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විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 - [පහෙළොස්වන ෙවන් කළ 
දිනය]: 

 [ශීර්ෂ 114, 306, 307 (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා); ශීර්ෂ 
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தைலப்  176 ( ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. 

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත 

පිළිගන්වමි. 

(1) මාතෙල්, තැන්න, ගෙන්ෙගොඩ, බද්ෙද්ෙගදර යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.එම්. විකමසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මාතෙල්, පලාපත්වල, කිරුලගම, අංක 50/8 දරන 
සථ්ානෙයදි පදිංචි ඒ.පී. විෙජ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) කටුෙදණිය, දුඹුෙකොළ, අංක 188/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.එම්.ජී. යුවරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) මාතෙල්, ඕවිලිකන්ද, කිරිමැටියාව, අංක 44 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි අයි.පී. උපාරිස ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) නාලන්ද, අලුෙගොල්ල, විජය මාවත, අංක 316/4 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එච්.ජී.එස.්ෙක්. ෙපේමකීර්කි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) මාතෙල්, අගලවත්ත පාර, අංක 20/ඒ දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්ජී. රත්නදිවාකර මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
 ෙපත්සම; සහ 

(7) මාතෙල්, අලුවිහාරය, සමන්දාව පාර, නිකෙකොටුවවත්ත, 
අංක 116/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එච්.එම්. 
විෙජ්ෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළියන්දල, බිම්බාරාම පාර, අංක 41/1 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.එම්. ටිකිරි බණ්ඩා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය 

පිළිගන්වමි. 
(1) ෙගලිඔය, ගුරුෙදණිය, අංක 84/සී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 

ඒ.ජී.ෙක්.එස.් ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) ෙප්රාෙදණිය, ෙදහිෙදණිය, අංක 53 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි එච්.එම්.ටී.බී. ෙහේරත් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(3) ෙපොල්ෙගොල්ල, පහළ ගුන්නෑපාන, අංක 192 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.එස.්බී. ගලෙගොඩ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) නාවලපිටිය, ෙදහිද, වැෙව්ගම, අංක 181 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි සමන් ඉන්දික අතපත්තු මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5)  කිරිබත්කුඹුර, රණුන්ෙදණිය පාර, අංක 22/1සී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි  ඩබ්ලිව්.එම්. සව්ර්ණ විෙජ්සුන්දර 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(6) හන ේදසස්, යාෙලෙගොඩ, අංක 313/සී දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි වයි.බී. විෙජ්රත්න බණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) දඹුල්ල, කණ්ඩලම පාර, සිසරවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඒ.එම්.යූ.පී.ෙක්. අත්තනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) ඉනාමළුව, ඉනාමළුවගම යන ලිපි නෙයහි පදිංචි 
අයි.අයි.ඩබ්.ඩබ්.එන්. බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) ඉබ්බාගමුව, කඳුලව පාර, 'ෙදවිතිළිණ' යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එල්.සී.එල්.එස.් මහානාම මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් අට 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) කිරිබත්ෙගොඩ, මාෙකොළ පාර, අංක 210/11 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.පී. අෙයෝමි අෙබ්දීර මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කළුතර උතුර, ආබෲ පාර, අංක 49/17 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී. ජයරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) බුත්පිටිය, පිළිකුත්තුව, අංක 136 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.සී. අතුල කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ගෙන්මුල්ල, තිබ්ෙබොටුෙගොඩ, ගැමුණු මාවත, අංක 72 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී. චාර්ලිස ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(5) ගම්පහ, ලක්ෂ්මි පාර, අංක 167/2/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
පී.ඒ. පල්ලියගුරු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) යක්කල, අලුත්ගම -  ෙබෝගමුව, ෙමොනරතැන්නවත්ත, 
පල්ලිය පාර, අංක 125/8 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.එම්.පී.සී. රත්නායක මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) මිනුවන්ෙගොඩ, ෙබොරෙගොඩවත්ත, ෙහළසිරි මාවත, අංක 06 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.පී.එම්. පතිරණ 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(8) මුදුන්ෙගොඩ, මාහරගම, සියනෑ විෙල්ජ් යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
(1) කලුතර දිසත්ික් කම්කරු කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන ඩී.එම්. 

ෙහේවවිතාන මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) කුරුණෑගල, යන්තම්පලාව, සුන්දරාෙපොල පාර, අංක 543/1 

දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි මහින්ද කරුණාෙසේකර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මතුගම, යටෙදොලවත්ත, ෙබෝදරගම පාක්, අංක 41 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. සුමිත් ෙපේමලාල් පනාන්දු 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න.  

ෙමහිදී ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, අපට කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදය තිෙබන නිසා, පශ්න ඇසීෙම්දීත්, පිළිතුරු 
දීෙම්දීත් කාලය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Sir, there will be a  Cabinet Meeting  at 7.00  o' clock  

in the evening.  So, we will proceed without a lunch 
break, so that  we can adjourn Parliament early.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 -50/'15- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට ෙම් පශ්නය ෙයොමු 

කරන්න ඕනෑ, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශයටයි. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නය වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය ෙවත ෙයොමු කරන්නය 
කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙත් කර්මාන්තය අෙප් රෙට් හදවතයි. ඒ නිසා සංවර්ධන උපාය 
මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවළඳ ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලනවා, ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව එතුමාටත් යම් වග කීමක් තිෙබන නිසා ෙම් 
කාරණයට සංෙව්දී ෙවමින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න කියලා.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙමම පශ්නය අමාත ාංශ ෙදකටම ෙයොමු කරන්න 

කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරමු ගරු මන්තීතුමා.  
 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக்  

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 -89/'15- (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

1061 1062 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 09 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -183/'15- (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශන්ය මම පළමුවැනි වතාවට 

ඉදිරිපත් කෙළේ මීට මාස 6කට පමණ ෙපරයි. ඊට පස්ෙසේ 
අවාසනාවන්ත ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීම නිසා පශ්නය 
අවලංගු ෙවලා ගියා. අනතුරුව ෙම් පශ්නය අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළත් අදයි ෙම් සභාව හමුවට එන්ෙන්. ඇත්තටම දැන් 
ෙම් පශ්නයට ෙද්ශපාලන වටිනාකමක් නැහැ. තව සති ෙදකක 
කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම්ක මඟහැරියා 
කියලා ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු කියාමාර්ගය 
ඇතුෙළේ පශ්නය ඉදිරියට එන ෙකොට කාලය ඉක්මවා ගිහිල්ලා. ඒ 
නිසා ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් පශ්නය අලුෙතන් අහන්න ෙදයක් 
නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාෙගනුත් මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය් සම්බන්ධීකරණ කමිටු 
රැස්වීම් පවත්වපු නැති පළමුවැනි වසර තමයි ෙම්. ඒ නිසා 
ෙනොෙයකුත් පරිපාලන හා කළමනාකරණ අපහසුකම් රාශියක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා 
ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරන්න කියන 
ඉල්ලීමත් මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -239/'15- (1), ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය බැංකු සම්බන්ධෙයන් වන 

පශ්නයක් නිසා ෙමම පශ්නය අදාළ වන්ෙන් ගරු කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාටයි. එම නිසා ෙමම පශ්නය රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
අමාත ාංශයට ෙයොමු කරන්න ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
දඹුල්ල විෙශේෂ ආර්ථික මධ ස්ථානය: එළවලු 

ෙගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් 
  தம் ள்ள விேசட ெபா ளாதார நிைலயம்: மரக்கறி 

விவசாயிக க்கு நியாய விைல  
DAMBULLA DEDICATED ECONOMIC CENTRE: REASONABLE 

PRICE FOR VEGETABLE FARMERS   
    56/’15 

6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගාමීය  ආර්ථික  කටයුතු පිළිබඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) දඹුල්ල විෙශේෂ ආර්ථික මධ සථ්ානයට රැෙගන 
එන එළවලු සඳහා ෙගොවියාට සාධාරණ මිලක් 
ෙනොලැෙබන බවත්; 

 (ii) කප්පම්කරුවන් හා අතරමැදියන් විසින් ෙගොවියාට 
වංචා කරන බවත්;  

 (iii) ෙද්ශපාලන රැකවරණ මත කප්පම්කරුවන් 
කියාත්මක වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත ආර්ථික මධ සථ්ානෙය් දී ෙගොවියාට 
සාධාරණ මිලක් ලබාදීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්
කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (iii) මධ සථ්ානය තුළ කියාත්මක වන කප්පම්කරුවන් 
මැඩලීමට රජය කියාකර තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමම මධ සථ්ානය ආරම්භ කිරීෙම් අරමුණු හා 
ඉලක්ක කවෙර්ද;  

 (ii) ෙම් වන විට එම අරමුණු හා ඉලක්ක ජය ෙගන 
තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) (i) ඉහත මධ සථ්ානෙය් ඇති කඩ කාමර සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් අයිතිකරුවන්ෙග් නම් හා ලිපින කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත අයිතිකරුවන්ෙගන් රජය අය කරනු ලබන 
බදු මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම කඩ කාමර අතුරු බදු දී තිෙබන බව 
දන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එය නීති විෙරෝධී බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 (vi) ෙගොවි සංවිධානවලට හා ෙගොවි සමූපකාර 
සමිතියට ලබා දුන් කඩ කාමර ෙදෙකන් ඔවුන් 
ඉවත් කෙළේ මන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  தம் ள்ள விேசட ெபா ளாதார நிைலயத்திற்கு  

ெகாண் வரப் ப கின்ற மரக்கறிக க்காக 
நியாயமான விைல கிைடப்பதில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii )  கப்பம் வாங்குபவர்க ம் இைடத்தரகர்க ம் 
விவசாயிக க்கு ேமாச கள் 

ாிகின்றனெரன்பைத ம்; 
 (iii )  அரசியல் பா காப்பின் ேபாில் கப்பம் 

வாங்குபவர்கள் இயங்கிவ கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  ேமற்ப  ெபா ளாதார நிைலயத்தில் 
விவசாயிக க்கு நியாயமான விைலையப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii )  ஆெமனில், அவ்ேவைலத்திட்டம் யா ; 
 (iii )  நிைலயத்தில் இயங்கிவ கின்ற கப்பம் 

வாங்குபவர்கைள  த க்க அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா; 
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 (iv ) ஆெமனில், அ  எவ்விதத்தில்; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

 (இ) (i )  இந்நிைலயம் ஆரம்பிக்கப்பட்டைமக்கான 
ேநாக்கங்க ம் இலக்குக ம் யாைவ; 

 (ii )  இன்றளவில் அந்ேநாக்கங்க ம் இலக்குக ம் 
ெவன்ெற க்கப்பட் ள்ளனவா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i )  ேமற்ப  நிைலயத்தில் உள்ள கைட அைறகளின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii )  அவற்றின் உாிைமயாளர்களின் ெபயர்க ம் 
கவாிக ம் யாைவ; 

 (iii )  ேமற்ப  உாிைமயாளர்களிடமி ந்  அரசாங்கம் 
அறவி கின்ற வாித்ெதாைக எவ்வள ; 

 (iv )  இந்த கைட அைறகள் கீழ்வாடைகக்கு 
விடப்பட் ள்ளனெவன்பைத அறிவாரா; 

 (v )  ஆெமனில், அ  சட்டவிேராதமானெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (vi )  விவசாயிகள் அைமப் க்க க்கும் விவசாயிகள் 
கூட் ற ச் சங்கத்திற்கும் வழங்கப்பட் ந்த 
கைட அைறகள் இரண் மி ந்  அவர்கள் ஏன் 
அகற்றப்பட்டார்கள்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Rural Economic Affairs : 

(a) Is he aware that- 
 (i) farmers do not get a reasonable price for the 

vegetables that they bring to the Dambulla 
Dedicated Economic Centre;  

 (ii) extortionists and middlemen dupe the 
farmers; and 

 (iii) extortionists operate with political backing? 

(b) Will he state - 
 (i) whether a course of action has been 

formulated for ensuring a reasonable price 
to farmer at the above Economic Centre; 

 (ii) if so, what that course of action is; 
 (iii) whether the government has acted to 

combat the extortionists operating in the 
Centre; and 

 (iv) if so, in what manner? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) what the objectives and aims of establishing 
this Centre were; and  

 (ii) whether that objectives and aims have been 
achieved? 

(d) Will he also inform this House- 

 (i) how many trade stalls are available in the 
Centre referred to above; 

 (ii) what the names and addresses of their 
owners are; 

 (iii) how much does the government charge the 
owners as taxes; 

 (iv) whether he is aware that the stalls have been 
sub-leased; 

 (v) if so, whether he admits that sub-leasing is 
illegal; and 

 (vi) why eviction was carried out in respect of 
the two trade stalls allotted for the farmers’ 
organizations and farmers’ co-operative 
society? 

(e) If not, why?  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) සාධාරණ මිලක් ලැෙබ්. ෙගොවියා විසින් ෙකළින්ම 
පිටසත්ර ව ාපාරිකයන් ෙවත එළවලු අෙළවි 
කරන අතර, මිල තීරණය වන්ෙන් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත ෙව්.  

 (ii) එෙසේ සිදු ෙනොෙව්. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. එවැනි සිදුවීමක් ෙමෙතක් වාර්තා වී 
ෙනොමැත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) දඹුල්ල ආර්ථික මධ සථ්ානෙය් දැනට ඇති 
තදබදයට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් උතුරු පළාෙත් 
නිෂ්පාදනයන්ද එම ෙවෙළඳ මධ සථ්ානයට 
පැමිණීම නිසා එකම ෙවෙළඳ ෙපොළක අධික 
සැපයුමක් ඇතිවීමය. එබැවින් උතුරු පළාෙත් 
කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය් දැනටමත් ආර්ථික 
මධ සථ්ානයක් ඉදි කර අවසන් කර ඇති අතර, 
වවුනියාව පෙද්ශෙය් විශාල ෙතොග ආර්ථික 
මධ සථ්ානයක් ආරම්භ කිරීමට 2016 අය වැය 
මඟින් මුදල් ෙවන් කර ඇත. ඒ අනුව ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ මිල සථ්ාවර වනු ඇත.  

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) දිනකට ෙගොවි ව ාපාරික හා අෙනකුත් 
පාරිෙභෝගික ජනතාව දස දහසක් පමණ 
නිරන්තරෙයන් රැඳී සිටින සථ්ානයක් බැවින් 
ෙගොවීන්ෙග් හා ෙවෙළඳුන්ෙග් ආරක්ෂාව හා 
පහසුව උෙදසා ආර්ථික මධ සථ්ානය තුළ ෙපොලිස ්
උපෙපොළක් විවෘත කිරීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

(ඇ) (i) * එළවලු අෙළවිය සඳහා විධිමත් වූ ෙතොග ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් ආරම්භ කිරීම.  

  ෙගොවියාට ව ාපාර සඳහා සෘජුව සම්බන්ධ වීමට 
ඉඩ ලබාෙදමින් අතරමැදියන් අවම කිරීම/සීමා 
කිරීම. 

  ෙගොවිබිෙම් සිට පාරිෙභෝගිකයා අතට එළවලු 
පත්වීෙම්දී ඇති වන නාසත්ිය, එනම් පසු අසව්නු 
හානිය සඳහා පිළියමක් ෙයදීම. 
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  ගුණාත්මක එළවලු නිෂ්පාදන අෙළවිය තුළින් 
එළවලු අපනයනය දක්වා ෙගොවියා රැෙගන යාම. 

 (ii) පළමු හා ෙදවන අරමුණු දැනටමත් ඉටු වී ඇත. පසු 
අසව්නු හානිය අවම කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් 
එළවලු පවාහනෙය්දී සිදුවන හානිය අවම කර 
ගැනීම සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කිරීමට 
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ආර්ථික 
මධ සථ්ානවලට යාබදව ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
කළමනාකාරිත්වය යටෙත් ශීත ගබඩා පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීමට 2016 අය වැය ෙයෝජනා මඟින් 
පතිපාදනය ෙවන් කර ඇත. 

(ඈ) (i) එළවලු හා පලතුරු අෙළවි ඒකක  -  146 

  ආපන ශාලා   -    09 

  ගබඩා   -    01 

  බැංකු   -    01 

  සම්පූර්ණ ඒකක පමාණය  -  157 

 (ii) ඇමුණුම 01 වශෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම 
ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

 (iii) එළවලු හා පලතුරු අෙළවි ඒකක සඳහා මාසිකව 
එක් ඒකකයකින් රු.  22,755 (වැට් සහිතව)  

  ආපන ශාලාව සඳහා මාසිකව එක් ඒකකයකින්   
රු. 20,535 (වැට් සහිතව) 

  ගබඩා රුපියල් 37,185 (වැට් සහිතව) 

  බැංකු රුපියල් 25,000 (වැට් සහිතව) 

 (iv). ඔව්. 

 (v). සෑම කටයුත්තකදීම දැනට ෙපනී සිටින්ෙන් රජය 
මඟින් කඩ කාමර ලබා දී ඇති බදුකරු ෙව්. බදු කුලී 
ෙගවන්ෙන්ද එම අයම ෙව්. ෙමම තත්ත්වය මඟ 
හැරවීමට නව බදු ගිවිසුම් මඟින් නීත නුකූලව 
පියවර ෙගන ඇත. 

 (vi). පැන ෙනොනඟී. 

  ෙගොවි සංවිධානයට අංක ඊ-2-5 කඩ කාමරයද, 
සමුපකාර සමිතියට එෆ-්3-7 කඩ කාමරයද, 
ආරම්භෙය්දී එනම්, 1999.04.01 වන දින සිට ලබාදී 
ඇත. දැනටමත් එම සංවිධාන විසින්ම ෙමම කඩ 
කාමර කරෙගන යනු ලබයි. 

(ඉ) පැන ෙනොනඟී.   
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබාදීම පිළිබඳව 

මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි, කප්පම්කරුවන් සහ 
අතරමැදියන් පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා නැහැ කියා ඔබතුමා 
පිළිතුෙර්දී කිව්වා. සමහර විට ආණ්ඩු ෙවනසත් සමඟ 
කප්පම්කරුවන් වාෂ්ප ෙවලා තිෙයන්නත් පුළුවන්. විවිධ 
ආකාරෙයන් ඉන්නත් පුළුවන්. ෙම් දැන් මම අෙප් රංජිත් 
අලුවිහාෙර් මන්තීතුමාෙගනුත් ෙම් ගැන ඇහුවා. දඹුල්ල ආර්ථික 
මධ ස්ථානෙය් ෙග්ට්ටුෙවන්, වැසිකිළිෙයන්, ඇතුළු ෙවන 
ෙලොරිෙයන්, ඒ වාෙග්ම ඇතැම් කඩ කාමරවලින් කප්පම් ගැනීම 
සිදු කරනවාය කියා එතුමාත් සඳහන් කළා. මට ලිපියක් ලැබී 

තිෙබනවා. මම ඒ ලිපිය ෙපොඩ්ඩක් කියවන්නම්. "ෙම් කප්පම් 
කණ්ඩායම හඳුන්වන්ෙන්, “නාඩි කල්ලිය” කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
එන්ෙන් කිසිම මුදලක් අරෙගන ෙනොෙවයි. මුලින්ම ඒ කණ්ඩායම 
කරන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළට...." ෙම් ආදී වශෙයන් ෙලොකු 
විස්තරයක් ඒ ලිපිෙය්  තිෙබනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට ෙවලාව මදි, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාෙග් අතුරු 

පශ්නය විතරක් ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොලීසිය සහ අමාත ාංශය මැදිහත් ෙවලා -

ෙවස් වලාෙගන ෙහෝ සිවිල් ඇඳුමින් ගිහින්- ෙම් නාඩි කල්ලිය 
ඇතුළු කප්පම් කණ්ඩායම් පිළිබඳව යළි ෙහොයා බලන්න කටයුතු 
කරනවාද?  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපිට නාඩි කල්ලියක් ගැන තවම 

වාර්තා ෙවලා නැහැ. කප්පම්කරුවන් ඕනෑ තැනක  ඉන්නවා; 
පිටෙකොටුෙවත් ඉන්නවා. හැබැයි, කප්පම් ගැනීම පුළුවන් තරම් 
අවම කිරීම සඳහා අපි දඹුල්ල ආර්ථික මධ ස්ථානෙය් ෙපොලීසියක් 
ස්ථාපිත කර තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව එතුමා කියපු ෙග්ට්ටුෙවන්, වැසිකිළිවලින් කප්පම් 
ගන්න ඒවා වළක්වන්න අපි ඒ ෙසේවාවන් සියල්ල ෙටන්ඩර් කර 
තිෙබනවා. එන අවුරුද්ෙද් ඉඳලා වැඩිම මිල ගණන් ඉදිරිපත් 
කරන අයට ඒක භාර ෙදනවා. මම හිතන හැටියට එතෙකොට ඒ 
පශ්නය විස ෙඳයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

එතැන තිෙබන කඩ කාමර 146න් ඇතැම් කඩ කාමරවල 
අයිතිය තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන්ට. එෙහම නැත්නම් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් බිරින්දෑවරුන්ෙග් නම්වලට සහ 
හිතවතුන්ෙග් නම්වලට තිෙබන්ෙන්. කාමරයක මාසික වටිනාකම 
රුපියල් 13,000යි. හැබැයි, ඒ කඩ කාමර අතුරු බදු දීලා 
තිෙබනවා. ෙම්, පසු ගිය වකවානුෙව් සිදු වුණු තවත් අතුරු 
සිද්ධියක්. ෙම් සම්බන්ධයන් අමාත ාංශය නැවතත් මැදිහත් ෙවලා 
ෙසොයා බලන්න සූදානම්ද කියලා මා දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, රුපියල් 13,000ට කඩ කාමර දීලා 

නැහැ. හැම කඩ කාමරයක්ම- 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඊට පස්ෙසේ අතුරු බදු දීලා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අපි දීලා තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 22,750 ගණෙන්. අතුරු බදු දීම් 

නීත නුකූල නැහැ. එෙහම යම් කිසි අතුරු බදු දීමක් කවුරු ෙහෝ 
ෙකෙනක් කරලා තිෙබනවා නම්, අපි නීත නුකූලව කටයුතු 
කරලා, ඉන්න අයට පවරා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

දඹුල්ල ආර්ථික මධ ස්ථානෙය්දී අහිංසක ෙවෙළඳුන්ට තවත් 
අසාධාරණයක් සිදු වනවා. ෙවෙළඳුන් අරෙගන එන භවෙභෝග -
මිරිස් ටික ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් ෙද් ෙවන්න පුළුවන්-  ඉතා අඩු 
මුදලකට සංවිධානාත්මක කල්ලි මිලදී ෙගන ඒ අහිංසක ෙගොවියා 
ඉදිරිෙය්ම ඒ වාෙග් තුන් ගුණයකට විකිණීෙම් ජාවාරමක් සිද්ධ 
වනවා. 

ෙම් ජාවාරම සම්බන්ධෙයන් වාර්තාව එනතුරු ඉන්ෙන් නැතිව, 
යම්කිසි පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් ෙයොදවා ෙහෝ  ෙම් ෙගොවීන්ට සිදු 
වන අසාධාරණෙයන් ෙගොවීන් මුදා ගන්න ඔබතුමා යම්කිසි 
කියාමාර්ගයකට මැදිහත් වනවාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න කැමතියි. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ටික මට එළිෙය්දී කියලා ෙම් 

විස්තර ටික දුන්නා නම් මීට වඩා පැහැදිලි කර ෙදන්න තිබුණා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා ඒ කාරණයට අවධානය ෙයොමු 

කරන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මම දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙගොවීන්ට 

අසාධාරණයක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අෙප්  බන්දුල ගුණවර්ධන 
හිටපු අමාත තුමාත් දන්නවා, යම්යම් ෙපොඩි ෙපොඩි සිද්ධීන් සිදු වන 
බව. ෙම් වාෙග් විශාල ව ාපාරික ස්ථානයක ෙමවැනි සිදුවිම් 
සිදුෙවලා තිෙබනවාය කියා එතුමා කියනවා නම් ඒවා අවම කර 
ගන්න අපි අමාත ාංශය හැටියට උපරිම වශෙයන් මැදිහත්ෙවලා 
අවශ  කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු අමාත තුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර 

ගන්න. 

ෙදවන වටය. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න තුන අහලා අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අපි ෙවන ෙවලාවක කථා කරමු. දැනටම කාලය ගත 

ෙවලා තිෙබනවා. පසුව ෙම් ගැන කථා කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
ෙමෙහම කරන එක අසාධාරණයිෙන්. පශ්න අවසන් කරන්න තව 
තිෙබන්ෙන්  මිනිත්තු ෙදකක කාලයක්. ෙම් ගැන ගරු ඇමතිතුමා 
එක්ක කථා කරලා පැහැදිලි කරගන්න. 

ෙදවැනි වටය. 

 

සුනාමි ව සනය නිසා නිවාස අහිමි වූවන් : 
සායින්දමරුදු පා.ෙල්. ෙකොට්ඨාසය 

சுனாமி ேபரழிவில் கைள  இழந்ேதார் : 
சாய்ந்தம  பி. ெச.பிாி  

 PERSONS RENDERED HOMELESS DUE TO TSUNAMI: 
SAINTHAMARUTHU D.S. DIVISION  
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3. ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்- மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. Ishak Rahuman on behalf of the Hon. M.H.M. 
Salman) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) සුනාමි ව සනය නිසා නිවාස අහිමි වූවන්ෙග් 
පශන්ය සම්බන්ධෙයන්, අම්පාර දිසාපති/දිසත්ික් 
ෙල්කම් දැනුවත් කරන ලද ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් 2010.09.30 දිනැති අංක SD/8/2 
ලිපිය, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් 
2010.11.02 දිනැති අංක MNBD/06/AD/CO/16 
ලිපිය සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් 
2010.09.23 දිනැති අංක MDM/AS/DM/46 ලිපිය 
යන ලිපි පිළිබඳව ගනු ලැබූ පියවර කවෙර්ද;  

 (ii) ඒවාෙය් වර්තමාන පගතිය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සුනාමි ව සනය නිසා අම්පාර දිසත්ික්කෙය්, 
සායින්දමරුදු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
නිවාස අහිමි වූ පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;  

 (iii) නිවාස අහිමිවූවන් අතරින්  ෙම් වනවිට සථ්ිර නිවාස 
ලබාදී ඇති පුද්ගලයින්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) சுனாமி ேபரழிவின் காரணமாக கைள  

இழந்தவர்கள  பிரச்சிைன ெதாடர்பில், 
அம்பாைற அரசாங்க அதிபர் / மாவட்ட 
ெசயலாளர் விழிப் ணர் ட்டப்பட்ட சனாதிபதி 
ெசயலகத்தின் S D / 8 / 2  ஆம் இலக்க, 
2010.09.30ஆம் திகதிய க தம், ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சின் M N B D / 0 6 / A D /
CO/16ஆம் இலக்க, 2010.11.02ஆம் திகதிய 
க தம் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சின் MDM/AS/DM/46ஆம் இலக்க, 
2010.09.23ஆம் திகதிய க தங்கள் ெதாடர்பில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) இவற்றின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யா ; 
 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) சுனாமி ேபரழிவின் காரணமாக அம்பாைற 

மாவட்டத்தில் சாய்ந்தம  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவில் கைள இழந்த கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர் மற் ம் கவாி யா ; 
 (iii) கைள இழந்தவர்களில் இ வைர நிரந்தர 

கள் வழங்கப்பட் ள்ள நபர்களின் ெபயர் 
மற் ம் கவாி யா ; 

 என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a) Will he state - 
  (i)  the action that has been taken in response to 

letter No. SD/8/2 of the Presidential 
Secretariat dated 30.09.2010, letter No. 
MNBD/06/AD/CO/16 of the Ministry of 
Economic Development dated 02.11.2010 
and letter No. MDM/AS/DM/46 of the 
Ministry of Disaster Management dated 
23.09.2010 that were sent to the 
Government Agent/District Secretary of the 
Ampara District enlightening him on the 
issue of the tsunami victims who had been 
rendered homeless; and 

 (ii) the progress that has been achieved in that 
regard as at present? 

(b) Will he table - 

 (i)  the number of families who were rendered 
homeless due to the tsunami in 
Sainthamaruthu Divisional Secretary’s 
Division in the Ampara District; 

     (ii)  the names and addresses of the aforesaid 
persons; and 

 (iii) out of those who were rendered homeless, 
the names and addresses of the persons who 
have been provided with permanent houses 
as at present? 

(c) If not, why? 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i) සුනාමි ව සනය නිසා නිවාස අහිමිවූවන්ෙග් පශ්නය 

සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ පියවර ඇමුණුම 01* මඟින් 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (ii) සුනාමි ව සනෙයන් හානියට පත් පවුල් 711ක් සඳහා 
නිවාස ලබාදී ඇත. ඉතිරි පවුල් 104 තමන්ෙග් හා 
නෑදෑයින්ෙග් නිවාසවල පදිංචිව සිටින බව වාර්තා වී ඇත.  
ඇමුණුම 02* බලන්න.  

(ආ) (i) 815කි. 

 (ii) එම ලැයිසත්ුව ඇමුණුම 03* ෙලස ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (iii) එම ලැයිසත්ුව ඇමුණුම 04* ෙලස ඉදිරිපත් කර ඇත. (i, ii, 
iii, iv, v, vi) 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත ාංශ නිෙව්දන. අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. 

 
ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට ෙයෝජිත 
ආර්ථික හා තාක්ෂණ ගිවිසුම : ගරු 

අගාමාත තුමාෙග් පකාශය 
இந்தியா டனான உத்ேதச ெபா ளாதார 

மற் ம் ெதாழில் ட்ப ஒப்பந்தம் : 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் கூற்  
PROPOSED ECONOMIC AND TECHNOLOGY 

AGREEMENT WITH INDIA: STATEMENT BY HON. 
PRIME MINISTER   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට වසරකට පමණ ෙපරදී අෙප් රට 

ගමන් කරමින් තිබුණු මාර්ගය ගැන අප සියලු ෙදනාම දන්නවා. 
ෙම් වසෙර් ජනවාරි 08වැනි දා විප්ලවය මඟින් ෙම් රෙට් පගතිශීලී 
හා ෙද්ශ ෙපේමී ජනතාව ඒ ගමන් මඟ ආපසු හැෙරව්වා. යළිත් 
නිදහෙසේ හුස්ම ගන්නට, නිදහෙසේ අදහස් පකාශ කරන්නට, 
නිදහෙසේ හැසිෙරන්නට ඉඩකඩ දැන් තිෙබනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒකාධිපතිත්වෙය් සිට පජාතන්තවාදය දක්වා අප ගමන් 
කරමින් සිටිනවා. අශීලාචාරත්වෙය් සිට ශීලාචාරත්වය දක්වා අප 
ගමන් කරමින් සිටිනවා. ෛවරී පාලනයක සිට ෛමතී පාලනයක් 
දක්වා අප ගමන් කරමින් සිටිනවා. නමුත්, ෙම් ෙවනසට අකමැති 
පිරිසකුත් සිටිනවා. තමන්ෙග් මඩිය තර ෙවනවා නම්, රටට ෙහණ 
ගැහුවත් කමක් නැහැ කියා සිතන ෙම් අය දැන් උත්සාහ දරන්ෙන් 
පතිවිප්ලවයක් ඔස්ෙසේ ෙම් රට නැවතත් අගාධය කරා ඇදෙගන 
යන්නයි.  

ජනවාරි 08 වන දා විප්ලවයට එක් වූ සාධාරණ සමාජයක් 
සඳහා වූ ජාතික ව ාපාරයට නායකත්වය දුන් අෙප් ෙසෝභිත 
හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේෙග් 73වන ජන්ම දින උෙළල අවස්ථාෙව්දීත් 
මම ෙම් පතිවිප්ලවය ගැන කරුණු ෙහළි කළා. ඒ අවස්ථාෙව්  මා 
ෙපන්වා දුන් අයුරින් දැන් විවිධ ෙව්ශයන්ෙගන් ෙම් පතිවිප්ලවය 
තැන තැන හිස ඔසවනවා. ඒ බව තහවුරු ෙකෙරන පවෘත්තියක් 
ඊෙය් ''ෙඩ්ලි මිරර්'' පුවත් පෙතහි පළ වී තිබුණා.  

ඒ පවෘත්තිෙයන් රජෙය් ෛවද  නිලධාරි සංගමය ෙචෝදනා 
කරන්ෙන්, ශී ලංකා ආණ්ඩුව ෙවනත් නමකින් ඉන්දියාව සමඟ 
සීපා ගිවිසුම අත්සන් කරන්නට යන බවයි. ෙම් සීපා ගිවිසුම මඟින් 
රැකියා නැති  ඉන්දීය වෘත්තිකයන්ට ශී ලංකාෙව් රැකියා කරන්නට 
අවස්ථාව ලැෙබන බවයි. ෙමය ශී ලාංකිකයන්ෙග් රැකියා අවස්ථා 
අනතුෙර් ෙහළීමක් බවයි. වගකිව යුතු වෘත්තීය සංවිධානයක් 
ෙලස, රජෙය් ෛවද  නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙමවැනි අසත  හා 
පදනම් විරහිත පකාශ කරමින්, තම සාමාජිකත්වයත්, සාමාන  
මහජනතාවත් රැවටීමට කියා කිරීම අප ෙහළා දකිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට 
ෙයෝජිත ආර්ථික සහ තාක්ෂණ සහෙයෝගිතා ගිවිසුම සම්බන්ධව 
අප් සියලු කණ්ඩායම් දැනුවත් කළා. මලික් සමරවිකම අමාත තුමා 
ෙම් ගැන වෘත්තීය සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. ඒ සඳහා 
රජෙය් විවිධ සංගම්වල නිෙයෝජිතයන් සහභාගි වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෛවද  නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් 
නිෙයෝජිතයන් ඒ සාකච්ඡාවල අවසාන ෙවලාෙව් විතරක් ඇවිල්ලා 
එළියට ගියා. දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? දැන් ඒ අය ජනමාධ  
ෙවත පවසන්ෙන් ෙවන කථාවක්. ගිවිසුම සකස් කිරීෙම් කමිටුවට 
වෘත්තීය සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් ඇතුළත් බව ඔවුන් 
කියන්ෙන් නැහැ. නව ගිවිසුම, සීපා ගිවිසුමට වඩා ෙවනස් බව 
ඔවුන් කියන්ෙන්  නැහැ. වෘත්තීය ෙසේවා සඳහා නව ගිවිසුම මඟින් 
ඉඩ කඩ සලසා නැති බව ඔවුන් කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් කිසිම 
ෙසේවාවක් ඒ ගිවිසුමට ඇතුළත් කර නැහැ. සාකච්ඡාෙවන් එළියට 
පැමිණි ඔවුන් ඇත්ත ෙවනුවට ෙබොරු කියනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, රට අගාධයට ෙගන යමින් සිටි 
රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් පාලනය ෙවනස් කිරීම සඳහා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහතා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙලස නම් කිරීෙමන් 
අනතුරුව, විවිධ වෘත්තිකයන් තමන්ෙග් රැකියාව පමණක් ෙනොව, 
ජීවිතයද පරදුවට තබා අප සමඟ ෙම් සටනට එක් වුණා. ඒ අතර 
ෛවද වරුන් ෙබොෙහෝ පිරිසක්ද සිටියා. ෙබොෙහෝ තරුණ 
ෛවද වරුන් පමණක් ෙනොව අත් දැකීම් සපිරි විෙශේෂඥ 
ෛවද වරුන්ද අපට සහාය දුන්නා. නමුත් රජෙය් ෛවද  
නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් ඉහළ පුටු ෙහොබවන ෙදොස්තර පාෙදනිය 
ඇතුළු පිරිස ජනවාරි 08වැනි දා විප්ලවය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය් 
නැහැ. ඔවුන් ෙපනී සිටිෙය් රාජපක්ෂ ෙරජිමය ආරක්ෂා  කර 
ගැනීම සඳහායි. ඒ බව මුළු රටම දන්නවා. එතැනටයි කෙඩ් ගිෙය්. 

ඒක අලුතින් කියන්න අවශ  නැහැ. මම ඒක ෙල්කම්තුමාට- ඊෙය් 
පකාශය කළ එක්ෙකනාට- මතක් කරන්නම්.  

ජනවාරි 08වැනි දා විප්ලවය ජය ගැනීම සඳහා අප හා එක්වුණු 
වෘත්තීය කණ්ඩායම් සමඟ අපි දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කළා. ඒ වන 
විට සීපා ගිවිසුම සඳහා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව එකඟ වී සිටියා. නමුත් 
සීපා ගිවිසුෙම් යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි නිසා ලාංකීය වෘත්තිකයන්ට 
අසාධාරණයක් වන බව අප එහිදී ෙපන්වා දුන්නා. ඒ නිසා අප 
බලයට පත් වුෙණොත් සීපා ගිවිසුම අත්සන් ෙනොකරන බවත්, ඒ 
ෙවනුවට ෙවනත් ගිවිසුමක් සකස් කරන බවත් අප පකාශ කළා. 

සීපා ගිවිසුම ෙවනුවට ආර්ථික හා තාක්ෂණ ගිවිසුමක් අත්සන් 
කළ යුතු බවට අප තීරණය කෙළේ ඒ සාකච්ඡාවලදීයි.  ඉන්දීය 
අගමැති ෙමෝදි මහතා ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාෙව්දීත් අපි ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. මෙග් ඉන්දීය සංචාරෙය්දීත් ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කළා.  අපි එහිදී කියා සිටිෙය් අෙප් ගිවිසුම භාණ්ඩ, 
බැංකු, ෙවළඳාම, IT,  තාක්ෂණ වැනි ක්ෙෂේත සඳහා පමණක් විය 
යුතු බවයි.  වෘත්තීය ෙසේවා සඳහා එය වලංගු ෙනොවිය යුතු බව 
අපෙග් මතය වුණා.   

