයුතු අමාත්යාංශයක්
තිෙබනවා; තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා.
දැවැන්ත පමුඛතාවක් ඒ අමාත්යාංශවලට ෙදන්න ඕනෑ. ඒ
අමාත්යාංශ තුළ පර්ෙය්ෂණ අංශ තිෙබනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණ අංශ
දියුණු කරන්නට ඕනෑ. දියුණු කරලා ෙගොවි මහත්වරුන්ට සැබෑ
අවෙබෝධය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි ඒ ආකල්පමය
ෙවනස ඇති කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම නැතිව බැහැ. ෙම්ක
අවුරුදු 17ක් තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කෙළේ නැහැ. ඒක
අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. නමුත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන ගමන් අෙනක් අතට
එතුමා දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා රසායනික
ෙපොෙහොර, පළිෙබෝධ නාශක පාවිච්චි කරන එක අඩු කර කාබනික
ෙපොෙහොර සඳහා ෙගොවීන් හුරු කිරීමට.
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දිනක ෙම් සභාෙව් අණපනත් සම්මත
කිරීෙම් විවාදයකදීත් මා යම් කාරණයක් මතක් මතක් කළා. ඕනෑම
රූපවාහිනී නාලිකාවක් බැලුවාම ෙපෙනන ෙදයක් තමයි,
හැමදාමත් Superstars ලා බිහි කරන්ෙන් සංගීතෙයන් එෙහම
නැත්නම් ඊට අදාළ අංශවලින් බව. මා හිතනවා සංගීතය වැනි
ෙද්වලින් Superstars ලා බිහි කළා දැන් ඇති කියලා. විද්යාව හා
තාක්ෂණය තුළිනුත් Superstars ලා බිහි කරන්න ඕනෑ. විද්යාව හා
තාක්ෂණයට දැන් රජයක් හැටියට සම්පූර්ණෙයන්ම තැන ලබා
දීලා තිෙබනවා.
අද පාසල්වලට තාක්ෂණික විෂය හඳුන්වා දීලා හැම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම විද්යා විෂය තිෙබන පාසලක් හඳුන්වා දීම
තුළින් ෙපෙනනවා, ෙම් රජය යන්ෙන් විද්යාව හා තාක්ෂණය
පැත්තට බව. එතෙකොට ඒ තුළ තිෙබනවා පර්ෙය්ෂණ අංශය කියන
ෙද්. ෙම් පර්ෙය්ෂණ අංශය අපි දියුණු කරන්නට ඕනෑ. අද අපි
වකුගඩු ෙරෝගය ගැන කථා කරනවා. අද ෙලෝකෙය්
පර්ෙය්ෂණවලින් ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා වකුගඩු ෙරෝගය -
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ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දියවැඩියාව වාෙග්
ෙරෝග නිසා, වතුර නිසා වකුගඩු ෙරෝගය ඇති වනවා කියනවා. ඒ
වාෙග්ම දැන් ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා, වකුගඩු ෙරෝගය
වයිරසයකින් ඇති වනවා කියලා. පසු ගිය කාලෙය් පත්තරවල
පළ වුණා වකුගඩු ෙරෝගය නිට්ටාවට සුව කරන තැන් පිළිබඳව.
පිළිකා ෙරෝගය නිට්ටාවට සුව කරන තැන් තිෙබනවා කියලා
සඳහන් වුණා. ඒ ආකාරයට පැරණි ෛවද්ය කම එෙහම නැත්නම්
කවුරු ෙහෝ ෙහොයා ගත්ත කම තිෙබනවා. හැබැයි, අපි ෙම් කම
නිකම්ම බැහැර කරන්ෙන් නැතිව අදාළ අමාත්යාංශ යටෙත්
පර්ෙය්ෂණ අංශය දියුණු කරලා ඒ පර්ෙය්ෂණ අංශය තුළ ෙම්
පිළිබඳව නියම ෙසොයා ගැනීම් කෙළොත් ඒක තමයි ෙලොකුම
පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙන්. පළිෙබෝධ නාශක සම්බන්ධෙයන්
ගත්තත් එෙහමයි. පළිෙබෝධ නාශක කියන ෙද්ට ෙගොවීන් පුරුදු
ෙවලා තිෙබනවා. අද වන ෙකොට ෙගොවීන්ට ඒවා නැතිව බැරි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ අය හැෙමෝම පුරුදු
ෙවලා තිෙබනවා ඉතාමත් ෙකටි කම තුළින් තමන්ෙග් ඵලදාව
වැඩි කර ගන්න; ඉතාමත් ෙකටි කම තුළින් තමන්ෙග් අස්වැන්න
වැඩි කර ගන්න. තමන්ෙග් ෙගොයමට හානි කරන කෘමීන් වැනි
සතුන් විනාශ කර ගන්න ඒ ෙගොල්ලන් පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් පළිෙබෝධ නාශක ෙවනුවට ෙයොදා ගන්නා පැරණි කම
තිෙබනවා නම් පර්ෙය්ෂණ අංශ තුළින් ඒ පැරණි කම පිළිබඳව
ෙහොඳට හදාරා ඒ ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් ආකල්පමය ෙවනසක්
ඇති වන විධියට වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

අවසාන වශෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, රජයක් හැටියට අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව වස විස
නැති ආහාරයක් ජනතාවට ලබා දීමය කියන එකයි. ඒ ගමන අපි
යනවා. ඒ ගමන එක පාරට යන්න බැහැ. සියලු ෙදනාම ෙහොඳින්
සම්බන්ධීකරණය කර ෙගන සියලු අංශ ශක්තිමත් කර ෙගන ඒ
ගමන යා යුතුයි කියන කාරණය තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

)

(The Hon. Arundika Fernando)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු
මන්තීතුමා.