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගරු සභාවට නැවතත් 
අවධාරණය කරන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව කිසිවිෙටක සීපා ගිවිසුම 
අත්සන් කරන්ෙන් නැති බවයි. ෙවන නමකින් ෙහෝ එෙසේ 
කරන්ෙන් නැති බවයි. සීපා ගිවිසුම සඳහා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව එක් 
කර තිබූ වගන්තිවලට අප කිසිෙසේත්ම එකඟ වන්ෙන් නැති බවයි.  
එෙසේ වී තිබියදී, රජෙය් ෛවද  නිලධාරි සංගමෙය් ඉහළ පුටුවල 
සිටින පිරිසක් අසත  කියමින් තමන්ෙග් සාමාජිකත්වයත්, රටත් 
රැවටීමට උත්සාහ ගන්ෙන් ඔවුන් තවමත් රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් 
වහලුන් නිසා බව පැහැදිලියි. ෙම් වහල්භාවෙය් තරම ෙකතරම්ද 
කියනවා නම්, රාජපක්ෂ ෙරජිමය සීපා ගිවිසුම සකස් කරද්දී ෙම් 
වගන්ති කිසිවකටවත් ඔවුන් විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. වෘත්තීය ෙසේවා 
සඳහා ඉන්දීය ජාතිකයන්ට අවසර ලබා දීෙම් වගන්ති ඉවත් 
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිෙය් නැහැ. ඊට විරුද්ධව අරගළ කෙළේ 
නැහැ; වර්ජන කෙළේ නැහැ. දැන් අපි රටට අහිතකර සීපා ගිවිසුම 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කර තිෙබනවා. අපි අත්සන් කරන්ෙන් 
රටට හිතකර ගිවිසුමක්. එහි අඩංගු වන්ෙන් ආර්ථික සහ 
තාක්ෂණික ක්ෙෂේතයට අදාළ වගන්ති පමණයි.  ඉන්දියාව සමඟ 
පමණක් ෙනොව චීනය සමඟත් අප ෙමවැනි ගිවිසුමක් අත්සන් 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සිංගප්පූරුව සමඟත් ෙමවැනි 
ගිවිසුමක් අපි අත්සන් කරනවා. හැබැයි, අපි ඒ ගිවිසුම් අත්සන් 
කිරීමට ෙපර වෘත්තීය සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. පක්ෂ 
නායකයින් දැනුවත් කරනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
ගන්නවා. ඒ ගැන  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සියලු කරුණු ෙහළි 
කරනවා. සියල්ලන්ටම දැනුම් දී බහුතර එකඟත්වයක්  ඇතිව 
තමයි අපි ෙම් ගිවිසුම්  සඳහා අත්සන් කරන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුෙව්ත් 
රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය්ත් ෙවනස එයයි. අපි හැංගි ෙහොරා  වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ.  අපි විවෘතව සාකච්ඡාෙවන්,  සම්මුතිෙයන් වැඩ  
කටයුතු කරනවා.   

ෙම් නව ගිවිසුම නිසා අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ 
ගණනාවකට අලුෙතන්  රැකියා,  ආදායම් මාර්ග හිමි ෙවනවා. 
විරැකියාව අද අෙප් රෙට් දැෙවන පශ්නයක්. ෙම් ආකාරෙයන් 
අලුත් රැකියා   ඇතිවීම නිසා  විරැකියාවට තිරසාර විසඳුම් ලබා 
ගැනීමට හැකි ෙවනවා. ෙම් අකාරෙයන් අසත  පචාර කරමින්  
ජාත න්තර ගිවිසුම් කඩාකප්පල් කරන්නට උත්සාහ කරන්ෙන් 
අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට  රැකියා, ආදායම් මාර්ග  හිමි 
ෙවනවාට විරුද්ධ අයයි. තවත් පරපුරක් දියුණු ෙවනවාට විරුද්ධ 
අයයි.  තවත් පරපුරක් වාහනයක්,  නිවසක්, ෙද්ෙපොළක් හිමි කර 
ගන්නවාට විරුද්ධ අයයි. රටට හිතකර යමක් සිදු ෙවනවාට 
විරුද්ධ අයයි.  රාජපක්ෂ ෙරජිමය ෙවනුෙවන්  කෙඩ් ගිය සමහර 
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ෙදොස්තර  මහත්වරුන්ට අවශ  රටට හිතකර අලුත් ගමනක් යන්න 
ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට අවශ  නැවතත් තමන්ෙග් පටු අරමුණු  
මුදුන්පත් කර ගන්නයි. සාමාජිකත්වය ෙනොමඟ යවමින් රෙට් 
ජනතාවට අසත  පකාශ කරමින්  අවුල් ඇති  කරන්නයි. ෙමය 
පතිවිප්ලවකාරින්ෙග් ලක්ෂණයක්. ෙමොකක්ද ෙම් අය කරන්ෙන්? 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දය දුන්නාය කියලා, 
රාපක්ෂ ෙරජිමය පැරදුවාය කියලා, ෙම් රෙට් සිටින ෙරෝගීන්ට 
ෙසේවාව ලබා ෙනොදී  දැන් කරදර කරනවා. හරියට  ඒ අය   පළි 
වාෙගයි.  ජනතාව  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ඡන්දය 
දුන්නා. ඒකට පළිගන්ෙන් ෙරෝගීන්ෙගන්.  අන්න ඒකයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   පාෙදනිය, ෙහේරත්, ඒ කට්ටිය කියන්ෙන් ඒකද?  ෙම් 
ගැන පසිද්ධිෙය් රටට පකාශයක් කළ යුතුයි. ෙම් ගැන 
මාධ ෙයනුත් අපි අහන්න කැමතියි.  ඒක ෙන්ද ෙම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙමොකක්ද තමන්ට තිෙබන  පශ්නය?  

එදා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙසෞඛ  ෙසේවාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
අනාගතෙය්දී ෙමෙහම කරන්න අපි ඉඩ ෙදනවාද? පසු ගිය 
ෙදසැම්බර් 03 වනදා පැවැති රජෙය් ෛවද  නිලධාරින්ෙග් වැඩ 
වර්ජනයද එම පති විප්ල වෙය්ම ෙකොටසක් බව දැන් ඉතා 
පැහැදිලියි.  ඔවුන් වැඩ වර්ජනෙය් කෙළේ, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් කප්පාදු වී ඇති බවට ෙචෝදනා කරමිනුයි.  

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල 
 ඒකාබද්ධ කරන්ෙන් නැති බව මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කළා. 
ජාතික කම්කරු උපෙද්ශක කමිටුවට  - NLAC - අදාළ වෘත්තීය 
සමිතිත්,  ඒවා නිෙයෝජනය ෙනොකරන අය ෙවනුෙවන් අෙප් සමන් 
රත්නපිය මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමකුත් සහභාගී වුණා. ඒ අය 
කිව්වා, "ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවක භාරකාර 
අරමුදල යන ෙදක එකතු කරන්න එපා, මහ බැංකුෙවන්ම 
කරෙගන යන්න. අෙනක් ඒවා ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු" කියලා. 
දැන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.  අපි ඒවා ජනවාරි මාෙසේ 
තමයි ආරම්භ කරන්ෙන්. ඒක කරන්න හදිසියක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව 
අදහස් අරෙගනයි ෙම්වා කරන්ෙන්. එෙමන්ම ෙම් අරමුදල් මහ 
බැංකුෙව් භාරෙයන් ඉවත් කරන්ෙන් නැති බවත් පකාශ කරනවා. 
සත  එයයි. නමුත් ඒ අරමුදල් ෙදකම එකක් බවට පත් කරන 
බවටත්, මහ බැංකුෙව් භාරෙයන් ඉවත් කරන බවටත්  අසත  
පකාශ කරමින් ඔවුන් වර්ජනය කළා. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
ෙම්ක කියලා තිෙබනවා මා දැක්කා. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අර්ථ සාධක අරමුදල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. Pension එකක් 
ලැෙබන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප ලැෙබන්ෙන්. 

තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. එනම් අපට හිඟ අර්ථසාධක මුදල් 
ෙගවීම සඳහාත් සල්ලි ෙහොයන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. කවුරුවත් 
ඒවා ගැන සටන් කරන්ෙන් නැහැ. රජෙය් සංස්ථාවලින් අර්ථ 
සාධක අරමුදල සඳහා රුපියල් බිලියන 23ක් ෙගවලා නැහැ. 
පවාහන ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න, එතුමාට තිෙබන පශ්න ගැන. 
දැන් ඉඩම් විකුණනවා, ඒ මුදල් ෙගවන්න. ෙම්වා ගැනයි සටන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා සම්බන්ධෙයනුයි වර්ජනය කරන්නට ඕනෑ. 
ෙම් ගැන එක්ෙකෙනක්වත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ෙම්ක ෙහොයා ෙගන, අපි ඒ  මුදල් 
ෙගවන්න  කියා කරෙගන යනවා. එෙහම නම් ෙම් ෙසේවකයන්ව 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම 
වැටුප් අවලංගු කිරීමට ෙහෝ විශාම වැටුප් කමය ෙවනස් කිරීමට 
රජය කිසිදු තීරණයක් ෙගන නැහැ. සත  එයයි. නමුත් විශාම 
වැටුප් අවලංගු කරන බවට අසත  පකාශ කරමින් ඔවුන් වර්ජනය 
කළා.  එෙහම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. මා ඒ ගැනත් කියන්නම්.  

රජෙය් ෙසේවකයන්ට සහන පදනම මත ලැෙබන වාහන 
බලපත අෙහෝසි ෙනොකරන බව අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ 
කළා. සත ය එයයි. එක ෙයෝජනාවක් තිබුණා, අද ෙම් රෙට් 

පවතින වාහන තද බදය නිසා වාහන පමාණය අඩු කර ගන්න, 
බලපත ෙදන එක අවුරුදු ෙදකක් යනතුරු නවත්වමු කියලා. අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. සමහර 
අය ඇවිත් එතුමාව හමුවුණා; අපත් හමුවුණා. එෙහත් ඔය කියන 
සංගම්වල අය ආෙව් නැහැ. තරුණ ෛවද වරුන් ආවා; 
කථිකාචාර්යවරුන් ආවා. අපිත් ෙම් පශ්නය ගැන දන්නවා. ඒ නිසා 
අවුරුදු 10කට වතාවක් ෙම් බලපතය ලබා ගන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න ෙයෝජනා වුණා. අපි කිව්වා, "හරි, එෙහම නම් අවුරුදු 
10කට වතාවක් ෙදමු. තවත් පශ්න ඇති වුෙණොත් අපි කියන්නම්" 
කියලා. එම තීරණය ගත්ෙත් අඟහරුවාදායි; තුන්වන දා ෙනොෙවයි. 
පළමුවැනිදා අෙප් කැබිනට් කමිටුෙව්දි අපි එය තීරණය කළා. 
බදාදා මම ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඒ ගැන කථා කරලා 
විපක්ෂෙය් අෙනක් මන්තීවරුන් ගණනාවකෙග්ත් එකඟත්වය 
ලබාගත්තා. ඉතින්, තුන්වැනිදා වර්ජනයකට ගිෙය් ෙමොකටද? 
වාහන බලපතය ලබා දීම ෙදපාරකට සීමා කරලා, අවුරුදු 10කට 
සැරයක් ලබා ෙදන බව දැනෙගන ෙන් වර්ජනයකට ගිෙය්? ෙම් 
සංගම් අපි එක්ක කථා කරලා නැහැ. එෙහත් සමහර තරුණ අය 
ඇවිල්ලා කිව්වා, "අපට demurrage  පශ්න තිෙබනවා, LC විවෘත 
කරලා තිෙබනවා" කියලා. මම කිව්වා, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාත් 
එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා අපි ඒවා විසඳා ගනිමු කියලා. 
නමුත් එක වෘත්තීය සමිති නායකයකුවත් ආෙව් නැහැ, ඒ ගැන 
කථා කරන්න. එම සාමාජිකයන් ඇවිල්ලා අපට කථා කරලා 
කිව්වා, ෙම්වා ලබා ෙදන්න කියලා.  අපි ඒ අයට සහන දුන්නා.  

අපි එදා  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සමඟ එක්ව සටන් 
කළා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් තිබුණු ඒකාධිපතිත්වය නැති 
කරන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉල්ලන්ෙන් නැති ඒවා ගැනත් අපි 
කථා කරනවා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා, නිවාසයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා රජෙය්  ෙසේවකයන්ට අවුරුදු දහයකින්, 
පහෙළොවකින්  ෙගවන්න පුළුවන් විධියට ණයක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්ද කියන කාරණය ගැන - a Rent  and Purchase Scheme 
for Public Servants. එක වෘත්තීය සමිතියකින්වත් ෙම්ක 
ඉල්ලුෙව් නැහැ. අපිම දැන් කථා කර ෙගන යනවා, ෙකොයි 
කාලෙය්දීද ෙම්ක කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන එක 
ගැන. ඒකත් ලබා ෙදන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයන්ට. ඒ වාෙග්ම  
තරුණයන්ට අවශ  වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැනත් අපි කථා කරනවා. ඒ සඳහා අවශ  පහසුකම් 
දියුණු කිරීම, ඒවා කළමනාකරණය කිරීම, රජෙය් ෙසේවය දියුණු 
කිරීම ගැන අපි කථා කරනවා.  

එක අතකින් උපාධිධාරින් සටන් කරනවා, තමන්ට ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන් තමන්ට ලැෙබන්න ඕනෑ නියම තත්ත්වය ෙනොෙවයි 
කියලා. ඒක විශාල පශ්නයක්. ඒවාට විසඳුම් එක සැෙර් ලබා 
ෙදන්න බැරි වුණත්, අපි ටිෙකන් ටික කථා කරලා ඒවාට විසඳුම් 
ෙසොයලා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වා නිකම් ඇද ෙගන යන්න උවමනා 
නැහැ. අපට පුළුවන් නම් ෙම් පශ්න පෑන් පහරින් විසඳන්න, අපි 
විසඳනවා. බැරි නිසා තමයි ෙම් ආකාරෙයන් කටයුතු කර ෙගන 
යන්ෙන්.  

ඒ එක්කම මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, අපි කාෙග්වත් 
වැටුප්, විශාම වැටුප් අඩු කරන්ෙන් නැති බව. අපි ඒවා ෙගවනවා. 
ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒත් අපටත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා කියපු හැටියට 2016 වර්ෂෙය් 
ආදායම රුපියල් බිලියන 2,005යි. හැම අංශෙය්ම වැටුප් ෙගවීම 
සඳහා රුපියල් බිලියන 632ක් වැය ෙවනවා. Pension සඳහා 
ෙගවීමට රුපියල් බිලියන 169ක් වැය ෙවනවා. ඊළඟට, ණය 
ෙගවන්න තවත් රුපියල් බිලියන 1,390ක් වැය ෙවනවා. ඉතින් 
එතෙකොට එතැනම රුපියල් බිලියන 2,005ට වඩා වියදම වැඩියි 
ෙන්. ඒ පාරවල් හදන්න, පන්සල්වලට ආධාර ෙදන්න, වාහන 
ෙදන්න, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වියදම්වලට ෙදන මුදල් ආදී ෙමොනවත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැතුව. ඒ වාෙග්ම අපට තව රුපියල් බිලියන 23ක් ෙසොයන්න 
තිෙබනවා, අර්ථ සාධක අරමුදලට.  

ෙම් ෙද්වල් කරන ගමන් අපි බලන්ෙන්, ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ආරක්ෂා කර ගන්න. එෙහම කමයක් අපි ෙහොයලා ෙදන්නම්. අපි 
ණයත් ෙගවන්න ඕනෑ. පාෙදනිය කියපු විධියට කටයුතු කළා නම්, 
ණය තවත් වැඩි ෙවනවා. මුළු රෙට්ම වැඩ කටයුතු, හැම ෙදයක්ම 
නවත්වන්න සිදු ෙවනවා. ඒකයි සිදු ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Channelling  also will have to be stopped. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 Everything you will have to stop, if you had this. ෙම් 

ඔක්ෙකෝම කර ෙගන යන්න අපිට උදවු කරන්න.  

අද ෙම් රෙට් ෙලොකුම පශ්නය හැටියට තිෙබන්ෙන් විරැකියාව. 
විරැකියාව විසඳා ගන්න නම්, අපි තරුණ තරුණියන්ට රැකියා 
ෙදන්න ඕනෑ. මම දැක්කා, අෙප් වාසුෙද්ව නානායාක්කාර 
මන්තීතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් අහලා තිබුණා. ණය 
ගන්නවා නම්, ඒ වග කීම භාර අරගන්න ඕනෑ. ඉතින් අපි 
ෙකොෙහොමද, එක් ෙකෙනක්වත් රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගන්ෙන්? 
ෙම් විධියට ගිෙයොත්, ඉදිරි අවුරුදු 10 තුළ රජෙය් ෙසේවයට තරුණ 
තරුණියන් බඳවා ගන්න බැරි ෙවනවා. අපි ෙපෞද්ගලික අංශය හා 
රජෙය් අංශය කියන ෙදකටම එකම විශාම වැටුප් කමයක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්, අනාගතෙය් එන අය සඳහායි. දැනට ඉන්නා අයට එය 
බලපාන්ෙන් නැහැ. අනාගත ෙය් එන අය ඒ සඳහා ලැහැස්තියි. 
තරුණෙයෝ ඒ ගැන කියනවා. අපි කාර්යාලවලට ගියාමත් දකිනවා.  

මම සිරිෙකොතට යන දවසටත් දකිනවා, 500ක් විතර ඇවිත් 
සිටින බව. හැම දාම එෙහම ඉන්නවා. ෙමතැන ඉන්නවා. ඉතින් 
අපි ඒ අයට රැකියා ෙනොදී ඉන්නද? ඒ අයට රැකියා ෙදන්න එපාය 
කියා ෙමොකක් හරි වෘත්තීය සමිතියක් කියනවාද? රුපියල් 10,000 
ගැනයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
ඒකත් විසඳන්න බලනවා. ෙමොකද, ෙම් අනුව එකවරම රුපියල් 
10,000 වැටුපට එකතු කරන්න අමාරුයි. කථා කරලා, 
කමානුකූලව ඒ සඳහාත් විසඳුමක් ෙසොයා දිය යුතුව තිෙබනවා. 
අන්න එෙහම පසුබිමක තමයි, අද අපි ෙම් පශ්න විසඳීම සඳහා 
කියා කරෙගන යන්ෙන්.  

ෙම් එක එක සංවිධානවලින් කියන කථා දිහා බැලුවාම, ෙම් 
එකක්වත් අපි පකාශ කරපු ඒවා ෙනොෙවයි කියා ෙපනී යනවා. 
ඇත්තවශෙයන්ම සමහර වෘත්තීය සමිති අප සමඟ කථා කරනවා. 
අදත් කණ්ඩායම් ෙදකක් එනවා. ෙසනසුරාදාත් හමු ෙවන්න 
එනවා. ෙම් කෑ ගහන එක්ෙකෙනකුවත් අප හමුවීමට ඇවිල්ලා 
නැහැ.  

බැංකු ගැන කථා කරනෙකොට, අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය 
වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා 
ෙදක, තුනකින් බැංකුවලට හානියක් ෙවයිද කියා පශ්නයක් මතු 
වුණා. ඒ අනුව බැංකු සමඟ කථා කළාම, ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත් 
කියන එක ගැන ඒ අය සංෙශෝධන සිදු කර දීලා තිෙබනවා. අපි 
බලන්ෙන්, ෙමය එන අවුරුද්ද ෙවනකම් කියාත්මක කරලා, ඉන් 
පසුව මුදල් ඇමතිතුමා එක්කත් කථා කරලා, එම සංෙශෝධන අනුව 

කටයුතු කරන්නයි. දැනට බැංකු එකකටවත් හානියක් ෙවලා 
නැහැ. ෙම් ඇවිත් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපිට කියන්ෙන්, ෙම් 
තරුණයන්ට රැකියා ෙදන්න එපා කියලාද? අනික,  මුදල් 
ඇමතිතුමා තව කටයුත්තක් සිදු කළා. ඒ තමයි, ආපසු බඩු මිල අඩු 
කිරීම. ඒ අනුව ෙදපාරක් බඩු මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ වුණත් 
ෙම්වා ෙදන්න නම්, අපි බඩු මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ.   

 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ , 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
දැන් ෙසෞඛ යට ෙකොපමණ මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර 

තිෙබනවාද කියන එකත් බලන්න. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. එක පැත්තකින් සල්ලි ෙවන් කරනවා. තව පැත්තකින් 

භාණ්ඩවලට තිබුණු බදු ටික අපි අයින් කර තිෙබනවා. එෙහම නම් 
ෙම්වා වැඩි කරන්න ඕනෑ. අපි ෙපටල් මිල ෙදගුණයක් කරනවා 
නම්, ෙම් සියල්ලටම අවශ  ෙවන මුදල් ටික ෙසොයා ෙදන්න 
පුළුවන්. අපිට  එළවලුවල මිල වැඩි කරන්න පුළුවන් නම්, අපිට 
කිරිපිටිවලට තව ෙලොකු tax එකක් දමන්න පුළුවන් නම් ෙම් 
ඔක්ෙකෝම එක සැෙර් ෙගවා දමන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කරන්න 
බැහැ. ඒකයි, අපි ෙම් කරුණු ජනතාවට කිව්ෙව්.  ජනතාවට සහන 
දීලා බඩු මිල අඩු කරන ගමන්, ෙම් ටිකත් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ එක්කම අපි දැන් ෙපෞද්ගලික අංශයටත් අවම වැටුපක් 
ෙගෙනනවා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ඒ සඳහාත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික අංශයටත් ඒක ෙගවන්න සිදු 
ෙවනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන් එෙහම කරන්න එපා කියලායි. 
අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට බල කරනවා, ෙගව්ෙව් නැත්නම් ෙගවන්න 
කියලා. අන්න ඒ ටිකයි කර ෙගන යන්ෙන්. අපි කිසි විටක ඒ 
එකක්වත් අවලංගු කරන්ෙන් නැහැයි කියලා මා කියන්න 
කැමැතියි.  

ඔවුන් සීපා ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් කරන්න යන්ෙන්ත් ඒ 
ෙදයමයි. දැන් සීපා ගිවිසුමක් නැහැ. නමුත් එෙහම එකක් 
තිෙබනවාය කියා අසත  පකාශ කරමින් රට අවුලට පත් කරන්න 
උත්සාහ දරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව 
නිශ්ශබ්දව ඉන්ෙන් නැහැ, ෙමෙහම අවුල් කරන ෙකොට. යහ 
පාලනය ආරක්ෂා කරන්නත් අදාළ පියවර ෙම් රෙට් ජනතාව 
ගනියි. වෘත්තීය සමිති පශ්න විසඳන්න ඕනෑ. පුළුවන් ඒවා 
ඔක්ෙකොම විසඳා ෙදන්නම්. ඉතිරි අයටත් අපි කථා කරන්න 
ලෑස්තියි. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙම් ෙහේතුව මත රට ආපසු 
හරවන්න ගි ෙයොත් කෙඩ් යන අයට කෙඩ්ට යන්න බැරි ෙවයි. 
එච්චරයි මට කියන්න පුළුවන්. ෙවන කියන්න ෙදයක් නැහැ. 

රාජපක්ෂ ෙරජීමය රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වාහන බලපත නිකුත් 
කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම නවතා දැම්මා. ඒ, 2008 වසෙර් මාර්තු 
31වන දා. එදා පටන්  2010 ෙදසැම්බර 15වන දා දක්වා ෙම් 
නිෙයෝගය බල පැවැත්වුණා. හැබැයි ඒ අවස්ථාෙව් නම් රජෙය් 
ෛවද  නිලධාරින්ෙග් සංගමය වර්ජන කරන්නට ගිෙය් නැහැ. 
දැන්  අවුරුදු 10කට වතාවක් වාහන ෙදනවා කිව්වාම වර්ජනය 
කරනවා. රාජපක්ෂ ෙරජීමෙය් පීඩාකාරි පාලනය සහ 
අකාර්යක්ෂමතාව නිසා අපට ජීඑස්පී ප්ලස් සහනය නැති වුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දීත් රජෙය් ෛවද  නිලධාරින්ෙග් සංගමය පකාශ 
නිකුත් කෙළේ නැහැ; වර්ජන කරන්නට ගිෙය් නැහැ. සුදු වෑන් 
සංස්කෘතිය රට පුරා පැතිරුණා. මිනිසුන් අතුරුදහන් ෙකරුණා; 
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මහ මඟ මරා දැම්මා. හැබැයි ඒ අවස්ථාෙව්දීත් රජෙය් ෛවද  
නිලධාරින්ෙග් සංගමය පකාශ නිකුත් කෙළේ නැහැ; වර්ජන 
කරන්නට ගිෙය් නැහැ.  

රතුපස්වල වතුර ෙපොදක් ඉල්ලපු ජනතාවට ෙවඩි තිබ්බා. 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙකොල්ලයට විෙරෝධය දැක් වූ 
කටුනායක ෙරොෂාන් චානක මරා දැම්මා. ඒ ෙවලාෙව් එතැන 
කීෙදෙනක් සිටියාද? හැබැයි ඒ අවස්ථාෙව්දීත් රජෙය් ෛවද  
නිලධාරින්ෙග් සංගමය වර්ජනය කරන්නට ගිෙය් නැහැ. අද ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස්. දැන් ලබන සතිය වන විට අපි අලුත් 
ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා, හැම පාෙද්ශීය 
සභාවකම නිෙයෝජනෙයන් සියයට 25ක් කාන්තාවන්ට ෙවන් 
කරන්න. ඒවාද නවත්වන්න හදන්ෙන්?  

රජෙය් ෛවද  නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් සභාපති පාෙදනිය 
මහතා ඇතුළු සමහර ඉහළ නිලධාරින් තමන්ෙග් පැවැත්ම 
ෙවනුෙවන් තවමත් රාජපක්ෂ ෙරජීමය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. 
නමුත් තමන්ෙග් පැවැත්මට වඩා රෙට් පැවැත්ම ගැන සිතන්නය 
කියා මා එතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. තමන්ෙග් පැවැත්ම මුල් 
කර ෙගන, අසත  පචාර පතුරවන්න එපා. තමන්ෙග් පැවැත්ම මුල් 
කර ෙගන සංගමෙය් සාමාජිකත්වය මුළා කරන්න එපා. තමන්ෙග් 
පැවැත්ම මුල් කර ෙගන රට අවුල් කරන්න එපා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාවට අවස්ථා ගණනාවකදී 
මා ෙපන්වා දී තිෙබන ආකාරයට අප ජනවාරි 08 වන දා ජය ගත් 
විප්ලවය යළි පරාජය කරන්නට කිසිෙවකුට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
පතිවිප්ලවයට හිස ඔසවන්නට අපි අවකාශ සලස්වන්ෙන් නැහැ. 
අප  ෙම් පසු කරන්ෙන් සංකාන්ති සමයක්. අප ෙම් යන්ෙන් නව 
ෙද්ශපාලන ගමනක්. අප කියාත්මක කරන්ෙන් ෙම් මුළු මහත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩු බලය සඳහා සම්බන්ධ කර ගන්නා 
සම්මුතිවාදී කමෙව්දයක්. ෙම් රට යළි ෙගොඩ නැංවිය හැක්ෙක් ඒ 
මාර්ගෙයන් පමණයි.  

ඒ නිසා තම තමන්ෙග් පටු අරමුණු පෙසකලා රට ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කිරීමට එක් ෙවන ෙලස මම සියලු ෙදනාෙගන්ම යළිත් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අපි ෙම් ගැන වාදයකට 

යන්ෙන් නැතිව, ෙව්ලාව ඉතිරි කර ගනිමු. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ. වාදයක් ෙනොෙවයි. වාදයකට වඩා ෙදයක් මම 

ෙම් කියන්න යන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියන්න, කියන්න. අවසරය ෙදනවා. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, අවස්ථාව තිෙබනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යමක් කිව්වාට පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න. ඒකයි ෙමතැන 

ෙවලා තිෙබන පශ්නය.  

සාකච්ඡාෙවන්, සම්මුතිෙයන් ෙම් පශ්නය නිරාකරණය කර 
ගැනීමට අගමැතිතුමා දක්වන උනන්දුව මත අෙප් රෙට් 
වෘත්තිකයන්, වැඩ කරන විෙශේෂ ෙකොටස් කැලඹිලා තිෙබනවා, 
ෙම් CEPA ෙයෝජනාෙව් තිෙබන වගන්ති ගැන. එම නිසා මම 
අගමැතිතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි, විරුද්ධ පක්ෂය එක්ක, -
සැබෑ විපක්ෂය එක්ක- සාකච්ඡා- [බාධා කිරීම්] ඉන්නෙකෝ 
ෙපොඩ්ඩක්. [බාධා කිරීම්] මම දන්නවා, අගමැතිතුමා එකඟ ෙවයි, 
අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා-[බාධා කිරීම්] අපිත් එක්ක ෙම් පශ්න
- [බාධා කිරීම්] ඉන්දියාව සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹීම ගැන ෙහෝ ශී 
ලංකාෙව්යි ඉන්දියාෙව්යි මිතත්වය ගැන අපි විරුද්ධ නැහැ. 
අනවෙබෝධය ෙහෝ සැකය නිසා එයින් ඇති විය හැකි රැකියා 
තත්ත්වයන් ගැන සහ අහිතකරභාවය ගැන ඔබතුමා දරන මතය 
අෙප් විපක්ෂය සමඟත් සාකච්ඡා කරලා, ෙම් ගැන කටයුතු 
කරන්න. ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමා ෙම් සාකච්ඡාවට යන්න 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා යන්ෙන් 

මූලික සාකච්ඡාවට. ගරු කථානායකතුමනි, අපට පුළුවන් නම් 
19ෙවනි දා ෙවන විට කාරක සභා ෙයෝජනා ටික සම්මත කර 
ගන්නට, අදාළ කාරක සභාවට ඔක්ෙකොම ටික ඉදිරිපත් කරන්නට 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. If we can have the Oversight 
Committees by January-  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But that will be only in January, Hon. Prime Minister. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
There is nothing much.  I can assure you that the Hon. 

Minister is not going to -[Interruption.] Take my 
assurance. I went and told them that we are not having 
services in it.  They have agreed.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It is good if you can arrange a discussion between the 

Opposition and the Government.   
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
If you want it there is no problem.  He can brief you 

also.  There is no problem.   
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
These are national policies on which we can reach 

agreement. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Okay.  Before the 19th, he will brief you on these topics 

and after we come back - එතෙකොට සැබෑ විපක්ෂ 
නායකතුමාටත්, shadow විපක්ෂ නායකතුමාටත් ෙදන්නාටම අපි 
කියන්නම්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] I know -[Interruption.] Royal, 
Royal. So, Hon. Member, all this is between the class of 60's.  
Is  it not?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමා. 

 
පාසැල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙවනුවට වවුචර් පත් 

ලබා දීම :  
අධ ාපන අමාත තුමාෙග් පකාශය  

பாடசாைல சீ ைடத் ணிக்குப் பதிலாக 
பண உ திச்சீட்  வழங்கல் :  
கல்வி அைமச்சாின  கூற்  

ISSUE OF VOUCHERS IN PLACE OF UNIFORM 
MATERIAL:  

STATEMENT BY MINISTER OF EDUCATION 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් හා රජෙය් ආධාර ලබන සිසු 

දරු දැරියන්ට ෙනොමිලෙය් පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා දීම 1993 
වර්ෂෙය් සිට අධ ාපන අමාත ාංශය විසින් අඛණ්ඩව සිදු කර ඇත. 
2014 වර්ෂෙය් සිට වසර මැදදී ද, දුෂ්කර, අති දුෂ්කර හා හුෙදකලා 
පාසල් සිසුන් සඳහා පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි නිකුත් කර ඇත. ෙමම 
වැඩසටහන 2016 වර්ෂය සඳහා ද අධ ාපන අමාත ාංශය මඟින් 
කියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 2015 වසර සඳහා පාසල් නිල ඇඳුම් 
ෙරදි පාසල් දරුවන්ට ලබා දීම සිදු කරන ලද්ෙද් ෙද්ශීය හා 
විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දය අනුගමනය 
කිරීම තුළිනි.  

එහිදී රජය මුහුණ දුන් බරපතළ ගැටලුවක් වූෙය් පාසල් 
ළමුන්ට ලබා ෙදන පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි නියමිත 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ෙතොර වීම පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙගන් 
ෙචෝදනා එල්ල වීමයි. පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා සපයන ලද ෙරදි 
ගුණාත්මකභා වෙයන් ෙතොර වීම නිසා ඇතැම් ළමුන් භාවිතය 

පතික්ෙෂේප කරන බවටත්, නිවෙසේ ෙවනත් කටයුතු සඳහා එම නිල 
ඇඳුම් ෙරදි ෙයොදා ගන්නා බවටත් ෙමම ෙචෝදනාවලින් කියවිණි. 

එෙමන්ම, ඉහළ ආදායම් ලබන පවුල්වල ළමුන් ෙමම නිල 
ඇඳුම් භාවිත ෙනොකිරීම නිසා වාර්ෂිකව මිලදී ගනු ලබන පාසල් 
නිල ඇඳුම්වලින් සියයට 25ක පමාණයක් අපෙත් යන බවද, 
සමීක්ෂණ ෙතොරතුරුවලින් අනාවරණය ෙව්. පාසල් ළමුන් සඳහා 
අවශ  ෙරදි පමාණය තීරණය කර ඇත්ෙත් කාණ්ඩ තුනක් 
ෙවනුෙවන් සකසන ලද සම්මත මිනුමක් භාවිත කිරීම තුළිනි. 
ඇතැම් ළමුන්ට එම ෙරදි පමාණයන් පමාණවත් වුවද ඇතැම් 
ළමුන්ට පමාණවත් ෙනොෙව්. එෙමන්ම ෙනොමිෙල් ලබා ෙදන 
පාසල් නිල ඇඳුම් භාවිතය එවැනි ළමුන් පතික්ෙෂේප කරන බවද 
ඇතැම් ළමුන්ට අවශ  පමාණයට වඩා අතිරික්තව ෙරදි පමාණයක් 
ලැබීම නිසා අපෙත් යාමක් සිදු වූ බවද නිරීක්ෂණය විණි. 

එෙමන්ම පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගැනීෙම් කාර්යන්හි 
සංකීර්ණ බව නිසාම සෑම වසරකම පාසල් අවසන් නිවාඩුවට ෙපර 
නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙබදා දී ඇත්ෙත් සියයට 35ක පමණ පතිශතයකි. 
නියමිත දිනට සැපයීම් කර ෙනොමැත. 

පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි පවාහනය, ඇසිරීම, පැටවීම, බෑම සහ 
ගබඩා කිරීම සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමටද රජයට සිදුවිණි. මීට 
අමතරව ෙද්ශීය ෙරදි පිළි නිෂ්පාදකයන්ෙග් හා ෙරදි 
ආනයනකරුවන්ෙග් ඒකාධිකාරයටද රජයට වරින් වර මුහුණ දීමට 
සිදුවිණි.  

ෙරදිවල ගුණාත්මකභාවය අදාළ පිරිවිතරයන්ට අනුව 
තිෙබ්දැයි පරීක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්දය වූෙය් පැකට් දසදහසකට 
එකක් (10000:1) පරිදි අහඹු ෙලස ෙතෝරා පරීක්ෂාවට ලක් 
කිරීමයි. ෙමය එතරම් සාර්ථක කමෙව්දයක් ෙනොවීය. අෙනක් 
අතට ෙමම කාර්යය සඳහා ෙයොදාගත හැකි වන රාජ  ආයතන වන 
ශී ලංකා ෙප්ශකර්ම හා ඇඟලුම් ආයතනය, ශී ලංකා පමිති 
ආයතනය හා ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය් ධාරිතාවද අෙප්ක්ෂිත 
මට්ටමක ෙනොතිබුණි.  

ඉහත කරුණු පිළිබඳව විමර්ශනාත්මකව අධ යනය කළ 
ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත  මණ්ඩල කමිටුව විසින් 
පාසල් ළමුන් ෙවත නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබාදීම ෙවනුවට මුදල් වවුචර් 
පත් නිකුත් කිරීම සුදුසු බව නිර්ෙද්ශ කළ අතර, එම නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන ෙලස අමාත  මණ්ඩලය විසින් අධ ාපන 
අමාත ාංශය ෙවත දැනුම් ෙදන ලදී. එමඟින් පහත දැක්ෙවන 
පතිලාභ ඉටු කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන ලදී.  

 

01. නිසි පමිතිෙයන් හා ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු පාසල් නිල 
ඇඳුම් ෙරදි තමාෙග් අභිමතය පරිදි ෙතෝරා ෙගන මිලදී 
ගැනීෙම් අවසථ්ාව ෙදමාපියන්ට හා සිසු දරුවන්ට ලැබීම. 

02. අපෙත් යාම ෙහෝ පමාණවත් ෙනොවීම යන අවසථ්ා 
ෙදෙකන් බැහැරව අවශ  පමාණය පමණක් මිලදී ගැනීෙම් 
හැකියාව ලැබීම. 

03. ෙමම වවුචර් පත ෙයොදා ගනිමින් අවශ  නම් තවත් මුදලක් 
ෙයොදා මසා නිම කළ ඇඳුමක් මිලට ගත හැකි වීම.  

04.  ෙමෙතක් පධාන ෙපෙළේ ව ාපාරිකයන් කිහිප ෙදෙනක් 
පමණක් සතුව පැවැති නිල ඇඳුම් ෙරදි සැපයීෙම් 
ඒකාධිකාරය ෙවනුවට දිවයින පුරා විසිරී සිටින 
ව ාපාරිකයන් අතර නිල ඇඳුම්  ෙරදි සැපයීෙම් අවසථ්ාව 
ෙබදී යාම.  

ෙමෙලස සද්භාවෙයන් ආරම්භ කරන ලද ෙමම වැඩසටහන 
කියාත්මක කිරීෙම්දී එය කඩාකප්පල් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා 
විවිධ ආරක්ෂක උපකම ෙයදීමට සිදු විය. පාසලට ලැෙබන සියලුම 
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තිළිණ පත්වල විදුහල්පතිවරයා හා ගුරු වැටුප් සඳහා බලය පවරා 
ඇති තවත් එක් අෙයකු අත්සන් කිරීම; ගුරු වැටුප් ගිණුෙම් නම, 
බැංකුව හා බැංකු ගිණුම් අංකය සටහන් කිරීම; පන්ති භාර  ගුරු 
භවතා විසින් ෙමම තිළිණ පත් ෙල්ඛනගත කර සිසු දරුවන්ට, 
ෙදමව්පියන්ට, භාරකරුට ලබාදී හැඳුනුම්පත් අංකය සටහන් කර 
අත්සන ලබාගැනීම; කිසියම් තිළිණ පතක් පිළිබඳව අෙළවිකරුට 
අනන තාව තහවුරු කර ගැනීමට අවශ  වන්ෙන් නම් 
0714390000 දරන ජංගම දුරකථන අංකයට ෙකටි පණිවුඩයක් 
ලබාදී තහවුරු කර ගැනීම -ෙමම SMS පණිවුඩයට මුදලක් අය 
වන්ෙන් නැහැ.- නිල ඇඳුම් මිලදී ගත් පසු අදාළ 
අෙළවිකරුවාෙගන් තිළිණ පතට සමාන වටිනාකමකින් යුතු බිල් 
 පතක් ලබාෙගන පන්ති භාර ගුරුවරයාට ලබාදීම; නිල ඇඳුම් මිලදී 
ගැනීම සඳහාම පමණක් ෙමම තිළිණ පත භාවිත කළ යුතු බවට 
සටහන් කිරීම ඊට නිදසුන් කීපයකි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා තමන්ෙග් ආසනවල වාඩි ෙවන්න. ෙම් 

සද්දය එන නිසා පරිවර්තන කටයුතු කිරීමටද අපහසුතාවක් 
තිෙබනවා. හැම ෙවලාෙව්ම ෙම්ක කියන්න බැහැ. කරුණාකර 
ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ලබාෙදන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එෙමන්ම තිළිණ පත් ලබා දීෙම් වැඩසටහෙන් මූලික 

කියාකාරකම් ආරම්භ කරන ලද්ෙද් 2015 ෙනොවැම්බර් මස 16වන 
දින සිටය. ඒ අනුව දින 10ක් වැනි ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී 
සියලුම කියාකාරකම් සැලසුම් කිරීමත්, පසම්පාදන කියාවලිය 
අනුගමනය කරමින් වවුචර් පත් මුදණය කිරීමත්, ඒවා කලාප 
වශෙයන් ෙවන් කර ෙබදා හැරීමත්, කලාප මඟින් විදුහල්පතිවරු 
ෙවත ෙබදා හැරීමත්, විදුහල්පති මඟින් පන්ති භාර ආචාර්යවරුන්  
ෙවතට ලබා දීමත්, එතැනින් සිසු දරුවා අතට වවුචර් පත් ලබා 
දීමත්, ඉතා ෙකටි කලක් තුළදී සිදු කිරීමත් අප ලැබූ විශාල 
ජයගහණයකි. 

ෙමහිදී විවිධ අභි ෙයෝගයන්ට මුහුණ දීමට ඊට සම්බන්ධ වූ 
පාර්ශ්වයන්ට සිදු විණි. ෙදමව්පියන්ෙගන් විවිධ මැසිවිලි නැ ෙඟන 
බවට ඇතැම් මාධ  හරහා විවිධ ෙචෝදනා එල්ල විණි. තිළිණ පත් 
ලබා දීම සඳහා 1 - 5 වසර සිසුන්ෙග් ෙදමාපියන් පාසලට කීප 
වරක් කැඳවීම, එෙලස මතු කළ එක් ෙචෝදනාවකි. තිළිණ පත් 
ෙදමාපියන් අතට ලබා දීමට උපෙදස්දී ඇත්ෙත් 1 - 5 වසර සිසුන් 
සඳහා පමණි. එයද තිළිණ පත්වල ආරක්ෂාව සඳහාය. ඊට ඉහළ 
පන්තිවල දරුවන් අතටම වවුචර් පත් ලබා දීමට උපෙදස් දී ඇත. 1 
- 5 වසර සිසු දරුවන්ෙග් ෙදමාපියන් පගති වාර්තා ලබා ගැනීම හා 
ෙදමාපිය රැස්වීම් වැනි කරුණු සඳහා වර්ෂ අවසානෙය් 
අනිවාර්යෙයන්ම පාසලට පැමිෙණන බැවින් එම දිනයන්හිදී 
ෙදමාපියන් ෙවතට නිල ඇඳුම් වවුචර් පත් ලබා දීමට උපෙදස්දී 
ඇත. එයද 1 - 5 වසර සිසුන්ෙග් ෙදමාපියන් සඳහා පමණි. 

මීට ෙපර සෑම වසරකදීම 1 - 5 වසර සිසුන්ෙග් නිල ඇඳුම් ෙරදි 
ලබාදී ඇත්ෙත් එම දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ෙග් අතටම බව ෙමහිදී 
සිහිපත් කළ යුතුය. එෙහත් මීට ෙපර සෑම වසරකදීම නිල ඇඳුම් 
ෙරදි භාර ගැනීම සඳහා ෙදමාපියන් පාසලට පැමිණ ඇති අතර, 
එහිදී ෙමම ෙචෝදනාව එල්ල වී ෙනොමැත. ඇතැම් විට විද ාලයීය 
අවශ තා අනුව ෙදමාපියන් කිහිපවරක් කැඳවීමට විදුහල්පතිවරුන් 
විසින් කටයුතු කරනු ලැෙබ්. නිදසුනක් ෙලස, පගති වාර්තා 
භාරදීම්, ෙදමාපිය රැස්වීම් හා වාර්ෂික විවිධ පසංග දැක්විය හැකිය. 
ෙම් සෑම අවස්ථාවකදීම වාෙග් ෙදමාපි ෙයෝ පාසලට පැමිෙණති. ඒ 

බැව් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අමතක කර අමාත ාංශයට ෙචෝදනා 
කරති. 

සිසුන් වැඩි පිරිසක් සිටින පාසල්වල, විදුහල්පතිවරයාට 
අත්සන් කිරීමට පමාණවත් කාලයක් ෙනොමැති බවටද 
ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇත. පාසල් ගුරු වැටුප් ගිණුෙම් 
අත්සන්කරුවන් පමාණය ෙමම කටයුත්ත සඳහා වැඩි කර 
ගැනීමට බලය පැවරීමටත් ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් කිහිපෙදෙනකුෙග් 
අත්සන් ෙයොදා ෙගන එම කාර්යය කඩිනම් කර ගැනීමට 
අමාත ාංශය විසින් උපෙදස් ලබාදී ඇත්ෙත් එම ගැටලුව විසඳා 
ගැනීම සඳහාය. එෙමන්ම ආනන්ද විදුහල, රාජකීය විදුහල හා 
විශාකා විදුහල වැනි සිසුන් විශාල පිරිසක් සිටින පාසල්වලද ෙමම 
කටයුත්තත කිසිදු බාධාවකින් ෙතොරව සිදු කර ඇති බැව්ද 
තවදුරටත් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ලක් කරමි. 

එෙමන්ම ලංකාෙව් පාසල් 10,121න් 9,175ක්ම ඇත්ෙත් 
සිසුන් 1,000ට වඩා අඩු පාසල් ෙව්. සිසුන් 1,000ට වඩා වැඩි 
පාසල් ඇත්ෙත් 946කි. සිසුන් 2,000ට වඩා වැඩි පාසල් ඇත්ෙත් 
317කි. සිසුන් 3,000ට වඩා වැඩි පාසල් ඇත්ෙත් 119කි. 

නිල ඇඳුම් තිළිණ වවුචර්පතින් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගැනීමට 
පමාණවත් කාලයක් ලබා දී ෙනොමැති බවද එල්ල වී ඇති තවත් 
ෙචෝදනාවකි. එෙහත් දැනටමත් 2016 ෙපබරවාරි 28වැනි දින 
දක්වා තිළිණ පෙතහි කාලය දීර්ඝ කර ඇත. ඒ අනුව නිල ඇඳුම් 
ෙරදි මිලදී ගැනීම සඳහා මාස 3ක කාලයක් ඇති අතර, නගරයට 
එන ඕනෑම අවස්ථාවකදී තිළිණ පත් භාවිත කරමින් නිල ඇඳුම් 
ෙරදි මිලදීගත හැකිය. 

2015.12.04 දින වන විට නිල ඇඳුම් තිළිණ පත් සියලුම දරු 
දැරියන්ට ලබා දීමට පියවර ෙනොගත් බවටද ෙචෝදනාවක් ඉල්ල වී 
ඇත. එෙහත් පසු ගිය වසෙර්දී පාසල් අවසන් නිවාඩුවට ෙපර නිල 
ඇඳුම් ෙරදි ෙබදා දී ඇත්ෙත් සියයට 35ක පමණ පතිශතයකි. 
ෙකෙසේ වුවද, ෙමම වසෙර් පාසල් නිවාඩුවට ෙපර සියයට 95ක 
පමාණයක් සිදු දරු දැරියන් අතර තිළිණ පත් ෙබදා දී ඇති බැව් 
ඔබෙග් අවධානයට ලක් කරමි. 

තිළිණ පත් මඟින් නිල ඇඳුම් මිලදී ගැනීෙම්දී එකම විදුහෙල් 
එකම පාට ඇති ෙරද්ෙදහි විවිධ පෙභ්දයන් දක්නට ලැෙබනු 
ඇතැයි යන්නද තවත් එක් ෙචෝදනාවකි. පසු ගිය වසර තුළදී ෙබදා 
දුන් නිල ඇඳුම් ෙරදිවලද ෙමවැනි විවිධත්වයක් තිබූ බවටත් 
නියමිත පමිතියට අනුව නිෂ්පාදනය ෙනොකළ ෙරදි ෙබදා දී ඇති 
බවටත් ෙදමව්පියන් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙචෝදනාවන්ට අනුව පැකට් 
ලක්ෂ 12කට අදාළව පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඇත. ගරු 
කථානායකතුමනි, නියමිත පමිතිෙයන් ෙතොරව ආපු ෙරදි පැකට් 
ලක්ෂ 12ක් අමාත ාංශෙය් තිෙබනවා. ඒවා දැනටත් තිෙබනවා. 
ඒවා මාරු කර ෙදන්න කියලා අපි ඒ සැපයුම්කරුවන්ට ෙම් වන 
විට දැනුම් දීලා තිෙබනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් රැඳවුම් ගාස්තු 
මුදා හරින්ෙන් නැහැ කියාත් දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒ වෙග් පැකට් 
ලක්ෂ 12ක් තිෙබනවා. 

ඒ අනුව අනාවරණය වූ ගුණාත්මක බවින් අඩු ෙරදි ෙතොගය 
ෙවනුවට ගුණාත්මක බවින් යුතු ෙරදි නැවත ෙගන්වා ගැනීමට 
අමාත ාංශයට සිදු වී ඇත. නමුත් ෙමම වවුචර් කමය කියාත්මක 
කිරීම තුළින් දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට තමා ෙතෝරාගන්නා නිල 
ඇඳුම්වල තත්ත්වය පිළිබඳ පාෙයෝගිකව පරීක්ෂා කර බලා සුදුසු 
නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙතෝරා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වී ඇත. ඒ අනුව 
දිවයිෙන් ඕනෑම ෙරදි  ෙවෙළඳ සැලකට ෙගොස් මිෙලන් අඩු, 
තත්ත්වෙයන් උසස් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව 
උදාවී ඇති බැව් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කළ යුතුව ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිළිණ පෙතහි පිටුපස විදුහල්පතිවරයාෙග් නිල මුදාව 
ෙනොමැති අවස්ථාවලදී බැංකුව විසින් අෙළවිකරුට මුදල් ලබාදීම 
පතික්ෙෂේප කරන ලද අවස්ථාද වාර්තා විය. තිළිණ පත පිටුපස 
විදුහල්පතිවරයාෙග් නිල මුදාව තැබීම අත වශ  ෙනොවන බවට 
මහජන බැංකුව හා ලංකා බැංකුව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර 
ඇත. 

එෙමන්ම තිළිණ පත් බැංකුගත කිරීෙම්දී අෙළවිකරුට අදාළ 
බැංකු ශාඛාවක ජංගම ගිණුමක් පවත්වාෙගන යෑම අත වශ  
ෙනොවන බවද, අෙළවිකරුවන් විසින් පවත්වාෙගන යන ඕනෑම 
ගිණුමකට තිළිණ පත් වටිනාකම බැර කළ හැකි බවද බැංකුවලට 
දන්වා ඇත. එෙමන්ම අෙළවිකරුවන්ට බැංකු මඟින් එවෙලහිම 
තිළිණ පත් මුදල් බවට පත්කර ගැනීෙම් හැකියාවද ඇත. 

එෙමන්ම ලංකා බැංකු ශාඛාවක පාසල් ගුරු වැටුප් ගිණුම 
පවත්වාෙගන යන පාසල් මඟින් නිකුත් කරනු ලබන තිළිණ 
පත්වල අත්සන් පිළිබඳ සෑහීමකට පත් විය හැකි නම් මහජන 
බැංකු ශාඛාවකින් අෙළවිකරුවන්ට ඒ සඳහා මුදල් ෙගවිය හැකි 
බවටත්, මහජන බැංකු ශාඛාවක පාසල් ගුරු වැටුප් ගිණුම 
පවත්වාෙගන යන පාසල් මඟින් නිකුත් කරනු ලබන තිළිණ 
පත්වල අත්සන් පිළිබඳ සෑහීමකට පත් විය හැකි නම් ලංකා බැංකු 
ශාඛාවකින් අෙළවිකරුවන්ට ඒ සඳහා මුදල් ෙගවිය හැකි බවටත් 
බැංකු දැනුවත් කර ඇත. 

නිල ඇඳුම් මැසීම සඳහා පමාණවත් ඇඳුම් මසන්නන් 
ෙනොසිටින බවටද ෙචෝදනා එල්ලවී ඇත. මීට ෙපර රජය විසින් 
ලබා දුන්ෙන්ද නිල ඇඳුම් ෙරදි මිස මසා නිම කළ නිමි ඇඳුම් 
ෙනොවන බව ද කාරුණිකව ෙපන්වා ෙදමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු දැනටමත් පැය භාගයක් පරක්කු වී 

තිෙබනවා.  

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
 

රංජිත් අලුවිහාෙර්  පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

ரன்ஜித் அ விஹாேர மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

RANJITH ALUVIHARE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
Sir, I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Ranjith 
Aluvihare Foundation." 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

 
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 සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමා ෙ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 வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி 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 Empowerment and Welfare  for report. 

 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. -  
[පගතිය :  ෙදසැම්බර් 08 ] 

[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 08] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

Considered further in Committee - [Progress: 08th December] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
114 වන ශීර්ෂය.-  පවාහන අමාත වරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.297,550,000 

 

தைலப்  114. -  ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 297,550,000 

 

HEAD 114.- MINISTER OF TRANSPORT 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 297,550,000 
 

151 වන ශීර්ෂය.- ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත වරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු. 210,000,000 
 

தைலப்  151.- கடற்ெறாழில் மற் ம் நீர் வாழ் வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 210,000,000 

1085 1086 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 
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HEAD 151.-  MINISTER OF FISHERIES AND AQUATIC 
RESOURCES DEVELOPMENT  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 210,000,000 

 
176 වන ශීර්ෂය.-  වරාය හා නාවික කටයුතු  අමාත වරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 157,900,000 
 

தைலப்  176.- ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 157,900,000 
 

HEAD 176..- MINISTER OF  PORTS AND SHIPPING 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 157,900,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 114, 306, 307, 151, 290 සහ 

176. 

සලකා බැලීම, පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 1.00 දක්වා සහ 
අපර භාග 1.00 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා. 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.27] 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා  අවස්ථාෙව්දි, අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ හා 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 114, 306, 307, 151, 290 සහ 176 දරන වැය 
ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලු 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් දහයකින් කපා 
හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Next, the Hon. (Dr.) S. Sivamohan, please. You have 

25 minutes.   
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ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 

வள ல அபிவி த்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
சம்பந்தமான இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் இந்த ேமலான 
சைபயில் எனக்கும் ேபசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு த ல் 
உங்க க்கு நன்றி கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். அன்  

த் க்குளிக்கும் மிெயன் ம் இரத்தினக்கல் உதிக்கும் 
மிெயன் ம் அைமதிப் ங்காெவன் ம் ஒட் ெமாத்தத்தில் 

அழகிய தீெவன் ம் அைழக்கப்பட்ட இந்த இலங்ைகத் 
தீவான , கடல் வளங்கள் உட்பட அைனத்  வளங்க ம் 
அழிக்கப்பட்  இன்  அபாய மியாகிக்ெகாண் க்கின்ற .   
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த ல் அட்ைட பி க்கும் ெதாழிைலப் பார்ப்ேபாம். இ  
சட்டவிேராதமான ைறயில் எம  வட பகுதிக் கட ல் 
நடத்தப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . கடந்தகால இரத்த 
வரலாற்  அரசு ெசய்தைதத்தான் இன்  நல்லாட்சி என்ற 
ெபயாில் ைமத்திாி அரசும் அைமதியாகச் 
ெசய் ெகாண் க்கின்ற . வடக்குப் பிரேதசத்தில் சாைலக் 
கடற்கைரயில் சட்டவிேராதமான ைறகைளப் பின்பற்றி 
இத்ெதாழிைல நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
உண்ைமயில், அட்ைட பி ப் த்  ெதாழில் பக ல் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம்; ஒளி ட்டப்படக்கூடா ; அ மட்டத்தி ள்ள 
சங்குகள் அள்ளப்படக்கூடாெதன்ற பல விதி ைறகள் 
உள்ளன. ஆனால், இந்த வட பகுதிக் கட ல் இரவில் 
ஒளி ட்டப்பட்  அள  கணக்கின்றி அட்ைடகைள 
அள்ளிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். சங்குகைளச் 
சாக்குக்கணக்கில் அள்ளிக்ெகாண்  வந்  வியாபாரம் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். இைவ நான் ேநர யாக 
ெசன்  பார்த்த காட்சிகளாகும். அதற்கு ஆதாரங்க ண் .  

பல்லாயிரக்கணக்கான ேவற்  மாவட்டத்தவர்கள் 
அைமச்சர்களின் ஆதர டன் ஆயிரக்கணக்கான வள்ளங்களில் 
சாைல, மாத்தளன், ெபாக்கைண, வைலஞர்மடம் ேபான்ற 
பிரேதசங்களி ள்ள கடற்கைரகளில் இந்த சட்டவிேராத 
அட்ைட பி க்கும் ெதாழி ல் ஈ பட்  வ கின்றனர். கடந்த 
வ ட ம் ஈ பட் ந்தார்கள். இவ்வ ட ம் 
வ வார்கெளன்  எதிர்பார்க்கப்ப கிற . இதனால் மீன்வளம் 
அழிக்கப்ப வதால் அங்கு இத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள மக்கள் 
வ ைமையத் ெதாட் க்ெகாண் க்கின்றனர். இ  இந்த 
நடப்பாண் ேலேய நடந்த . இங்கு அட்ைட பி க்கும் 
ெதாழில் சட்டத்ைதப்ேபணி நடத்தப்ப மாக இ ந்தால் அைத 
நான் எதிர்த் க்கூறப் ேபாவதில்ைல. ஆனால், இங்கு ஒ சில 
அைமச்சர்களின் அ வ கள் அரச இரா வத்தின் 
காவ டன் சட்டவிேராதமான ைறயில் இந்தச் 
ெசயற்பா கைளச் ெசய் வ கின்றனர். இந்த சட்டவிேராத 
நடவ க்ைகக க்கு அரச இரா வம் காவல் காப்பதா? 
எனேவ, இந்த சட்டவிேராத அட்ைட பி க்கும் ெதாழில் 
சம்பந்தமாக கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சு நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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அ த்ததாக, இந்திய 'ேராலர்'களின் வ ைகபற்றி ேநற் ம் 
எனக்குத் ெதாைலேபசி அைழப் க்கள் வந்தன. இந்திய 
'ேராலர்'கள் அள் வைலகைள மற் ம் தைட ெசய்யப்பட்ட 

ைறகைளப் பாவித்  ல்ைலக்கட ல் அவர்கள  இறால் 
பி ப்  ெதாழிைலத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள். இதனால், எம  
மக்கள் பாிதவித் ப் ேபாயி க்கிறார்கள். ற் க்கணக்கான 
இந்திய 'ேராலர்'கள் ல்ைலக்கடைல அலங்ேகாலப்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்றன. ெபா வாக எம  மீனவர்கள் சாதாரண 

ைறகைளப் பாவித்  இறால் ெதாழி ல் ஈ பட்  அவர்கள  
வாழ்வாதாரத்ைத நடத்திவந்தார்கள். ஆனால், இங்கு  

ற் க்கணக்கான இந்திய 'ேராலர்'கள் தி விழாக்ேகாலத்தில் 
வந்  அள் வைலகைளப் பாவித்  இறால் பி க்கத் 
ெதாடங்கிவிட்டார்கள். அங்குள்ள வளங்கள் அைனத் ம் 
அழிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. பரந்த கட ல் 
அைனத்ைத ம் அழித்  த்த ஊ வல்காரர்கள், இ வைர 
நாம் பா காத்  வந்த எம  குட் த் தீவின் கடல் வளத்ைத ம் 
இல்லாமல் ெசய் ெகாண் க்கி்ன்றார்கள். வி தைலப் 

களின் காலத்தில் பா காப்பாக இ ந்த வடபகுதிக் கடல் 
வளம் இன்  அழிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . இைத 
எம  இரா வம் பார்த் க்ெகாண் க்கப் ேபாகின்றதா? 
எம  அரச பைடயினாின் ன்னாேலேய இந்த ெதாழில் 
நடத்தப்ப வதாக மக்கள் கூ கின்றார்கள். எனேவ, இந்த 
நடவ க்ைக உடன் நி த்தப்பட ேவண் ம். அதற்ேகற்ற 
வைகயில் அரச காவல் பைடயினர் கடேலாரப் பா காப்  
வழங்கி எம  மீனவர்களின் ெதாழிைலக் காப்பாற்ற 
ேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

Sir, there is a recent report by a foreign investigator, 
which states that 17,000 vessels were fishing illegally in 
the Sri Lankan EEZ - the Exclusive Economic Zone - 
over a five-month period. Imagine 17,000 vessels stealing 
fish that belong to us! This is a staggering figure. Our 
EEZ, which is 532,619 square kilometres, is larger than 
that of Malaysia, Thailand or Vietnam. Our ocean should 
be protected for the future generations from illegal, 
unreported and unregulated fishing.  

If I emphasize the financial implications due to illegal 
fishing, they are: loss of foreign licence revenue, loss of 
transshipment revenue, loss of landing fees and loss of 
fish processing revenue. If they take your fish, you do not 
own it, you do not possess it. Therefore, you cannot sell it 
to the world market. That results in the loss of export 
markets, loss of foreign currency from fish exports and 
loss of revenue from tourists. So, like that, we can point 
out many adverse effects. 

In conclusion, Sir, I say that the fisheries sector is 
critical to the economy of Sri Lanka. On the one hand, it 
is an important contributor to the food and nutritional 
basket of the country. On the other hand, it is one of the 
most important sources of livelihood for the coastal 
community. They cannot survive if big boats encroach 
their territory. So, they will have to be protected. In this 
regard, we need to conform to the Fisheries Regulations; 
create a schedule of penalties and fines for illegal, 
unprotected and unregulated fishing; have a  national 
conversation on this issue and  manage and promote the 
Flag  State Responsibility.  

இப்ப யாக எம  மீன் வளங்கள் அழிக்கப்ப வைத இந்த 
அரசு ெதாடர்ந் ம் பார்த் க் ெகாண் க்குமானால் 
அகிம்ைசப் ேபாராட்டங்கள் ல்ைல மண்ைண ம் மன்னார் 
தீைவ ம் ஆக்கிரமிக்கும் என்பைத இந்தச் சைபயில் நான் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். உண்ணாவிரதங்கள் 
தாமாக உதிக்கும்! உயிர்ப்ப கள் மீண் ம் இந்த நல்லாட்சி 
அரசிற்குச் சமர்ப்பணம் ெசய்யப்ப ம்!  நல்லாட்சி என்ற 
அரசின் ெபயைர ஏமாற்  அரெசன எங்கள் மக்கள் 
வரலாற்றில் வைரவார்கள்! எனேவ, உடேன இந்திய 
'ேராலர்'கைளத் த த்  நி த் ங்கள்!  கடற்ெறாழில் 
அைமச்சர் அவர்கேள, இ  உங்க க்கான சமர்ப்பணம்!   

அ த் , ெவளிமாவட்ட மீனவர்களின் ஊ வல் 
ெதாடர்பாக நான் இங்கு குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். நாயா ப் 
பிரேதசம் ல்ைலவாழ் மீன்பி ச் ச கத்தின் ஒ  மீன்பி ப் 
பிரேதசமாகும். இங்கு சில சிங்கள மீனவர்க க்கும் உாித்  
உண் . கடந்த காலத்தில் 35 சிங்கள மீனவர்க க்கு அந்த 
உாித்  இ ந்த . எனேவ, அந்த மீனவர்கள் அங்கு ெதாழில் 
ெசய்வதற்கு நாம் எதிர்ப் த் ெதாிவிக்கப்ேபாவதில்ைல. 
ஆனால், அந்த எண்ணிக்ைக 35இ ந்  72ஆக மாறி, 
தற்ேபா  300 ேபராக அ மதியற்ற ைறயில் வந்  
நாயா ப் பிரேதசத்திற்குள் ஊ வி ள்ளார்கள். அதற்கு 
உதவியாக இரா வம் ஒ  தைட காம் அைமத்  
அவர்க க்கு உதவி ெசய் ெகாண் க்கின்ற .  Fisheries and 
Aquatic Resources Department அதாவ , அங்குள்ள 
கடற்ெறாழில் நீரக வளத் திைணக்கள நிர்வாகத்தினர் 
சுதந்திரமாகச் ெசயற்படேவண் ெமன நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அவர்கள் நீதியாகச் ெசயற்பட 
ேவண் ம்; சட்ட விேராத நடவ க்ைகக க்குத் 

ைணேபாகக்கூடா ;  இரா வத்தின் ஆதர டன் எம  
மக்கைள அடக்கி ஒ க்க நிைனக்கக்கூடா . நாயாறில் 
அைமந் ள்ள இரா வத் தைட காம் ற்றாக நீக்கப்பட 
ேவண் ம். அதற்குப் பதிலாக ெபா ஸ் பிாி  
அைமக்கப்பட் ச் சட்டப்ப  ெசயற்ப வதற்கு உத்தரவிடப்பட 
ேவண் ம்.  இரா வம் அங்கு ஒன் ம் ேதசிய பா காப் க்கு 
உாியவர்களாகச் ெசயற்படவில்ைல. சட்ட விேராத சாராய 
வியாபாாிகளாகச் ெசயற்ப கின்றார்கள். இன் ம் அவ்வா  
ெசயற்ப வைத நீங்கள் ேபாய்ப் பார்த்தால் 
ெதாிந் ெகாள்ளலாம். அவர்கள் சிங்கள மீனவர்களிடம் 
மீன்கைள இலஞ்சமாகப் ெப கின்றார்கள்; இன 
நல் ணக்கத்திற்குத் தைடயாக இ க்கின்றார்கள்.   

அேதேபால் ல்ைலத்தீவில் அைமந் ள்ள வட் வாகல் 
களப்பின் இ ற ம் இரா வ காம் அைமத்  எம  
மீனவர்கைள அந்த மீன்பி ப் பிரேதசத்திற்குச் ெசல்லவிடா  
த த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அேதேபால் 
சட்டவிேராதமான ைறயில் அங்கு ஊ வி ள்ள 
மீனவர்கள் ெவ ைவத்  மீன்பி க்கும் ெதாழிைல 

ல்ைலத்தீ க் கட ல் நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ெகாக்கிளாய்ப் பிரேதசத்தில் இ ந்த எம  ர் கத் 
தமிழ்க்கு களின் பா கள் தி ம்ப ம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
இைவ மீன்பி  அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்காக 
என்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விடயங்கள்.   

அத் டன், கடந்த அரசின் காலத்தில் ெசயற்பட்ட, எம  
மக்கைள வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாகச் ெசய்த 
அைடயாளமற்றவர்களின் ெசயற்பா கள் இந்த அரசி ம் 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்றன. இவர்கள் 
அைடயாளமற்றவர்கள்; இ ப்பிடம் ெதாியாதவர்கள்.  
ெகாைல, ெகாள்ைள, கற்பழிப்பில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள்;  
மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் கு க்கி ம் தாதாக்கள். 
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ெமாத்தத்தில் இரா வத்தின் லனாய்வாளர்கள் என்ற 
ைனெபயாில் ெசயற்ப கின்றார்கள். 07.12.2015 அன்  

யாழ். Tamilcnn ஊடக அ வலகத்திற்குக்கூட ெசன்  பல 
தகவல்கைளப் ெபற்றி க்கின்றார்கள்.  ஆனால், அவர்கைள 
அைடயாளங்காட் யதாகத் ெதாியவில்ைல. ஊடக சுதந்திரம் 
வழங்கப்பட்டதாகக் கூ ம் இந்த நல்லாட்சி அரசு இந்த 
Tamilcnn எ ம் பதி  ெசய்யப்பட்ட ஊடகத்தின்ேமல் இரகசிய 
அடக்கு ைறைய நைட ைறப்ப த் கிறதா? எனக் 
ேகட்கின்ேறன்.  

இைவ மட் மல்ல, மீன்பி  அைமச்சர் அவர்க க்கான 
இன்ெனா  ேவண் ேகாைள ம் நான் பணிவாக ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ல்ைலத்தீவில் அைமந் ள்ள 
நந்திக்கடல் என்ப  இன்  ஓர் ஆழமற்ற கடலாக 
இ க்கின்ற . இந்தக் கடைல ஆழப்ப த்தினால் வ டம் 

ரா ம் அந்த மக்கள் அந்தக்கட ல் மீன்பி க்கும் ெதாழிைலச் 
ெசய்ய ம்.  அதன் லம் இந்த நாட்  மக்களின் 
கட ண த் ேதைவக்கான மீன், இறால், நண்  
ேபான்றவற்ைற அதிகமாகப் ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். 
இன் ம்கூட வன்னியி ந் தான் ெகா ம் க்குக் க ப்  
நண்  அ ப்பப்ப கின்ற .   

எனேவ, நல்லாட்சி அரசு ன்ைனய அரசின் 
நைட ைறகளி ந்  தன்ைன மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் ம்; 

ன்ைனய அதிகாாிகளின் பழக்கவழக்கங்கைள மாற்ற 
யற்சிக்க ேவண் ம்;  ெமாத்தத்தில் ல்ைல, மன்னார் 

மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த மீனவர்களின் ேகாாிக்ைககள் உடன் 
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ெமனக் ேகாாி, என் ைடய இந்த 
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ලංකාෙව් ඉතාම  වැදගත් 

කර්මාන්තයක් වන, ඒ වාෙග්ම පවුල් විශාල සංඛ ාවක්  ආදායම 
සපයා ගන්නා ධීවර කර්මාන්තය  ගැන වචන කීපයක් කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම  සම්බන්ධෙයන්  පථමෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ධීවර කර්මාන්තය කියන්ෙන් ලංකාෙව් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් 
තිෙබන කර්මාන්තයක් බව අපි දන්නවා. ලංකාව වෙට්ට විශාල 
මුහුදු පමාණයක් තිබුණාට, ඒ තුළින් අෙප් ජනතාවෙග් ආදායම් 
තත්ත්වය උසස් කිරීමට තරම් පෙයෝජනයක් ගන්න බැරි බව තමයි 
මෙග් මතය වන්ෙන්. අෙප් කලාපෙය් අෙනක් රටවල්  නවීන 
තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදමින්, මත්ස  
ආනයනය සීමා කර ෙගන අප  පහු කර ෙගන  ඉදිරියට යන 
ෙවලාවක, පසු ගිය කාල ෙය් විවිධ ෙහේතු මත අෙප් ධීවර 
කර්මාන්තය විශාල පසුබෑමකට ලක් වුණා. අපට යුෙරෝපා 
සංගමෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළ නැති වීමත්, පසු ගිය රජය ෙතල් මිල අඩු 
ෙනොකිරීෙමන් වූ බලපෑමත් නිසා ධීවර ජනතාවට විශාල පීඩනයක් 
එල්ල වුණා. ඒ කාලෙය්  හිටපු  මැති ඇමතිවරුන්ට වාෙග්ම  
රජෙය් නිලධාරින්ට ෙතල් මිල අඩු කරන ෙලස විටින් විට කිව්වත්, 
ඒ ගැන සලකන්ෙන් නැතිව ධීවරයන්ට ෙවඩි තියන තත්ත්වයකට 
පවා ඒ පශ්නය දුර දිග ගියා. යුෙරෝපා සංගමෙය් මත්ස  ෙවෙළඳ 
ෙපොළ පිළිබඳ පශ්නය ෙකෙරහි අපි ෙම් සභාෙව්දී  කරුණු මතු 
කළා. ඒ වාෙග්ම   ධීවර සංගම්ද ඒ පිළිබඳව ෙකොච්චර අනතුරු 

ඇ ෙඟව්වත් රජය ඒ පශ්නය හරියට කළමනාකරණය කරන්ෙන් 
නැතිව, නීති විෙරෝධී, අවිධිමත් විධියට ෙම් රෙට්  ධීවර 
කර්මාන්තය කරන්නට යෑමත්, විෙද්ශ ෙනෞකා අපෙග් ධජය 
යටෙත් ඒ ෙරගුලාසිවලට අනුව කියා ෙනොකිරීමත් නිසා අපට 
යුෙරෝපා මත්ස  ෙවෙළඳ ෙපොළ නැති ෙවලා ඒ තුළින් විශාල 
අලාභ හානියක් අෙප් ධීවර කර්මාන්තයට වුණා.   

ජනවාරි 08 වැනි දා ෙම් රෙට් ඇති වුණු ෙවනසත් සමඟම ධීවර 
ජනතාව ඇතුළු අෙප් රෙට් සමස්ත ජනතාවට දැෙනන පරිදි අපි 
ෙතල් මිල අඩු කළ බව විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. ධීවර 
කර්මාන්තයට තිබුණු විශාල පීඩාවක් ඒ තුළින් නැති ෙවලා, දුගී 
දුප්පත්භාවෙයන් සිටි ජන ෙකොටස්වලට නැවතත් තමන්ෙග්ම 
ශක්තිෙයන් නැඟී සිටීමට අවස්ථාවක්  අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී උදා කර 
දුන්නා.   

ෙම් වන ෙකොට එදා තිබුණු විෙද්ශ පතිපත්තිය අපි ෙවනස් 
කරලා තිෙබනවා.  එදා ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා,  සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධන මහත්මයා ඉදිරියට ෙගන ගිය ඒ විෙද්ශ පතිපත්තිය 
තුළින් අෙප්  ධීවර කර්මාන්තයට ඇති ෙවලා තිබුණු හානිය අද වන 
ෙකොට අපි නැති කරලා තිෙබනවා. අෙප් සමබර විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් තුළින් යුෙරෝපා සංගමෙය් මත්ස  ෙවෙළඳ ෙපොළ  
නැවත අපට විවෘත වන දිනය ඉතා අත ළඟයි කියලා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න පුළුවන්.  

ෙම් කාරණා මුල් කරෙගන අපි ෙම් අය වැය තුළින් ෙහොඳ 
අඩිතාලමක් දමලා තිෙබනවා,  නැවතත් ධීවර කර්මාන්තය 
ශක්තිමත් ෙලස ෙම් රෙට් ඉදිරියට ෙගන යන්නට. ෙම් ර ටට 
ෙකොච්චර විශාල මුහුදු පෙද්ශයක් තිබුණත්, ෙඩොලර් මිලියන 150ක් 
වැනි විශාල මුදලක් ෙගවලා අපි ෙම් රටට මත්ස  ආනයනය 
කරනවා. ධීවර කර්මාන්තය සඳහා අවශ   යටිතල පහසුකම් ෙම් 
 රෙට් නිර්මාණය කරන්න, ගැඹුරු මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය 
කරන්නට අවශ  පහසුකම් ලබා ෙදන්න, ධීවර කර්මාන්තයට 
අවශ  ෙවලා තිෙබන පරිවර්තනය කරන්න ෙම් අය වැය තුළින් 
අපි ෙහොඳ අඩිතාලමක් දමලා තිෙබනවා. හලාවත ඇතුළු ධීවර 
වරායවල් නැවත ස්ථාපිත කරලා, ඒවා වැඩි දියුණු කර ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න අපි රුපියල් මිලියන 750ක් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙවන්කර  තිෙබනවා.   