අජිත් කුමාර

පාර්ලිෙම්න්තුව

651

ගාල්ල, ඉහළ ඩික්සන් පාර වසා දැමීම
கா , ேமல்

க்சன்

திைய

யைம

CLOSURE OF UPPER DICKSON ROAD, GALLE

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා.
"ගාල්ල මහ නගර සභාවට අයත් ඉහළ ඩික්සන් පාර වසර 300කට අධික
කාලයක් ගාල්ල නගරෙය් ෙපොදු මාර්ගයක් ෙලස කියාත්මක වූ මාර්ගයකි.
කලකට ෙපර ෙමම මාර්ගෙය් එක් පසකින් ෙග්ට්ටුවක් මගින් මාර්ගයට
බාධාවක් සිදු කර ඇති අතර, මෑතකදී දකුණු පළාත් ආණඩුකාර ෙල්කම්
කාර්යාලෙය් මැදිහත් වීෙමන් අෙනක් පස ද ෙග්ට්ටුවක් ඉදි කිරීමට
පයත්නයක් දරන ලදි.
තවද, ෙම් වන විට එම පෙද්ශය තුළ ජීවත් වන ජනතාවෙග් නිෙවස්වලින්
බැහැර කරන කසළ ඉවත් කිරීම ද, ගාල්ල මහ නගර සභාව මගින් නවතා
ඇති අතර, වීදි පහන් විසන්ධි කර ඇත. එෙසේම ඩික්සන් පාර හරහා
නිෙවස්වලට ලබා දී ඇති විදුලි, ජල, දුරකතන සැපයුම් ඉවත් කිරීෙම්
සූදානමක් ද පවතී.
ගාල්ල නාගරික සැලසුම් පිඹුරු පත් හා ජාත්යන්තර මාර්ග සිතියම්හි ද
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති ගාල්ල නාගරික
සංවර්ධන සැලැස්ම තුළත් ගාල්ල නගරෙය් පධාන මාර්ගයක් ෙලස දක්වා
ඇති ෙමම ඉහළ ඩික්සන් පාර වසා දැමීම එම පෙද්ශෙය් පදිංචි
ජනතාවෙග් පමණක් ෙනොව එම මාර්ගය භාවිත කරන ෙපොදු ජනතාවෙග් ද
අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි.
එබැවින් නීති විෙරෝධී ෙලස හා අත්තෙනෝමතික ෙලසත්, මහජන අයිතීන්
ෙනොසලකා ෙමම මාර්ගය වසා දැමීමට ගන්නා පයත්නය නවතා, ෙමම
මාර්ගය ෙපොදු ජනතාවෙග් ෙපොදු අයිතියට ලබා දිය යුතු බවට ෙමම සභාව
ෙයෝජනා කර සිටී."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව රජය ෙවනුෙවන්
උත්තර ෙදන්ෙන් කවුද කියන කාරණය ගැන මා විෙශේෂෙයන්
දැන ගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ෙම් පශ්නය වරදවා ෙත්රුම්
ගත්තාය කියන එක තමයි මට දැන ගන්න ලැබී තිෙබන්ෙන්. මම
හිතනවා, ෙම් විෂයය අදාළ ෙවන්ෙන් පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත්යතුමාටය කියා. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම
ස්තුතියි. එෙහම නම් ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන එක ෙහොඳයි;
සාර්ථක ෙවයි.
ගාල්ල, ඉහළ ඩික්සන් පාර ජනතාවට අයිති පාරක්. ඒ ජනතා
අයිතියට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. අද ෙම් පාර ජනතාවට
පරිහරණය කිරීෙම් අයිතිය පිළිබඳව බරපතළ ගැටලු, බාධාවන්
ගණනාවක් නිර්මාණය ෙවමින් තිෙබනවා. ඇත්ෙතන්ම ඒවා
නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, ෙමවැනි පුංචි පශ්නයක්
ෙලොකු පශ්නයක් විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කථා කරන්න
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ෙම් ගැටලුව අද වන
ෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පවා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.
නමුත් ඒ පශ්නයට උත්තරයක් නැති නිසා පුංචි වුණත් ඒ
ගැටලුෙවන් ෙලකු ගැටලුවක් නිර්මාණය කර තිෙබන නිසා ඒ
පශ්නය ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න මා කල්පනා කළා.
මා හිතනවා, ෙම් පිළිබඳව රජෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් අනිකුත්
සියලු ෙදනාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු ෙව්විය කියා. ෙමොකද, ඒ
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු
විධියට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් මහජනතාවෙග් නිරවුල් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් පාර පිළිබඳව ඇති
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන කියන්න කලින්, ෙම් පාෙර්
ඉතිහාසය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මම ඒ ගැන දීර්ඝ විස්තරයක්
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කරන්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මන්තීතුමා ෙම් පාෙර් ඉතිහාසය ගැන මූලික
කාරණා කීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන නිසා.
ෙම් පාර 1712 පාරක්. අවුරුදු 302ක් පරණයි. 1860 දී
දිසාපතිතුමාට දැනට ආණ්ඩුකාර නිල නිවාසය විධියට පාවිච්චි
කරන බංගලාවට එන්න තිබුණු පාර තමයි ෙම්. ෙම්ක, 1907 දී,
1968 දී ගාලු නාගරික සැලැස්ෙම් තිෙබන පාරක්. ෙවලාව නැති
නිසා මම ඒ සැලැස්මවල් ෙදකම
හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා
සභාගත කරනවා.
ෙම්ක 1972 දී දිසාපතිතුමා විසින් ඉල්ලා හදපු සැලැස්ෙම්
පිඹුරු පත්වල තිෙබන පාරක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් පශ්නය මතු කරන
හාස්යජනක තත්ත්වය නිසා විතරක් මම විෙශේෂෙයන් එක
කාරණයක් කියනවා. ආණ්ඩුකාර නිල නිවසට ඇතුල් වන තැන
වරිපනම් අංකය 23. එහි තිෙබන්ෙන් වරිපනම් අංක 23, ඉහළ
ඩික්සන් පාර කියායි. ඊටපසු එහි ෙකොන වරිපනම් අංක 34, ඒත්
ඉහළ ඩික්සන් පාර. එතෙකොට 23යි, 34යි කියන මුලයි, අගයි
ෙදක ඉහළ ඩික්සන් පාර නම් මම පශ්නයක් අහනවා, "මැද
ෙමොකක්ද?" කියා. ඒ පශ්නයට ඕනෑම ෙපොඩි ළමෙයකුට වුණත්
උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නම් මැදත් ඉහළ ඩික්සන් පාර
ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් ආණ්ඩුකාරතුමිය කියනවා, මැද හරිය
ඩික්සන් පාර ෙනොෙවයි කියා. ඒක තමයි පශ්නය. ඒක එතුමියට
අයිතියිලු. ෙම්ක එක ෙශේණිෙය් ළමෙයකුට වුණත් ෙත්ෙරන
පශ්නයක්.
ෙම්ක ස්ථිරවම අවුරුදු තුන්සිය ගණනක් පරණ, නාගරික
සැලසුම්වල තිෙබන, නීතිෙයන් තිෙබන පාරක්. 2006 දී ගාල්ල
නගර සභාෙවන් වීදි නාම ෙල්ඛනයක් සම්මත කළා. නාගරික
ෙකොමසාරිස්, නාගරික ඉංජිෙන්රු ඊට අත්සන් කර තිෙබනවා. එහි
පාරවල් 148ක් තිෙබනවා. "ඉහළ ඩික්සන් පාර" තමයි 26 වන
පාර වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. Google Map එෙක්ත් "ඉහළ ඩික්සන්
පාර" තිෙබනවා. මම ඒකත් හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත*
කරනවා.
1982 අංක 4 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනෙත්
සංෙශෝධනය අනුව 2008.11.13 දින 2008 - 2025 සැලැස්ම
අනුමත කර තිෙබනවා. අදට ෙනොෙවයි, ඒ සැලැස්ෙම් ඉතා
පැහැදිලිව ගාල්ල මාර්ග රටාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගාල්ල
පෙද්ශීය මාර්ග සිතියම තිෙබනවා. මම ඒකත් හැන්සාඩ්ගත කිරීම
සඳහා සභාගත* කරනවා.
එෙහම තිබුණු පාරකට දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය
ෙමොකක්ද? ෙම් එෙහම තිබුණු පාරක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් පාෙර්
පදිංචිකරුෙවෝ? ඒ කියන්ෙන්, ෙමය නීත්යනුකූලව අවුරුදු 300ක්
පරණ පාරක්. ෙමහි පදිංචිකාරෙයෝ අනවසර පදිංචිකාරෙයෝ ද?
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර ෙදපස
පදංචිෙවලා ඉන්ෙන් අනවසරෙයන් ෙනොෙවයි. ඒ අය ස්ථිර
පදිංචිකාරෙයෝ. ආණ්ඩුකාරතුමිය තාවකාලික පදිංචිකාරියක්.
එනවා; යනවා. හැබැයි, ෙම් මිනිස්සු ස්ථිර පදිංචිකාරෙයෝ. ෙම්
අයට ඡන්දය තිෙබනවා. ෙම් අයට හැඳුනුම්පෙත් ෙම් ලිපිනය
තිෙබනවා; වරිපනම් අංකය තිෙබනවා. ඒ නිවාස සැලසුම් අනුමත
කර තිෙබනවා. ලයිට්, විදුලිය, ජලය, දුරකථන දීලා තිෙබනවා.
ෙම්වා නිකම් ෙදනවා ද? නැහැ. ෙම්වා ස්ථිරවයි දීලා තිෙබන්ෙන්.
අනවසර පදිංචිකරුවන්ට ඒවා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් හිටපු
විනිසුරුවරයකු විධියට, නීතිඥවරයකු විධියට, ෙම් ගරු සභාෙව්
මන්තීවරෙයක් විධියට ඔබතුමා දන්නවා, ඒක සාමාන්ය නීතිය බව.
දැන් ෙමොකක් ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් නීත්යනුකූල මහජන
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.
*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාරටත්, නීත්යනුකූල පදිංචිකරුවන්ටත් පළාත් විධායකෙය්
මැදිහත් වීෙමන් බරපතළ අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා.
එෙහම කරන්න බැහැ. එම නිසා දැන් පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා.
එක පශ්නයක් පරණ පශ්නයක්.
එනම්, 1988 දී ෙමතැන හමුදා කඳවුරක් හැදුවා. ඒ කඳවුර
හදද්දී පාර ෙදපැත්ත වැහුවා. 2003 වර්ෂය ෙවන ෙකොට එක
පැත්තක් - ඉහළ ඩික්සන් පාෙර් උඩ පැත්ත - විටින් විට අයින්
කළා. ෙල්ඩි හිල් ෙහෝටලය සහ පන්සල පැත්ත අයින් කෙළේ නැහැ.
එෙසේ නම් එක පශ්නයක් තමයි, ඒ පරණ පශ්නය. 1988 හදපු
තවමත් තිෙබන ෙග්ට්ටුව ඉවත් ෙනොකිරීම. ෙපොදු මහජනතාවට
පෙව්ශ වන්නට තිෙබන පාර අඩි සියයක් විතර දුරට බාධා කර
තිෙබනවා. ඒක එක ගැටලුවක්.
අෙනක් ගැටලුව, අලුත් පශ්නය. එනම්, ෙම් ආණ්ඩුකාරතුමියට
ලැබුණු යම් ෙතොරතුරක් මත එහා පැත්තත් එතුමියට අයිතිය
කියලා, වරිපනම් අංක 23-34 අතර ෙකොටස ඉහළ ඩික්සන් පාර
ෙනොෙවයි කියලා එහා පැත්ෙතන් ෙග්ට්ටුවක් දමන්න යෑම.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දැන් ඔබතුමාට කරුණු
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් කරුණ දිස්තික් සම්බන්ධිකරණ කමිටුවට
ඉදිරිපත් කළාම කිව්වා, "නැහැ, එෙහම පශ්නයක් නැහැ"කියා. ෙම්
ගරු සභාෙවනුත් එෙහම උත්තරයක් ලැෙබන්නට පුළුවන්. එෙහම
පශ්නයක් තිෙයනවා. ඒ ගැන ගාල්ෙල් කවුරුත් දන්නවා. ෙමොකක්
ද පශ්නය? මා ෙම් අවාස්ථාෙව්දී එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ.
අර පාෙර් එක පැත්තක් ඇර ගන්න ඒ දවස්වල ගෙම් අය උනන්දු
වුණා. හැබැයි, අනික් පැත්ත ඇර ගන්න උනන්දු වුෙණ් නැහැ.
එෙක් අඩුව තමයි, ෙම් අෙනක් පැත්තට දැන් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.
දැන් ෙමොකක් ද අලුත් පශ්නය? අද තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද?
ආණ්ඩුකාරතුමිය දැන් පාෙර් අෙනක් පැත්ත වහන්න හදනවා.
ඒකට කියා මාර්ග ගන්නවා. අවස්ථා හතරකදී ෙම් ගම්මුන්
ෙගන්වා කථා කළා. ආණ්ඩුකාරතුමිය පුද්ගලිකව ඒවාට සහභාගි
වුණා. එහිදී එතුමිය කිව්වා, "ෙම්ක මට අයිති ඉඩම, එම නිසා මා
ෙම්ක වහන්න මැදිහත් ෙවනවා, ආරක්ෂක හමුදාෙව් මැදිහත්
වීෙමන් ෙග්ට්ටුවක් හදනවා, ඒකට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා,
කවුරු කිව්වත් මා ෙම් ෙග්ට්ටුව දමනවා." කියලා. "රාවය"
පත්තරෙය් තිෙබන , එතුමිය විසින් දුන් සම්මුඛ සාකච්ඡාව ඇතුළත්
ෙකොටස මා සභාගත* කරනවා.
ඊළඟට එතුමිය කිව්වා, "ෙම්ක මෙග් ඉඩම, ඔයෙගොල්ෙලෝ
ෙවන පාරකින් යන්න, ෙග්ට්ටුවක් දමලා යතුරක් ෙදන්නම්"ය
කියලා. ෙග්ට්ටුවක් දමලා යතුරක් දුන්නාම මූලාසනාරුඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මනු කියවන්නා, මාළු ෙවෙළන්ඳා, තැපැල්කරුවා,
ෙගදරට එන නෑයා ෙකොෙහොම ද එන්ෙන්? එන්න බැහැ. ඊළඟට
එෙහම කරන්නට පුළුවන් ද? රෙට් නීතිය අනුව එෙහම කරන්නට
පුළුවන් ද? මම ඒකයි අහන්ෙන්? දැන් ෙමොකක් ද, ආව පශ්නය?
එතුමිය එෙහම කියලා නිකම් හිටිෙය් නැහැ. මිනිස්සු ඉල්ලීම් කළා.
"එෙහම කරන්න එපා, මැතිනියනි" කියලා ගරු කටයුතු විධියට
ඉල්ලීම් කළා. ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක් ද,
කිව්ෙව්? ඒ ඉතිහාසය කිව්වා. ඒක අහන්ෙන් නැතිව එතුමිය කියා
මාර්ග ගත්තා. එතුමිය රාජ්ය නිලධාරින්ට ඒ ගැන කිව්වා.
පාෙද්ශීය ෙල්කම්, නාගරික ෙකොමසාරිස්, පළාත් ෙල්කම්, පළාත්
නීති නිලධාරින් ඉන්න රැස්වීෙම්දී එතුමිය නාගරික ෙකොමසාරිස්ට
කිව්වා, වරිපනම් තහනම් කරන්නය කියා. ඊට පස්ෙසේ විදුලිබල
මණ්ඩලයට, LECO එකට, ෙටලිෙකොම් එකට, ජල සම්පාදනයට
ලියුම් යැව්වා, ෙම්වා අයින් කරන්නය කියා. මා ෙම් ලිපි සියල්ල

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා.
සඳහා සභාගත* කරනවා.
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ඊළඟට මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තම්න්තුවට ෙමතැනට එන්න
කිව්වා. ඇවිල්ලා ෙම්ක ආපසු මනින්න කිව්වා. තක්ෙසේරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තක්ෙසේරු කරන්න එන්න කිව්වා.
ෙපොලීසිෙයන් එවා කට උත්තර ගත්තා.
UDA එෙකන් ඇවිල්ලා ආපසු බලන්න ගත්තා. ෙම් මිනිසුන්ට
බරපතළ මානසික පීඩාවක් දුන්නා. එෙහම පීඩාවක් දීලා ෙමොකක්
ද කෙළේ? ෙම් ඉඩම අයිති මටය කිව්වා. එතුමිය සම්පුර්ණෙයන්ම
නීති විෙරෝධී විධියටයි මැදිහත් වුෙණ්.
ආණ්ඩුකාරතුමිය ගාල්ල, ෙකොටුෙව් සවුත්ලන්ඩ් විදුහෙල්
තාප්පය කඩා දැමීමට සම්බන්ධ වුණා, මා දැක්කා. පුරා විද්යා
විෂය භාර පළාත් ඇමතිතුමාට එතුමිය නිෙයෝග කළා, ගාල්ල
ෙකොටුෙව් තාප්පය කඩන්න මැදිහත් ෙවන්නය කියා. එතුමිය
එතැනදී කිව්වා, ෙම්ක නීති විෙරෝධීයි කියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී
එතුමිය කිව්වා, ෙම්ක හදලා තිෙයන්ෙන් නීති උල්ලංඝනය
කරලායි, එම නිසා ෙම්ක කඩන්න ඕනෑය කියා. මා ඊට අදාළ
ෙකොටසත් හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
හැබැයි, ගාල්ල ෙකොටුෙව් සවුත්ලන්ඩ් විද්යාලෙය් හදපු
ෙග්ට්ටුවට කලින් හැදුව ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒවාට අත
ගැසුෙව් නැහැ. එතුමිය එතැනදී නීතිය කථා කරලා, ෙමතැනදී
නීතිය අමුඅමුෙව් උල්ලංඝනය කරනවා. ඇයි, ෙම් ෙදබිඩි
පතිපත්තියක්? ඉතා පැහැදිලියි. මා ඒක කියන්නම්. 2014.07.16
"ලංකාදීප" පුවත් පෙත් සඳහන් සවුත්ලන්ඩ් විද්යාලයට අදාළ
ෙකොටස - එතුමි නීතිය ආරක්ෂා කරන්න කථා කරමින් කළ
කථාව, ෙකොටුව ඇතුෙළේ තවත් ෙබොෙහෝ ඉදි කිරීම් නවත්වන්නට
මැදිහත් ෙනොෙවමින් ෙමතැනදී අමු අමුෙව් නීතිය උල්ලංඝනය
කරන එක තහවුරු කිරීමට - ෙකොටස හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා
මා සභාගත* කරනවා.
ෙමතැනදී එතුමිය විධායක බලය අයුතු ෙලස පාවිච්චි කරමින්
කියා මාර්ග ගත්තා.
2004.05.02 වීථි ලාම්පු විසන්ධි කළා. දැන් ඔබතුමන්ලා
ෙයෝජනා කරනවා, රෙට් හැම නිවසකටම විදුලිය ලබා ෙදන්න
ඕනෑ කියා. ඉහළ ඩික්සන් පාර කියන්ෙන් ගාල්ෙල් තිෙබන
වටිනාම ස්ථානයක්; ෙලෝකයම දන්නා ස්ථානයක්. ඒ පාෙර් වීථි
ලාම්පු විසන්ධි කළා. තවමත් විසන්ධි කරලා. ඊළඟට ෙග්ට්ටුවක්
දමනවා කියලා දැනුම් දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ වරිපනම් ඉවත් කරන්න
කියලා නාගරික ෙකොමසාරිස්ට නිෙයෝග කළා. ඊළඟට ජල
සැපයුම ඉවත් කරන්න කියලා ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නා. එහි නිලධාරින් ආවා. ඊට
පස්ෙසේ LECO එකට දැනුම් දුන්නා. එහි නිලධාරින් ආවා, විදුලිය
ඉවත් කරන්න. ඊළඟට කුණු ෙගන යන ටැක්ටරය නැවැත්වූවා.
එය කුණු වැඩක් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මිනිස්සු කිව්වා,
"කුණු ෙගන යන්ෙන් නැත්නම් අපි ෙග්ට්ටුව ළඟට ෙගනැවිත්
දමනවා"යි කියලා. ඊට පස්ෙසේ කුණු ෙගන යනවා. කල්පනා
කරලා බලන්න. එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. විවිධ ආයතනවල
නිලධාරින් ඇවිල්ලා කිව්වා, ෙම් ෙම් ඒවා නවත්වන්න
ආණ්ඩුකාරතුමිය නිෙයෝග කරලා තිෙබනවා කියලා. මා ඒ
ආයතනවලින් විමසා බැලුවා. ඒ සියල්ලම ඇත්තයි. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ලියුම් ලැබී තිෙබනවා. අපි ඉතාම ස්තුතිවන්ත
වනවා, ඒ නිලධාරින්ට. ඔවුන් නීතියට ගරු කරලා තවම ඒ සඳහා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