පසු ගිය කාලෙය් එක එක ෙදපාර්තෙම්න්තුවල, එක එක 
අමාත ාංශවල සිදු වූ පමාදයන් නිසා,  කුණාටු වැනි 
ආපදාවන්වලින්  ධීවරයන්ෙග් ජීවිත අනතුරට පත් වූ අවස්ථා අපි 
දැක්කා.  නමුත්  කාලගුණ විද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව නවීකරණය 
කරන ගමන්ම ධීවරයන් සඳහා රුපියල් මිලියනයක ජීවිත 
රක්ෂණයක් ලබා දීමටත් අපි ෙම් අය වැෙයන්  ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මුහුදු ගිහිල්ලා අනතුරට පත් වන 
ධීවරයන් ෙසොයා ගැනීම සඳහාත්, ඒ වාෙග්ම ෙවන ෙවන රටවලට 
ගිහිල්ලා හසුවුණාම ඒ ධීවරයන් මුදාගැනීෙම් කටයුතු සඳහාත් ෙම් 
රක්ෂණ කමෙයන් ධීවරයන්ට  සහන සැලෙසනවා.  

ටින් මාළු ආනයනය ෙම් රටට විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන 
බව අපි දන්නවා.  විශාල ෙලස ටින් මාළු ආනයනය කරන සහ 
ඒවා පෙයෝජනයට ගන්නා රටක්   ෙලස  අපව හඳුන්වා තිෙබනවා.  
ෙම් රෙට් ටින් මාළු සකස් කර ගැනීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය 
දිරිමත් කිරීමට  අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ තුළින් අෙප් 
රෙටන් පිටරටට යන විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අඩු කර 
ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා.  අපි ඒ කාරණයත් ෙම් අය වැය 
මඟින්  ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා  ධීවර 
කර්මාන්තෙය්  ෙයෙදන විශාල පවුල් සංඛ ාවක් අප රට වටා 
සිටින බව.  ඒ පවුල්වල  ජීවන තත්ත්වය උසස් කර ගැනීම සඳහා 
අපි ඒ අයට යටිතල පහසුකම්  සපයන්නට ඕනෑ.  ධීවර 
කර්මාන්තය කියන්ෙන් ඉතාම අවදානම් සහිත කර්මාන්තයක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමන්ෙග් ජීවිතය පවා නැති වන අවස්ථාවන්ට මුහුණ ෙදන්නට සිදු 
වන කර්මාන්තයක්.  තමන්ට එදිෙනදා ස්ථීර ආදායමක් 
ලැෙබන්ෙන්  නැති කර්මාන්තයක්.  ඒ නිසා ධීවර කර්මාන්තය 
සඳහා රජෙය් මැදිහත්වීමක් අවශ යි කියන එකයි මෙග් අදහස.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්භාවය ගැන කථා 
කරනෙකොට, උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධෙයන් පසුව ඒ ජනතාව 
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන කථා 
කරනෙකොට, අපට ධීවර කර්මාන්තය අමතක කර කථා කරන්නට 
බැහැ කියන එකයි මෙග්  නම් අදහස. එම නිසා  ගරු ධීවර 
අමාත තුමාත්, ධීවර රාජ  අමාත තුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණය ගැනත් මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් 
ධීවර කර්මාන්තය තුළින් අෙප් තරුණ  තරුණියන්ට රැකියා 
උත්පාදනය කිරීම,  දුගී දුප්පත්භාවය නැති කිරීම, අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ තත්ත්වය  උසස් කරලීම සඳහා  දියත් කරන 
වැඩකටයුතුවලට, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මුහුදුබඩ කලාපය 
නිෙයෝජනය කරන අෙනකුත් මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා  
ඇතුළු අපි සියලු ෙදනාම  ඔබ ෙදපළ සමග එක් වී  කටයුතු 
කරන්නට   නිරන්තරෙයන්ම  සූදානම්  බව  මතක් කරන්නට  
කැමැතියි.  

ෙම් ධීවර කර්මාන්තයට අපි අනිවාර්යෙයන්ම  නවීන 
තාක්ෂණය  එක් කළ යුතුයි.  ආර්ථික වශෙයනුත්,  ෙද්ශගුණික 
වශෙයනුත්   ෙලෝකෙය්  යථාර්ථය  ෙත්රුම් අරෙගන   අද තිෙබන 
තත්ත්වයට වඩා ෙම් ධීවර කර්මාන්තෙය් පරිවර්තනයක් ඇති කළ 
යුතුයි කියන අදහස මා තුළ තිෙබනවා. අෙනකුත් රටවල් සමඟ 
තරග කළ හැකි ආකාරයට  ධීවර කර්මාන්තය ෙවනස් කළ යුතුයි.  
ඒ සඳහා අවශ  දැනුම ලබාෙගන,  අෙප් ජනතාව පුහුණු කිරීම 
තුළින්  ඉදිරි පිම්මක්  පනින්නට කටයුතු කෙළොත්,  ෙගොඩබිමට 
වඩා මුහුෙද් තිෙබන සම්පත් තුළින්  අෙප් රටට විශාල ආර්ථික 
වාසියක්  ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා කියන එකයි මෙග් අදහස.  

විෙශේෂෙයන් ජලජිවි වගා කලාපයක් ඇති කිරීම ගැන ෙම් අය 
වැය තුළින්  ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  එදා ගරු අගමැතිතුමා 
ජාතික ආර්ථික පතිපත්තිය  ෙම්  රටට   එළි දැක්වූ අවස්ථාෙව්  
ධීවර කර්මාන්තය තුළින් අෙප් ජන ෙකොටස්   සංවර්ධන 
කියාදාමයට,  ඒ වෙග්ම ෙගෝලීය ෙවළඳෙපොළට එකතු කර 
ගන්ෙන් ෙකෙසේද  කියන එක ගැන එතුමා අදහස් දැක්වූවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එම නිසා  ඉදිරි වසර පහ තුළ ෙම් ධීවර 

කර්මාන්තය ඉහළ තාක්ෂණෙයන් යුත්, ෙහොඳ ස්ථිර ආදායමක්  එන 
කර්මාන්තයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ධීවර ජනතාවෙග් අධ ාපන තත්ත්වය හා ෙසෞඛ  
තත්ත්වය නඟා සිටුවා, ඒ තුළින් අෙප් රෙට් ආර්ථික 
කියාදාමයටත්, සමාජීය කියාදාමයටත් වැදගත් පිරිසක් ඇති 
කරන්නට රජයක් හැටියට අප ෙගන යන වැඩපිළිෙවළ ඉතා 
ශක්තිමත් ෙලස ඉදිරියට ෙගනයන්නට ඕනෑ. ඒ වෙග්ම ඒ සඳහා  
විශාල මුදලක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර  ති ෙබනවා. එෙසේ මුදල් 
ෙවන් කිරීම තුළින් ධීවර කර්මාන්ත ෙය්  ෙයදි සිටින පවුල් විශාල 
සංඛ ාවකට පතිලාභ ලබා දීමට හැකි ෙවනවා. ඒ තුළින් ධීවර  
ජනතාවෙග් සහ  ඔවුන්ෙග් අනාගත පරපුෙර්  ජීවිත සාර්ථක 

කරන්නට අප කටයුතු කරන බවත් සඳහන් කරමින්, සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතිවන්තෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 10.54] 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට ලැබී තිෙබන්ෙන්  විනාඩි 

10ක කාලයක් පමණක් නිසා මා ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කථා 
කරන්නම්. ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරන්නට තිබුණත්, මට 
ෙකටිෙයන් කථා කරන්නට සිදු ෙවනවා.  

පළමුෙවන්ම මට විරුද්ධව නඟන ලද ෙචෝදනාවක් පිළිබඳව 
මා කරුණු ෙපන්වා ෙදන්නට කැමැයි. ෙගවීෙම් පදනම මත බස් 
2200ක් ෙගන්වා, ඒ එක බස් එකකින් ෙඩොලර් 10,000ක් 
ෙකොමිෂන් හැටියට ගත්තා කියලා, මට ෙචෝදනා කරලා තිබුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම ෙම් ගැන  පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් බස් මම තනිවම ගත් ඒවා  ෙනොෙවයි. ෙම් 
සඳහා අපි 2013 සැප්තැම්බර් 11 ෙවනිදා  Cabinet Paper එකක් 
දාලා තිෙබනවා, “To purchase 2200 new buses for Sri Lanka 
Transport Board on suppliers’ credit basis.” කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් හම්බ කරලා ෙගවීම් සිදු කරන්න තමයි අපි ෙමම බස් 
ෙගන්වන්න ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්කට Cabinet එෙකන් 
Cabinet Appointed Negotiating Committee එකක් පත් කළා. 
එම කමිටුෙව් සිටියා,  Mrs. Dhara Wijayatilake, Secretary - 
Ministry of Technology and Research. එතුමිය තමයි 
Chairperson. ඊළඟට,  Mr. Dhammika Perera, Secretary - 
Ministry of Transport.  Dr. R.S.H. Samaratunga, Secretary - 
Ministry of Petroleum Industries.  සමරතුංග මහත්මයා කියලා 
කියන්ෙන්, දැන් සිටින භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමාට. ඒ වාෙග්ම  
Dr. (Mrs.) Damitha De Zoysa, Secretary - Ministry of 
Productivity Promotion. Dr. B.M.S. Batagoda, Deputy 
Secretary to the Treasury.  

ෙම් වාෙග් පස් ෙදෙනකුව පත් කරලා තමයි ෙම්වා negotiate 
කෙළේ. ඒෙගොල්ලන් negotiate කරලා Viking 42 seater bus  එක 
සඳහා  ෙඩොලර් 31,100ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආසන 
54 -54 seater- බස් එක සඳහා ෙඩොලර් 34,100ක් ෙගවලා 
තිෙබනවා. ඒ අය පස් ෙදනාම ෙම් පතිකාෙව් පැහැදිලිවම  අත්සන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒක තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ෙම් බස්  ගැන බලන්න කියලා ෙවනම technical team 
එකක් පත් කළා. එහි සිටිෙය් Mr. H.J.K.H.J. Wijerama, Chief 
Accountant- Ministry of Transport, Mr. V. Amaratunga, 
Acting Additional Secretary - Ministry of Transport, Mr. 
G.K. Ariyaratne, Deputy General- Manager (Technical), Sri 
Lanka Transport Board. ඒ වාෙග්ම CEO, Assistant 
Commissioner (Technical) and Mr. Asanga Dayaratne,  
Additional Director-General - Department of Public Finance 
and Mr. Premaratne, Assistant Commissioner - Technical 
Department, RMV යන අයයි. ඒ අය එක්ක තමයි කැබිනට් 
පතිකා දාලා ඒ බස් රථ 2,200 ෙගවීෙම් පදනම මත ගත්ෙත්.  
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Treasury එක කිව්වා, ඒ අය ෙදනවා කියලා, අවුරුද්දකට 
රුපියල් මිලියන 1,000 ගණෙන් අවුරුදු 5ක්. Treasury එකත් 
ෙදන්ෙන් ෙගවීෙම් පදනම මතයි. එක පාරට සල්ලි ෙදන්ෙන් 
නැහැ. Treasury එකත් ෙකොටස ් වශෙයනුයි ෙගවන්ෙන්, අවුරුදු 
පහකට. බස් 1,000ක් Treasury එෙකන්. ඉතිරි බස් 1,200 
ෙවනුෙවන් SLTB එක හම්බ කරලායි ෙගවන්ෙන්. ෙම් ෙදකම 
හම්බ කරලා ෙගවන්න තමයි අපි ගත්ෙත්. මට නම් ෙමහි කිසිම 
පශ්නයක් ෙපෙනන්න නැහැ. නමුත් මම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරීක්ෂණයට 
මුහුණ ෙදනවා. එහි කිසි පශ්නයක් නැහැ. මට මඩ ගහනවා. 
ෙමොකද, මම විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන්.  

ජාතික ආණ්ඩුවට එන්න බැහැ කියලා මුලින්ම මම කිව්ෙව් 
ජනවාරි මාසෙය් 8වන දා, අප පැරැදුණාට පසුවයි. "මම ජාතික 
ආණ්ඩුවට එන්ෙන් නැහැ" කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ඉදිරිෙය්දී කියලා ෙදොට්ට බැහැපු පළමුවැනි මිනිහා මමයි. අදත් මම 
ඒ පතිපත්තිෙය්ම ඉන්නවා. මට මඩ ගහන්න ෙම් වාෙග් ඒවා 
කියනවා. සියලු ෙද් අංග සම්පූර්ණ ෙවලා තිෙයද්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් මන්තීවරුන් ෙදෙදෙනක් ගිහිල්ලා කිව්වා, 
බස් එකකින් ෙඩොලර් 10,000ක් ෙකොමිස් ගැහුවා කියලා. බස ්
එකකින් ෙඩොලර් 10,000ක් ෙකොමිස් ගැහුවා නම්, මම ෙනොෙවයි 
ඒක කරන්න ඕනෑ. මම කියපු ෙම් නිලධාරිනුයි. ඒ නිලධාරින් ෙන් 
ඉඳලා තිෙබන්ෙන්, Cabinet Appointed Negotiating Committee 
එෙක්. එෙහම නම් ඒ අයෙගන් තමයි අහන්න ඕනෑ. එෙහම 
ෙඩොලර් 10,000 ගණෙන් ෙකොමිස් ගහන්න බැහැ. ආසන 42 බස් 
රථය ෙඩොලර් 31,100යි. ආසන 54 බස් රථය ෙඩොලර් 34,100යි. 
පැහැදිලිවම ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙපෙනනවා ෙමහි කිසිම අකටයුතු 
ෙදයක් ෙකරිලා නැහැ කියා. නමුත් මට දාලා තිෙබන complaint 
එකට ඉදිරිපත් ෙවලා මම ෙම් සියල්ල ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්ක 
එක කාරණයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය, දුම්රිය 
සම්බන්ධවයි. දුම්රිය ෙව්ගෙයන් ධාවනය කරවීමට හැකි වන ෙසේ 
KV Line එක නවීකරණය කරන්න ෙම් Budget එෙකන් රුපියල් 
මිලියන 1,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් මිලියන 1,500 
railway track එක හදන්න මිස KV Line එක ෙකළින් කරන්න 
ෙනොෙවයි. KV Line එක ෙකළින් කරන්ෙන් නැතිව දුම්රිය 
ෙව්ගෙයන් ධාවනය කරවන්න බැහැ. නමුත් ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙහොඳයි. මා ෙමය අගය කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පවුල් 1,500ක් විතර ඒ track එ ෙක් සීමාෙව් 
පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අයට වන්දි දීලා ෙහෝ ෙගවල් දීලා ෙහෝ 
ඉවත් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක කවුරුත් දන්නවා. එය 
කමානුකූලව කෙළොත් අවිස්සාෙව්ල්ල දක්වා දුම්රිය ෙව්ගෙයන් 
ධාවනය කරවන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1,500ක් 
ෙහෝ ෙවන්  කිරීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ SLTB එක ගැන. ගරු 
ඇමතිතුමා මට ෙචෝදනා කළා මම SLTB එකට ෙබොෙහෝ 
ෙසේවකයන් දාලා තිෙබනවා කියා. මම ෙබොෙහෝ ෙසේවකයන් දාලා 
තිෙබනවා කියලා හැම තැනකදීම මා වෙව්චනය කළා. මම ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, මට අද කරුණු ෙපන්වා ෙදන්න 
පුළුවන්. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, එතුමාත් ෙසෞඛ  
අමාත වරයාව සිටියා ෙන්. එතුමා ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය් ඉන්න 
ෙකොට අෙප් ගම්වල ෙරෝහල්වලටත් ෙසේවකයන් ආෙව් බදුල්ෙලන්. 
නාෙගොඩ ෙරෝහල, මතුගම ෙරෝහල ආදි හැම තැනටම ආෙව් 
එෙහන්. තමන්ෙග් පෙද්ශයට සලකන්ෙන් නැති මන්තීවරයකු 
ඉන්නවා නම් එවැනි මන්තීවරයකුෙගන් වැඩක් නැහැ කියලායි මම 
හිතන්ෙන්.  

බඳවා ගැනීම් ගැනත් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්. 
2012.12.31වන දිනට ශී ලංගමෙය් මුළු ෙසේවක සංඛ ාව 
33,806යි. 2014.12.31 දිනට -ඒ, අෙප් රජෙය් අවසාන කාල 
පරිච්ෙඡ්දය- ශී ලංගමෙය් මුළු ෙසේවක සංඛ ාව 34,763යි. ඒ අනුව 
වසර ෙදකකදී ෙසේවක වැඩිවීම 957යි. ෙම් 957න් වැඩිම සංඛ ාව 
රියැදුරන්, ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් සහ mechanicsලායි. ඒ අය 
නැතිව බස් ධාවනය කරවන්න බැහැ ෙන්. ඒ බස් ධාවනය 
කරවන්න රියැදුරන්, ෙකොන්ෙදොස්තරලා සහ mechanicsලා ඉන්න 
ඕනෑ. සමහර අය විශාම යනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, වසර ෙදකකදී 
වැඩි වීම 957යි. ඒ කිව්ෙව්, 2014.12.31 දින වන විට සංඛ ාව. 
ඊළඟට, 2015.05.31 දින වන විට ශී ලංගම මුළු ෙසේවක සංඛ ාව 
35,510යි. ඒ කියන්ෙන්, මාස පහකදී 747 ෙදෙනක් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟ කාරණය, 2014 ජනවාරි මස සිට දිනකට ධාවනය වන 
බස් රථ සංඛ ාව 4,367යි. ඉංජිෙන්රු ආපදා නිසා ෛදනිකව 
ධාවනය ෙනොවන බස් රථ සංඛ ාව 2,453යි. සම්පූර්ණ ගමන් වාර 
ධාවනය වන බස් රථ පමාණය 1,917යි. ෙම්කට ෙහේතුව, අෙප් ළඟ 
තිබුෙණ් පරණ බස් රථ වීමයි. අවුරුදු 10ට වඩා, අවුරුදු 15ට වඩා, 
අවුරුදු 20ට වඩා පරණ බස් රථ 5,000ක් තමයි ධාවනය වුෙණ්. 
එවැනි බස් රථ ධාවනය කරන ෙකොට, ඒ බස ් රථ කැෙඩනවා. 
අන්න ඒ නිසා තමයි මම ෙයෝජනා  කෙළේ, අපි අලුෙතන් බස් රථ 
ෙගන්වන්න ඕනෑ කියලා. මුලින්ම බස් රථ 300ක් ෙගනාවා, 
ෙගවීෙම් පදනම මත.  

අද ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම පාවිච්චි ෙවන්ෙන් "අෙශෝක් 
ෙල්ලන්ඩ්" කියන බස් රථ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බස් රථවලින් 
සියයට 95ක් තිෙබන්ෙන් "අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ්" කියන බස් රථ. ඒ 
ෙකොම්පැණිෙය් ආණ්ඩුෙව් ෙකොටස් තිෙබනවා. Lanka Ashok 
Leyland PLC එෙක් ඉන්දියාෙව් අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ් 
ෙකොම්පැණිෙය් ෙකොටස් සියයට 27ක් තිෙබනවා, ආණ්ඩුවට 
සියයට 42ක් තිෙබනවා, ඉතුරු පමාණය public. ඒෙක් Treasury 
appointed Directorලා ෙදෙදෙනකුත් ඉන්නවා. ඉසස්ර ෙවලා බස ්
රථ 300ක් ගත්තා. ඒ 300 මුදල්  මම ලංගමෙයන් ෙගව්වා. ඒ 300 
මුදල් ෙගවන්න installments වශෙයන් ශත පහක්වත් 
භාණ්ඩාගාරෙයන් දුන්ෙන් නැහැ. භාණ්ඩාගාරෙයන් ශත පහක්වත් 
දුන්ෙන් නැහැ. ඒ බස් රථ 300 මුදල් ෙගවලා ඉවර වුණු නිසා 
භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක සාකච්ඡා කළාම මට කිව්වා, බස ් රථ 
ෙගන්වන්න Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ 
නිසා බස ්රථ 2,200ක් ෙගන්වන්න Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ඒ බස් රථ 2,200න් ආසන 42 බස් රථ 800යි, ආසන 54 
බස් රථ 1,400යි. ඒ නිසා තමයි අද SLTB එක පවත්වා ෙගන 
යන්ෙන්.  

අද මට ෙකොච්චර ෙදොස් කිව්වත්, මට ෙකොච්චර මඩ ගැහුවත්, 
අද SLTB එක පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ඒ බස් රථවලින්. අද ඒ 
අලුත් බස් රථවලින් 150ක් විතර ඉවත් කරලා තිෙබනවා; එක්ෙකෝ 
හප්පලා, එෙහම නැත්නම් engine seize ෙවලා. ෙමොකක්ද, ඒකට 
ෙහේතුව? හරි කළමනාකාරිත්වයක් නැති නිසා. ෙතල් බලන්ෙන් 
නැහැ. ෙතල් මාරු කරන්ෙන් නැහැ. ෙතල් මාරු කරන්ෙන් නැති 
වුණාම engine seize ෙවනවා. ඒක කාෙග්වත් වරදක් ෙනොෙවයි. 
ගරාජ්වලින් ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. මම ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් මම ඒ ගරාජ්වලට ගියා. ෙම්ක air-conditioned 
කාමරයක් ඇතුෙළේ ඉඳ ෙගන කරන්න පුළුවන් රස්සාවක් 
ෙනොෙවයි. එළියට බැහැලා යන්න ඕනෑ. හරියාකාරෙයන් ඒ 
කටයුතු කළාම තමයි engine seize ෙවන්ෙන් නැතුව බස ් රථ 
ධාවනය කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අද ඒ වාෙග් බස් රථ විශාල 
සංඛ ාවක් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 මැයි මස වන 
විට දිනකට සාමාන ෙයන් ධාවනය වන බස් රථ පමාණය 
5,132යි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙව්ලාව නම් ඉවරයි. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. මම හිටපු පවාහන ඇමතිතුමා ෙන්. ඒ ගැන සලකලා 
මට තව ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ෙදන්න. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා 
විනාඩි 10යි අපට කථා කරන්න ෙදන්ෙන්. විනාඩි 10න් මට ෙම් 
ඔක්ෙකෝම කියන්න පුළුවන්ද?  

මම ෙම් කාරණය ගැනත් තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. 
ෙම්ෙක් ෙවන ඒවා මම දන්නවා. ෙමොකද, මම හිටපු ඇමතිවරයා 
ෙන්. ඒ හිටපු අය මට දැනුම් ෙදනවා. දැන් බලන්න, 2014 වසෙර්දී 
ඉන්ධන ලීටරයකින් කිෙලෝමීටර 3.44යි බස් රථයක් ධාවනය 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අලුත් බස් 2,200ක් fleet එකට එකතු 
කරලාත්, 2015 මැයි මාසය වන විට බස් රථයක්  ඉන්ධන 
ලීටරයකින් ධාවනය කරලා තිෙබන්ෙන් කිෙලෝ මීටර් 3.44යි. ඒ 
වාෙග්ම ආදායම ගැන බලමු. අපි සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ - 
CHOGM එකට ගත්ත බස ්රථ සහ expresswaysවල ධාවනය වන 
බස් රථ -  මිලදී ගත්තා. ඒවාෙය් ආදායම කිෙලෝමීටරයකට 
රුපියල් 120.00 සිට රුපියල් 85.00 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වන විට ඉන්ධන මිලත් රුපියල් 26.00කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි ඒ කාලෙය් උපාධිධාරින් පනස් ෙදෙනක් බඳවා ගත්තා. මම 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දීත් 
උපාධිධාරින් පනස් ෙදෙනක් බඳවා ගත්තා. අද ඒ පනස් ෙදනාට 
කරන්න වැඩක් නැහැ. උපාධිධාරින් පනහක් ඇතුළු විවිධ 
කළමනාකරණ මට්ටම්වල නිලධාරින් 277 ෙදෙනක් යහ 
පාලනෙය් නාමෙයන් තනතුරුවලින් ඉවත් කර, ඉඳ ගැනීමට 
අසුනක්වත් ෙනොදී ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ගැනත් මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 
ශීලංගමෙයන් ඉවත් කරපු RM ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඉවත් කෙළේ 
ෙමොකද, ඒ පුද්ගලයා engines 29ක් විකුණපු නිසා. ඒ නිසා මම 
ඉන්නා කාලෙය්  ඔහුව dismiss කළා. දැන් ඒ සම්බන්ධව නඩුවක් 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වෘත්තිය සමිතිවලට 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන එක පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා. එතුමා 
ෙල්කම්වරෙයක්. මම ඔහුෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා බල 
කරනවා, අර මුලින් කියපු පුද්ගලයාට රක්ෂාව ෙදන්නය කියා. 
Back wages ලක්ෂ 47කුත් එක්ක ෙදන්නය කියා බල කරනවා. 
ෙම් ගැනත් ෙසොයා බලන්නය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

අනිත් කාරණය තමයි, SLTB ඩිෙපෝවලට අයත් ඉඩම්. දැන් 
මට්ටක්කුලිය ඩිෙපෝ එකට අයත් භූමිය විකුණන්න හදනවා. ෙම් 
ළඟකදී ගිහිල්ලා ඒ භූමිය බලා තිෙබනවා. එෙසේ බලා එය 
විකිණීමට දැන් කුරුමානම් අල්ලා ෙගන ඉන්නවා. ෙම් ජනසතු 
ෙසේවාව ආරම්භ කෙළේ, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මහතාෙග් කාලෙය්දීයි. ඒ නිසා SLTB එක ඈවර කරන්න ෙදන්න 
එපාය කියා මම විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

අනිත් එක තමයි, EPF සහ  ETF සම්බන්ධ පශන්ය. EPF සහ 
ETF ෙගවා නැහැ කියා පශන්යක් තිෙබනවා. ඒක හරි.  ඒකට අපි 
විකල්පයක් ෙගනාවා. ඒ ගැන ෙම් Cabinet Paper එෙක්ම 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම Treasury එෙක් 
නිරීක්ෂණවලදී කියා තිෙබනවා, ෙම් බස්වලින් හම්බ කරන 

ආදායෙමන් lease එක ෙගවා, ඉතුරු ෙකොටසින් EPF එකට 
ෙකොටස් වශෙයන් ෙගවන්නය කියා.  

අනිත් එක තමයි, අෙප් ඉඩම් ආණ්ඩුවට ගත්තා. ෙව්රහැර 
වාෙග් හුඟාක් තැන්වලට ගත්තා. නමුත් ඒවාෙය් compensation 
ෙගව්ෙව් නැහැ. Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත් කළා, ඒ 
ආයතනවලින් compensation අරෙගන අපට සල්ලි ෙදන්න 
කියලා, අපට EPF එක ෙගවන්න. නමුත් ඒ ෙව්ලාෙව් ආණ්ඩුව 
ෙපරළුණා.  

ෙම් සියලු කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට මට ඉඩ ලබා දීම ගැන මම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
මම නවත්වනවා. 

 
[පූ.භා. 11.08] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත ාංශෙය් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී හිටපු අමාත  ගරු 
ෙවල්ගම මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසු කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමා ලංගමය 
පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු පිළිබඳව මා සලකා බැලුවා. 
නමුත් කාල ෙව්ලාව ඉතාම සීමිත නිසා ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලයට වර්ෂයක් පාසා සිදු කරන ලද නව බඳවා ගැනීම් 
පිළිබඳව විස්තර ඇතුළත් වාර්තාවක් මා සභාගත* කිරීමට 
කැමැතියි. 

  මම නව බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව, එෙසේ බඳවා ගත් ආකාරය 
පිළිබඳව ෙහෝ ෙකොයි පෙද්ශවලින් බඳවා ගත්තාද කියන කාරණය 
පිළිබඳව විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමහි යථා තත්ත්වය 
පිළිබඳව වන විස්තර අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2010 වර්ෂෙය්දී නව බඳවා ගැනීම් ෙලස 864 
ෙදෙනකු ෙගන තිෙබනවා. 2011 වර්ෂෙය්දී 2,829 ෙදෙනකු බඳවා 
ෙගන තිෙබනවා. 2012 වර්ෂෙය්දී 1,559 ෙදෙනකු බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී 1,824 ෙදෙනකු බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්දී 3,548 ෙදෙනකු බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 වර්ෂෙය් -මාස නවයක වාෙග් කාල 
සීමාවක් සඳහා- යහ පාලන සමෙය්දී 1,708 ෙදෙනකු බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. මම ඒ ගැනත් කියනවා. ෙමොකද, අපි සාධාරණව 
ෙදපැත්ත ගැනම කියන්න ඕනෑ. නමුත් පවාහන අමාත වරයා 
වශෙයන් මම පත් වුණු දින සිට අද දක්වා කිසිම බඳවා ගැනීමක් 
සිදු කර නැහැ. ඒකත් කියන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, ෛදනිකව ධාවනය වන බස් රථ පමාණය 5,430යි. ඒ 
වාෙග්ම, අනුචිත කාර්යයන්හි ෙයදී සිටින පිරිසකෙග් වාර්තාවකුත් 
මම සභාගත* කරනවා. 

ඒ කියන්ෙන්, අපි රියැදුරු වශෙයන්, ෙකොන්ෙදොස්තර 
වශෙයන් හා කාර්මික වශෙයන් බඳවා ෙගන ඇති අයෙගන් 1,899 

1097 1098 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙදෙනකු තමන්ට අදාළ කාර්යයන් කරන්ෙන් නැතුව ලිපිකරුවන් 
හැටියට, ඩි ෙපෝ පරීක්ෂකවරුන් හැටියට ෙවනත් කාර්යයන්හි ෙයදී 
සිටිනවා. නමුත් ඔවුන් බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්, රියැදුරන් හා 
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් හැටියටයි. මම ළඟදී යාපනෙය් ඩිෙපෝ 
එකකට ගිය අවස්ථාෙව්දී දැක්කා,  ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් වශෙයන් 
බඳවා ගත් අට ෙදෙනකු ඩිෙපෝ පරීක්ෂකවරුන් ෙලස පත් කර 
තිෙබන බව. ෙම්ක තමයි, අෙප් ආණ්ඩු ෙදෙකන්ම කර 
තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩු ෙදෙක්දීම ලංගමයට ෙවලා තිෙබන ෙදය 
තමයි, මා ෙම් කියන්ෙන්. 

මම සතුටු ෙවනවා, අෙප් ෙවල්ගම මන්තීතුමා EPF සහ ETF 
පශ්නය ගැන සඳහන් කරපු එක ගැන. අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේත් ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් මුල් කාලය තිස්ෙසේත් ෙම් EPF 
සහ ETF පශ්නය විසඳීම සඳහා කිසිම සාධනීය කියා මාර්ගයක් 
අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. ඒකත් කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අද ෙම් 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් ඉන්නා අයට පමණක් ෙනොෙවයි, අධිකරණ 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා වශෙයන් අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවය කරපු අයට විරුද්ධව පවා උසාවිෙයන් වෙරන්තු එවා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් අෙප් කවුරුවත් වැඩ පිළෙවළක් 
ෙයොදා නැහැ. Cabinet Paper එකක් දමන්න ඇති. නමුත් අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙසේවකයන්ෙග් පශ්නය විසඳීම 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා තිබුෙණ් නැහැ.  

අර්ථ සාධක අරමුදල පමණක්  ෙනොෙවයි, gratuity ලබා දීමට 
පවා කටයුතු කර තිබුෙණ් නැහැ. Gratuity වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 3,450ක් ෙගවීමට තිෙබනවා. නමුත් ශතයක්වත් ෙගවා 
නැහැ. ෙමන්න ෙමවැනි තත්ත්වයක තමයි, ෙම් ලංගමය තිබුෙණ්. 
ෙමවැනි ෙදයක් තමයි, මට ලබා දුන්ෙන්. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි, ෙගවන්න තිෙබන මුදල් ගැන. EPF payments සඳහා 
රුපියල් මිලියන 10,752ක්, ETF payments සඳහා රුපියල් 
මිලියන 45ක්, pending gratuity payments සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2,409ක්, payments to Attorney-General’s Department 
රුපියල් මිලියන 33ක්, Ceylon Petroleum Corporation සඳහා 
රුපියල් මිලියන 15ක්, rebuilt tyres සඳහා රුපියල් මිලියන 
394ක්, Steel Impex සඳහා රුපියල් මිලියන 237ක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. Nimbus Auto සඳහා රුපියල් මිලියන 107ක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. - ඒ ගැන මා විස්තර කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන ෙවනම 
පරීක්ෂණ ෙදකක් අදාළ අංශවලින් කර ෙගන යනවා.-  Ceat  
Kelani සඳහා රුපියල් මිලියන 107ක්, අනිත් ෙද්වල් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 216ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. එකතුව රුපියල් 
මිලියන 14,315ක liabilities SLTB එෙකන් ෙගවන්න තිෙබනවා. 
ඒ කාරණා පිළිබඳව අවධානයක් ෙයොමු කරලා නැහැ. ෙසේවක 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අවධානයක් ෙයොමු කරලා නැහැ. මුල 
ඉඳලාම EPF, ETF ෙගවලා නැහැ. අද SLTB එකට බරපතළ 
පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ 
වගකීම තිෙබන්ෙන් කාටද කියන එක කියන්න මම කැමැති නැහැ. 
නමුත් අමාත වරයා වශෙයන් මා ෙම් කාරණය විසඳීම සඳහා 
දැනට විවිධ අංශ සමඟ සාකච්ඡා කර යම් යම් පියවර අරෙගන 
යනවා. රුපියල් මිලියන 14,500ක් ෙසොයා ගන්න එක එච්චර 
ෙලෙහසි නැහැ.  

අනික් කාරණය ෙමයයි. දැන් කුමාර ෙවල්ගම හිටපු ඇමතිතුමා 
කිව්ව පරිදි බස් lease කරලා ඒෙකන් ලැෙබන සල්ලි බස ් ටික 
නඩත්තු කරන්නවත් මදි.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක වැරැදියි.  

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට මා බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා බස් ගැන දන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකොෙහොමද එෙහම කථා 

කරන්ෙන්? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බස්වලින් ලැෙබන 

ආදායෙමන් SLTB එෙක් පඩි ටිකවත් ෙගවා ගන්න බැහැ.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
පඩි ෙගව්වා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද ෙගව්ෙව්? 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
අසත  කථා කරන්න එපා. ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන 

කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] Treasury එෙකන් තමයි EPF 
ෙගව්ෙව්. තිබුෙණ් පරණ බස්.  එම නිසා තමයි අපි අලුත් බස් 
ෙගනාෙව්. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගන්න බැරි වුණාට අපි 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්?  
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙම් අවුරුද්ෙද් හැම මාසයකම රුපියල් බිලියන එක -රුපියල් 

මිලියන 1,000- ගණෙන් ආණ්ඩුෙවන් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි අපට පඩි ෙගවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
කවදාවත් ෙම් ලැෙබන මුදල්වලින් - [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ  
EPF ෙගව්වා නම් ඇයි මාස් පතා  EPF දුන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ඔබතුමාෙග් පාලන සමෙය් බස් අරෙගන  EPF   ෙගවන්න කටයුතු 
කළා නම් භාණ්ඩාරගාරයට සල්ලි යැව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක යථාර්ථවාදිව ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. ඒ විධියට EPF ෙගවා තිෙබනවා නම් රුපියල් මිලියන 
10,752ක් ෙගවන්න ඉතුරු ෙවනවාද? අද අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට 
හිෙර් යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණය නිසායි.  

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
EPF සල්ලි ෙගව්ෙව් භාණ්ඩාගාරෙයන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙවලාව ෙදනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කවදාවත් EPF සල්ලි භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙගවලා නැහැ.  

භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙගවන්න බැඳීමකුත් නැහැ. 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ලංගම ලාභ ලබන ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ලංගම කියන්ෙන් 

ෙසේවාවක්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙසේවාවක් වුණත් ඔබතුමාට බැරි වුණා, රජෙයන් ඒ මුදල් 

අරෙගන ෙගවන්න. ඒකයි මා කියන්ෙන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක තමයි Cabinet Paper එකක් දැම්ෙම්, compensation 

ෙගවන්න.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එතුමා කිව්වා, මට්ටක්කුලිෙය් ඉඩම විකුණනවාය කියලා. ඒක 

අමූලික ෙබොරුවක්. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, මට්ටක්කුලිෙය් 
ඩිෙපෝව වඩාත් ලස්සනට, ෙහොඳට හදන්න එතුමා සල්ලි ෙදන්නම් 
කියලා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්න තමයි අපි ගිෙය්. එෙහම 
නැතුව ඉඩම් විකුණන්න ෙනොෙවයි අපි ගිෙය්. නමුත් අපි EPF, 
ETF ෙගවීම සඳහා අවශ  කමෙව්දයක් දැන් සකස් කර ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම ලංගම ඵලදායීතාව වැඩි කිරීම සඳහා කටයුතු 
කර ෙගන යනවා. තවත් ආයතන ගණනාවක් පිළිබඳව කථා 
කරන්න තිෙබන නිසා ලංගම පිළිබඳව මීට වඩා කථා කිරීමට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව 
යමක් කියන්නට මා කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 
වර්ෂෙය්දී වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියා මා කියන්නට ඕනෑ. නමුත් 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. අපට 
තිෙබන engines සහ දුම්රිය ෙපට්ටි පමාණය ඉතාමත් මදි. දැනට 
තිෙබන්ෙන් 1979 ගත්ත engines 15ක්, 1975 ගත්ත engines 
14ක්, 1981 ගත්ත engines 15ක්, 1980 ගත්ත engines 14ක් සහ 
1998 ගත්ත engines 18ක්. ඒත් එක්කම 2000දී පංශෙයන් ගත්ත 
engines ඔක්ෙකොම ෙකොට උඩ තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද අපට 
විශාල වශෙයන් දුම්රිය engines සහ දුම්රිය ෙපට්ටි අවශ  ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉන්දියානු ණය සහන කමය යටෙත් යම් පමාණයක් 
ගත්තා. නමුත් ඒවාෙය් පමිතිය පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති, ඒ වාෙග්ම 
ෙනොෙයක් අය විවිධ පශ්න නඟනවා.  