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

[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

නීත්යනුකූලව අවශ්ය උපෙදස් ලබා ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ අදාළ
සියලු ෙල්ඛන ඔබතුමාෙග් අවධානය සඳහා සභාගත* කරනවා.
මට ෙවලාව මදි නිසායි, මා ෙව්ගෙයන් කථා කරන්ෙන්. ඒ
පාෙර් පදිංචි නිවැසියන් නාගරික ෙකොමසාරිස්තුමාට යවපු ලියුම්,
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට යවපු ලියුම්, ෙජ්යෂ්ඨ මිනින්ෙදෝරු
අධිකාරිතුමාට යවපු ලියුම්, තාප්පය හදන්න, ෙග්ට්ටුව හදන්න
මැදිහත් වන හමුදා කඳවුරට යවපු ලියුම් යන සියලුම ෙල්ඛන මා
ඉදිරිපත් කරනවා, ඔබතුමාෙග් අවධානයට.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නෙය් එක තැනක් මා
මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ජනතාවට යමක් කියන්න ඕනෑ නිසා. ඒ
ෙමොකක්ද? ෙම් පාර 1988 දී වහලා, නැවත විවෘත කරන ෙවලාෙව්
පෙද්ශ වාසීන් අතින්, පන්සෙලන් වැරැද්දක් වුණා. ඉතිහාසෙය්
ෙද්වල් සිද්ධ ෙවන්ෙන්, අපි ඒ ගැන නැවත හිතලා අඬා
වැලෙපන්නවත්, එෙහම නැත්නම් ෙකොක් හඬලා සිනාෙසන්නවත්
ෙනොෙවයි, පාඩම් ඉෙගන ගන්නයි. ෙම් පාර එක පැත්තක් විවෘත
කරන ෙකොට අනික් පැත්ත විවෘත කරන්න ගෙම් මිනිස්සු මැදිහත්
වුෙණ් නැහැ. ඒෙක් පතිඵලය අද ලැබී තිෙබනවා.
මා ඔබතුමාට මතක් කරනවා, මහාචාර්ය මාටින් නිෙමොලර් නම්
කවියා හිට්ලර්ෙග් පැසිස්ට්වාදය ගැන කියලා තිෙබන ෙද් ගැන.
එතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
"ඔහු පළමුව යුෙදව්වන් ඝාතනය කළා. මා කලබල වුෙණ්
නැහැ. ඒ මා ජර්මානුවකු නිසා. ඔහු වෘත්තීය සමිති නායකයන්
මැරුවා. මා නිහඬව සිටියා. ඒ මා වෘත්තීය සමිති සාමාජිකෙයක්
ෙනොවන නිසා. ඔහු ෙකොමියුනිස්ට්වාදින් මැරුවා. මා ඒ ෙදස
බැලුෙව්වත් නැහැ, මා ෙකොමියුනිස්ට්කාරයකු ෙනොවන නිසා.
අවසානෙය් ඔහු මා ෙසොයා පැමිණියා. හැබැයි ඒ වන ෙකොට මා
ෙවනුෙවන් කවුරුවත් සිටිෙය් නැහැ."
ෙම් ගම්මුන්ටත්, පන්සලටත් වුෙණ් ඒකයි. හැබැයි අපට ඒකට
ඉඩ ෙදන්නට බැහැ. අපි හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන මිනිසුන් විධියට
දැන් ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ඔවුන් ඒක ෙත්රුම් අරෙගන
ඉන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! I wish to announce that this House
cordially welcomes the Parliamentary Delegation from
the Socialist Republic of Vietnam led by the Hon.
Nguyen Van Tien, Deputy Chairman of Social Affairs
Committee and President of Vietnam-Sri Lanka
Parliamentary Friendship Association, now present in the
Speaker’s Gallery.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

දැන් ෙම් ෙවලාෙව් මා විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, එතුමිය
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ පාෙර් පදිංචි මිනිස්සු ඒ
පාර සම්බන්ධ පශ්නය විවිධ තැන්වලට ඉදිරිපත් කළා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් ඒ පශ්නය සාකච්ඡාවට
ගත්ෙත් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල මහ නගර සභාෙව්
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු සියලු ෙදනා අත්සන් කරලා භාර දුන්
ෙයෝජනාවක් තවම සාකච්ඡාවට ගත්ෙත් නැහැ, එතුමියෙග් බලතල
පාවිච්චි කරලා. 3,000කට වැඩි පිරිසක් අත්සන් කරලා
ජනාධිපතිතුමාට ෙපත්සමක් යැව්වා. නගර සභාවට ෙපත්සමක්
යැව්වා. ඒ ෙපත්සම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ. ෙම්
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සියලු සාකච්ඡා වහලායි තිෙබන්ෙන්. එෙහම කරන්න ෙදන්න
බැහැ. මිනිසුන්ෙග් අයිතියක් ෙපොදු පාර පාවිච්චි කරන එක. ඔවුන්
දන්නා කාලෙය් ඉඳලා ජීවත් වුණු, ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් නම
තිෙබන, නිවාස සැලසුම් අනුමත කර වරිපනම් අංකයක් තිෙබන
ස්ථානයක ජීවත් වීම ඒ මිනිසුන්ෙග් අයිතියක්. ඒ අයිතිය කාටවත්
ෙකොල්ල කන්න ෙදන්න බැහැ; උදුරා ගන්න ෙදන්න බැහැ. එය
ඉතා පැහැදිලියි. එතුමිය ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
"ෙම් මෙග් ඉඩම්" කියලායි එතුමිය කියන්ෙන්. "මෙග් ඉඩම්"
කියලා එකක් නැහැ. මහින්ද චින්තනෙය් ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද
කියලා තිෙබන්ෙන්. මහින්ද චින්තනෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ෙම් ගහ ෙකොළ ෙම් මහ ෙපොළව ඔබෙග්ය. එෙහත් ඒ සියල්ල ඔබෙග්
පමණක් ෙනොව ඔබෙග් මතු පරපුර ෙවනුෙවන් ද රැකිය යුතුය. පාලකයා
යනු ඔෙබ් දරුවන්ෙග් උරුමෙයහි හිමිකරුවා ෙනොව තාවකාලික
භාරකරුවාය."