ඒවාෙය් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත් ෙමවර 
ඒවා මිලදී ගැනීෙම්දී ඒ අඩු පාඩු මඟහරවාෙගන කටයුතු කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම උතුරු දුම්රිය මාර්ගය සෑදීෙම්දී - ඒක මෙග් කාලෙය් සිදු 
වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. - යම් යම් අඩු පාඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබදව විෙශේෂ පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කර තිෙබන අතර, ඒවා 
නිවැරදි කරන ෙතක් ඉන්දියානු සමාගමට කළ යුතු ෙගවීම් නතර 
කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙමවර අපි ඒ මුදල් පාවිච්චි කිරීෙම්දී ඊට 
වඩා අධීක්ෂණ කමෙව්දයක් සහිතව එය කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම උඩරට දුම්රිය මාර්ගය සඳහා - මහනුවර සඳහා 
- අපට ඉන්දියානු දුම්රිය engines පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ නිසා යුෙරෝපියානු දුම්රිය engines ලබා ගැනීම සඳහා 
විෙශේෂ කැබිනට් පතිකාවක් අප විසින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම දුම්රිය ලාභදායී කර ගැනීමට සහ එයින් වැඩි ආදායමක් 
ඉපැයීමට භාණ්ඩ පවාහනය සඳහාත් අපි නැඹුරු විය යුතුයි. 

ඔබතුමා දන්නවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
විෙශේෂෙයන් තිකුණාමලෙය් සිට ගල් අඟුරු පවාහනය කරන්ෙන් 
ටක් රථවලින් බව. මම ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කර බැලුවා. මම ශීත 
කාමරයකට ෙවලා සිටින ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි. මම හැම 
තැනම ඇවිදලා, ඩිෙපෝ සහ අෙනක් සියලුම තැන් පරීක්ෂා කරලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහිදී මට දැනගන්නට 
ලැබුණා, හබරණ මාර්ගෙය් පුත්තලම දක්වා ටක් රථ 97ක් එන 
බව. මම වහාම සාකච්ඡා කරලා එන මාසෙය් සිට ගල් අඟුරු ඇදීම 
සඳහා ෙවනම දුම්රියක් ලබා දුන්නා. ඒ ෙහේතුව නිසා හබරණ 
මාර්ගෙය් එන ටක් රථ 97ක් නතර ෙවනවා. සිදු වන accident 
පමාණය අඩු ෙවනවා වාෙග්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වැඩි 
ආදායමක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය 
සඳහාත් ඒ සහනය ලබා ෙදන්න කියලා ඔවුන් ඉල්ලීමක් කළා. අපි 
අවශ  engines පමාණය ලැබුණාට පසු ඒ වැඩ කටයුත්තත් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා 
පුදුමයට පත් ෙවනවා ඇති, engineersලා 108ක් සිටිය යුතු වුවත් 
සිටිෙය් 56යි. Engine driversලා 480ක් ඕනෑ. නමුත් සිටිෙය් 
123යි. ඉතින් ෙම් අය බඳවා ගැනීමටවත් කටයුතු කර තිබුෙණ් 
නැහැ. මම ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් වූ පසුව තමයි engine 
driversලා බඳවා ගැනීම කෙළේ. එහිදී ෙමොනවාද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? යථාර්ථවාදී ෙලස ඒ බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව ෙනත් 
සිත් ෙයොමු කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහා NDT සුදුසුකම ඕනෑ 
කියලා දැම්මා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? NDT කාර ෙයෝ 
එන්ෙන් නැහැ ෙකෝච්චි engine එළවන්න. විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා 
A/Lවලින් බඳවා ගැනීම කරන්න කියා මම රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිසමට ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකද, O/L 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා නම් plane පදවන්නත් පුළුවන්. ෙමෙහේ 
ෙකෝච්චි engine driversලාට NDT ඉල්ලනවා. ෙම් පශ්නය 
විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද යන්නත්, තමන්ෙග් අමාත ාංශෙය් 
ෙකෙරන කටයුතු පිළිබඳවත් අපි මීට වඩා යථාර්ථවාදී ෙලස 
බලන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ  කියා මාර්ගය මම හදලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම stationmastersලා 300ක් අඩුෙවනුයි සිටිෙය්. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඔවුන් සඳහා වන විභාගය පවත්වලා තිබුෙණ් 
නැහැ. මම ඇවිල්ලා මාසයක් ඇතුළතදී ඒ විභාගය පවත්වලා අපි 
ෙම් මාසෙය් 15වැනිදා ඒ 300ෙදනාටම පත්වීම් ලබා ෙදනවා. ෙම් 
විධියට දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන අඩු පාඩු මඟ හැරවීම 
සඳහා අපි විශාල වැඩ කටයුතු පමාණයක් ෙම් කාලෙය්දී ඉෂ්ට 
කරලා තිෙබන බව ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි දුම්රිය ඉඩම් පිළිබඳව බලමු. හිටපු 
අමාත තුමා කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය ගැන කිව්වා. මම 
ෙකෝච්චිෙයන් කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගෙය් ගියා. ගිහිල්ලා හැම 
තැනම පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. පවුල් 1,500ක් ෙනොෙවයි, 
අනවසරෙයන් පදිංචි පවුල් 1,668ක් ඉන්නවා. මම විෙශේෂ 
පකාශයක් කළා, ඒ අයට විකල්ප ස්ථානයක් ලබා දීලා තමයි එම 
දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කරන්ෙන් ෙහෝ එම දුම්රිය මාර්ගය සකස් 
කරන්ෙන් කියලා. ෙමොකද, ඒ මාර්ගය ෙකළින් කරන්න ඕනෑ. 
එතුමා කියන පරිදි ඒ මාර්ගය ෙකළින් කරන්ෙන් නැතුව වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ; අපට අවශ  ෙව්ගය  - speed එක- ගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා දුම්රිය ඉඩම් හඳුනාගන්න, 
ආෙයෝජකෙයෝ ෙසොයා ගන්න අපට විෙශේෂ ව ාපෘතියක් 
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ෙගෙනන්න ෙවනවා. ඒවාෙය් සිටින අසරණ ජනතාවට විකල්ප 
නිවාස පහසුකම් සලසා දීෙමන් පසුව තමයි අපට එවැනි දුම්රිය 
මාර්ගයක් නිසි ෙලස සකස් කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
දුම්රිය ඉඩම්වල අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ අනවසරෙයන් පදිංචි 
වුණ අය ඉන්නවා. පදිංචි ෙවලා බදු ෙනොෙගවූ අය ඉන්නවා. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point Order being raised by Hon. Kumara 

Welgama. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ අයව නැවත පදිංචි කරලා, ඒ සියලු කටයුතු කරන්න ඔය 

ෙවන් කරලා තිෙබන රුපියල් මිලියන 1,500 ඇතිද කියලා මම 
අහන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔබතුමාට මදි වුණාට, ඒ සඳහා කමෙව්දයන් සකස් කරන්නට 

ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන් 
බලෙය් ඉන්න කාලෙය් ෙනොකළ වැඩ අනුන් ලවා කරවන්නට 
හදනවා. ඒක ෙහොඳයි. නමුත්, ඒ ෙවලාෙව්දී ඔබතුමා කල්පනා 
කළාද ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. නැහැ ෙන්.- [බාධා 
කිරීමක්]  ඔබතුමා අද කිව්ෙවත් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නමුත් 
අපි ෙම් රජෙයන් රුපියල් මිලියන 1,500ක් දීලා, ඒ සඳහා 
ආරම්භයක් අරෙගන තිෙබනවා. ශක තා අධ යන කරන්නට 
ඕනෑ. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මම ඇමතිවරයා කාලෙය්, ඒ පශන්ය තිෙබන කාලෙය් ඔබතුමා 

කැබිනට් ඇමති. ඔබතුමන්ලා තමයි ඒවාට අත ඉස්සුෙව්. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මම එතෙකොට පවාහන ඇමති ෙනොෙවයි ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටියා. 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරෙයක්ව හිටිය බව ඇත්ත. 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ ෙවලාෙව් ඔබතුමාත් අත ඉස්සුවා. 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා එදා අත උසස්ලා, අද බබා වාෙග් කථා කරනවා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දැන් ඔබතුමාත් බබා වාෙග් ෙන් කථා කරන්ෙන්, ඔබතුමා කළ 

වැඩ දිහා බැලුවාම. ඔබතුමා පවාහන අමාත වරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය්දී කළ ෙද්වල් ගැන දැන් බබා වාෙග් ෙන් කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එන්ජින් ෙගනාවත්, ඒවා 
වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. මම කිව්ෙව් ඒකයි. ඒ එන්ජින් වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා අමාත වරයා වශෙයන් සිටි අවුරුදු 4 
ඇතුළතදී ෙමොකක්ද ඒ එන්ජින් පිළිබඳව ගත්ත පියවර? ඒවා 
හදන්න යම් වැඩ පිළිෙවළක් ගත්තාද? [බාධා කිරීමක්]  දැන් මට 
ඇඟිල්ල දික් කරන්නවා ඒ ගැන. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
අපි ඒවා හදන්න බැලුවා university එකත් එක්ක සම්බන්ධ 

ෙවලා. නමුත් ඒවා සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ඒ එන්ජින් අපිට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙගනාෙව් උඩහ දුම්රිය මාර්ගෙය් 
දුවන්න කියලා. නමුත් ඒෙක් wheel base එක දිගයි. ඒ නිසා පීල්ල 
අතර යන්ෙන් නැහැ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔව්. ඔබතුමා සර්ව සම්පූර්ණයි, සියලු ෙද් දත්. අපි ෙනොදත්. 

නමුත්, සියල්ල දත් ෙකනාට බැරි වුණා EPF, ETF ටික ෙගවා 
ගන්නට. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
දැන් ඔබතුමා ඇමති ෙන්. දැන් ඔබතුමා ඒ ටික ෙගවන්න. 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අපි ඒ අභිෙයෝගය බාර ගන්නවා.  තමුන්නාන්ෙසේට බැරි වුණු 

ඒ අභිෙයෝගය අපි භාර ගන්නවා. අපි ෙම් රජෙයන් ඒ කටයුත්ත 
ෙකෙසේ ෙහෝ කරවනවා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක ඔබතුමාෙග් රාජකාරිය ෙන්? 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එතෙකොට ඔබතුමා ඉන්න කාලෙය් ඔබතුමා කරන්න ඕෙන් 

නැහැ, දැන් අපි තමා කරන්න ඕනෑ. හරි වැඩක් ෙන් ඒක. [බාධා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීම්] 2011 සිට 2015 දක්වා ෙගව්ෙව් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ඒක ඔබතුමා දැන ගන්න ඕනෑ ෙන්. ඔබතුමා කිව්වා ෙන් අලුත් බස් 
අරෙගන ෙගවන්න පුළුවන් වුණා කියලා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මට පින් සිද්ධ ෙවන්න බස් ගත්ෙත්. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔබතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න තමයි EPF, ETF ෙගවා ගන්න 

බැරි වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අපි ගුවන් ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව, Airport and Aviation පිළිබඳව බලමු.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have only three more minutes.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
No, I have been given some more time.  විෙශේෂෙයන්ම 

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ අපි 
දැවැන්ත සංවර්ධනයක් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ෙදෙවනි මගී 
පර්යන්තය - second terminal එක- ඉදි කිරීම සඳහා ජපන් 
රජෙයන් ලබා ගන්නා ලද සහනදායී ණය ආධාර කමයන් යටෙත් 
අපි දැන් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. අපි ලබන සැප්තැම්බර් 
මාසය වන විට ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

දැන් අපට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් ගුවන් යානා බස්සන 
පථය නවීකරණය කරන්නට. ඒ සඳහා අවශ  වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම , ෙම් පැමිෙණන අධික මගීන් 
පමාණය අනුව ෙදෙවනි පථයක් ඒ කියන්ෙන් ෙදෙවනි runway 
එකක් අපට අවශ යි. ඒ පිළිබඳව සුදුසු ස්ථානය ජනතාවට අවම 
හානියක් වන අයුරින් ෙතෝරා ගැනීෙම් තාක්ෂණික වැඩ පිළිෙවළක 
අපි දැන් ෙයදී සිටිනවා.  

අපි මත්තල ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ නැවතත් රටට 
වැඩදායී වන ආකාරයට ෙයොදවා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අපි ෙම් සඳහා ගත් ණය මුදල සඳහා රුපියල් බිලියන 
2.5ක් හැම අවුරුද්ෙද්ම ෙගවන්නට ඕනෑ. අපි ඒ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ රැකියාව සඳහා 576 ෙදෙනකු ෙයොදවා තිෙබනවා. ඒ 
අය එතැන තබා ගැනීම අපට අවශ යි. ෙමොකද, ෙදවන ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් වශෙයන් තිෙබනවා නම්, ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවකදී 
ගුවන් යානයක් බැස්සවීම සඳහා අවශ  පහසුකම් සලසා ෙදන්න 
ඕනෑ.  

ඒ නිසා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඒ ආකාරෙයන්ම 
පවත්වාෙගන යමින්, ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීම, පියාසර පාසල් 
ඇති කිරීම වැනි ෙවනත් කාර්යයන් සමඟම ෙජට් යානා ෙගන්වීම, 
ගුවන්යානා park කරලා තැබීමට අවසර ලබා දීම වැනි විවිධ 
කාර්යයන් සඳහාත් ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පාවිච්චි කිරීම සඳහාත්, 
දැන් මම කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ එන 

අයට ඒ අවශ  පහසුකම් ලබා දීම සඳහා ඉතාම පාරදෘශ  
භාවයකින් යුතුව අවශ  කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
ගුවන් ෙසේවා අධිකාරියට  ෙගොඩනැඟිල්ලක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි 
අතිවිශාල මුදල් පමාණයක් ෙගවලා ෙකොළඹ ෙගොඩනැඟිල්ලක 
හිටිෙය්. ෙම්ක ෙකොයි ඇමතිවරයාටවත් කරන්නට බැරි වුණා. මම 
දැන් ඒ අවශ  ෙගොඩනැඟිල්ල සඳහා මුදල් ෙහොයා ෙගන රුපියල් 
මිලියන 805ක වියදමින් ෙම් මාසෙය් 14වැනි දා ඒ සඳහා මුල් ගල් 
තබනවා. කටුනායක නයිකන්ෙද් ඉදිකරන ඒ ෙගොඩනැඟිල්ලට 
මුල් ගල් තැබීෙම් උත්සවයට ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකෝටම ආරාධනය 
ලැෙබනවා. අපි ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් ඒ වැඩ කටයුතු 
ඔක්ෙකෝම ටික ඒ විධියටම කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මඟී ආරක්ෂාව 
සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් accidents 
පමාණය ඉතාමත් වැඩියි. ඒවා අවම කිරීම සඳහා ඒ ගැන ෙසොයා 
බලා වාර්තා කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමිටුවක් තිබුණා. ඒ කමිටු 
වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණු අනුව අවශ  වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා 
ඒ මාර්ග ආරක්ෂණ අංශය අපි අධිකාරියක් බවට පත් කරලා ඉදිරි 
කාලය තුළදී ඒ පිළිබඳව දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා.  

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල ආදායම් 
පමාණයක් අෙප් භාණ්ඩාගාරයට ලබා ෙදන ආයතනයක්. ඒ 
ආයතනය ශක්තිමත් කිරීම කළ යුතු ෙදයක්. ඒෙක් තිෙබන 
ලිපිෙගොනු ටික - files ටික - අද කන්ෙට්නර්වල දාලායි 
තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කන්ෙට්නර්වල දාලායි 
තිෙබන්ෙන්. උසාවිෙයන් වාර්තාවක් එවන්න කියලා එව්වාම ඒ 
කන්ෙට්නර් ඇරලා ඒවා අස්ෙසේ files ෙහොයන්න ඕනෑ. එන 
වර්ෂෙය්දී ෙහොඳ ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා ෙම් වැඩ කටයුතු වඩාත් 
සාර්ථකව, යථාවත් කිරීම සඳහා මම මුදල් ඉල්ලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
ක්ෙෂේතය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපට මුදල් ලැබිලා 
තිෙබනවා. පුත්තලම, දිගන, බදුල්ල කියන ෙම් ස්ථානවල 
අභ න්තර ගුවන් ගමන් සඳහා domestic airports හදන්න කටයුතු 
කරනවා. 

මඩකලපුව ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සකස් කිරීම සඳහා විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. සංචාරක 
ව ාපාරය දියුණුවට පත් ෙවන ඒ පෙද්ශවලට සංචාරකයන් ෙගන 
යාම සඳහා ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඉදිකරනවා. ඒ වාෙග්ම 
රත්මලාන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ මීට වඩා ආදායම් ලබන, මීට වඩා 
ෙසේවයක් ලබා දිය හැකි ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් බවට පත් කිරීෙම් 
කාර්යෙයහි අපි නිරත ෙවලා ඉන්නවා. එෙසේම අපට සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් පතිපත්තිමය තීන්දු රාශියක් ගන්න තිෙබනවා. 
අද යුද වාතාවරණය නැති ෙවලා තිෙබන නිසා අපට ෙම් ගුවන් 
ගමන් යාෙම්දී airspace එක ගැන නැවත කල්පනා කරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. කිසිම ගුවන් යානාවකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව උඩින් 
යන්න බැහැ. කටුනායකින්  ෙහෝ රත්මලාෙනන් ගුවන් ගත කරන 
ගුවන් යානයක් ෙම් පැත්ත මඟ හැරලා රවුමකින් යන්න ඕනෑ. මම 
කියන්ෙන් නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුව උඩින් යන්න ෙදන්න ඕනෑ 
කියලා. නමුත් ඒ තිෙබන ඉහළ පියාසර සීමාවන් ෙවනස් කෙළොත් 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සඳහා විශාල ආදායමක් අපට ලබා ගන්න 
පුළුවන්. ෙම් රට උඩින් යන සෑම ගුවන් යානයකින්ම අපට අමතර 
මුදලක් අෙප් රටට ආදායමක් විධියට ලැෙබනවා. ඒ නිසා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත   කාලය නම් අවසන්. 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
තව විනාඩියක කාලයක් මට ලබා ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙපෞද්ගලික බස් හිමියන් 
හා අප අතර විශාල පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. 103, 110 routesවල 
කිසිම ලංගම බස් එකකට යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙපෞද්ගලික බස් 
හිමියන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි සංඛ ා ෙල්ඛන බැලුවාම බස් 
රථවලින් ගමන් ගන්නා මඟීන් පමාණය ෙවනදාට වඩා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. හුඟක් අය තීවීල්වලින් යනවා. ෙමෝටර් සයිකල්වලින් 
යනවා. ෙපොඩි කාර්වලින් යනවා.  ෙම් සිදුවන ෙවනස්කම් 
පිළිබඳවත් අපි හිතා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා බස ්රථ පමාණය වැඩි 
කළා කියලා ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රෑට බසුත් නැහැ. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒක ඇත්ත. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කාර්යාලය 

ගැන මම යමක් කියන්න අවශ යි. අපි සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සහ 
අෙප් පවාහන කියන ආයතන ෙදක ඒකාබද්ධ කළා. ඒ නිසා අෙප් 
පිරිසට ඉන්න ඉඩ මදි. අපි කාර්යාලෙය් ෙකොටසක් සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අධිකාරියට ෙගනාවා. චම්පික ඇමතිතුමා පවා කියලා 
තිෙබනවා, රජෙය් ෙගොඩනැඟිලි ජයවර්ධනපුරට ෙගෙනන්න ඕනෑ 
කියලා. "ෙකොළඹ නගරෙය් ඇති සියලුම පරිපාලන ෙගොඩනැඟිලි ශී 
ජයවර්ධනපුර පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණය අවට පෙද්ශයට ෙගන එන 
බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත  පාඨලී චම්පික 
රණවක මහතා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැවසීය" කියලා අද පුවත් පතක 
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි පතිපත්තිය. 

ඒ නිසා අප එෙහේ ඉඳන් ෙමහාට එන්න ඕනෑ. ෙනළුම් ෙපොකුණ 
අසල තිෙබන ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිරි වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා  අප 
ලබාෙදන්න ඕනෑ.  ෙම්වා ගැන පුවත් පත් විවිධ ෙද්වල් පළ 
කරනවා; වෘත්තීය සමිති ෙනොෙයකුත් විධියට කෑෙකෝ ගහනවා. 
නමුත්, අප නිවැරදි ෙදය කරන්න ඕනෑ. ෙම් ක්ෙෂේතය 
අභිෙයෝගාත්මක ක්ෙෂේතයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමොන තරම් ණය කන්දරාවක් මෙග් ඔළුව මත තියලාද ෙම් 
අමාත ාංශය මට භාර දීලා තිෙබන්ෙන් කියා ඔබතුමාට 
ෙපෙනනවා ඇති.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා ඒක භාර ගත්ෙත් ඇයි?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
තමුන්නාන්ෙසේට අමාරුව තිෙබන්ෙන් මම ෙම් අමාත ාංශය 

භාර ගත්ත එක ගැන ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට මෙග් 
ෙද්ශපාලන ගමන හරවන්න මා සූදානම් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් තීරණෙය් ඉන්න. මම මෙග්  තීරණෙය් 
ඉන්නවා. අප ඒ අභිෙයෝග භාරගන්න සූදානම්. අභිෙයෝග 
භාරෙගන, තමුන්නාන්ෙසේට බැරි වුණු ෙද්වල් අප කරලා ෙපන්වන 
බව පකාශ කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

[පූ.භා. 11.32] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහනය මා සලකන්ෙන් 

ඉතා වැදගත් සමාජ යටිතල පහසුකමක් ෙලසයි. ෙමම රජය සමාජ 
සාධාරණත්වය සඳහා කැප වී සිටින බව කීප වරක්ම සඳහන් කර 
තිෙබනවා. පාරවල් හැදීම ෙභෞතික යටිතල පහසුකමක් වුණාට, 
පවාහනය සැලකිය යුත්ෙත් සමාජ යටිතල පහසුකමක් ෙලසයි. ඒ 
අනුව විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපනය සහ ෙසෞඛ යට විශාල මුදලක් 
ෙවන් කරනවා වාෙග්ම, මගී පවාහනයටද සැලකිය යුතු මුදලක් 
ෙවන් කිරීම ඉතාම අවශ  ෙවනවා. ඒ කාරණය ඉටු කිරීම 
අත වශ යි.  

මගීන් අද වැඩි පැය ගණනක් වාහනවල -ෙරෝද උඩ- ගත 
කරන්ෙන්. වැඩ කරන්න එන කම්කරුවන්, ෙසේවකයන් දීර්ඝ 
කාලයක් ෙම් වාහනවල ගත කරමින් සිටිනවා. එය ඔවුන්ෙග් 
සියලුම වැඩවලට ෙමන්ම කාර්යක්ෂමතාවටත් බලපානවා. මීට 
අවුරුදු කීපයකට කලින් ගිය ෙවලාවට සාෙප්ක්ෂව බලන ෙකොට 
අද ෙහෝමාගම සිට ෙකොළඹට එන්න පැය ගණනක් යනවා. 
රැකියාවට ඒමට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙවනත් සමාජ සම්බන්ධතා 
පවත්වා ගැනීමටත්  පවාහනය අවශ යි. සංස්කෘතික අවශ තා ඉටු 
කරගැනීමටත් පවාහනය අවශ යි. සවස හෙයන් පසුව තිෙබන 
පවාහන අපහසුතා ෙහේතු ෙකොට ෙගන ජනතාවෙග් සංස්කෘතික 
අවශ තා -චිතපට, නාට  බලන්න යාම- පවා සීමා ෙවනවා.  

ෙම් බරපතළ වාහන තදබදය - traffic එක - ගැන අප අද 
හරියට කථා කරනවා. වාහන තදබදය අඩු කිරීමට නම් පධාන 
වශෙයන්ම කළ යුතු වන්ෙන් කාර් වැනි ෙපෞද්ගලික වාහන 
භාවිතය අඩු කිරීමයි. සතිෙය් දිනවල ෙමම ෙපෞද්ගලික වාහන 
වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන්ෙන් මධ ම පන්තිෙය් සහ ඉහළ මධ ම 
පන්තිෙය් ෙකොටස්. ඒ අය කාර්වලින් තමයි යන්ෙන්. ෙමොකද, ටයි 
දමාෙගන ෙහොඳට ඇඳ පැළඳ ගත්තාට පසුව දහඩිය දමාෙගන 
බස්වල යන්න ඔවුන් කැමැති නැහැ. ඒ වාෙග්ම laptops අරෙගන 
යන ෙකොටත් මහජන පවාහන පහසුකම් පාවිච්චි කරන්න ඔවුන් 
කැමැති නැහැ. ෙමොකද ඒවාෙය් තිෙබන අපහසුකම් නිසා. ඒ නිසා 
ෙම් මධ ම පන්තිය මහජන පවාහන ෙසේවාවලට ආකර්ෂණය කර 
ගැනීම අද අත වශ  කාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැති 
වුෙණොත් අපට කවදාවත් ෙම් පශ්නය විසඳන්න හම්බ වන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් වැනි ඒවාට රජෙයන් මීට 
වඩා විශාල මුදලක් ආෙයෝජනය කළ යුතුයි. වායු සමීකරණය -AC
- කළ වාහන මගී පවාහනයට ෙයදීම මධ ම පන්තිෙය් පිරිස් 
මහජන පවාහනයට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට තිෙබන එක 
කමයක්.  

 ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙම් තරම් පවාහනයට ඉඩදීලා තිබුණත්, 
විෙශේෂෙයන්ම යාපනය සහ දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හැෙරන්නට 
අනිකුත් පාරවල ෙහොඳ බස් ෙසේවයක් ඇති කිරීමට ඔවුන් අසමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. එය ඉතාම කනගාටුදායක කාරණයක්. එම 
නිසාම තමයි රාජ  ෙසේවා ෙකෙරහි අපට රඳා පවතින්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රජය ෙම් වගකීම භාර ගත යුතුයි. පහසුෙවන්, 
ලාභයට යෑමට මහ ජනතාවට තිෙබන අයිතිවාසිකම ඉටු කිරීම 
රජෙය් වගකීමක්. ෙම්ක මධ ම රජෙයන් විතරක් කළ යුතුයි කියා, 
මා කියන්ෙන් නැහැ.  

මහනගර සභා, පළාත් සභා වැනි ආයතනවලටත් ෙපොදු 
පවාහනය භාර දිය යුතුයි. පළාත් සභා පිළිබඳව දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය්, 8වන ව වස්ථාෙව් තිබුණත්, 
පළාත්වල මගී පවාහනය පළාත් සභාවලට භාර දීලා තිබුණත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවාසනාවකට, 1991 ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 
-National Transport Commission Act- 18වන වගන්තිෙයන් 
ඒක තහනම් කර තිෙබනවා.  ෙබොෙහෝෙදනා ඒ බව දන්ෙන් නැහැ. 
පළාත් සභාවලට, නගර සභාවලට සහ ෙවනත් පළාත් පාලන 
ආයතනවලට සිය බස් ෙසේවා පැවැත්වීම තහනම් කර තිෙබනවා. 
ෙම්ක විහිළුවක්. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ රටවල, දියුණු ෙවමින් පවතින 
රටවල පවා නගර සභා, පළාත් පාලන ආයතන බස් ෙසේවා 
පවත්වාෙගන යනවා. ෙම් ෙසේවය සපයන්න රජයටත් බැරි නම්, 
ෙපෞද්ගලික අංශයටත් බැරි නම්, අඩුම ගණෙන් පළාත් සභාව සහ 
මහානගර සභා ඒ සඳහා උනන්දු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ආෙයෝජනය 
කළ යුතුයි; උදවු කළ යුතුයි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් තහනම 
ඉවත් කිරීමට සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්නට කියලා මම තරෙය් 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ඊළඟට, ෙපෞද්ගලික බස් පිළිබඳව ගනිමු. ෙපෞද්ගලික බස් 
පවාහනයට ඉඩ දුන්නාට අද ඒ පිළිබඳ නියාමනයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ පිළිබඳ කිසිම නියාමනයක් නැහැ; කිසිම regulation 
එකක් නැහැ. අද මධ ම ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා, 
පළාත් සභා අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා  ෙපෞද්ගලික බස් රථ 
ගමනාගමනය පමාණවත් ෙලස නියාමනය -regulate- කරන්න.  
කාල සටහන්වලට අනුව බස් ධාවනය ෙවන්ෙන් නැහැ. මට ෙපර 
කථා කළ මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් සඳහන් කළා වාෙග්, බස ්දීර්ඝ 
ෙවලාවක් තැන් තැන්වල නවත්වාෙගන ඉන්නවා. මගීන් ඒ ගැන 
පැමිණිලි කරනවා. නමුත් සමහර තැන්වල මිනිත්තු 10, 15 
නවත්වාෙගන ඉන්නවා, මගීන්ෙගන් බස් එක පිෙරනකම්. ඒ 
වාෙග්මයි, CTB එක්ක තිෙබන තරගය.  ඒ නිසා මගීන් දැඩි 
අපහසුතාවට පත් වනවා. ෙම් නිසා ෙම් කටයුතු සඳහා රජය 
මැදිහත් විය යුතුයි. රජය ඒ කටයුතු නියාමනය කළ යුතුයි. 
Regulate කරන්ෙන් නැතුව ෙම් කටයුතු කරන්න බැහැ. දියුණු 
රටවල පවා ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවා  සියල්ලම නියාමනය කරනවා. 
නමුත් අෙප් රෙට් අද ඒ පිළිබඳ කිසිම නියාමනයක් සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක කියන්න කනගාටුයි.  

මා දීර්ඝ වශෙයන් උදාහරණ ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම එක උදාහරණයක් පමණක් ගන්නට 
කැමැතියි, කැලණිවැලි දුම්රිය සහ හයිෙලවල් පාර පිළිබඳව. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් website එකට අනුව අවිස්සාෙව්ල්ෙල් සිට 
ෙකොටුවට දිනකට දුම්රිය 4ක් ධාවනය ෙකෙරනවා. උෙද්  ට 3ක්, 
හවසට 1ක් වශෙයන්. අෙනක් පැත්තට, ඒ කියන්ෙන් ෙකොටුෙව් 
සිට අවිස්සාෙව්ල්ල දක්වා දුම්රිය 5ක් ධාවනය ෙකෙරනවා. උෙද්ට 
3ක්, හවසට 2ක් වශෙයන්.  අවිස්සාෙව්ල්ෙල් සිට ෙකොටුවට ඇති 
කිෙලෝමීටර් 61 යන්නට පැය ෙදකහමාරක් යනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
පැයට කිෙලෝ මීටර් 24ක ෙව්ගයකින් තමයි දුම්රිය ගමන් 
කරන්ෙන්. ඉතින් එෙහම පමාදවන ෙකොට මගීන් දුම්රිෙය් යයිද? 
එෙහම යන්ෙන් නැහැ. අපි නවීකරණය ගැන කථා කරනවා. 
අලුෙතන් tracks හදන එක ගැන කථා කරනවා. අලුෙතන් engines  
ගැනීම ගැන කථා කරනවා. නමුත්, අවිස්සාෙව්ල්ෙල් ඉඳලා 
ෙකොටුවට යන්න පැය ෙදහහමාරක් ගත වනවා නම්, ෙමොන 
මගියාද ඒ ගමන සඳහා දුම්රිය ෙතෝරා ගන්ෙන්?  

හයිෙලවල් පාර අද බස්වලින් පිරිලා. බස්වලින් සන්තෘප්ත -
saturate- ෙවලා. එම නිසා පාරවල් ෙවනස් කරලා, bus lanes 
හදන ෙතක් බස් පවාහනය දියුණු කළ හැක්ෙක් සීමා සහිතවයි. මම 
හිතන හැටියට ඉතාම වැදගත් bus lanes ෙවන් කරන එක. අපට 
බස් bus lanes ෙවන් කරන්නට බැරි නම්, අඩු ගණෙන් ඒ සඳහා 
ෙවන විකල්පයක් තිබිය යුතුයි. ගාලු පාෙර් bus lane එකක් ෙවනම 
දැම්මා. සතියයි, ෙදකයි ඒක කියාත්මක වුෙණ්. ෙමොකද, 
ෙපොලීසියට ඒ bus lanes නීතිය කියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 

මම ෙයෝජනා කරනවා, ජකර්තා නගරෙය් වාෙග් ෙකොන්කීට් 
තීරුවක් දාලා bus lane එක ෙවන් කරන්න කියලා. ජකර්තා 
නගරෙය් එෙහම ෙවන් කරපු bus lanes තිෙබනවා. ෙවන කිසිම 
වාහනයකට ඒ තීරුෙව් යන්න බැහැ. මම පිළිගන්නවා, හැම 
පාරක්ම පමාණවත් ෙලස පළල් නැති නිසා bus lanes දාන්න 
බැහැ කියලා. නමුත්, bus lanes දාන්න පුළුවන් පාරවල් 
තිෙබනවා. ගාලු පාර, ඩුප්ලිෙක්ෂන් පාර වැනි පාරවල් 
ෙතෝරාෙගන, ඒවාට ෙවනම bus lanes දාලා, ඒ බස්වලට නිදහෙසේ 
යන්නට ඉඩ ඇති කෙළොත් මිස,  නගරය තුළ බස ් ෙසේවාෙව් 
දියුණුවක් අපට බලාෙපොෙරොත්තු වන්නට බැහැ. ෙම් කටයුත්ත 
පවාහන අමාත ාංශය පමණක්  ෙනොෙවයි, මහාමාර්ග 
අමාත ාංශයත් සම්බන්ධ වී කළ යුතු ෙදයක්. ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට සාකච්ඡා කරෙගන 

යනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය ෙදපස අනවසරෙයන් පදිංචි වූ 

පවුල් 1,600ක් පමණ ඉන්නවා. දුම්රිය රියදුරු මහත්මෙයක් මට 
කිව්වා, signal එක දිහා බලන්ෙන් ෙගදරක ජෙන්ලයක් ඇතුෙළන් 
කියලා. එවැනි  විශාල පශ්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා මූලික වැඩ 
කටයුතු කරන්න අපි ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 150ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ පිළිතුර දීම සම්බන්ධෙයන් මම සතුටු 

වනවා. ෙම් කටයුතු දියුණු කිරීමට අපට යන්න තිෙබන්ෙන් ඒ 
මාර්ගෙය් තමයි කියලා මම හිතනවා. මම අවසාන වශෙයන් 
අවධාරණය කරන්ෙන්, මහජන පවාහනය සමාජ යටිතල 
පහසුකමක් ෙලස සැලකිය යුතුයි කියන කාරණය.  ඒ පිළිබඳ 
වගකීම රජය භාරගත යුතුයි. අධ ාපනය ගැන වගකීම රජය බාර 
ගන්නවා වාෙග්ම, ෙසෞඛ  ගැන වගකීම රජය බාර ගන්නවා 
වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳ වගකීමත් රජය බාර ගත යුතුයි. එෙහම  
නැත්නම් ෙම් පශ්නය කවදාවත් විසඳන්න  බැහැ. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.42] 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර විෂයය පිළිබඳව කථා 

කරන්නට කාලය ෙවන් කර දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. අපට තිෙබන දැනුම, අවෙබෝධය, අත් දැකීම් 
අනුව ෙම් ධීවර විෂයය පිළිබඳව විනාඩි හතක් වැනි ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් තුළ ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී 
අපි ෙලොකු අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා  අපට 
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යම්කිසි සාධාරණයක් කරයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව තුළ මෙග් 
කථාව ආරම්භ කරන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය කරදිය, 
මිරිදිය, කිවුල්දිය සහ සුරතල් මත්ස  කර්මාන්තය වශෙයන් පධාන 
ෙකොටස් හතරකට ෙබදා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙමයින් 
පධාන වශෙයන්ම කරදිය ධීවර කර්මාන්තය තමයි අෙප් රෙට් බැලූ 
බැල්මට ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්.  පුංචි දූපතක් හැටියට අෙප් රට 
වෙට්ට මහ මුහුද තිෙබනවා. ෙම් තුළ අපට දැවැන්ත මත්ස  
නිෂ්පාදනයක් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

වයඹ පළාෙත් ධීවර අමාත වරයා හැටියට මම වසර හයක් 
කටයුතු කළා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් 
250ට තිබුණු ගෑම් 400 සැමන් ටින් එකට  බදු සහන ලබා දීලා, 
රුපියල් 125ට ෙම් රටට ෙගන ඒම තුළින් අෙප් රට වෙට්ට ඉන්න 
ධීවරයන්ට විශාල අසාධාරණයක් වනවා. ෙම් නිසා අෙප් රෙට් 
මුදල් අෙප් රටින් එළියට යනවා. ෙම් තත්ත්වය දිගින් දිගටම 
පැවතුෙණොත් ඇෙමරිකන් ෙඩොලරය වැඩි වන එක අපට පාලනය  
කරන්න බැරි ෙව්වි. අෙප් රට වෙට්ට මහ මුහුද තිබුණත් පිට රටින් 
සැමන් ෙගනැල්ලා කනවා කියලා  අෙප් කලාකරුවන් ෙම් මහ 
මුහුද ගැන ගීත පවා නිර්මාණය කරලා තිබුණා. අෙප් ධීවරයන් 
අසරණ කරන්න, පිට රටවල්වලට අෙප් රෙට් මුදල් ටික යවන්න 
කටයුතු කරමින් ෙම් අය වැය හරහා මුදල් ඇමතිතුමා යම් ණයක් 
ෙබ්රන්න යනවාෙදෝ කියලාත් අපට හිෙතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පධාන වශෙයන් අපට තවත් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ඉන්දීය ධීවරයන් අෙප් මුහුද 
ආකමණය කිරීම. ෙම් වනෙකොට අෙප් වයඹ පළාෙත් ඉඳලා ඉහළ 
උතුරු සීමාවට යා වන පෙද්ශයට ඉන්දියන් ධීවරයන් ඇවිල්ලා මහ 
මුහුද තුළ විශාල විනාශයක් සිදු කරනවා. ඒෙගොල්ලන් bottom 
trawling system  එක පාවිච්චි කරනවා. ඔවුන් නැව් වාෙග් 
ෙබෝට්ටු තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. විශාල දැල් ආම්පන්න 
ෙයොදාෙගන ඒ ෙබෝට්ටු ෙදකක් ෙදපැත්ෙතන් යනවා.  
සාමාන ෙයන් දැලක පතුල බරට හිටින්න දමන්ෙන් ඊයම් බරු. 
හැබැයි, ඒ අය ඒකට පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙර්ල් පීලි නැත්නම්  විශාල 
යකඩ. ඒවා දාලා දැල ඇදෙගන යෑම නිසා මුහුදු පතුල 
සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවනවා. මුහුදු පැළෑටි විනාශ ෙවනවා. 
මාළු බිත්තර විනාශ ෙවනවා. මාළු පැටවු විනාශ ෙවනවා. ඒ නිසා 
මහා විශාල විනාශයක් ෙවනවා. ඉන්දියානුවන් අෙප් මුහුදු සීමාවට 
ඇවිල්ලා ෙම් කරන විනාශය අෙප් නාවික හමුදාවටවත් මර්දනය 
කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අ ෙප් අගමැතිතුමා නම් කිව්වා, "සීපා ගිවිසුම අත්සන් 
කරන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙවනු වට ෙවනත් ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරනවා"ය කියලා. හැබැයි, අපි එවැනි ගිවිසුමකට යනවා නම් 
විෙශේෂෙයන්ම අපි අෙප් මුහුද කළමනාකරණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අපි ෙදෙගොල්ලන් ෙම් මුහුද පාවිච්චි කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි  කමෙව්දයකට  
යන්නට සිදු ෙව්වි.  

අෙප් ධීවරයින්ට අද වන විට තිෙබන පධානම ගැටලුවක් තමයි 
ඔවුන්ෙග් මත්ස  සම්පතට ෙහොඳ මිලක් ලැෙබන්ෙන් නැති එක.  
පධාන වශෙයන් අෙප් බහුදින යාතා ගිහිල්ලා විශාල මත්ස  
නිෂ්පාදනයක් කරනවා. ඒවා යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළට යැවීම 
තහනමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තහනමට ලක් වීමට පධානම 
ෙහේතුව වුෙණ් ෙමොකක්ද?  ඒ ජාත න්තර ආයතනවලින් කිව්වා, 
අෙප් යාතවලට VMS   - Vessel Monitoring System -  කියන 
උපකරණය සවි කරන්න කියලා.   අෙප් හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා 
අෙප් සමහර නිලධාරින් එක්ක ෙබෝලය එෙහට පාස් කර කර, 
ෙමෙහට පාස් කර කර හිටපු නිසා ෙම් උපකරණ මිලදි ගැනීම කල් 
ගියා. අවසානෙය්දි සිද්ධ වුෙණ්, ඒ යුෙරෝපා තහනමට අපට මුහුණ 

ෙදන්න සිදු වීමයි. ඒ නිසා අද අෙප් මත්ස  නිෂ්පාදනවලට ෙහොඳ 
මිලක් ලැෙබන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් යුෙරෝපා තහනම ෙමනවා ෙහෝ කමෙව්දයක් පාවිච්චි 
කරලා ඉවත් කර ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියන කාරණය 
තමයි පධාන වශෙයන්ම  කරදිය ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව කථා 
කරද්දි කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳවත් ෙකටිෙයන් 
ෙහෝ සඳහන් කළ යුතුයි. අෙප් රෙට් විශාල වැව් පමාණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන වැව්වලින් සියයට 5කවත්  ජාතික ජලජීවී 
වගා සංවර්ධන අධිකාරිය -NAQDA- හරහා මත්ස  පැටවුන් දමා 
ගැනීමට වැඩ පිළිෙවළක්  පටන් ෙගන නැහැ. ෙමොකද, ශී ලංකා 
ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියට අවශ  කරන 
නිලධාරින්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ අයට ලැෙබන 
මුදල්වල විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා වැඩිපුර මුදලක් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් වැදගත් ෙවනවා.   ෙම් එක 
මත්ස  පැටෙවකුට රුපියල් ෙදකක් වාෙග් පුංචි මුදලක් වියදම් 
කළාම,  කිෙලෝ  10, 15 බරට ෙලොකු වන මාළු කූරින් ඉන්නවා. 
අපි හිතමු,  ෙම් මාළු කූරිෙයක්  කිෙලෝ එකක් බරට ෙලොකු 
ෙවනවායි කියලා. ඒ මාළු කූරියාව ෙතොටුෙපොෙළේදි රුපියල් 150ට, 
200ට විකුණන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. රුපියල් ෙදකක් වියදම් 
කරලා,   රුපියල් 200කට විකුණා ගන්න හැකියාවක් ලැෙබන 
ව ාපාරයක්.  ඒ කියන්ෙන්,  සියයට දාහක පමණ ආදායමක් ලබා 
ගත හැකි ව ාපාරයක්.   ෙම් වාෙග් ආදායමක් අපට  ෙවනත් කිසිම 
ව ාපාරයකින් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.  ඒ නිසා අෙප් 
වැව්වලට අවශ කරන මාළු පැටවුන් ටික  දමන්න  අපි කියා 
කරනවා නම්, අෙප් මහ මුහුෙද්  මත්ස  නිෂ්පාදනය අපි හරියට 
ෙනළා ගන්නවා නම්, අෙප් රටට එක සැමන් ටින් එකක්වත් පිට 
රටින් ෙගෙනන්න අවශ  වන්ෙන් නැහැ.  අෙප් මහ මුහුෙද් මසුන් 
ඇල්ලීෙම් කටයුත්ත අපි හරියට කරනවා වාෙග්ම,  ඒවා අෙප් රට 
අභ න්තරයට  ෙබදා හැරීෙම්  වැඩ පිළිෙවළ කමවත්ව කර ගන්න   
අපට  පුළුවන් නම්,  ෙම් රට දියුණු කරන්න ෙවනත් ෙදයක් අවශ  
නැති  තරෙම් මත්ස   සම්පතක් අපට තිෙබනවා කියන එකයි අපි 
කල්පනා කරන්ෙන්.  

කිවුල් දිය ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව කථා කෙළොත්, 
විෙශේෂෙයන්ම කලපුව ආශිතව කරන කියාකාරකම්වලදි ඇති 
ෙවලා තිෙබන ගැටලු නිරාකරණය කරන්න ෙම් වන ෙකොට  අෙප් 
ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා  මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා.  එතුමා 
අපි ආදරය කරන ඉතාම ෙහොඳ අමාත වරෙයක්.  එතුමා දක්ෂ 
අමාත වරෙයක්. මා හිතන විධියට  එතුමාට ෙහොඳ අවස්ථාවක්  
ලැබිලා තිෙබනවා.  එදා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙම් 
රෙට් ජනාධිපතිවරයා බවට පත් ෙවන්න ෙම් ධීවර අමාත ාංශය 
හරහා ෙලොකු හයියක් ලැබුණා. ඒ නිසා ගරු මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමාටත් ෙම් රටට දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන් 
අවස්ථාවක් තමයි ෙම් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් තහනම් 
ධීවර කර්මාන්තෙය් නියැෙළන -  විෙශේෂෙයන් කූඩු දැල්, බලු දැල්, 
සුරුක්කු දැල් විශාල වශෙයන්-   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන ෙවලාව අවසන්. 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩියක පුංචි කාලයක් මට 

ෙදන්න.  ෙම් තහනම් රැකියාව නතර කරන්න ගරු ඇමතිතුමා 
මැදිහත් ෙවන්නය කියලා අපි ඉල්ලනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා අවසාන වශෙයන් ඉස්සන් කර්මාන්තය ගැනත් මතක් 
කරන්න කැමැතියි. රෙට් ඉස්සන් කර්මාන්තෙය් විශාලම 
නිෂ්පාදනයක් සිදු වන්ෙන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය්යි. සියයට 
95කට වැඩි නිෂ්පාදනයක්  වයඹ පළාෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය 
තුළ සිදු ෙවනවා. ෙමම කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව,  
අෙප් ගරු අමාත තුමාත් සමඟ අපි විශාල  සාකච්ඡා පමාණයක් 
පැවැත්වුවා.   ඒ නිසා ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් යම්  මැදිහත් වීමක් 
කරන්නය කියලා  මා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. 

 සුරතල් මත්ස  කර්මාන්තය පිළිබඳවත් මතක් කරලා මෙග් 
කථාව අවසන් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ෙලෝකයත් 
එක්ක බලන ෙකොට සුරතල් මත්ස  කර්මාන්තය පැත්ෙතන් අපි 
ඉතාම පාථමික අවධියකයි සිටින්ෙන්. මා වයඹ පළාෙත් ධීවර 
අමාත වරයා හැටියට කටයුතු කරපු කාලෙය් ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව අෙප් කර්මාන්තකරුවන් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් විශාල 
වශෙයන් අධ යනය කළා. මට මතකයි, මීට වසර ෙදකකට කලින්  
අෙප් රෙට් "මින් විසිතුරු" කියලා පදර්ශනයක් කළා. ඒ ෙවලාෙව් 
ධීවර අමාත ාංශෙයන් තරගයක් පැවැත්වුවා. ඒ තරගෙය්දී 
ජයගහණ 50ක් ෙවන් කළා . ඒ ජයගහණ 50න් 42ක් දිනුෙව් වයඹ 
අෙප් කර්මාන්තකරුවන්. ඉතිරි 8 තමයි මුළු රෙට්ම අෙනක් අය 
ජයගහණය කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් සුරතල් මත්ස  කර්මාන්තය තුළින් 
අපට මහා විශාල ගමනක් යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
"අරවානා" වාෙග් මාළු ගත්තාම  එක මාළුෙවක් රුපියල් ලක්ෂ 
100 දක්වා මිලකට විකුණන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 
හැබැයි, අපි ඒ තරම් එම මාළු නිෂ්පාදනය කරන්න; අභිජනනය 
කරන්න පටන් ෙගන නැහැ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් අයට 
පුහුණුවක් ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා ජාත න්තර සහෙයෝගය අර 
ෙගන "අරවානා" වාෙග් මත්ස යින් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් ඒ 
තුළින් අපට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන 
කාරණය අෙප් ගරු අමාත තුමාට මතක් කරනවා.  මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මා 
නිහඩ ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි රාජ  ඇමතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.52] 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද දින අය 

වැය විවාදෙය්  කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී  ධීවර අමාත ාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව  කථා කරනෙකොට, අෙප් කරදිය, මිරිදිය, කිවුල් දිය 
මත්ස  කර්මාන්තය ෙමන්ම විසිතුරු මත්ස  කර්මාන්තය දියුණු 
කිරීමට ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත් කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී ඒ ගැන කරුණු කාරණා රාශියක් ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ධීවර කර්මාන්තය 
නඟාසිටුවන්න අපි ෙලොකු කැපවීමක් කරනවා.  

පසු ගිය ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් රෙට් ෙහොරකම, දූෂණය, 
වංචාව, නාස්තිය, මංෙකොල්ලකෑම නැති කරලා,  රාජපක්ෂ 

පාලනය අවසන් කරමින්  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති විධියටත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
අගාමාත වරයා හැටියටත් යහපාලන ආණ්ඩුවක් ඇති කරමින් 
රෙට් වගකීම  භාර ගත්තා.  එතුමන්ලාෙග්  නායකත්වය යටෙත්  
රෙට් ජනතාවට සහන ලබා දුන්නා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම  හලාවත ඇන්ටනී මැතිතුමා 
ඇතුළු ආබාධිත වූ සෙහෝදරයන්ට  පමුඛත්වය ෙදමින්  ෙම් රෙට් 
සමස්ත ධීවර ජනතාව ගැන කථා කළ යුතු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජය රෙට් සමස්ත ජනතාවට බලපාන 
ආකාරයට ෙපටල්, ඩීසල්, ලාම්පුෙතල් සහ ගෑස් මිල අඩු කළා.  
ධීවර ජනතාව පමුඛ රෙට් සියලුම ජනතාවට සහන ලබා දුන්නා.  
පසු ගිය රජය කාලෙය් රුපියල් 145ට තිබුණු ඩීසල් ලීටරය දින 
සියෙය් යහපාලන රජය තුළින්  රුපියල් 95ට අඩු කළා. රුපියල් 
162ට තිබුණු ෙපටල් ලීටරය රුපියල් 117ක්  දක්වා අඩු කළා. 
රුපියල් 106ට තිබුණු ලාම්පු ෙතල් ලීටරය රුපියල් 65ට අඩු කළා. 
ෙම්වාෙය් මිල අඩු කරලා ධීවර ජනතාවට අපි සහන  ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා අද ධීවරයා ණයක් නැතිව ධීවර කර්මාන්තය 
කරෙගන යනවාය කියන එක මම සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ෙතල් සහනාධාරය ගැන මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ෙතල් සහනාධාරය වාෙග්ම දැල් 
සහනාධාරය දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් අපි ආරම්භ කළා. දින 
සියෙය් වැඩ සටහන තුළින් ආරම්භ කළ ඒ වැඩ පිළිෙවළ මඟින්  
අෙප් ර ෙට්  සිටින බහුදින, එක්දින, කුඩා ෙබෝට්ටු හිමියන් සියලු 
ෙදනාටම දැන් ඒ දැල් සහනාධාරය ලබා ෙදමින් පවතිනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ  පසු ගිය 
රජයටත්, ධීවර  අමාත ාංශයටත් ෙම් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් යුෙරෝපා සංගමය බලපෑම් කළා. ෙම් සියලු වැඩ 
කටයුතු  ඉෂ්ට කෙළේ  නැත්නම් යුෙරෝපා සංගමය අෙප් මත්ස  
ෙවෙළඳෙපොළ තහනම් කරනවා කියලා කිව්වා.  පසු ගිය රජය සහ 
අමාත වරු ඒවා ගණන් ගත්ෙත් නැති නිසා  අෙප් මාළු 
අපනයනය  යුෙරෝපා සංගමය  තහනම් කළා. ඒක අෙප් ර  ෙට් 
ධීවරයාෙග් ආර්ථිකය කඩා වැටීමක්. ඒ වාෙග්ම  ලංකාවට ලැබුණු 
විශාල ආදායමක් එයින් නැති වුණා. නමුත් අෙප් දින 100 
වැඩසටහන තුළින් පත් වුණු පළමුෙවනි කැබිනට් එෙක්දී, ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, එවකට  ධීවර 
කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට් අමාත වරයා වශෙයන් සිටි ගරු ෙජෝශප් 
මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්, මමත්, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමති 
ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමාත් ඇතුළුව විෙශේෂ කමිටුවක් කැඳවා   
යුෙරෝපා සංගමය සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් ආරම්භ කරලා, 
ඊට පසු  ඒ ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුව කටයුතු කරන්න සූදානම් 
වුණා.  

ෙම් මාස කිහිපය තුළදී යුෙරෝපා සංගමෙයන් ලංකාවට ආවා 
කියන කාරණයත් අපි සන්ෙතෝෂෙයන් අද කියන්න ඕනෑ.  ඒ 
ෙගොල්ලන් කියූ වැඩ සටහන් අපි කියාත්මක කළා.  ලංකාෙව් 
ෙකොඩිය දමාෙගන මාළු අල්ලන විෙද්ශීය නැව් නතර කළා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, රුපියල් මිලියන 605ක් වියදම් කරලා ෙබෝට්ටු 
1500කට අපි  VMS  සවි කළා. අද අපට ධීවර අමාත ාංශෙය් 
ඉඳෙගන බලන්න පුළුවන්, ෙලෝකෙය් ෙකොතැනද අෙප් අහවල් 
ධීවර ෙබෝට්ටුව තිෙබන්ෙන් කියලා.   රුපියල් මිලියන 605 ක් 
වැනි මුදලක් වියදම් කර   ධීවරයා ෙවනුෙවන් අපි ඒ  කටයුතු  
ආරම්භ කර  අද ෙවනෙකොට ඒවා නිම ෙවමින් පවතිනවා කියන 
කාරණය මම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න කැමැතියි.   

යුෙරෝපා සංගමෙයන් අෙප් රටට ආවා.  ඇවිල්ලා, ෙම් පශ්න 
ගැන නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් කළා.  එෙහම කරලා එතුමන්ලා 
සතුටුදායක විධියට ගියා.  යුෙරෝපා සංගමය අපට පනවන ලද එම 
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තහනම ඉවත්වී ජනවාරි මාසය ෙවනෙකොට නැවත අපට එම 
මත්ස  ෙවෙළඳෙපොල හිමි කර ගැනීෙම් අවස්ථාව ලැෙබයි  කියලා 
අපි සන්ෙතෝෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම පකාශ කරනවා.  ඒක 
අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ  අපට තිබුණ පශ්නයක්.  අපි එය නිරාකරණය 
කර ගන්න කටයුතු කළා.  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් නායක ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් රාජ  තන්තෙය් මැදිහත්වීම මත සහ අෙප් 
ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාෙග්ත්, ගරු ෙජෝශප් මයිකල් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග්ත්, මෙග්ත්, මෙග් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමියෙග්ත් මැදිහත්වීම තුළින් අපි ඒ කටයුතු සාර්ථකව 
නිම කරන්න කටයුතු කළා කියන කාරණයත් සන්ෙතෝෂෙයන්  
කියන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ධීවරයා ෙවනුෙවන් ධීවර 
රක්ෂණයක් ලබා ෙදන්න කියලා මම අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාට අය 
වැය විවාදෙය්දී  ෙයෝජනා කළා.  එතුමා අෙප් ධීවරයා ෙවනුෙවන් 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක රක්ෂණාවර ණයක් ෙමම අය වැෙයන් ලබා 
ෙදන්න  කටයුතු කර තිෙබනවා.   පසු ගිය කාලෙය් ධීවර 
රක්ෂණය මඟින් ධීවරෙයකුට රුපියල් ලක්ෂයක වන්දියක් 
ෙගව්වා.  නමුත්   ඒ වන්දිය ලබා ෙදන්න නම්, ඒ බහුදින යාතාව 
විනාශයට පත් ෙවන්න ඕනෑ.  මිනිෙහකුට ධීවර රක්ෂණය ලබා 
ෙදනවා නම්, ඒ ධීවරයාෙග් ජීවිතය නැති ෙවලා, මිනියත් විනාශ 
ෙවන්න  ඕනෑ.  පසු ගිය දවස්වල තංගල්ෙල් මාවැල්ල පෙද්ශෙය් 
මනුස්සෙයක් මැරිලා, දවස් 5ක් තිස්ෙසේ මිනිය ෙබෝට්ටුවක තිබිලා  
ෙගනාවා.  ඒත් රක්ෂණය ලැබුෙණ් නැහැ.  රක්ෂණය ලැෙබන්න 
නම් ඒ මිනියත් නැතිෙවන්න ඕනෑ.   අන්න ඒ කමය ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ.  ෙම් නව රක්ෂණ කමය යටෙත් ඒ කම ලිහිල් 
කරලා, අෙප් ධීවරයාට සහන ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න කියා මම ෙයෝජනා කරනවා.   

ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි,  ඒ රක්ෂණෙයන් අතුරුදහන් වන 
ධීවරයන්ට සහ අනතුරට ලක්ෙවන ධීවරයන් ෙවනුෙවනුත්  
පතිලාභ හිමිෙවනවා කියා පකාශ කර තිබුණා.  ඒකත් 
සංෙශෝධනය ෙවන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, අතුරුදහන් ෙවන ධීවරයන්ට 
සහ අනතුරට පත්ෙවන ධීවරයන්ටත් ඒ රුපියල් ලක්ෂ 10න්මද  
පතිලාභ  හිමි ෙවන්ෙන් කියා කියන්න දන්ෙන් නැහැ.  ඉතින් 
ෙබෝට්ටුවක් නැති වුෙණොත් අෙප් ධීවරයන් ඒ ෙබෝට්ටුව ෙසොයා 
ගැනීමට තවත් ෙබෝට්ටු 5ක් 6ක් යවනවා.  සල්ලි තිෙබන ෙබෝට්ටු 
හිමියන් ෙහලිෙකොප්ටර් යවනවා.  තවත් ෙබෝට්ටු හිමියන් 
ෙකොටසක් අෙප් මිනිස්සු  ෙහොයා ගන්න නැව් යවනවා. එෙහම 
ෙවනෙකොට ඒ නැතිවූ ෙබෝට්ටුව ෙසොයා ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 
10කට වැඩිය යනවා.   රක්ෂණෙයන් ඒ මුදල  කපන්න ගිෙයොත් 
ඒක වැරැදියි.  ඒකත් සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියා සභාවට මම 
ෙයෝජනා කරනවා.  

ධීවර කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රුපියල් 50කින් 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද වැඩි කිරීමට අෙප් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  විෙද්ශීය රටවලින් අෙප් රටට 
ආනයනය කරන මාළුවලට බද්දක් ගැහුවාට කමක් නැහැ. නමුත් 
ෙම්කත්  සංෙශෝධනය ෙවන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් අෙප්  බහුදින  
යාතා 1500ක් විතර ජාත න්තර මුහුෙද්  ටූනා, ෙකළවල්ලන්  
ඇල්ලීෙම් රැකියාවට යනවා. ඒ  රැකියාවට යනෙකොට  ඇමට    
ෙගනියන්ෙන් දැල්ෙලෝ.  ඒ දැල්ෙලෝ අෙප් ලංකාෙව්  ෙසොයා 
ගන්න අමාරුයි. පිට රටිනුයි ෙගන්වන්ෙන්. දැල්ෙලෝ කිෙලෝ එකක් 
රුපියල් 215ක් ෙවනවා.  එක ෙබෝට්ටුවකට  දැල්ෙලෝ කිෙලෝ 
1500ක්, 2000ක් ෙගනියනවා. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය 
ෙවනවා. ඒ නිසා දැල්ලන් සඳහා  එම ආනයනය බද්ද ඉවත් 
කරන්න  ඕනෑ. ඒ බද්ද  සංෙශෝධනය ෙවන්නට  ඕනෑ.   

ෙදවන කාරණය හැටියට ධීවර ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් ෙගන්වන  
දැල් ගැන කියන්න  ඕනෑ. දැල් කිෙලෝ එකකටත් රුපියල්  50ක 
බද්දක් අය කරනවා. ඒ බද්දත් සංෙශෝධනය ෙවන්නට  ඕනෑය 

කියන එක ෙම් ගරු සභාවට මම ෙයෝජනා කරනවා. ධීවරයා රැක 
ගන්නට  ඕනෑ නම්,   ධීවරයාට  ඒ බදු සහන ලබා ෙදන්නට  ඕනෑ. 
ඒ දැල් බද්දත් සංෙශෝධනය විය යුතුය කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමාත් මාත් ෙම්  ධීවරයා රැක ගන්නට  ෙලොකු 
ෙවෙහසක් දරනවා.  විෙශේෂෙයන් ෙතල් සහනාධාර ෙනොලැෙබන  
බහුදින යාතා හිමියන්, එක්දින යාතා  හිමියන්  ඒ වාෙග්ම සුළු 
පන්න හිමියන්, ෙපොඩි ෙබෝට්ටු හිමියන් විශාල පමාණයක් 
ඉන්නවා. දින සියෙය් වැඩසටහන තුළදී   මම හම්බන්ෙතොට  
සමීක්ෂණයක් කළා.  ෙතල් සහනාධාර ලබා ෙනොෙදන ධීවරයන්ට   
-මිරිදිය , කරදිය මම ඉහතින් පකාශ කළ ක්ෙෂේතවල ධීවර 
කර්මාන්තය කරන   ධීවර  කාර්මිකයන්ට-  ඒ දැල්   සහනධාරය 
සඳහා ලබා ෙදන්න  අවශ යි. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පමණක් 
ෙනොෙවයි. මුළු රෙට්ම ධීවර කර්මාන්තය කරන අහිංසක 
ධීවරයන්ටත් ඒ සහනය  අපි ලබා ෙදන්නට ඕනෑය කියන එක ගරු 
ඇමතිතුමා  ට ෙයෝජනා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමාත් මාත් ධීවර 
ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න  උත්සාහ කරනවා.    

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 
ෙදන්න. ධීවර නිවාස ව ාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා; ආශාෙවන්  ඉන්නවා.  ගරු 
ඇමතිතුමාත්,  මාත්  තංගල්ල ආසනෙය් ඉන්ෙන්.   ධීවර නිවාස 
ව ාපෘතියක් ආරම්භ කරන්නට මම තංගල්ල ආසනෙය් ඉඩම් 
ෙවන්කර ෙගන තිෙබනවා. එදා  1977දී,  ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ලංකාෙව් ධීවර නිවාස ව ාපෘති 
ආරම්භ කළා. එවැනි ව ාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න -තංගල්ල 
ආසනෙය්  ධීවර නිවාස 10ක නිවාස ව ාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න
- මෙග් ෙලොකු අදහසක්,  ආශාවක් තිෙබනවා.  ඒ  ෙදය ඉෂ්ට 
කරන්න මම කටයුතු කරනවා.  ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත්  සහෙයෝගය 
ඇතිව, අෙප් නිවාස ඉදිකිරීම් අමාත  ගරු සජිත් ෙපේමදාස  
මැතිතුමාෙග්ත් සහෙයෝගය ඇතිව  සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකටම ධීවර නිවාස ව ාපෘතියක්  ආරම්භ කරනවා.  
පථමෙයන්  තංගල්ල ආසනෙය්  ධීවර නිවාස 100ක ව ාපෘතියක් 
ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරන  බව සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ 
කරනවා.  ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් ගරු මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමාත්  මමත් ෙම් රෙට් ධීවර  ක්ෙෂේතය ෙගොඩ ගන්න, ධීවර 
ජනතාව ආරක්ෂා කර ගන්න, ධීවරයාෙග්  අභිමානය රැකගන්න  
දිවිහිමිෙයන් කැප  වී කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  පකාශ කරන අතර මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ස්තුති කරමින්  මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.05] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ   
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වැදගත් ක්ෙෂේත 

තුනක් වන  පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන,  වරාය හා නාවික කටයුතු යන ෙක්ෂේතවල  වැය ශිර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව්, ෙකොයි, ෙකොයි කලාවල 
ෙකොයි ෙකොයි ඇමතිවරු  හිටියත්  ඒ අය තම අමාත  ධුර දරන 
කාලෙය් ෙම්  අමාත ාංශ තුළ යම් යම් ෙද්වල් කළ  අයයි; 
කරන්නට  උත්සාහ කළ අයයි කියන එක මා පථමෙයන් 
කියන්නට ඕනෑ. සමහර උත්සාහයන් සාර්ථක වුණා;  සමහර 
උත්සාහයන් අසාර්ථක වුණා.   

වර්තමාන ඇමතිවරුත් උත්සාහ කරන්ෙන් යම් යම් ෙද්වල් 
කරන්න. විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඇමතිතුමා කරන හැම ෙද්ම ෙහොඳ නැහැ කියන්නත්, ආණ්ඩු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පක්ෂෙය් ඉඳෙගන විරුද්ධ පක්ෂය ඉතිහාසෙය්දී කරපු ඒවා ෙහොඳ 
නැහැ කියන්නත් තමයි අපි හුරු පුරුදු ෙවලා හිටිෙය්. ඒ සම්පදාය 
ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුළදීවත් ෙවනස් ෙවයි කියන 
ආකල්පෙය් තමයි ජනතාව ඉන්ෙන්.  

රිසානා නෆීක් සෙහෝදරිය වරද පිළිෙගන ෙසෞදි අරාබිෙය් 
නීතිය අනුව ඇයෙග් ජීවිතය නැති කළාම, මම විෙද්ශ රැකියා 
ඇමති ෙවලා හිටපු කාලෙය් මට විරුද්ධව විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් පවා ෙගනාවා. එදා විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ෙගනාපු 
උදවියම  අද එම පශ්නයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දීත් වරද පිළිගත්ත ෙකෙනක්ට තමයි එම මරණ දඬුවම 
නියම ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  මම නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් දකින්ෙන්, 
ඒක ෙම් රෙට් ඇමතිතුමියටවත්, ෙම් රෙට් අමාත ාංශවලටවත් 
වරද පටවන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි කියලායි. ඒ රෙට් නීතිය 
ඒකයි. ඒ රෙට්  නීතිය දැන ෙගනයි අෙප් අය ඒ රෙට් රක්ෂාවලට 
යන්ෙන්. වරද පිළිගත්තාට පසුව ෙවන්ෙන්, ඒ රෙට් නීතිය 
කියාත්මක වීමක්. නමුත්, ඒ ඒ වකවානුවල හිටපු හැම 
ඇමතිවරුන්ම ඒවාට මැදිහත් ෙවලා ඒ අයව ෙබ්රා ගන්න උත්සාහ 
කළා. රිසානා සෙහෝදරිය ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු සභාව තුළත් අපි 
විනාඩියක, ෙදකක නිශශ්බ්දතාවකුත් පැවැත් වූවා. ඉන් පසුව 
ඒෙකන් ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න විශ්වාස භංග  ෙයෝජනාත් ආවා.  

මම කියන්ෙන් ඒ සම්පදාය නවත්වන්න ඕනෑ කියලා. ෙමවැනි 
අය වැය විවාදයකදී, මීට ෙපර රජෙය් හිටපු ඇමතිතුමා කරපු 
ෙද්වල් අගය කරමින් ඒ ඇමතිතුමාට කරන්න අසාර්ථක වුණු 
ෙද්වල් සාර්ථක කරන්න කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන් නම් 
වඩාත් ෙහොඳයි කියලා මට හිෙතනවා. වර්තමාන පවාහන 
ඇමතිතුමා මෙග් දිස්තික්කෙය් නායකතුමා. එතුමාට තිබුණු හැම 
අමාත ාංශයක්ම එතුමා නිවැරැදිව කළමනාකරණය කරපු 
ඇමතිවරෙයක්. එම නිසා එතුමාට පවාහන ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු 
වඩාත් කාර්යක්ෂමව කරන්න හැකියාව, ශක්තිය, ෛධර්ය 
තිෙබනවා කියන එක අපි දන්නවා. අපි එකම දිස්තික්කයක්, 
පළාතක් නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමා පවාහන ක්ෙෂේතය 
භාර අරෙගන ඒ කරන කටයුතු ෙදස බලමින් අපි ෙබොෙහොම 
සතුෙටන් ඉන්ෙන්.  එතුමා  ෙම්  ඇමති ධුරය දරන කාලය තුළ ඌව 
පළාතට ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ලැෙබන බව බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
ඉන්න අපට ආරංචිය ලැබුණා. ඒක සුබ ආරංචියක්.  

පවාහනය ගැන කථා කරනෙකොට අපි ෙහොයන්න ඕනෑ ෙවන  
පළමුෙවනි කාරණය තමයි, පළාත් සභාව සහ නගර සභාව කියන 
ඒ ආයතන, සමහර රටවල පවාහනයට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන 
ආකාරයට  අෙප් රෙට්ත්  පවාහන කටයුතුවලට සම්බන්ධෙවලා 
තිෙබනවාද කියලා? දැන් බැලූ බැල්මට ෙපෞද්ගලික බස් ටික 
වැඩිෙයන්ම පළාත් සභාෙවන් පාලනය ෙවනවා. මධ ම රජෙයන් 
CTB එක පාලනය ෙවන බව තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි පළාත් සභා පනත ඇතුෙළේ තිෙබන සමගාමී 
ලැයිස්තුව. අධ ාපනය ගත්තත්, ෙසෞඛ  ගත්තත්, පවාහනය 
ගත්තත් සමගාමී ලැයිස්තුවක් මැද්ෙද් දාලා තිෙබන නිසා සමහර 
අවස්ථාවලදී මධ ම ආණ්ඩුවත්, පළාත් සභාෙව් ආණ්ඩුවත් එකම 
පක්ෂයක ඇමතිවරු ඉන්න ෙවලාවකත් කඹ ඇදීමක් දක්නට 
ලැෙබනවා. එයින් අවසානෙය් හානියට පත් වන්ෙන්, එයින් 
කරදරයට පත් වන්ෙන් මඟී ජනතාව. ඒ නිසා ඊළඟ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් ගැන රෙට් කථා ෙවන ෙවලාවක, 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් පිළිබඳ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් රටට පතිඥා දී තිෙබන ෙවලාවක, ජාතික 
පශ්නයට විසඳුමක් හැටියට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකසන ගමන් 
ෙම් ෙම් ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයනුත් වර්තමාන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව තුළ මතු ෙවලා තිෙබන ගැටලු ගැන කථා කරන්න 
ඕනෑ. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට භාරව තිෙබන්ෙන් ඒ පිළිබඳව 
පතිපත්තිමය තීන්දු ගැනීමයි. බස් ටික දුවන එක, ඒවා පාලනය කර 

ගන්න එක, ෙපෞද්ගලික බස් හා CTB  බස් අතර තිෙබන 
සම්බන්ධය වැඩි දියුණු කිරීම ෙබොෙහෝ රටවල  භාරව තිෙබන්ෙන් 
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවලටයි.  

අද ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ෙනොකරන එකම ෙද් 
පවාහනය සම්බන්ධෙයන්, අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන්, ෙසෞඛ  
සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න එක.  කළ යුතු එකම 
ෙද්ත් ඒක, ෙනොකරන එකම ෙද්ත් ඒක. අපිත් කරන්ෙන් බස් ටික 
පාලනය කරන එකයි, බස් නවත්වන තැන ගැන කියන එකයි. 
මහනුවර වාහන park කරන ෙවලාව තීන්දු කරන මට්ටමට වරක් 
ලංකාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පත්වුණා. එවැනි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයක් 
තමයි එවකට තිබුෙණ්. මහනුවර වාහන park  කරන ෙවලාව 
තීන්දු කෙළේ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන්. ෙම් රෙට් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවයි, ෙම්. එම නිසා, අපි ඒ ඒ ක්ෙෂේතවලට අදාළව 
පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න තැනට යන්න ඕනෑ.  

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමනි, ෙම් ජනවාරි 08 ෙවනිදා ෙම් 
රෙට් සිදු වුණු ෙවනස දිහා බලනෙකොට, ඒ ෙවනසට මුල් වුෙණ් 
කවුද? ඒ තමයි, පවාහන ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ, අෙප් ආණ්ඩුවටත් 
උපෙදස් දුන්නු පවීණ ෙපෙළේ ෙම් රෙට් ඉන්න කථිකාචාර්යවරුන් 
කිහිප ෙදෙනක්. ඒ අය අෙප්ම ආණ්ඩුෙව් වැඩ කර කර ඉඳලා, 
අෙප්ම ආණ්ඩුෙව් සමහර කාරණා පිළිබඳව පත්තෙර්ට ලියපු ලිපි 
අරෙගන, අෙප් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කාරණා කටයුතු සිදු කරලා, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරියට ෙගෙනන්න මුල පිරුවා. ඒ අය 
එෙහම කළා කියලා ඒ අය කරන හැම ෙදයම වැරදි නැහැ. හැබැයි, 
ඒ අය කියන හැම ෙදයම හරි ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් -කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
කාලෙය් හිටිෙය් නැහැ- රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් වාෙග් ඒ ඒ ආණ්ඩුවල කාල වකවානු තුළ ඒ අය පක්ෂ 
පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව පවාහන ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ වුණා. ඒ 
අය කියන සමහර ෙද්වල් මහ ෙපොෙළොවට යා  ෙවන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි ඒ අයෙග් දැනුම ෙම් ක්ෙෂේතවල දියුණුවට පාවිච්චි කරන්න 
හැකියාව තිෙබනවා නම් අපි පාවිච්චි කළ යුතු ෙවනවා. ඒ නිසා 
අපට ෙකෙනක් දිහා බලලා කියන්න බැහැ, "ෙමයා ෙමෙහමයි, ඒ 
නිසා ෙමයා කියන ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම පැත්තකට දමන්න ඕනෑ" 
කියලා.  

අද ෙම් රෙට් වාහන විශාල පමාණයක් පාරට  එනවා. අද 
ෙකොළඹ නගරෙය් සාමාන  වාහනයක ෙව්ගය පැයට සැතපුම් 
ෙදොළහ දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එය පැයට සැතපුම් අට දක්වා 
අඩු ෙවයි කියලා තමයි විෙශේෂඥෙයෝ කියන්ෙන්. ඒ නිසා පාරවල් 
හදන ෙකොට, මහාමාර්ග අමාත ාංශයත්, පවාහන අමාත ාංශයත් 
විවිධ ආකාරෙය් පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න ෙකොට එකට වැඩ කළ 
යුතුව පවතිනවා. එෙහම කෙළොත් තමයි, ෙම් ජනතාවට අවශ  
වන විධියට පවාහනය සපයන්නත්, ජනතාවට අවශ  වන විධියට 
මහාමාර්ග පද්ධතිය සකසා ගන්නත් අපට හැකියාව ලැෙබන්ෙන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් යුගෙය් පාරවල් ෙගොඩාක් 
හැදුණා. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමනි, 
ඔබතුමා පවාහන ඇමති කාලෙය් බස් ෙගොඩාක් පාරට ආවා. අපි 
ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. හැබැයි බස ්ෙගොඩාක් පාරට ආවත්, පාරවල් 
ෙගොඩාක් හැදුණත්, මගී ජනතාවට අවශ  විධියට නිවැරදි විධියට 
ඒවා කළමනාකරණය වුණාද කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. එෙහම 
වුෙණ් නැත්නම් ඒක කළමනාකරණය කර ගත යුතුව පවතිනවා. 
ඒ නිසා ඒ කළමනාකරණය කරන්න අවශ  ශක්තිය ලබා දීමයි 
කළ යුතු වන්ෙන්.  