දැන් ෙමතුමිය කියනවා, "මෙග් ඉඩම්" කියලා. ෙකොෙහොමද
එතුමියෙග් ෙවන්ෙන්? ෙම්වා ජනතාවෙග් ඉඩම්. එතුමිය කියන
විධියට එතුමියෙග් අරමුණ පැහැදිලියි. මම හිතනවා, ෙම්ක
එතුමියෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා. ඇත්තටම
ෙම්ක රජෙය් පතිපත්තියද කියලා අපි ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති
ඇමතිවරුන්ෙගන් අහන්න කැමැතියි. ෙම්ක එතුමියෙග් පශ්නයක්
කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. එතුමිය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද
ජනතාවෙග් ඉඩම් ෙකොල්ල කනවා, ජනතාවෙග් ඉඩම්වල අයිතිය
නැති වනවා කියලා තමයි එතුමිය කියන්ෙන්. "ෙම්ක තමයි
ගාල්ෙල් වටිනාම තැන. ෙමතැන පර්චස් එකක් ලක්ෂ 10කටත්
වැඩියි. එතෙකොට මට අයිති ඉඩෙම් අක්කර හතරට ආසන්න
පමාණෙයන් තමයි ෙම් පාරට යම් කාලයක ගිහිල්ලා තිෙයන්ෙන්.
ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොකෙළොත් යම් දවසක
රජයට තමන්ෙග්ම ඉඩම්වලට ෙලොකු වන්දියක් ෙදන්න ෙවනවා"
කියලා එතුමිය "රාවය" පුවත් පතට කියා තිෙබනවා.
දැන් ෙම් කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ගාල්ල, ෙකොටුෙව්
ඉඩම් නිරවුල් කරෙගන යනවා. ෙමොකක්ද සැලසුම? ෙකොළඹ
ඉඩම් පවරාෙගන යනවා. ෙමොකක්ද සැලසුම? ෙම් අක්කර
තුන්කාලක පමාණය ගැන කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, තිකුණාමලෙය් සාම්පුර්වල වර්ග කිෙලෝමීටර්
620කට අධික පමාණයක් අද ඉන්දියාවට දීලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ
දිස්තික්කයට වඩා ෙලොකුයි. ඒවා ගැන කථාවක් නැහැ. ෙම්
මිනිස්සු අවුරුදු තුන්සිය ගණනක් පාවිච්චි කරපු පාර තිෙබන
අක්කර කාලක්, භාගයක් වන පමාණය ගැන කථා කරනවා.
ෙකොළඹ ඉඩම් විතරක් ෙනොෙවයි, මුහුදත් විෙද්ශීය සමාගම්වලට
ෙදනවා. වටිනා ඉඩම් ෙදනවා. ඒ මිනිස්සු අවුරුදු ගණනක් පදිංචි
ෙවලා හිටපු ඉඩම ෙකොල්ල කන්න හදනවා. ඒ නිසා හරි
පැහැදිලියි, රජෙය් එක පතිපත්තියක් අනුව තමයි ෙම් වැඩ
කරන්ෙන් කියන එක. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම අහන්නට ඕනෑ,
පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, ෙසෝමාවතී රක්ෂිතෙය්, සාම්පූර්වල,
ෙකොළඹ වටිනා ඉඩම් ෙම් විවිධ ජාවාරම්කාරයන්ට,
ෙකොම්පැනිවලට ෙදද්දී, ෙම් මිනිස්සු අවුරුදු ගණනාවක් පදිංචි
වුණු ෙම් ඉඩම් කැබැල්ල ගන්න යන්ෙන් ඇයි කියලා. ඔවුන්
නීත්යනුකූලවම පදිංචි ෙවලා සිටින ඉඩම් කැබැල්ල ගන්න
යන්ෙන් ඇයි? ඒකට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ජනතාවට වග කියන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒකට ඉඩ දිය යුතු
නැහැ කියලා මා හිතනවා. ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන,
ෙම් වන තුරු ඒ ගැන පසිද්ධිෙය් කථා ෙනොකළ ආණ්ඩු
පක්ෂෙය්ත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය්ත් සියලු ෙදනා ෙම්කට විරුද්ධයි
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. නිලධාරින් සියලු ෙදනාම විරුද්ධයි.
නමුත් දැන් ෙම් කියා මාර්ගය ගනිමින් සිටින්ෙන් ජනාධිපතිතුමා
විසින් පත් කරපු විධායක බලතල සහිත ආණ්ඩුකාරවරියයි. ඒ
නිසා තමයි අද මට ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න
සිදු වුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය,
රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කියලා.
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එතුමිය කියනවා, "මම ෙම්ක ෙකොෙහොමත් කරනවා" කියලා.
එෙහම කරන්න බැහැ. රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. ඒ නීතිය කාටත්
අදාළයි. ඒෙක ෙවනසක් වන්නට බැහැ. එෙහම ෙවනසක් වුණා
නම් තමයි පශ්නයක් ෙවන්ෙන්. ඒ නීතිෙය් බලය එක එක්ෙකනාට
එක එක විධියට පාවිච්චි කරන්නට ඉඩ දිය යුතු නැහැ. එම
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන්, ඒ පදිංචිකරුවන් 14 ෙදනා ෙහෝ
පන්සල ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි මා ෙම් සභාව කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් පදිංචියට ඉඩ දිය යුතුයි.
ඒක පදිංචිකරුවන්ෙග් අයිතිය. පාර සම්පූර්ණෙයන් විවෘත කළ
යුතුයි. ඇයි? 1988 දී වහලා, කාෙග් ෙහෝ අඩු පාඩුවක් නිසා පාෙර්
එක ෙකොටසක් ඇරුෙණ් නැත්නම් ඒක අරින්නට ඕනෑ ඒ
පදිංචිකරුවන්ට විතරක් ෙනොෙවයි; ගාල්ල දිස්තික්කයට විතරක්
ෙනොෙවයි. Google map එෙක් ඒ පාර ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකටද? ෙල්ඩි හිල් ෙහෝටලය සහ ඒ පන්සල පිහිටා තිෙබන එම
ස්ථානය ගාල්ෙල් තිෙබන ඉහළම තැනක්. මුළු ෙලෝකෙය්ම සිටින
මිනිසුන්ට ගාල්ල නගරෙය් සුන්දරත්වය බලන්න එහා ෙමහා
යන්න තිෙබන ඒ පාර විවෘත කළ යුතුයි. ඒ නිසා මා ෙම් ගරු
සභාවට ෙයෝජනා කරනවා ෙම් ඉහළ ඩික්සන් පාර සම්පූර්ණෙයන්
අරින්න මැදිහත් වන්න කියලා. පහළ ෙග්ට්ටුව අරින්න ඕනෑ.
ආණ්ඩුකාර නිල නිවාසයට යන්න ෙග්ට්ටුවක් දමා ගන්න ඕනෑ
නම් ඒක ඉඩෙමන් දමා ගන්න. පාරක් වහන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, සාමාන්ය මිනිෙහක්
රජෙය් ඉඩමක පාරක් වැහුෙවොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා.
ෙමලහකටත් ඒ මනුෂ්යයාව කූඩුවට දමලා.
ආණ්ඩුකාරතුමිය ෙම් නිෙයෝග නිකුත් කරන එක නවත්වන්න
ඕනෑ. ෙටලිෙකොම් එකට, ෙලෙකෝ එකට, ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලයට, නාගරික ෙකොමසාරිස්ට, කුණු
ටැක්ටරයට ෙම් නිෙයෝග නිකුත් කරන එක, නගර සභා
මන්තීවරුන්ට බලපෑම් කරන එක නවත්වන්න ඕනෑ. ඒ මිනිසුන්ට
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව නීතිය අනුව වැඩ කරන්න ඉඩ ෙදන්න.
රෙට් සාමාන්ය සම්පදාය අනුව වැඩ කරන්න ඒ අයට ඉඩ ෙදන්න.
බලපෑම් කරන්න එපා. එම පාෙර් අෙනක් ෙකොටස අත්හැරලා, අර
හදන්න තිෙබන ෙග්ට්ටුව හදලා ආණ්ඩුකාර නිවසට අදාළ ඉඩෙම්
ගහගන්න. අපි කාටත් නිදහෙසේ ෙම් පාෙර් යන්න අයිතිය ෙදන්න.
ඒක ජනතාවෙග් අයිතියක්. ඒක රෙට් අද ජීවත් වන, ඒ වාෙග්ම
ෙහට උපදින සියලු ෙදනාෙග්ම අයිතියක්. ඒ අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ.
ෙම්ක මෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මම ෙම් පශ්නය
ගැන ආරංචි ෙවලායි ෙසොයාෙගන ගිෙය් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. අසාධාරණ ෙද්වල් ඉවසන්නට ෙනොෙවයි අෙප්
ගුරුවරුන් අපට උගන්වා තිෙබන්ෙන්. අපට ෙද්ශපාලනෙය්දී
ඉගැන්වූෙය් අසාධාරණය ඉවසන්නට ෙනොෙවයි, ඒකට විරුද්ධව
සටන් කරන්නයි. ඒ නිසා ෙම් අසාධාරණය සිදු වන්ෙන් ලංකාෙව්
එක පුරවැසිෙයකුට නම්, ඒකට විරුද්ධව සටන් කරන එක අෙප්
වගකීමක්. එෙහම නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි සිටින එෙක්
ෙත්රුමක් නැහැ.
ෙම් ෙද්ට විරුද්ධව කථා කරන්ෙන් නැත්නම් මම ගාල්ල
නගරෙය් ඉන්න එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ. ඒකයි මම ෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් කියනවා, ඒ අසාධාරණ
මැදිහත්වීම වහාම හකුළා ගත්ෙත් නැත්නම් ඒකට වග කියන්න
ෙවන්ෙන් ආණ්ඩුවට කියලා. ආණ්ඩුකාරතුමිය නිල නිවාසය
වහලා, එෙහම නැත්නම් කාට හරි දීලා යයි. හැබැයි, අපි ඉන්න
ඕනෑ; ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඉන්න ඕනෑ; ෙම් රෙට්
පුරවැසියන් ඉන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.
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ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඒ නිසා මම කියනවා, වහාම ෙම් කියා මාර්ගය නවත්වන්න
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මතක තියා ගන්න ෙලොකු
නැව් ගිෙලන්ෙන් කුඩා සිදුරුවලින් කියන එක. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන්
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු විනිශ්චයකාරවරෙයකු
වූ ඔබතුමා මූලාසනෙය් තබාෙගන ගාලු ජනතාවෙග් දුක්
ගැනවිල්ලක් ගැන අෙප් අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද
සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව මා ඉතාම ඕනෑකමින් යුතුව ස්ථිර
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම අත්තෙනෝමතික
අන්දමින් වසා දැමීමට සූදානම් වන්ෙන් ගාල්ෙල් කවුරුත් ෙහොඳින්
දන්නා, නිතරම යන එන ෙබොෙහොම පසිද්ධ මාර්ගයක් වුණු ගාල්ල
මහ නගර සභාවට අයත් ගාල්ෙල් ඉහළ ඩික්සන් පාරයි - Upper
Dickson Road එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම පාර
ගාල්ල නගරෙය් තිෙබන ෙපොදු මාර්ගයක් ෙලස වසර 300කට
අධික කාලයක් තිස්ෙසේ ජනතාව පරිහරණය කරනවා. එම පාර
1907, 1968 ගාලු නාගරික සැලසුම් පිඹුරුපත්වලත් ඉතාම
පැහැදිලිව ෙපන්වා දී තිෙබනවා. කඩවීදිය දකුණු පසින් විහිෙදන
වරිපනම් අංක 1න් පටන් අරෙගන වරිපනම් අංක 34න් අවසන්
වන ඒ පාෙරන් ෙදපස තිෙබන ෙගවල්වලටත් පෙව්ශය ලබාෙගන
තිෙබන බව 1968 පිඹුරුපත්වලින් පැහැදිලිව ෙපන්වා දී
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි
වසා දමන්න උත්සාහ කරන ෙමතරම් කලක් භාවිතා කළ පාර
1972 දිසාපතිතුමා ඉල්ලුම් කර මැනුම් කළ ගා/400 පිඹුරුපෙත්ත්
ෙපන්වා දී තිෙබනවා. දිසාපති බංගලාවට ඇතුළු වන තැන ඉහළ
ඩික්සන් පාර නමින් සහ ෙරසිඩන්ස් පාර නමින් ෙපන්වා දී
තිෙබනවා. සියලුම පිඹුරුපත්වලට අනුව එය ෙපොදු මාර්ගයක් වන
අතර, ගාලු මහ නගර සභාව විසින් නඩත්තු කළ නගර සභාව
සතුව තිබුණු පාරක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්ෂ 2006 දී ගාලු නගර
සභාෙව්දී ෙයෝජනා සම්මත කරලා, නාගරික ෙකොමසාරිස්තුමා,
නගරාධිපතිතුමා, නාගරික ඉංජිෙන්රුතුමා, ඒ සියලුම ෙදනා
අත්සන් කළ වීදි නාම ෙල්ඛනෙය් පාරවල් 148 ඇතුළත අංක 26න්
ෙම් ඉහළ ඩික්සන් පාර ෙපන්වා දී තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර මාර්ග පද්ධතිෙය්ත් ෙම් පාර ෙපන්වා දී
තිෙබනවා. ඉතින් විනිශ්චයකාරවරෙයක් වුණු ඔබතුමා
මූලාසනෙය් ඉඳෙගන දැන් ෙවන ෙකොට ෙත්රුම් අරෙගන ඇති ඒ
පාර වහන්න සුදුසු පාරක්ද නැද්ද කියන එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හදිසි අවස්ථාවක ආරක්ෂිතව
පිට ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබන ගාලු නගරය ආසන්නෙය්
තිෙබන පාරක් තමයි ඒ පාර. ෙමොකද, ඒක ෙර්ල් ෙග්ට්ටු නැති
පාරක්. ඒ පාර ආපදාවකදීත් ඉතාම පෙයෝජනවත් මාර්ගයක් බව
සුනාමි ව්යසනය ෙවලාෙව්දී ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ගාල්ල
නගරය ආසන්නෙය්ම ඇති ආරක්ෂිතව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්
පාරක් බව එවැනි අවස්ථා කිහිපයකදීම ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම සුනාමි ව්යසනය ෙවලාෙව්දී ඒ බව ඔප්පු ෙවලා
තිෙබනවා. විශාල පිරිසක් දිනපතාම භාවිත කරන, සෑෙහන
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පිරිසක් පදිංචි ෙවලා ඉන්න නිවාසවලට යන පාරක් විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙබෞද්ධ ජනතාව වැඳුම් පිදුම් කරන ශී ඥාෙණෝභාස
ෙයෝගාශමය කියන ෙබෞද්ධාගමික සිද්ධස්ථානයකුත් ඉහළ
ඩික්සන් පාෙර් පිහිටා තිෙබනවා. ෙපොෙහොය දවසට දහස් ගණනක්
ඒ පන්සලට යන එන හැටි අපි ඕනෑම ෙකෙනකුට දකින්න
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර ඉතාමත්
අත්තෙනෝමතික විධියට වසා දමන්න කරන උත්සාහය පිළිබඳව
ගාලු ජනතාව කථා කරන්ෙන් ඉතාම කලකිරීෙමන් යුතුවයි. දැන්
ෙම් ගරු සභාව තුළ බැලුෙවොත් මහජන ඡන්දෙයන් ආපු අෙප් අජිත්
කුමාර මන්තීතුමා එක පක්ෂයක් නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක්.
මම ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයක් හැටියටයි. මම විශ්වාස කරනවා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
හිටියත් අෙප් මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමාත් ෙමම ෙයෝජනාවට
එතුමාෙග් මතය අෙප් විධියටම මතු කරයි කියලා. ෙමොකද,
ජනතාවෙග් හද ගැස්ම දන්නා උදවිය හැටියට තමයි අපි ෙම් ගරු
සභාව නිෙයෝජනය කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැයි මාසෙය් සිට එම පාෙර්
වීථි ලාම්පු විසන්ධි කර තිෙබනවා. ෙග්ට්ටුවක් දමන බවට
පදිංචිකරුවන්ට දැනුම් දී තිෙබනවා. මැයි 16වැනි දා නිෙයෝග
නිකුත් කර තිෙබනවා, එම පාෙර් පදිංචිකරුවන්ෙගන් වරිපනම් බදු
අය කිරීම නතර කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිෙබනවා ලු, එම පාෙර්
පදිංචිකරුවන්ෙග් ජල සැපයුම නතර කරන්න කියලා. එම පාෙර්
කැළි කසළ ඉවත් කිරීමත් නතර කරන්න කටයුතු කරලා තිබුණා
ලු, නගර සභාවට එවැනි උපෙදසක් ලැබිලා. ජුනි 11වැනි දා
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගෙම් නිලධාරින් ඇවිත් එම පාෙර්
පදිංචිකරුවන්ෙග් දුරකථන සැපයුම් විසන්ධි කරන්න ඔවුන්ට
නිෙයෝග ලැබිලා තිෙබනවා කියන එකත් පදිංචිකරුවන්ට දැනුම් දී
තිෙබනවා. එම නිෙයෝග ෙකොෙහන්ද ආෙව්, කාෙගන්ද ආෙව්
කියන එක ගැන ඇත්ත වශෙයන්ම මට අවෙබෝධයක් නැහැ.
ජනතාවට එම පාර වහන්න යනවාය කියන කාරණය ගැන විතරයි
ඇත්ත වශෙයන්ම මට අවෙබෝධයක් තිෙබන්ෙන්. වහන්න කිව්ෙව්
ෙකොෙහන්ද, කවුද ඒකට මැදිහත් වුෙණ් කියලා ඇත්තටම මට
කිසිම අවෙබෝධයක් නැහැ. නමුත් මට අදාළ වුෙණ් එම පාර
වහන්න යන එක නතර කිරීම සඳහා ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය
ෙයොමු කිරීම ගැනයි. ඒ නිසායි මම ෙමම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න
කල්පනා කෙළේ. ඒ අනුව ෙම් සියලුම කාරණා ගැන අවධානය
ෙයොමු කරලා දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ගාලු ජනතාව පරිහරණය කළ
එම පාර තවදුරටත් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ජනතාවෙග් භාවිතය සඳහා
විවෘත කර තබන ෙලස ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතා ඡන්දෙයන්
ෙත්රී පත් වූ ජනතා නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට ෙමම ගරු සභාවට
අෙප් අජිත් කුමාර ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව මම
ස්ථිර කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම කාරණය මම
ඔබතුමාෙග් අවධානයට විෙශේෂෙයන් ෙයොමු කරවනවා. ෙම් වාෙග්
ෙවලාවක අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය හැටියට කථා කරනවා විතරක්
ෙනොෙවයි.
ආණ්ඩු
පක්ෂෙය්
අයටත්
මම
කියනවා,
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ හැටියට කල්පනා කරන්න කියලා. ෙහට
අනිද්දා ජාතික මැතිවරණවලට ආණ්ඩුවක් හැටියටත් මුහුණ
ෙදන්න සිදු වනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන විට ෙදතුන්
පාරක් කල්පනා කරලා, සාධාරණය තීරණය කරන්න කියලා
ඉල්ලා සිටිමින් නැවත වතාවක් ෙමම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන බව
සඳහන් කරමින් මා නිශ්ශබ්ද වනවා.