අය වැය විවාදෙය්දී මන්තරයක් වාෙග් හැම අමාත ාංශයකම 
ෙසොරකම, අරවා ෙම්වා ගැන කියනවා. ඒක ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ 
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හරහා සමහර අයෙග් හිතට ෙපොඩි ෙජොලියකුත්  ලැෙබන නිසා. 
හැබැයි මන්තරයක් වාෙග් ඒවා ගැන කියනවා ෙවනුවට කළ යුතු 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒවා ගැන  කටයුතු කරන ආයතන තිෙබනවා. 
ඒ ආයතනවලින් ඒවා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 
ඒවාට ඉඩ දීලා, ෙම් අය වැය විවාදය තුළ ඒ ඒ අමාත ාංශවලට 
අෙප් තිෙබන යහපත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා කටයුතු කිරීමයි 
කළ යුතු වන්ෙන්.  

ධීවර අමාත ාංශය ගත්ෙතොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ධීවර ඇමති ෙවනකල් කරදිය ධීවර කර්මාන්තයට පමණක් සීමා 
ෙවලා තිබුණා. හැබැයි එතුමාෙග් කාලෙය්දී ධීවර ගම්මාන ඇති 
කළා. මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින අය සඳහාත් ධීවර 
ගම්මාන ඇති කළා. මහියංගනය-මාපාකඩ පෙද්ශය, උල්හිටිය 
වාෙග් ඈත එපිට පෙද්ශවලත් ධීවර ගම්මාන ඇති වුණා. අපි 
දන්නවා, මහින්ද අමරවීර ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමතිතුමා පක්ෂ 
විපක්ෂ ෙදපැත්ෙත්ම මන්තීවරුන්ෙග් හිත දිනා ෙගන ෙහොඳට වැඩ 
කරන ඇමතිවරෙයක් බව. මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සහ සුරතල් 
මත්ස  කර්මාන්තය පිළිබඳවත් වඩා ෙහොඳ තීන්දු අර ෙගන, 
ඉදිරියට ඒ කටයුතු කර ෙගන යන්න එතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය 
ලැෙබ්වි. එතුමාට ෙහොඳ ආදර්ශයක් ලබා ගන්න පුළුවන්, 1994, 
1995, 1996 කාල වකවානු තුළ මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් 
දියුණුව සඳහා ගත්ත කියා මාර්ග තුළින්. ඒ කාලෙය් මිරිදිය ධීවර 
කර්මාන්තය ඉහළ නංවන්න දියවර ගම්මාන ඇති කළා. සමහර 
ෙවලාවට නිවාස අමාත ාංශයටත් වඩා නිෙවස් සංඛ ාවක් ධීවර 
අමාත ාංශය තුළින් අෙප් පෙද්ශවල ධීවර ගම්මාන තුළින් ඇති 
වුණා.  

අවසාන වශෙයන්, මම ෙමයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මමත් 
කාලයක් වරාය අමාත ාංශය භාරව සිටියා. මාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතෙය් මම වැඩිෙයන්ම හිටිෙය් වරාය අමාත ාංශෙය්. වරාය හා 
නාවික කටයුතු අමාත ාංශෙය් නව ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් 
ආදරණීය මිතෙයක් තමයි දැන් ඉන්ෙන්. එතුමාෙග් පියාත් හිටිෙය් 
ඒ අමාත ාංශෙය්මයි. ඒ, ෙරජී රණතුංග කියන අෙප් ආදරණීය 
නායකතුමා.  

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව කථා කරන දිනෙය්දීම වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන එකත් ෙහොඳයි. ගරු 
අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, වරාෙයන් ඉවතලන යකඩ ටික එක 
එක් ෙකනා ෙකොමිස් අර ෙගන පංචිකාවත්තට විකුණනවා 
ෙවනුවට අපි වරාය අමාත ාංශෙය් සිටි කාලෙය්දී අපි ඒවා අ ර 
ෙගන  ඉතාම අඩු වියදෙමන් ඈත එපිට ගම්මානවල තිෙබන පාලම් 
හදන්න කටයුතු කළා. ඒ හරහා මාතර දිස්තික්කෙය්ත්, බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය්ත් පාලම් ගණනාවක් හදන්න හැකියාව අපට ලැබුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න.  

මංගල සමරවීර ඇමැතිතුමාත්, මමත් -එතුමා ඇමතිවරයා 
හැටියටත්, මම නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා හැටියටත්- එකතු ෙවලා ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ දියත් කළ නිසා ඒ යකඩ ටික පංචිකාවත්තට 
විකිණීම ෙවනුවට ඒ යකඩවලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා අර 
ෙගන, අෙප් දිස්තික්ක ෙදෙක් පාලම් ගණනාවක් හැදුවා. 

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත ාංශය පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශෙය් වැඩ කිරීෙම්දීත්, මහාමාර්ග 
අමාත ාංශෙය් වැඩ කිරීෙම්දීත් නිර්මාණශීලි විධියට ෙයොදාගන්න 
පුළුවන් අවස්ථා තිෙබනවා. අමාත ාංශ හැටියට එකතු ෙවලා ඒ 
පිළිබඳව කථා කිරීම වැදගත් ෙවනවා  වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව 
විධියට අපිත් අමාත ාංශ මට්ටමින් පතිපත්තිමය තීන්දු ගනිමු. ඒ ඒ 
අමාත ාංශවල හිටපු ඇමතිවරුන්ට ඉලක්කසහගතව කරගන්න 
බැරි වූ වැඩ පිළිෙවළවල් සාර්ථක කරගත හැකි දිශානතිය සඳහා 
කරන ෙහොඳ ෙයෝජනා අය වැය විවාදය තුළ ඉදිරිපත් කරමු. එෙහම 
කෙළොත්, ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන තැනට ෙම් 
සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුවට ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැෙබ්වි කියා මම 
හිතනවා. ෙම් සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුෙවන් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ඉස්සර කළා වාෙග් පරණ පුරුද්දටම, පරණ තාලයටම 
එකිෙනකාට මඩ ගහගන්නා වූ අය වැය විවාදයක් ෙනොෙවයි. ඊට 
වඩා එහා ගිය පතිපත්තිමය කාරණා සම්බන්ධෙයනුත්, ජනතාවට 
ෙනොලැබුණු සහන ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයනුත් ෙම් අය වැය 
විවාදය තුළ -අය වැය අවසාන වර කියවීමට ෙපර වත්- කටයුතු 
කරාවි කියලායි ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ සඳහා අපි 
සියලුෙදනා එකට එකතු ෙවලා කටයුතු කරමු කියන ෙයෝජනාව 
කරමින්, මෙග් දිස්තික්කෙය් ආදරණීය නායක නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාටත්, අෙප් ආදරණීය මිත මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමාටත්, අෙප් ආදරණීය මිත අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමාටත්, එතුමන්ලාෙග් රාජ  ඇමතිතුමන්ලාටත් ෙම් 
අමාත ාංශවල වැඩ කටයුතු කරෙගන යෑම පිණිස සුභ පාර්ථනා 
කරනවා.  

 
[අ.භා. 12.18] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කරපු අෙප් 

හිතවත් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත තුමාෙගන් පසුව කථා 
කරන්න ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂයි. විෙශේෂෙයන් එතුමා කිව්වා, 
"ෙහොරකම් ගැන කියන ෙකොට ඒ කියන අයෙග් හිත්වලට 
ෙජොලියක් තිෙබනවා. ඒවා ගැන විතරක් කථා ෙනොකර ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් පතිපත්ති ගැන කථා කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් 
විවාදය කරමු" කියලා. විපක්ෂෙය් අපි වංචා, දූෂණ, ෙහොරකම් ගැන 
කථා කරන්ෙන්, හිතට ෙජොලියකට ෙනොෙවයි; හිෙත් 
කනගාටුෙවනුයි. අෙප් රෙට් මහජන මුදල් ෙන්ද ෙම් විනාශ 
වන්ෙන් කියා කනගාටුෙවනුයි.  හැබැයි අපි දන්නවා ඒවාට 
සම්බන්ධ අයට නම්, ෙම්වා අහන ෙකොට හිතට ෙජොලියක් නැහැ 
කියා. අහන ෙකොට හිෙතන්ෙන්, 'අපරාෙද් ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්ෙන්.' කියලායි. ඒවා ගැන කථා ෙනොකර ඉන්නවා නම් ඒ අය 
කැමැති බවත් අපි දන්නවා.  

විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට වංචාවට, දූෂණයට, නාස්තියට, 
විරුද්ධව කථා කරපු අයම ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ආණ්ඩුෙව් 
බලයට පත් වුණාට පසුව නැවත ඒ කටයුතුම ඒ ආකාරයටම 
කරෙගන යන විටත් ජනතාවට තිෙබන්ෙන් ෙජොලියක් ෙනොෙවයි; 
කනගාටුවක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට එය කියන්න 
හිතුණා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අභිපාය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන අප කවුරුත් ජන වරෙමනුයි පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ 
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණයත්, මහා මැතිවරණයත් 
ෙක්න්ද වුෙණ්ම පැහැදිලිවම නාස්තියට, දූෂණයට විරුද්ධවයි. පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරුන් ගැන ෙපෞද්ගලික විෙව්චනයක් 
ෙනොෙවයි අපට තිෙබන්ෙන්. වග කිව යුතු විපක්ෂයක් හැ ටියට 

1119 1120 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපට තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනික විෙව්චනයක්. ෙද්ශපාලනික 
විෙව්චනය අප ඉතිහාසය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
වර්තමානෙය් අමාත ාංශ භාරව සිටින ඇමතිතුමන්ලා පිළිගන්න 
ඕනෑ, අප ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික විෙව්චනයක් 
ෙනොවන බව. කලින් ආණ්ඩුෙව් සිටි අය වුණත් පරණ විධියටම 
හිතන්ෙන් නැතිව තමන් අලුතින් ඇමති ධුරයක් දරනවා යැයි සිතා, 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන ෙවනසක් තිෙබනවා නම් ඒ ෙවනස 
ජනතාවට ෙපෙනන විධියට තමයි සිය අමාත ාංශවල කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. මම එය කිව්ෙව් ෙපොදු වශෙයනුයි. ෙපෞද්ගලිකව 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ෙම් විෂයයට අදාළව 
කථා කෙළොත්, විෙශේෂෙයන් ධීවර අමාත ාංශය පිළිබඳව කරුණු 
කීපයක් කියන්න ඕනෑ. මම ෙපෞද්ගලිකව හිතනවා, ඒ ක්ෙෂේතයට 
අදාළ සහ ඒ ක්ෙෂේතෙය් මිනිසුන්ෙග් පශ්න හඳුනන ෙකෙනකු 
හැටියට ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා ෙම් කටයුත්ෙත්දී යම් 
වගකීමක් දරාවි කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට අෙප් රෙට් 
ධීවරයන් මුහුණ ෙදන පධාන පශ්නය වන්ෙන් ධීවරයන්ෙග් දැල් 
ආම්පන්නවලට යන වියදම් සහ ඔවුන්ට දරන්න ෙවලා තිෙබන 
අෙනකුත් වියදම්. ෙම්වා, ෙදවුන්දර ධීවරයාෙගන් ඇහුෙවොත්, 
නිල්වැල්ෙල් ධීවරයාෙගන් ඇහුෙවොත්, කුඩාවැල්ෙල් ධීවරයාෙගන් 
ඇහුෙවොත්, තංගල්ෙල් ධීවරයාෙගන් ඇහුෙවොත් ඔබතුමාටත් 
දැනගන්න පුළුවන් ෙද්වල්. එක ධීවරයකුෙග් ෙබෝට්ටුවකට දළ 
වශෙයන් යන වියදම මා කියන්නම්. අවුරුද්දකට ෙබෝට්ටුව insure 
කරන්න යනවා, රුපියල් 90,000ක්. එය ජැටිෙය් නවත්වන්න 
යනවා රුපියල් 2,000 ගණෙන් රුපියල් 24,000ක්. ගරු 
ඇමතිතුමා, අය කරන ඒ මුදලත් එක් එක් ෙබෝට්ටුෙව් size එක 
අනුව ෙවනස් ෙවනවා. සාමාන ෙයන් අඩි 43න් පහළ ඒවාට තමයි 
රුපියල් 2,000ක් අය කරන්ෙන්. ඊට වඩා වැඩි ඒවාට රුපියල් 
2,500 සිට වැඩි මුදලක් අය කරනවා.         

ජාත න්තර ෙමෙහයුම් බලපතය ලබා ගැනීමට රුපියල් 
5,000ක් වැය ෙවනවා. ඒකටත් දැන් පශ්නයක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. අලුතින් නීති ඇවිත් තිෙබනවා. ෙමම ලියා පදිංචියට 
ගිය ධීවරෙයකු දැනුත් මට කථා කළා. ඔබතුමන්ලා දැන් අලුතින් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා,  ජාත න්තර බලපතය ලියා පදිංචි කර 
ගන්නා දින ඉකුත් වුෙණොත්, ඒ නිසා වැරදිකරුෙවකු ෙවන 
ෙකෙනකුට රුපියල් ලක්ෂ 15ක දඩයක් ගසනවාය කියා. බලපතය 
අලුත් කර ගන්නා දිනය සහ කාලය ෙවනස් වුෙණොත්, ෙමොනයම්  
ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා බලපතය අලුත් කර ගැනීමට ෙනොහැකි 
වුෙණොත් ෙම් අලුත් ෙයෝජනාව අනුව රුපියල් ලක්ෂ 15ක දඩයක් 
ගහනවා. ඊට වඩා ෙහොඳයි, ෙබෝට්ටුව භාර දීලා එන එක. එෙහම 
 ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? ලක්ෂ 15ක් ෙගවන්න බැහැෙන්, අෙප් 
ධීවරයින්ට. ෙමෙහයුම් බලපත ගාස්තුව රුපියල් 5,000යි. Radio 
එකට රුපියල් 2,500යි.  

ඊළඟට, ෙනොවැම්බර් ඉඳලා VMS එකට මාසයකට 2,500 
ගණෙන් අය කරනවා. ඒ අනුව මාස ෙදොළහට රුපියල් 30,000යි. 
ෙම් විධියට ගත්තාම, ෙම් ඔක්ෙකෝම එකතු කළාට පසුව එක 
ෙබෝට්ටුවකින් රජයට අය ෙවන ආදායම,  රුපියල් 151,730යි. 
ෙබෝට්ටුවක් මුහුදු යනෙකොට, oil මාරු කරන්න මාසයකට රුපියල් 
10,200ක් වැය ෙවනවා. ඒ අනුව oil මාරු කිරීමට අවුරුද්දකට 
රුපියල් 122,000ක් පමණ වියදම් ෙවනවා. ඊළඟට, මාසයකට 
රුපියල් 2,500 ගණෙන් filtersවලට තව රුපියල් 30,000ක් විතර 
වියදම් ෙවනවා. බාස් කුලිය රුපියල් 2,500 ගණ ෙන් තව රුපියල් 
30,000ක් යනවා. ෙබෝට්ටු බඳ ශුද්ධ කිරීමට අවුරුද්දට රුපියල් 
42,000ක් වැය ෙවනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම ගත්ෙතොත්, සාමාන ෙයන් 
ධීවරෙයකුට තමන්ෙග් ෙබෝට්ටුව නඩත්තු කිරීම සඳහා රුපියල් 

ලක්ෂ පහක විතර මුදල් පමාණයක් වැය ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමය දරා ගන්න බැහැ.  

අද වනවිට ධීවරයින්ට තව පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. 
එයින් එකක් තමයි, ධීවර වරායවලින් අය කරන ගාස්තු. මම 
කලින් කිව්වා වාෙග්, ෙමොනයම් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා අඩි 34ට වඩා 
පහළ ෙබෝට්ටුවක් වතුෙර් නතර කර තිබු ෙණොත්, මාසයකට 
රුපියල් 2,000ක් ෙගවන්න ෙවනවා. මුහුදු  ෙගොස් මාළු අල්ලන්න 
බැරිනම්, මුහුදු යන්න බැරි නම් ජැටිෙය් නතර කරලා 
තිෙබනෙකොට, රුපියල් 2,000ක් අය කරනවා. ඊට අමතරව, 
ෙබෝට්ටුව කැඩිලා, මුහුදට දමන්න බැරුව ධීවර වරාෙය් ෙගොඩබිම 
ෙබෝට්ටුව නතර කරලා තිෙබනවා නම් දවසකට රුපියල් 150ක් 
අය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවරයා මුහුදු ෙනොගියත්, 
තමන්ෙග් ෙබෝට්ටුව ධීවර වරාෙය් නතර කර තිෙබනවා නම් 
දවසකට රුපියල් 150ක් ෙසොයන්න ඕනෑ. එතෙකොට බලන්න, 
ෙමොන තරම් අසාධාරණයක්ද ෙවන්ෙන් කියා. මම නිල්වැල්ල 
ධීවර වරාෙයන් උදාහරණයක් කියන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙබෝට්ටුව repair කර ගැනීමට electricity ගැනීම සඳහා 
ෙමොෙහොතකට socket එකට plug එකක් ගැසුෙවොත්, රුපියල් 
300ක් අය කරනවා. Plug එක එෙව්ෙල්ම ගලවන්න ඇති. නමුත් 
ඒකටත් රුපියල් 300ක් අය කරනවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න. ෙම්කත් බරපතළ පශ්නයක්. 

ඊළඟට, insurance එක ගත්ෙතොත්, අපූරු රක්ෂණ කමයක් -
insurance එකක්- තමයි, ධීවර ෙබෝට්ටුවලට තිෙබන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන්, එම රක්ෂණ කමෙයන් මුදල් ලබා ගන්න නම්, 
ෙබෝට්ටුව සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවන්න ඕනෑ. ෙබෝට්ටුව 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙනොවී ෙබ්රුෙණොත්, රක්ෂණය ෙගවන්ෙන් 
නැහැ. දැන් පශන්ය ෙම්කයි. ධීවරයා රක්ෂණ වන්දි ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙබෝට්ටුව විනාශ වීම තහවුරු කරන්නම ඕනෑ. තහවුරු 
කරනවාය කියන්ෙන්, නැවත අතරමැදක් ඒ ෙක් නැහැ. මුළු 
මනින්ම විනාශ වුෙණොත් විතරයි, ඒ ධීවරයාට සහනයක් ෙදන්ෙන්. 
එෙසේ විනාශ වුණාට පසුව වැඩක් නැහැ ෙන්. ඊළඟට, මැෙරන්නම 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් ගැන දන්නවා. එෙහම 
නැතුව අතරමඟක් ඒ රක්ෂණෙය් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
කමය හරි යන්ෙන් නැහැ.   

ඊළඟට, දඩ ගැසීමත් ෙබෝට්ටුෙව් දිග අනුව ෙවනස් ෙවනවා. 
ෙබෝට්ටුෙව් දිග වැඩි නම් දඩය වැඩියි. ෙබෝට්ටුෙව් දිග අඩු නම් 
දඩය අඩුයි. අපිට ෙමයින් ෙත්රුම් ගත හැක්ෙක්, අෙප් රෙට් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ධීවරයා ෙවනුෙවන් අපි ෙමොකක්ද කර 
තිෙබන්ෙන් කියන එකයි. මම ගරු ඇමතිතුමාට කලින් කිව්වා 
වාෙග්, රජයට අවුරුද්දකට රුපියල් 151,000ක් විතර ධීවරයා 
විවිධ කම මඟින් ලබා ෙදනවා. Radio එකට ෙගවීම, VMS එකට 
ෙගවීම, රක්ෂ ණය මඟින්, ජාත න්තර බලපතය අර ගැනීම යනාදී 
විවිධ කමවලින් ෙගවනවා. ඊළඟට, තව පශ්නයක් තිෙබනවා. මම 
එය ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. යුෙරෝපා 
සංගමය අපට ෙකළවල්ලන් ඇල්ලීම සම්බන්ධෙයන් තහනමක් 
පනවා තිෙබනවාෙන්. ෙම්ක ඉවත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් දැන් 
විවිධ ෙයෝජනා ධීවරයාට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් ෙම් ෙකොන්ෙද්සි 
කියාත්මක කරන්න; ෙම් ෙම් ෙකොන්ෙද්සි කියාත්මක කරන්න; 
ෙමන්න ෙම් විධියට මුහුදු යන්න; ෙම් විධියට කරන්න කියා 
ෙයෝජනා එනවා. එකින් එක, එකින් එක ඉදිරිපත් ෙවන ෙම් 
ෙයෝජනා ධීවරයා කියාත්මක කළ යුතුයි. හැබැයි ඒවා කියාත්මක 
කරන ෙකොට, දැන් යුෙරෝපා සංගමෙයන් අෙප් මාළු කිෙලෝගෑම් 
එකක් ගන්න තිෙබන එකඟතා මිල කීයද? යුෙරෝපා සංගමය 
ෙවනුෙවන් අපි ඒවා කියාත්මක කරනවා. දැන් යුෙරෝපා සංගමය 
කියන කියන ෙකොන්ෙද්සිය ධීවරයා කියාත්මක කරනවා, මාළු 
ටික විකුණා ගන්න ඕනෑ නිසා.  

1121 1122 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 09 

අනික් පැත්ෙත් එකඟතාව ෙමොකක්ද? සාමාන ෙයන් 
එකඟතාවක ෙදපැත්තක් තිෙබනවා ෙන්. එතෙකොට ෙම් 
ෙකොන්ෙද්සි ටික කියාත්මක කළාට පස්ෙසේ මාළු කිෙලෝගෑම් එකක් 
ගන්න මිල ෙම්කයි කියා යුෙරෝපා සංගමය පැත්ෙතන් තිෙබන 
එකඟතාව ෙමොකක්ද? ෙම් මිලටයි ගන්ෙන් කියා ධීවරයාට 
ෙමොකක් ෙහෝ සහතිකයක් තිෙබනවාද? එෙහම එකක් නැහැ. ඊට 
වඩා  ෙහොඳයි ෙන්, ලංකාෙව් මිනිසුන්ට මාළු ටික විකුණලා ජීවත් 
වන කමයක් ධීවරයා හිතා ගත්තා නම්. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්.  

අනික් කාරණය ෙමයයි. ෙම් ගැන ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා. 
ඔබතුමාත් අනන්තව ෙම්වාට ෙපෞද්ගලිකව මැදිහත් වනවා ඇති. 
අෙප් ෙබෝට්ටුවක් මුහුෙද් අතර මං වුෙණොත් ඒ ෙබෝට්ටුව ෙම් රටට 
ෙගෙනන්න තිෙබන යන්තණය ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා තිෙබන 
කමෙව්දය ෙමොකක්ද? පවුල් ලක්ෂ ගණනක් ධීවර කර්මාන්තෙය් 
නියැලී ඉන්නවා. ධීවරයා මුහුදු යන එක විතරයි අපට 
ෙපෙනන්ෙන්. නමුත් ඒ කර්මාන්තෙයන් යැෙපන, ජීවත් වන පවුල් 
ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා. ධීවර කර්මාන්තෙය් අතුරු කර්මාන්ත 
රාශියක් තිෙබනවා. ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව ජීවත් වන්ෙන් උම්බලකඩ කර්මාන්තෙයන් 
කියලා. ඒ සඳහා තිබුණු පහසුකම් දැන් නැහැ. ඒවා සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් අය වැෙය් කථා කරලාත් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙකරුණා ෙහෝ 
ෙනොෙකරුණා ධීවර වරායන් පිළිබඳව, ධීවර නැංගුරම් ෙතොටු 
ෙපොළවල් පිළිබඳව අඩු තරමින් වචන මාතයකින්  ෙහෝ මුදල් ෙවන් 
කිරීමක් හැම අය වැයකම තිබුණු බව. ඒවා දියුණු කරන්න, ඒවාට 
අලුතින් යමක් එකතු කරන්න ෙදයක් තිබුණා. නමුත් ෙමොකක් ෙහෝ 
ෙහේතුවක් නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඒ ෙද්වල් හැලිලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ධීවර වරායන් 6ක් සංවර්ධනය කරන්න ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 

කරලා තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ෙයෝජනාවලදී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කිව්වා, යුෙරෝපා 
මත්ස  තහනම ඉවත් කර ගන්න ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කරනවා 
කියලා. ඇත්තටම ඒවා ධීවරයාට අහිතකර ෙද්වල් ෙනොෙවයි, 
මන්තීතුමනි. ඒක අසීරුයි තමයි. හැබැයි ධීවරයා ඒ තත්ත්වයට 
ෙපොලඹවා ගත්ෙතොත්, එය නීත නුකූල තත්ත්වයකට පත් කර 
ගන්න පුළුවන්. අෙප් B-Grade මාළු ගන්ෙන් යුෙරෝපයයි. 
එතෙකොට අපට අනිවාර්යෙයන්ම ෙකළවල්ලන්ට ඉහළ මිලක් 
ලැෙබනවා. දැනට තිෙබන මිලට වඩා රුපියල් 200ක්වත් වැඩි කර 
ගන්න පුළුවන්. යුෙරෝපා මත්ස  තහනම ඇති කිරීම නිසා අපට 
අවුරුද්දට යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 100ක් විතර පාඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තහනම ඇති කිරීම නිසා සිදු වී තිෙබන පාඩුව හරි. ඒ පාඩුව 

ඉවත් කර ගන්න අපි දැන් ෙකොන්ෙද්සි කියාත්මක කරමින් 
ඉන්නවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ධීවරයා දඩ ගාස්තු ෙගවමින්, 
රක්ෂණ ගාස්තු ෙගවමින් විවිධ අපහසුතාවන් මධ ෙය් තමයි 
කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. ඔවුන්ට මාළු නැහැ ෙන්. නමුත් ෙම් 
ඔක්ෙකොම ගාස්තු ෙගවමින්, පමිතිය ආරක්ෂා කර ගන්න radio සවි 
කර ගනිමින්, VMS සවි කරගනිමින් ඔවුන් මහන්සි වනවා. අපි 

ඊළඟ පියවරට යන්න ඕනෑ. යුෙරෝපා සංගමයට ෙකොන්ෙද්සියක් 
දමන්න අපට බැහැ. ඒක ඇත්තයි. "අපි  ෙම් ෙයෝජනා කියාත්මක 
කරන ෙකොට ෙම්වා මිල දී ගන්න ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් පැත්ෙතන් 
තිෙබන මිල සහතිකය ෙමොකක්ද, එකඟතාව  ෙමොකක්ද?" කියන 
තැනට අෙප් සාකච්ඡාව ෙගෙනන්න ඕනෑ.  

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවලාව මදි වනවා නම් මෙග් 

ෙවලාෙවන් ගන්න. කිසිෙසේත්ම එවැනි තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. යුෙරෝපා තහනම ඉවත් වන විට 
අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් ෙකළවල්ලන්ට තිෙබන මිෙල් වැඩි වීමක් 
සිද්ධ වනවා. ෙමොකද, අෙප් මාළු අපනයනය කරන අය ඉන්නවා. 
ඒ අය හරහා ඒ මිල ඇති කර ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැතුව අපට 
එෙහන් සහතික මිලක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, ඇමතිතුමනි. ඊළඟට මා තවත් කාරණා කිහිපයකට 

ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. දැන් ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 
ගාස්තු ගැනම තමයි. ධීවර ආම්පන්න සඳහා තිෙබන මිල ගණන් 
ඇත්තටම වැඩියි ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශෙය් ධීවරයාත් ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන නිසායි මා 
කියන්ෙන්. නයිෙලෝන් දැල් ගාස්තුව -HS-Code එක තිෙබනවා.- 
රුපියල් 350යි. රුපියල් 50ක ෙසස් බද්දක් අය කරනවා. එතෙකොට 
ෙසස් බද්දත් ඇතුළුව නයිෙලෝන් දැල් කිෙලෝගෑම් එකක මිල 
රුපියල් 400යි. ඊළඟට ෙබෝයා, ඉපිලි සඳහා කිෙලෝගෑම් එකකට 
සියයට 15ක්,  රුපියල් 75ක ෙසස් බද්දක් අය කරනවා. ඊළඟට 
දැල්වලට ෙපොලිතින් ලණු ගන්න අමාත ාංශෙය් ලියුම තිෙබනවා 
නම් සියයට 15ක බද්දකුත්, එෙහම නැත්නම් සියයට 28ක 
බද්දකුත් කියාත්මක  වනවා. ෙම් බදු සාධාරණද? ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාම කල්පනා කර බලන්න. ෙසස් බද්ද කියන එෙක් ෙත්රුම 
ෙමොකක්ද? ෙසස් බද්ද අය කරන්ෙන් කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්නයි. එතෙකොට ධීවර කර්මාන්ෙය් නයිෙලෝන් දැල් 
ආම්පන්නවලට, ෙබෝයාවලට, ඉපිලිවලට ෙම් බද්ද අය කරලා 
ධීවරයාට ෙදන සහනය ෙමොකක්ද? ඒ කර්මාන්තෙය් උන්නතියට 
ෙදන සහනය ෙමොකක්ද? අපි අමාත ාංශවලට මුදලුත් ෙවන් 
කරනවා. නමුත් ඒක ඒ කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ෙදන සහනයක් 
ෙනොෙවයි, අන්තිෙම්දී ඒක ෙසස් බද්ද. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක නිසා 
ඔබතුමා අමාත ාංශ මට්ටමිනුත් ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නය 
කියා ෙම් වැය ශිර්ෂය පිළිබඳ විවාදෙය්දී මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙම්කට ඔබතුමාෙග් එකඟතාවක් තිෙබනවා කියායි මම හිතන්ෙන්. 
අඩු තරමින් දැල් ආම්පන්නවලටවත්, ධීවරයින්ෙග් 
නයිෙලෝන්වලටවත්, ෙබෝයාවලටවත් ගහන ෙසස් බද්ෙද් බර අඩු 
කරමු. ඒ විධියට ධීවරයාට සහනයක් ලබා ෙදමු. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
දැනට අපි මුදල් අමාත තුමා සමඟ ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කළා. එතුමා එම බදු පමාණය අඩු කරන්න එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්ව කාරණය පිළිගන්නවා. අපි තව දුරටත් 
ෙම් බදු පමාණය අඩු මට්ටමකට ෙග්න්න අවශ යි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අඩු තරමින් ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා නම් 

ඒකට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙමොකද ෙහේතුව, හැමදාම මාළු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැෙන්. කුලී වැඩ කරන ෙකනාට දවස අවසානෙය්දී කුලී වැෙඩ් 
සඳහා පඩියක් ලැබුණාට, මාළු අල්ලන ෙකනාට එෙහම හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. විවිධ කරදර, බාධක ඇති ෙවනවා. මුහුදු ගිහිල්ලා 
එන ෙකොට ෙමෙහේ මාළු මිල වැඩි ෙවලා තිෙබන්නත් පුළුවන්; අඩු 
ෙවලා තිෙබන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අවසානෙය්දී තමන් අල්ලන 
මාළු පමාණෙයන්ම ඔවුන් ඒ පශ්නය විසඳාගන්න ඕනෑ නිසා ෙම් 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ඊළඟට, තවත් කුඩා ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම්වා 
ඔබතුමා වෘත්තීය සමිති සමඟත් සාකච්ඡා කර තිෙබන පශ්න. 
විෙශේෂෙයන් ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් ඇති කරන්න යන යම් 
ෙවනස්කම් පිළිබඳව ගැටලු තිෙබනවා. ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් 
පධාන කාර්යාලය යම් ෙපෞද්ගලික සමාගමක් බවට පත් කරන 
ෙහෝ එෙහම නැත්නම් -මම දන්ෙන් නැහැ ෙම් වචනය පාවිච්චි 
කරන එක සැර වැඩියිද කියලා- විකිණීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් 
තිබුණා. එෙහම ෙයෝජනාවක් තිෙබනවාද? ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් 
අදහස ෙමොකක්ද? විකුණනවාය කියන එක කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ, ධීවර සංස්ථාෙව් මූල මය පශ්නයක් තිෙබනවා. කලින් 

පවාහන අමාත ාංශෙය් වාෙග්ම ෙම් අයටත් EPF, ETF ෙගවලාත් 
නැහැ. රුපියල් මිලියන 609ක ණයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා දිගින් 
දිගටම ෙම් සහනය ෙදන්න අමාරුයි, ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් කටයුතු 
කරන්න කියලා මහා භාණ්ඩාගාරය අපට අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් අපි වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඒ සඳහා ඔවුන්ෙග් 
එකඟතාවක් නැහැ. එම නිසා කිසිම ආකාරයකට ෙසේවකයන්ෙග් 
එකඟතාවක් නැති කිසිම ෙදයක් අපි කරන්ෙන් නැහැ. විකිණීමට 
ෙනොෙවයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. නමුත් අපි කිසිම 
අවස්ථාවක ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන ෙද් මම පිළිගන්නවා. 

ෙමොකද, ධීවර සංස්ථා එකයිෙන් ලංකාවට තිෙබන්ෙන්. ඒක 
විකුණලා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ. ඒ ෙයෝජනාව වුෙණ් එම සංස්ථාව එතැනින් ෙවන 

තැනකට ෙගනැල්ලා -ෙමොකද, ඒක තිෙබන තැනත් ෙහොඳ නැහැ - 
රජෙය් ෙවනත් ඉඩමක ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න කියන එක. ඒ 
ෙයෝජනාව අපි කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ෙම්වා ගැන අපට ෙවනම කථා කරන්න 

පුළුවන් තැන් තිෙබන බව මම දන්නවා.  ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් 
උප සභාපති තනතුරක් තිෙබනවා. නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභාෙව් 
හිටපු සභාපතිතුමා -සනත් කියලා මහත්මෙයක්- ඔබතුමා යටෙත් 
උප සභාපතිවරෙයක් හැටියට ඉන්නවා. නමුත් ලංකා ධීවර 
සංස්ථාවට උප සභාපතිවරෙයක් පත් කරන්න කමයක් නැහැ, ඒ 
නිසා තනතුරක් ෙදන්න බැහැ කියලා කළමනාකරණ ෙසේවා 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැනුම් දීලා තිෙබනවා. මම ඒ ලිපිය සභාගත* 
කරනවා. 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා, ධීවර සංස්ථාෙව් කටයුතු පිළිබඳව අවශ තා 
අධ යනයක් කරලා අවශ  නම් කියාකාරි අධ ක්ෂවරෙයක් ෙහෝ 
කළමනාකරුෙවක් ෙහෝ පත් කරගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා 
කියලා. නමුත් උප සභාපතිවරෙයක් පත් කරගන්න කමයක් 
නැහැ. නමුත් දැනට උප සභාපතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඒක 
ඔබතුමාත් දන්නවා. එතෙකොට ෙම්ක ගැටලුවක් බවට පත් 
ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම තනතුරක් හදන්න බැරිව 
තිබියදී ෙකොෙහොමද එෙහම තනතුරක් පවත්වාෙගන යන්ෙන් 
කියලා ෙම් අය වැය විවාදවලින් පසුව ෙහෝ අදාළ නිලධාරින් සමඟ 
සාකච්ඡා කර බලන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. මට ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්.  ෙමොකද, ඊළඟට ඔය කාරණය නැවත ගැටලුවක් 
ෙවනවා. මම කිව්ෙව් ඒකයි, අපට නැවත හම්බෙවන්න පුළුවන් 
තැනක් තිෙබනවා කියලා. එහිදීත් කථා කරලා ෙබ්රාගන්න 
පුළුවන් වුණත්, මම ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා. 

ලංකා ධීවර සංස්ථාව පධාන වශෙයන්ම මාළු මිලදී ගැනීමයි, 
මාළු විකිණීමයි කරන ආයතනයක් බව ඔබතුමා දන්නවා. ෙජෝ 
පනාන්දු කියලා පුද්ගලෙයකුෙගන් මාළු සැපයීම ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 17ක් අය කරගන්න තිෙබනවා. මාළු සැපයීම හැර 
ධීවර සංස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ෙවන ෙදයක් නැහැෙන්. මම ෙම් 
ලිපියත් සභාගත* කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් මූල  
අර්බුදයක් තිෙබනවා කියලා. ඔබතුමා කලින්  කිව්වා, ධීවර 
සංස්ථාෙව් building එකත් මාරු කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් මූල  
අර්බුදයක් තිෙබන නිසා කියලා. රුපියල් මිලියන 17කුත් ලක්ෂ 
8ක -රුපියල් 17,842,508.64ක- ණයක් අය කරගන්න තිෙබන 
ෙකෙනක් තමයි ෙජෝ පනාන්දු කියන්ෙන්. හැබැයි, පශ්නය තමයි 
ඒ පුද්ගලයාෙගන් ණය අය කරගන්නවා ෙවනුවට, එම ණය මුදල 
හිලව් කරන්න දැන් ලංකා ධීවර සංස්ථාව ඒ පුද්ගලයාෙගන් මාළු 
මිලදී ගන්නවා. එෙහම කරන්න පුළුවන්ද? දැන් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.  තත්ත්වෙයන් බාල මාළු සැපයූ නිසා ඒ 
පුද්ගලයාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ මාළුවල මුදල් ආපසු 
ෙගවන්නට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔහු ඒ ණය ෙගවනවා 
ෙවනුවට, ඒ ණයට හිලවු ෙවන්න ආෙයත්  මාළු ෙදනවා, ධීවර 
සංස්ථාවට. ඒ පතිපත්තියට ගිෙයොත්, හැෙමෝම ණය ෙගවනවා 
ෙවනුවට    මාළු ෙගනැල්ලා ෙදයිෙන්. ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා 
ෙත්රුම් ගත්තාද මම ෙම් කියන ෙද්? 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම ඒ ගැන දැන ගත්තා වෘත්තීය සමිති කථා කරලා කිව්වාට 

පස්ෙසේ. ෙම් පුද්ගලයාෙගන් මීට වඩා විශාල මුදලක් එන්න තිබිලා 
තිෙබනවා. මෑත කාලෙය් ෙනොෙවයි, දැන් අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ධීවර සංස්ථාවත් සමඟ ඔහු ගනුෙදනු කරලා තිෙබනවා. 
විශාල මුදල් පමාණයක් සංස්ථාවට ෙගවන්න  තිබිලා තිෙබනවා. 
ඔහුෙගන් අපට ෙම් ණය ටික අය කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් 
ආවා. අධිකරණ කියාවලියකට යන්ෙන් නැතිව, ඔහු ෙගෙනන 
මාළුවලින් ඒ  මුදල් කපා ගැනීමක් තමයි දැන් කරන්ෙන්. ඒ අනුව 
තිබුණු පමාණයට වඩා දැන් ඒ මුදල හුඟක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පශ්නය ෙම්කයි. ධීවර සංස්ථාෙව් ණයට හිලවු කරන්නට ඒ 

මාළු දුන්නාට, ඒ ෙදන මාළුවල පමිතිය ෙමොකක්ද, ඒ මාළු ණය 
මුදලට හරියන මාළුද කියලා ෙකොෙහොමද දැන ගන්ෙන්?  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම දන්නා විධියට, ඒ ණය  ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්ත් ඔහු 

සැපයූ මාළුවල තත්ත්වය බාල නිසා. ඒ මාළු ආපසු යවලා තිෙබන 
නිසා. ඒ නිසා තමයි ෙම් මුදල හිඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැනටත්- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමා, ණය මුදෙල් හිලවුවට මාළු 

ගන්ෙන් නැතිව ඔහුෙගන් සල්ලිම ගන්න එක තමයි ෙහොඳම ෙද්.  
ඔහු දීලා තිෙබන මාළුත් නරක මාළු නම්-  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙම් පුද්ගලයා ගැන මට විෙශේෂත්වයක් නැහැ. මම ඔහු 

දන්ෙන්ත් නැහැ, දැකලාත් නැහැ.  ඒත්  ඔහුට විරුද්ධව නඩු දාලා 
ඒ මුදල් ගන්න බැරි තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. ඒ Agreement  
එෙහම අෙප් පැත්ෙතන් එතරම් වලංගු තත්ත්වයක නැහැ. ඒ නිසා 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් මුදල අය කර ගැනීෙම් පරමාර්ථෙයන් තමයි- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් ගැන  අපි ෙදන්නා විවාදයකට පටලැෙවන් න ඕනෑ නැහැ.  