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අජිත් කුමාර මන්තීතුමන්
විසින් ඉදිරිපත් කළ, ඒ වාෙග්ම ගයන්ත කරුණාතිලක
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මන්තීතුමන් විසින් ස්ථිර කළ ෙයෝජනාෙව් අන්තර්ගතය
සම්බන්ධෙයන් ගාල්ල නගරෙය් ෙද්ශපාලනික නායකත්වය
විධියටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්
සභාපතිවරයා විධියටත් මම යම් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළ යුතු
ෙවනවා.
ෙම් මන්තීතුමන්ලා ෙදෙදනාම පකාශ කළ විධියට, ෙම් කියන
ලිපි ෙල්ඛනවල තිෙබන තත්ත්වයන් ෙකෙසේ ෙවතත් එම මාර්ගය
අප දන්නා කාලෙය් ඉඳන් භාවිත කරන ලද මාර්ගයක් කියන එක
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒක
මහ ජනතාව විසින් කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ භාවිත කරන ලද
මාර්ගයක්. 1988, 1989 කාලෙය් එම ස්ථානෙය් හමුදා කඳවුරක්
තිබුණු අවස්ථාෙව් ආරක්ෂාව සඳහා එම මාර්ගය වසා දමන්නට
ෙයදුණා. ඒ කථාවත් ඇත්ත. එම මාර්ගෙය් යම් ෙකොටසක්
ජනතාවෙග්
ඉල්ලීම
මත
පසු
කාලීනව
එක්තරා
ආණ්ඩුකාරවරෙයකු යටෙත් විවෘත කරන්නට ෙයදුණා. එක
ෙකොටසක් විවෘත කළා. ඉතුරු ෙකොටස විවෘත කිරීම සිද්ධ වුෙණ්
නැහැ. නමුත් අද වන ෙකොට ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය
සම්බන්ධෙයන් නීති-රීති, ෙල්ඛන යන සියල්ල කවරක් වුණත්,
ඒවාෙය් නීතිමය තත්ත්වයන් කවරක් වුණත් අපි මහජන
ඡන්දෙයන් පත් වුණු උදවිය විධියට, මහ ජනතාව නිෙයෝජනය
කරන මන්තීවරු විධියට, ගාල්ෙල් ජනතාව ගමන් කරමින් තිබූ
පාරක් වැෙහනවා නම් ඒකට විරුද්ධව නැඟී සිටිනවාය කියන එක
අපි ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පළමුවැනි ෙයෝජනාව ඇවිල්ලා ගම්
වැසියන් දැනුවත් කරලා, රාජ්ය නිලධාරින් දැනුවත් කරපු
අවස්ථාෙව් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපතිවරයා විධියට මම
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, නගර සභාව, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් කියන ආයතන
සියල්ලම කැඳවලා එම තීරණය කියාත්මක කරන්න එපාය කියන
තීන්දුව ඒ අයට දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණා ටික දැනට
කියාත්මක මට්ටෙම් නැහැ. ෙම් කටයුතු කරන්න එපා කියන
නිෙයෝගය සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට මම
ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් යම් යම් අවස්ථාවලදී නැවත නැවත,
නැවත නැවත ෙම් තත්ත්වය මතු වන නිසාම, ෙග්ට්ටුවක් දැමීම
සහ පාර වැසීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැනුවත්
කරන්න අපට සිදු වුණා. මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න
ඕනෑ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ෙම් වන විට දැනුම් දීලා තිෙබනවා
ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාවක් පැන ෙනොනඟින
බව. ෙම් තිෙබන රාජ්ය පරිපාලන ව හෙය් යම් කිසි බලයක්,
නාමික බලයකට වඩා බලයක් සම්බන්ධීකරණ කමිටු
සභාපතිවරයාට ලබා දීලා තිෙබනවා. සම්බන්ධීකරණ කමිටු
සභාපතිවරයා හැටියට මට පැවරී ඇති ඒ බලතල පකාරව
තීන්දුවක් දීලා දැනට ෙම් කටයුත්ත නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ෙම් කටයුත්ත නතර කිරීමට
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක
ෙනොෙව්විය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි, යම්
ෙහයකින් යම් කිසි අත්තෙනෝමතික කියා මාර්ගයක්,
අත්තෙනෝමතික සිතුවිල්ලක් නිසා යම් කිසි ආකාරයකින් ෙම්
පාරට ෙග්ට්ටුවක් දමන්න, ෙම් පාෙර් වරිපනම් ෙවනස් කරන්න,
ජල සැපයුම ෙවනස් කරන්න කියන කුමන ෙහෝ කර්තව්යයකට
එළැෙඹනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් සම්පූර්ණ විෙරෝධය පළ
කරනවා. එවැනි කියාවක් සිදු වනවා නම් අපි ෙහොඳින් ෙහෝ
නරකින් පාරට බැහැලා, වීදි බැහැලා විරුද්ධ වනවාය කියන
කාරණය ෙම් සභාෙව්දී පැහැදිලිවම කියනවා. අපි මහජන
ඡන්දෙයන් පත් ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන්
ෙපනී සිටිය යුතුම ෙවනවා.
තම බල පමාණය අබිබවා ගිහින් සිදු කරන ෙම් කියාදාමය,
පැහැදිලිවම ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඒ පුද්ගලයන්ට ඒ තරම්
සුබවාදී ෙනොවන බවත් සඳහන් කරනවා. ෙකෙසේ වුණත්, ෙම්
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කර්තව්ය කියාත්මක ෙනොකිරීෙම් වගකීම අපට තිෙබනවා. අපි වග
කිව යුතු රජයක් විධියට ෙමම කියාදාමය කියාත්මක කිරීමට ඉඩ
ෙනොෙදන බවත් ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා
විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව
සම්බන්ධෙයන් මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යාංශය
පැත්ෙතන් අදහස් ස්වල්පයක් පළ කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම
පිළිබඳව සියලු පාර්ශ්වයන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මාර්ගය ගාල්ල මහ නගර සභාවට අයිති
මාර්ගයක්. ෙම් මාර්ගෙය් නම ඉහළ ඩික්සන් මාර්ගය. මාර්ගෙය්
දිග මීටර් 800යි. මාර්ගෙය් පළල මීටර් 3යි. මාර්ගෙය් ස්තරය
asphalt කරලා තිෙබනවා; තාර සහ carpet ෙයොදා තිෙබනවා. ෙම්
මාර්ගෙය් ෙග්ට්ටුව ඉදි කරලා තිෙබන්ෙන් 1989 වසෙර්දී. 1989
වසෙර්දී ඒ කළ කාර්යය පිළිබඳව ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමාත්,
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාත්, අෙප් ගරු මනූෂ
නානායක්කාර මන්තීතුමාත් සඳහන් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙමහිදී ෙමම
ගරු සභාව නිෙයෝජනය ෙනොකරන මහත්මියක් ගැනත් සඳහන්
වුණා. එතුමියට ෙම් ගරු සභාවට අදහස් ෙයොමු කිරීමට අවස්ථාවක්
ෙනොමැති නිසා, ෙමම ගරු සභාවට ෙම් කාරණය පිළිබඳ නිවැරදි
අදහස් ඉදිරිපත් විය යුතුයි කියා මා සිතනවා.
රටක මාර්ගයක් සකස් කිරීමට හැකි වන්ෙන් රෙට් පවතින
නීති-රීති රාමුව තුළයි. රෙට් ජනතාවට, මිනිසුන්ට මාර්ගයක් අවශ්ය
නම් පවතින නීති - රීති රාමුව යටෙත් මාර්ගය අත්පත් කරෙගන ඒ
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙම් කියාදාමය සඳහා කටයුතු කිරීමට සිදු
ෙවනවා. අද අපි කථා කරන ෙම් මාර්ගය මට ලැබී තිෙබන
වාර්තාව අනුව වසර ගණනාවක් පැරණි මාර්ගයක්. ඒ මාර්ගෙය්
ජීවත් වන ජනතාව වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් මාර්ගය පාවිච්චි
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යම් කිසි ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත, ඉතිහාසෙය් පැන නැඟුණු අවශ්යතාවක් මත - ඒ මාර්ගය සඳහා එක
ෙග්ට්ටුවක් දාලා තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙකොෙහොම හරි
ෙම් මාර්ගය පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. නමුත් වර්තමානෙය්
ෙමොනයම් ෙහෝ පශ්නයක් මත ඒ මාර්ගය වසා දමන්න කටයුතු
කරනවා නම්, ඒක රජෙය් පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි කියන එකයි
අප ෙම් ස්ථානෙය්දී පැහැදිලිව පකාශ කරන්ෙන්. ඒ ගැන, පශ්න
කළා ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, මාර්ගය වසා
දැමීම රජෙය් පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වසා තිබුණ මාර්ග
ඇරිෙය් මහින්ද චින්තන යටෙත්යි. ෙම් රෙට් පාරවල තිබුණු බාධක
- barriers - ඉවත් කෙළේ මහින්ද චින්තන යටෙත්යි. ෙම් රෙට්
ජනතාවට යම්කිසි හානියක්, ගැටලුවක්, පශ්නයක් එනවා නම් එය
විසඳීමට මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ ෙපරට එනවා. අද ෙම්
පශ්නය පිළිබඳව ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අජිත්
කුමාර මන්තීතුමා කථා කළා වාෙග්ම, ගාල්ල දිස්තක්කය
නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙමන්ම, විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ද කථා කළා. ඊට අමතරව ජනාධිපතිතුමාත් දැනුවත්
කරලා තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ජනතාවට, ඒ වාෙග්ම
ගාල්ල පෙද්ශෙය් ජනතාවට ෙම් මාර්ගය වැසීම නිසා ඇති වන
බාධා, ගැටලු පිළිබඳව නිවැරැදිව හිතලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කළ යුතු ආකාරය ගැන ජනාධිපතිතුමා නිවැරැදි උපෙදස් ලබා
දුන්නා. එම නිසා, රජෙය් පතිපත්තිය ජනතාවට හානි කිරීම ෙනොව
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කිරීමයි. ෙම් කියන මාර්ගය concrete
කරන්න නැත්නම් asphalt කරන්න මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
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උපෙයෝගි කරගත්තා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඒ කටයුත්තට
සහෙයෝගය දුන්නා. ෙම් පශ්නය ඉදිරියට ඇති ෙනොවන්න
විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන අමාත්යාංශයත්, ඒ වාෙග්ම
මහාමාර්ග අමාත්යාංශයත්, ගාල්ල මහ නගර සභාව සහ එහි මහ
ජන නිෙයෝජිතයනුත් එකතු ෙවලා පියවර ෙගන තිෙබනවාය, ඒ
ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමට ෙම් වන
විටත් කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන එක මා මතක් කරනවා. මම
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ, පළාත් පාලන අමාත්යාංශයත්
ෙම් පිළිබඳව අදාළ පියවර ෙගන තිෙබන බව. ඒ ජනතාව යම්
පීඩාවකට පත් වනවා නම්, විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ
පිළිබඳව නිසි උපෙදස් ලබා දීලා ෙම් වන විටත් නිවැරැදිව කටයුතු
කර තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදනවා.

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

ராட்சி, மாகாண

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු
අජිත් කුමාර මහතා ඉදිරිපත් කරපු සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ඒ වාෙග්ම
ගාල්ල පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් ගරු සභාපති මනූෂ
නානායක්කාර මැතිතුමා අෙප් රජය පැත්ෙතන් පැහැදිලි පිළිතුරක්
ලබා දුන්නා කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මහාමාර්ග
අමාත්යවරයා වශෙයන් ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල ඇමතිතුමා
පිළිතුරු ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යවරයා වශෙයන් මම කියනවා අප ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා
බැලූ බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා
ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මා පැහැදිලි කරන්න
ඕනෑ. ඩික්සන් පාෙර් එක් පෙසකින් ඉදි කර ඇති ෙග්ට්ටුව ගැන
එතුමා කිව්වා. ඒක මුලින් පැවැති ෙග්ට්ටුවම තමයි. එහි අෙනක්
පස ෙග්ට්ටුවක් ඉදි කිරීමට කටයුතු කර නැහැ. ගාල්ල මහ නගර
සභාව එම මාර්ගෙය් කසළ ඉවත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරනවා. ඒ
වාෙග්ම වීදි පහන් ද විසන්ධි කර නැහැ. ඩික්සන් පාර හරහා
නිෙවස්වලට ලබා දී ඇති විදුලිය, ජලය, දුරකථන සැපයුම් ද ඉවත්
කර නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 ජූලි 14වැනි දින පැවැති
ගාල්ල දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දීත් ෙම් පිළිබඳව
සාකච්ඡාවට භාජන වුණා. යම් ගැටලුවක් පවතී නම් ඒ පිළිබඳව
ෙසොයා බලා කටයුතු කරන බව දකුණු පළාෙත් ගරු පධාන
අමාත්යතුමා පකාශ කර තිෙබනවා. අපි ෙම් පිළිබඳව
නිරන්තරෙයන් විමසිලිමත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය්
ජනතාවට කිසිම අවහිරයකින් ෙතොරව එම මාර්ගෙය් යන්න
එන්න, අවශ්ය කරන පහසුකම් සලසන්න අප කටයුතු කරනවාය
කියන එක පළාත් පාලන අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් අපි සඳහන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 7.05ට, 2014 ජූලි 23වන
බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 7.05 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

ைல 23,

Adjourned accordingly at 7.05 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
23rd July, 2014.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம் அவர்களால் ேகட்கப்
பட்ட, இன்ைறய ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் உள்ள 4559/’13
இலக்க வினா க்கு விைடயளிப்பதற்கு, னர்வாழ்வளிப் ,
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
அைமச்சர் மாண் மிகு
சந்திரசிறி கஜதீர ஒ மாத கால அவகாசம் ேகாாி ள்ளார்.

1 වන පශ්නය
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මන්තීතුමා විසින් අසා ඇති අද දින
න්යාය පතෙය් සඳහන් අංක 4559/ 13‘දරන පශ්නවලට
පිළිතුරු දීමට පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත්ය ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා මාසයක් කල් ඉල්ලා ඇත.

The Hon. Chandrasiri Gajadeera, Minister of
Rehabilitation and Prison Reforms has requested one
month's time to reply Question No. 4559/’13 raised by
the Hon. Mohamed Aslam appearing in today’s Order
Paper.

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

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

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

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