ඒක තමයි පශ්නය ගරු ඇමතිතුමා. ෙම් එවැනි එක 
ගනුෙදනුවක් විතරයි. එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇති ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්තටම ඒ සඳහා ඇති නීතිමය රාමුෙව්, ඒ අය ත් 
සමඟ ඇති කර ගන්නා එකඟතාවල, බැඳීම්වල, ගිවිසුම්වල මීට 
වඩා ශක්තිමත්භාවයක් හදා ගන්න එක තමයි ෙහොඳ. ෙම්ක  එක 
සාධකයක් විතරයි. 

ඊළඟට මම පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශය ගැන 
කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම 
දුම්රිය සම්බන්ධව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  උතුරු දුම්රිය 
මාර්ගෙය්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 8ක පමණ කාලයක් 

ඉතිරිව තිෙබනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම අවසන් කරන්නම්. මම කාලය කළමනාකරණය කර 

ගන්න  උත්සාහ කරන්නම්, උපරිමෙයන්.  

උතුරු මාර්ගෙය් වවුනියාව සිට තාණ්ඩිකුලම් දක්වා දුර 
කිෙලෝමීටර්  ෙදකහමාරයි. ඒ වාෙග්ම, තාණ්ඩිකුලම් සිට ඕමන්තය 

දක්වා  දුර කිෙලෝමීටර්  දහයයි. ෙම් ෙකොටස් ෙදක  හදන්න දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිය වියදම -දුම්රිය ස්ථාන ෙදකක් ඉදි 
කරලාත්- රුපියල් මිලියන 454යි. ඒ කියන්ෙන්, කිෙලෝමීටරයකට 
ගිෙය් රුපියල් ෙකෝටි හතරහමාරයි.  ලංකාෙව් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එෙහම  කටයුතු කළාට දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉන්දියාෙව් ''ඉර්ෙකෝන්'' සමාගමට දීලා තිෙබනවා,  ඕමන්තෙය් 
සිට පෙලයි දක්වා ෙකොටස හදන්න.  එතැන කිෙලෝමීටර් 90යි. එහි 
වියදම ආෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 181යි. රුපියල්වලින් නම් 
ෙකෝටි 2,407යි. ඒ අනුව එක කිෙලෝමීටරයකට යන වියදම 
රුපියල් ෙකෝටි 27යි. පෙලයි සිට කන්කසන්තුෙර් දක්වා දුම්රිය 
මාර්ගය කිෙලෝමීටර් 56යි. ඒ ෙකොටස  හදන්න යන වියදම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 149යි. රුපියල් ෙකෝටි 1,981යි. ඒ 
අනුව එක කිෙලෝමීටරයකට යන වියදම රුපියල් ෙකෝටි 35යි.  
අෙප්  දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ දුම්රිය මාර්ගය  හදන විට 
එක කිෙලෝමීටරයකට යන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි හතරහමාරයි. 
නමුත් ඒ දුම්රිය පාරම, තව ටිකක් දුරට හදන විට ඉන්දියානු 
සමාගමට යනවා, එක ෙකොටසකට රුපියල් ෙකෝටි 35ක් සහ තව 
ෙකොටසකට රුපියල් ෙකෝටි 27ක්. සාධාරණද එතෙකොට?  

ඊළඟ, පශ්නය ෙම්කයි. ඉන්දියානු සමාගම ෙයොදා ෙගන 
තිෙබන පීලි බාලයි; සිල්පර බාලයි. ෙකෝච්චි යන ෙකොට පීලි 
කැෙඩනවා. දැනටමත් උතුරු දුම්රිය මාර්ගෙය් සිල්පර 40,000ක් 
කැඩිලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
13,000ක්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා 13,000ක් කියලා  කියන එකත් ෙලොකු ෙදයක්.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙම් දුම්රිය මාර්ගය හදන්න අෙප් කාලෙය්, මෙග් කාලෙය් දීපු 

එකක් ෙනොෙවයි, කලින් දීපු එකක්.   ''ඉර්ෙකෝන්'' සමාගෙමන් 
ෙවලා තිෙබන ඔය කියන අකමිකතා නිසා, අපි ඒ අයට ෙගවිය යුතු 
මුදල්වලින් විශාල පමාණයක් රඳවාෙගන   සිටිනවා. ඔවුන් ඒ 
සියල්ල නිවැරදි කරන තුරු අපි ඒ මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒක 
තමයි අපි අරෙගන තිෙබන තීරණය. ඒ වාෙග්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
 ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ඊට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන 
යවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවන බව 
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමනි  එෙහම නම්, 

ඔබතුමන්ලා දැන් මහව - අනුරාධපුරය සහ අනුරාධපුරය - 
වවුනියාව දුම්රිය මාර්ග නවීකරණයත් ෙම් ''ඉර්ෙකෝන්'' සමාගමට 
ෙදනවාද?    

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අපි ඉන්දියානු ණය මුදල් ලබා ගැනීෙම්දී ෙමවර ඒ පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. අපි කියලා තිෙබන්ෙන් ඉන්දියානු 
ණය ෙයෝජනා කමයක් නිසා එෙහම එක සමාගමක් ෙතෝරාෙගන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා.  අපි ජපානෙයන් ණය ගන්නවා නම් 
ජපාන සමාගම් අතර ෙටන්ඩර් කරන්න ඕනෑ. ඒ අනුව ඉන්දියානු 
සමාගම් කිහිපයක් අතර ෙටන්ඩර් කරලා තමයි අපි ෙමහි ඉදිරි වැඩ 
කටයුතු කරන්ෙන්. පාරදෘශ භාවයකින්  යුතුව අපි ඒ කාර්ය ඉටු 
කරනවා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ෙහොඳම සිල්පර ෙකොටන් පාවිච්චි 

කළත්, ඒ සිල්පර ෙකොටයකට රුපියල් 8,000යි යන්ෙන්. හැබැයි, 
ඉන්දියාව ෙයොදා ගන්න ෙම් බාල සිල්පර ෙකොටයක් ෙඩොලර් 98යි. 
ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 13,720යි.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අපි සිල්පර ෙකොටන් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. සිල්පර 

ෙකොටන්වල ආයු කාලය අඩුයි. අපි concrete sleepers තමයි 
පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ දමන ලද concrete sleepersවලින් සමහර 
ඒවා පුපුරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ෙම් සැෙර් විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරලා- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි. මෙග් කාල ෙව්ලාව ඉවර ෙවනවා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒ වැඩ කටයුත්ත කරනවා. මෙග් මුල් කථාෙව්දී මම ෙම් 

පිළිබඳව තත්ත්වය විස්තර කරලා දුන්නා. ඔබතුමා ඒ අවස්ථාෙව් 
හිටපු නැති නිසා මම ෙම් නැවත කියන්ෙන්. එවැනි වැරැදීම්  මම 
අමාත වරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියන සහතිකය ඔබතුමාට ෙදන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමාෙග් ඒ සහතිකය නිසා මෙග් කථාෙවන් භාගයක් මම 

අඩු කර ගන්නවා. ෙමොකද ඒ සහතිකය ෙමතැනදී ලැබුණු  එක 
වැදගත් ෙන්. ඒ නිසා මෙග් කථාෙවන් භාගයක් අඩු කර ගන්නවා. 
ෙමොකද මට තව කථා කරන්න කාරණා ෙගොඩක් තිෙබන නිසා.   

ඊළඟට මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි 
ෙයොමු කරනවා. ඔබතුමාෙග් පවාහන අමාත ාංශය අවුරුදු 40ක් 
පුරා තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ 10, විෙජ්වර්ධන මාවෙත්.  පවාහන 
අමාත ාංශෙය් පරිශය මාරු කරන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා, බත්තරමුල්ෙල් ෙසත්සිරිපායට. ඒකට ෙහේතුව හැටියට 
කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග්ම අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අමාත ාංශෙය්ත් ෙල්කම්තුමා නිසා. සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට, පවාහන අමාත ාංශය එක්ක 
සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරෙගන යන්න බාධාවක් තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒක පාෙයෝගිකව අපි පිළිගන්නවා. අමාත ාංශ ෙදකටම 
එකම ෙල්කම්තුෙමක් ඉන්න ෙකොට, එතුමාට තැන් ෙදකක ඉන්න 
ෙවන එක ෙවනම පශ්නයක්. නමුත් පවාහන අමාත ාංශය ෙම් 
ෙගොඩනැඟිල්ලට ආෙවොත්, ෙකොළඹ විෙජ්වර්ධන මාවෙත් තිෙබන 
පහසුකම විශාල පිරිසකට නැති ෙවනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,- 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මට පැහැදිලි කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට තව ෙපොඩ්ඩක් එකතු කරන්න ෙදන්න. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව කියන්න කාරණා ෙදකක් 

තිෙබනවා. එකක්, චම්පික රණවක මැතිතුමා ඊෙය් කරපු කථාව 
අනුව, ෙකොළඹ තිෙබන ෙම් කාර්යාල ඔක්ෙකෝම බත්තරමුල්ලට 
ෙගන එන්න ඕනෑය කියන පතිපත්තිමය තීරණය අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙදවනුව, පවාහන අමාත ාංශෙය් අයට අමතරව සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අංශෙය් 185ක පිරිසක් එතැන ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
පවාහන අමාත ාංශය තිෙබන ෙගොඩනැඟිල්ල ෙනළුම් ෙපොකුණ 
පෙද්ශෙය් ෙකෙරන ෙවනත් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සඳහා අපි  
UDA එ කට භාර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපට විකල්ප ස්ථානයක් 
අවශ යි. නමුත් අපට ඒ ඉන්න පිරිස ඔක්ෙකෝම ෙමතැනට 
ෙගෙනන්නත් බැහැ. ඒ නිසා  යම් පිරිසක් අපි එෙහේ තියලා 
තිෙබනවා. Government Audit Branch එකට පිරිසක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අතින් රජෙය් මුදල් ඉතුරු වීමක් එතැනත් කරලා 
තිෙබනවා.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා ඒක සාකච්ඡා කර ෙබ්රා ගන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
 අපට  ඉඩ පමාණෙය් අවශ තාවකුත් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පවාහන අමාත ාංශය දැන් තිෙබන තැනට ඔබතුමන්ලාට බදු 

කුලියක් යන්ෙන් නැහැ. දැන් තිෙබන තැනට බදු කුලියක් යන්ෙන් 
නැති වුණාට, ෙමතැනට ආවාට පස්ෙසේ මාසයකට රුපියල් 
4,726,000ක විතර බදු කුලියක් යනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එෙහම නම් ෙම් ඉන්න අයත් එතැනට ෙග න යන්න ඕනෑ. 

නමුත් එතැන ඉඩකඩ නැහැ. පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන්ද 
කියලා ඔබතුමා කල්පනා කරන්න ෙකෝ. එතැන යම් ඉඩ 
පමාණයක් ඉතුරු ෙවනවා නම්, ෙවනත් රජෙය් ආයතන සඳහා අපි 
ඒ ඉඩ ලබා ෙදනවා. ඉතින් ඔබතුමා ෙදපැත්තම කල්පනා කරලා 
බලන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, බත්තරමුල්ෙල්ත් දැන් ඉඩ නැහැ. 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
බත්තරමුල්ෙල්ත් ඉඩ නැහැ. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙපොදු සැලැස්මකට ඒක කියාත්මක ෙවනවා නම් හරි. 

එ තෙකොට ෙපොදු එකඟතාවක්. නමුත් ෙම් කෑල්ෙලන් කෑල්ල, 
එහාට ෙමහාට මාරු කරන ෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මම 
කියන්ෙන් ඒකයි. ඒ කාර්ය මණ්ඩලය ඒක දරා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකට ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් අයෙග් කාලෙයන් 
අඩු කරලා හරි මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා මම වරාය 
ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, අපට වරාය ගැන 
ෙලොකුම පශ්නයක් තිෙබනවා. වරාෙය් වාර්ෂික ෙමෙහයුම් 
ධාරිතාව වැඩි ෙවලා තිබුණා වුණත් වරායට එන කන්ෙට්නර් 
පමාණය - කන්ෙට්නර් ෙමෙහයුම් පමාණය- අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ ෙමෙහයුම් පමාණය අඩු ෙවන්න පධාන ෙහේතුවක් තමයි විශාල 
නැව් අෙප් ජැටියට එන්ෙන් නැති එක. ෙකොළඹ වරායට ඒ විශාල 
නැව්වලට ඇතුළු ෙවන්න ඉඩකඩ නැතුව තිෙබද්දී, ජයබහාලුම්  
පර්යන්තෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුත් පහත වැටිලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, දැන් චීන රජයට බදු දීලා තිෙබන චීන ජැටිය - CICT එක - 
ඒ අය දැන් විශාල නැව් ගන්න පුළුවන් විධියට හාරලා, සකස ්
කරෙගන තිෙබනවා. ඒ නැව් දැන් එහාට යනවා. ෙකොළඹ වරාෙය් 
ෙකොටස සකස් කරලා ඉවර ෙවන තුරු නැව් බලාෙගන ඉන්ෙන් 
නැහැ ෙන්.  ගරු ඇමතිතුමනි,  නමුත්ෙකොළඹ වරායට අයිති ECT  
ජැටිෙය් වැඩ දැන් නිම කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

දැන් අවශ තාව තිෙබන්ෙන් ECT පර්යන්තෙය් වැඩ නිම කර 
තිෙබන ෙකොටසට අර ෙමෙහයුම් කටයුතු කරන්න අවශ  gantry 
cranes පමාණය ඇතුළු කර ගන්න එකයි; ඒවා සවි කර ගන්න 
එකයි. ෙත්ෙරන සාමාන  භාෂාෙවන් කිව්ෙවොත්, ෙමතැන අලියා 
අරෙගන ෙහණ්ඩුව ගත්ෙත් නැතිවා වාෙග් වැඩක් තිෙබන්ෙන්. 
දැන් අලියා ඉන්නවා; ජැටිය හදලා ඔක්ෙකොම කරෙගන තියාෙගන 
ඉන්නවා. හැබැයි, අවශ  කරන gantry cranes ටික සවි 
කරගත්ෙත් නැති නිසා, අවශ  උපකරණ ටික සවි කර ගත්ෙත් 
නැති නිසා ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපට එන්න තිෙබන විශාල 
නැව්  චීන වරායට - CICT එකට - යනවා. ඒ නිසා අෙප් වරාෙය් 
ෙමෙහයුම් පද්ධතිය බරපතළ අර්බුදයකට ලක් ෙවන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමාෙග්  අවධානය ෙයොමු 
කරයි කියා මා හිතනවා. ෙම්ක තමයි එතැන තිෙබන පධාන 
පශ්නය.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් 486වන 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙමන්න ෙමෙහම ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ෙම් ගැන 
මම ඔබතුමාෙගන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න කැමැතියි. 
ෙම් වරායට ඇතුළු වන වාහනවලින්  වාර්ෂික ගාස්තුව හැටියට එක 
වාහනයකින්  රුපියල් ලක්ෂයක් බැගින් අය කරනවා කියලා.  ෙම් 
මුදල අය කරන්ෙන් අලුතින් ඇතුළු කරන වාහනවලටද, නැත්නම් 
දැන් තිෙබන වාහනවලටද කියා ඒ වාහන කියාවලිෙය් ෙයෙදන 
අය දැන ගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාෙව් එෙහම එකක් 
කියලා නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්, "එම වාහන 
ගමනාගමනය පහසු කරන බස් මාර්ග විවෘත කිරීමටත් එක් 
වාහනයකට වසරකට රුපියල් 100,000/-ක බලපත ගාස්තුවක් 
හඳුන්වා දීමටත් අෙප්ක්ෂා කරනවා" කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
වසරකට රුපියල් 100,000ක බලපත ගාස්තුවක් කියන්ෙන්, 
වාහනයක් ඇතුළු කරන ෙකනාට මාසයකට රුපියල් 8,333ක් 

යනවා. මාසයකට රුපියල් 8,333ක් ෙගවන්නත් අමාරුයි. ෙමොකද, 
වාහනවල ටයර් ගාස්තු වැඩි  ෙවනවා; තව විවිධ repair ගාස්තු වැඩි 
ෙවනවා. විවිධ ගාස්තු වැඩි වන එක ෙන් සිදු වන්ෙන්.  කිසිම 
ගාස්තුවක් අඩු වන්ෙන් නැහැ ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් 
කාරණාව ෙකෙරහිත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 
ෙම් ගාස්තු වැඩි කිරීෙම් අය වැය ෙයෝජනාව කියාත්මක වන්ෙන් 
අලුතින් බලපතයක් ලබා ගන්න අයට විතරද, නැත්නම් දැනට 
බලපත තිෙබන අයටත් ෙම්ක අදාළද කියලා ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, වරාය ගැන කථා කරන යම් ෙවලාවකදී මට 
ඔබතුමාෙග් නමත් සඳහන් කරන්න සිද්ධ වුණා. වරායට අලුත් 
කළමනාකරණයක් ඇති කර තිෙබනවා.  අලුෙතන් නිලධාරින් පත් 
ෙවන ෙකොට  මුලින්ම කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  වරාෙය් 
කලිනුත් ඇමතිවරෙයක් හිටියා; නිලධාරි මණ්ඩලයක් හිටියා. 
නමුත් වරායට අලුතින් නිලධාරින් පත් ෙවන ෙකොට  අලුතින් 
භාණ්ඩ ගැනීම;  අලුතින් උපකරණ ගැනීම;  අලුතින් සවිකිරීම් සිදු 
කිරීම කරලා තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වා ෙගන තිෙබන්ෙන්  
නිල කාමරවලටයි, නිල නිවාසවලටයි. ඒක බරපතළ පශ්නයක්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කියන ෙද් වැරැදි නම් ඔබතුමා මා 
නිවැරදි කරන්න. 

 කළමනාකාර අධ ක්ෂතුමාෙග් නිල නිවාසයට ගත්ත 
භාණ්ඩවල purchase order එකක් මා ළඟ තිෙබනවා.  
කළමනාකාර අධ ක්ෂතුමාෙග් නිල නිවාසයට ගත් භාණ්ඩ 
ලැයිස්තුව ෙමන්න.  Double beds 2යි, single beds 3යි, spring 
mattresses - double ඒවා 2යි. Spring mattresses -single ඒවා 
3යි, dressing table 1යි, bedside cupboard 1යි අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සියල්ලටම රුපියල් 999,000ක් ගිහින් තිෙබනවා. 
ඊළඟට fridge එකකුයි, washing machine එකකුයි, TV එකකුයි 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒවාට රුපියල් 429,000ක් ගිහින් තිෙබනවා. 
ෙමෙහම බඩු ගත්ෙතොත් ෙම් නිලධාරින් කරන්ෙන් නිදා ගන්න එක 
විතරමයි. ෙමොකද, වැඩක් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. නිල 
නිවාසයක් තිෙබන්න ඕනෑ, මම ඒක පිළිගන්නවා. නිල කාමරයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ, ඒකත් මම පිළිගන්නවා.  ෙම් නිලධාරින් ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් වැඩ කරන්න ෙන්, නිදාගන්න ෙනොෙවයි ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක නිල කාමරයකට එක ඇඳක් 
තිබුණාම ඇති ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ෙගොඩක් මහන්සි ෙවලා වැඩ 
කළාට පසුව ෙපොඩි නින්දක් දමන්න. හැබැයි, ෙම් single beds 3යි, 
double beds 2යි  ආදී වශෙයන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? 
පවුලම ඇවිත් නිදාගන්නවා නම් ඒත් කමක් නැහැ.  නිල 
නිවාසයක් කිව්වාම - මම ඇත්තටම ෙම්වාෙය් ඉඳලත් නැහැ; 
දැකලත් නැහැ; දන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් කියන 
කාරණා වැරැදි නම් නිවැරදි ෙවන්න ඕනෑය කියලා කිව්ෙව්.  ඒක 
මුළු පවුලම ඇවිත් පදිංචි ෙවන එකක්ද? නැත්නම් ෙවන පවුල් 
ෙගනැවිත් පදිංචි කර ගන්න එකක්ද? ෙම් ගැන  පැහැදිලි ෙවන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, වරාෙය් ඉතිහාසය පුරාම ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල්වලට වියදම් කර තිෙබනවා. වරාෙය් ඉතිහාසය පුරාම 
එෙහම කළ වියදම් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් අපට තිෙබනවා. මම 
ඔබතුමාට කියන්ෙන්, ෙම්වා ගැන තව ෙහොයන්න කියලායි. 
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමා වාෙග් ෙකෙනක් ෙම් ආයතනය භාරව 
කටයුතු කරන ෙකොට, ඔබතුමාටත් ෙම්වා ෙහොඳ නැහැ. 

ඊළඟට මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය කාලෙය් වරාය 
අධිකාරිෙය් සිදු වුණු වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන 
කිරීම ඇත්තටම පමාදයි. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා 
ඔබතුමාට එක කාරණාවක් කියන්නම්. එෆ්ටී 298 දරන අඬු එසවුම් 
යන්තය 2014.12.20 ඉඳලා 2015.01.16 දක්වා, - ඒ කියන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන් ජනාධිපතිවරණය පැවැති කාලෙය්.-  දින 27ක් 
නීති විෙරෝධීව වරාය පරිශෙයන් ෙගනියලා තිබුණා කැලණිය, 

1131 1132 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාබිම, ෙහයියන්තුඩුව පෙද්ශෙය් මැතිවරණ ෙමෙහයුම් 
කාර්යාලවලට. ෙහොයලා බැලුෙවොත්, ඔබතුමාට දැන ගන්න 
පුළුවන්. වග කිව යුත්තන් ඇයි ෙමෙහම කෙළේ? මාබිම, 
ෙහයියන්තුඩුෙව් වරාය නැහැ ෙන්. ඒ පෙද්ශවලට අඬු එසවුම් 
යන්ත ෙගනියන්න ඕනෑකමක් නැහැ. ෙම්වා කියන  ෙකොට 
කියනවා, "ෙහොරකම් ගැන කථා කරන්න එපා, පතිපත්ති ගැන 
විතරක් කථා කරන්න. ෙහොරකම්ගැන කථා කරන ෙකොට හිතට 
කනගාටුයි" කියලා. නමුත් ෙම්වා සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා 
ඔබතුමා ෙහොයලා බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. වරාය කියන්ෙන්  
අරලියගහ මන්දිරෙය් පචාරක මධ ස්ථානය බවට පසු ගිය 
කාලෙය් සම්පූර්ණෙයන්ම  පත් ෙවලා තිබුණා. ඒක තමයි ඇත්ත. 
ඒක තමයි යථාර්ථය.  එෙහම තිබුණු තැනක් තමයි  ඔබතුමා 
භාරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ තිබුණු ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ෙවනස් 
කිරීෙම් වගකීම විෂයභාර ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාට තිෙබනවා. 
ඔබතුමා ශී ලංකාවට කිකට්වලින් කීර්තියක් ෙගනාපු නායකෙයක්. 
ඒ නිසා ඔබතුමාට වරාය වාෙග් ආයතනයක් ලංකාවට කීර්තියක් 
ෙගෙනන ෙවෙළඳ මධ ස්ථානයක් බවට පත් කරන්න 
ෙනොහැකියාවක් නැහැ. මා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ඔබතුමා හිටපු ඇමතිවරුන්ට වඩා ෙවනසක් 
වරාය තුළ කරන්න නම්, පළමුෙවන් නාස්තිය හා දූෂණය පිටු 
දකින වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔබතුමා ෙහොඳම ෙද් 
ෙතෝරා ගන්න කියමින්, මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය වැඩිපුර ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.53] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන මා පථමෙයන්ම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා. 

 විෙශේෂෙයන්ම මෙග් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාටත්, අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාටත්, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමියටත්, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩලයටත්, 
කළමනාකරණ අධ ක්ෂ සහ කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ශී ලංකා නැව් 
සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමා, අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයටත්, ෙවෙළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යා ලෙය් අධ ක්ෂ 
ජනරාල්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, මෙග් ෙපෞද්ගලික 
කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතිය, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතිය සහ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය 
සමිතිවල සියලු ෙදනාටම මම සත්ුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
මම වරාය අමාත ාංශය භාරගත් දිනෙය් ඉඳලා අද වන ෙතක් මට 
ලබා දුන්න සහෙයෝගයත්, ඒ වාෙග්ම සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති ගරු 
මන්තීතුමා කියපු විධියට ෙම් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය වරාෙයන් 
ඉවත් කර ගන්නට,  ඒ ලබා දුන් සහෙයෝග ගැනත්  සියලුෙදනාටම 
මම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා අෙප් ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති  මන්තීතුමා කියපු කාරණා කීපයකට පිළිතුරු 
ෙදන්න මා බලාෙපොෙරොත්තුවනවා. එතුමා නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය 
ගැන සඳහන් කරමින්, අලිෙයක් ඉන්නවා; ෙහණ්ඩුව නැහැ කියලා 
කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, අලියා හදාෙගන ගිහින් තිෙබනවා. 
ෙහණ්ඩුව හදලා තිෙබන්ෙන් රත්තරන්වලින්. ෙහණ්ඩුව හදන්න 

අරෙගන තිෙබන්ෙන් රත්තරන්. අන්න ඒක නිසා අපි ෙහණ්ඩු 
ගන්න එක  -ඒ කියන්ෙන්  cranes ගන්න එක -  නවත්වලා;  ඒ 
ෙටන්ඩර් පටිපාටිය නවත්වලා, අලුෙතන් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් 
දැනට ආරම්භ කරෙගන යනවා. අෙපන් යම් පමාදයක් ෙවන්න 
පුළුවන්. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙපොඩි ගණනක් ගැන ෙනොෙවයි. 
ෙඩොලර් මිලියන 10ක, 15ක මුදලක් අද මම ෙබ්රාෙගන 
තිෙබනවා. ෙම්ක කරෙගන යන්න කියලා මට ෙලොකු පීඩනයක් 
ආවා. නමුත් අපි ඒක ෙහොයලා බලලා ඒ තත්ත්වය අද ෙවනස් 
කරලා තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, වාර්ෂික ගාස්තුව ගැනත් ඔබතුමා ඇහුවා. 
වාර්ෂික ගාස්තුව හැටියට අපි අරෙගන තිබුෙණ් රුපියල් 350යි. 
දවසකට රුපියලක්වත් නැහැ. හැබැයි, හිටපු මැති ඇමතිවරු 
ඒවායින් සල්ලි හම්බ කරලා තිෙබනවා. මා ඒක පිළිගන්නවා.  පසු 
ගිය කාලෙය් අදාළ ආයතන එක්ක සාකච්ඡා කරලා,  වරායට එන 
සියලුම වාහනවලට වාර්ෂික බලපතයක් ලබා ෙදන්න 
එකමුතුවකට එන්න අපට පුළුවන් වුණා. හැබැයි, ෙම් ලක්ෂය 
එන්ෙන් අලුෙතන් වරායට ඇතුළු කරන වාහනවලට පමණයි. 
ෙමොකද, ඒෙකත් ෙලොකු මාෆියාවක් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණා. 
හිටපු සමහර මැති ඇමතිවරුන් විතරක් ෙනොෙවයි,  සභාපතිවරුත් 
ෙම් හරහා විශාල මුදලක් අරෙගන තිෙබන නිසා තමයි මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු මන්තීතුමා  නිල නිවාස ගැනත් කථා කළා. ඒ කියපු 
ෙද්වල් ගැන මා ඉතාම කනගාටු වනවා. ඔබතුමාට ඒ අදහස්, 
ෙතොරතුරු ෙදන්ෙන් ඔබතුමාෙග් වෘත්තීය සමිතිය ෙවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ෙම්වා ගැන ෙහොඳට ෙහොයලා බලන්න. ෙම් 
කළමනාකාර අධ ක්ෂතුමා මැෙල්සියාෙව් විශාල මුදලක් ලබා 
ගන්න මනුස්සෙයක්. රට නිසා එතුමා ඒවා අත් හැර දාලා ඉතාමත් 
ෙසොච්චම් මුදලකට වැඩ කරන්න අද අෙප් රටට ඇවිල්ලා 
ඉන්නවා. එතුමාට ෙගයක් ලබා දීලා, ඒ ෙගදර එක කාමරයකට 
ඇඳන් ෙදකක් දාලා, අනික් කාමරයට ඇඳන් ෙදකක් දැම්මාට ඒක 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. එතුමා අද 
වනෙකොට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
කියාදාමය ෙකොෙහොමද කියා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 
සාමාන ෙයන් එය  නිල නිවාසයක් වුණත් එතුමා, එතුමාෙග් 
පවුෙල් අයත් එක්ක එහි ඉන්ෙන්. එතුමා නිල නිවාසෙය් ඉන්ෙන් 
තනියම ෙනොෙවයි. මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමන්ලා නිල 
නිවා සෙය් තනිෙයන්ද ඉන්ෙන් කියලා. අපි ඒ කියාදාමය ගැන 
කියන්න දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපි සාමාන ෙයන් නිල 
නිවාසයක ඉන්නවා වුණත්  පවුෙල් අයත් එක්ක තමයි ඒ නිල 
නිවාසෙය් ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාට බාධා 
කෙළේ නැහැෙන්.  ඔබතුමා ෙවනත් ෙවලාවක කියන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මැෙල්සියාෙව් ඉඳලා ලංකාවට ආපු ඒ කළමනාකාර 

අධ ක්ෂතුමාට ලංකාෙව් ෙකොළඹ ෙහෝ ෙකොෙහේ  හරි නිවසක් 
නැත්නම් ඒ නිල නිවාසය දීපු එක ගැන මෙග් කිසිම 
විරුද්ධතාවයක් නැහැ.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා. ෙම් කරුණු  ඔබතුමාට ලබා ෙදන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
වෘත්තීය සමිතිෙයන් ෙවන්න ඕනෑෙන්. ඔබතුමා වෘත්තීය සමිති 
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රැස්වීම්වලට ඇවිල්ලා කියපු ෙද්වල් පිළිබඳව  මම කනගාටුවට 
පත් ෙවනවා. ෙමොකද, මම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එක්ක 
කිට්ටුෙවන් ආශය කරපු ෙකෙනක්. ඔබතුමා ෙකොච්චර දුර දිග 
ගියාද කියනවා නම්, ඔබතුමා   ඒ වෘත්තීය සමිති රැස්වීෙම්දී මෙග් 
ඇඟ ගැනත් කථා කළා. මම කා ෙග්වත් ඇඟවල් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. මෙග් ඇඟ විශාලයි. ඒක මට තිෙබන ෙලඩක් 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, එෙහම ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් ෙහොයන 
තත්ත්වයට පත් ෙවන්න එපා. එෙහම අනික් අය ගැන කථා 
කරනවා නම් ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට 
ගිහිල්ලා ඔබතුමාෙග් ඇඟ දිහා බලන්න. එතැනට මාව තල්ලු 
කරන්න එපා.  

ෙම් කළමනාකාර අධ ක්ෂතුමා ගැන ඔබතුමා දැනගන්න. 
ඔබතුමාෙග් වෘත්තීය සමිති සමහර විට ෙම් කාරණා ගැන දන්ෙන් 
නැතිව ඇති. රුපියල් ලක්ෂ දහයකට වැඩි මුදලක් ගත්ත 
මනුස්සෙයක්ව අපි ඉල්ලීමක් කරලා, කැබිනට් අනුමැතියක් 
අරෙගන, අෙප් රටට ෙගනාවා. ඉතින් එතුමාට ෙගදරකට අවශ  
භාණ්ඩ ටික අපට ෙදන්න බැරි නම් ඇති ෙත්රුම ෙමොකක්ද? 
ඔබතුමන්ලා හැම දාම ෙම් කටයුතු ඇඹුල් කරන්න එපා. රස 
කෑමක් තිෙබනවා. ෙකොච්චර රස කෑමක් කෑවත් ඔබතුමාට ඒවා 
ඇඹුල් වාෙග්. ෙම් වාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් ගැන ෙහොයන්න 
යන්න එපා. පශ්න තිෙබනවා නම් අපිත් එක්ක ඒවා ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න. අපි ඒවාට උත්තර ලබා ෙදන්නම්.  

 ඔබතුමා අද cranes ගැන කථා කළා.  Cranes ගැන අපට 
විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. ෙම් cranes  පසු ගිය 
කාලෙය් අරෙගන තිෙබන්ෙන් එක් එක් ෙකනාට ඕනෑ විධියට 
විශාල මුදලක් ෙගවලායි. පරණ ආම්පන්නත් එක්ක අෙප් 
productivity එක සියයට තිහකට ආසන්න පමාණයකට 
ෙගෙනන්න අද අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි එනෙකොට 
productivity එක තිබුෙණ් සියයට 18ට, 19ට.  

අපි ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් රජය බාර ගත් ත ෙවලාෙව් විශාල 
ෙද්වල් කරන්න හැදුෙව් නැහැ. අපි ෙපොඩි ෙවනස්කම් කළා. නමුත් 
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ අපට 
සෑෙහන තීරණ ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ තීරණ ගන්නෙකොට අෙප් 
සියලුම වෘත්තීය සමිති මට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් වෘත්තීය සමිතිය නම් අපිව හමු ෙවන්න එන්ෙන්ත් 
නැහැ. හැබැයි, මම කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් වෘත්තීය 
සමිතිවලට මම අද ගරු කරනවා. ඒෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා කථා 
කෙළේ වරාෙය් ෙසේවකයින්ට තිෙබන අයිතිවාසිකම් ගැනයි. ඒ 
අයිතිවාසිකම් ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා යම් යම් කරුණු ෙපන්වලා 
ෙදනෙකොට ඒෙගොල්ලන් ඒවාට එකඟ වුණා. ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
සමහර කාරණාවලට අපි එකඟ වුණා. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් 
වෘත්තීය සමිති ගැන ෙම් ෙවලාෙව් කථා කරන්න හිතුෙව්. 

අද අපට පශ්න ෙගොඩකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා වරාය සංස්කෘතිය ගැන කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය් වරාෙය් 
තිබුණු සංසක්ෘතිය ෙමොකක්ද කියලා අපි හැම ෙදනාම දන්නවා. 
පසු ගිය ජනාධිපති මැතිවරණයට විතරක් නිලධාරින් 800කට 
කිට්ටු පමාණයක් ෙයොදාෙගන තිබුණා. ඔවුන් මාසයක් රස්සාව 
කෙළේ නැහැ. නිලධාරින් බල කරලා ඔවුන් මැතිවරණ කටයුතුවලට 
යවලා තිෙබනවා. ෙම් හරහා සමහර ෙවලාවට 800කට කිට්ටු 
ගණනකෙග් රැකියා නැති ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. මම කාෙග්වත් 
රැකියාවක් නැති කරන්න කටයුතු කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා තරුණ තරුණියන් 
විශාල පමාණයක් රුපියල් දහදාෙහේ පඩිවලට බඳවාෙගන තිබුණා. 
අද වනෙකොට ෙම් තරුණ තරුණියන්ට යම් මුදලක් වැඩි කරලා 
ෙදන්න මට පුළුවන් වුණා. හැබැයි, කිසිම කමෙව්දයක් අනුගමනය 
කරන්ෙන් නැතිව, ෙද්ශපාලන වැඩ සඳහා ෙම් තරුණ තරුණියන්ව 

පාවිච්චියට අරෙගන අද විසි කර දමා තිෙබනවා. අපට එක ඉරි 
කෑල්ලකින් ෙම් රස්සා ටික නැති කරන්න තිබුණා.  

මමත් තාත්තා ෙකෙනක්. වරදක් තිෙබනවා නම් ඒ වැරැදි හදා 
ගන්න කියලා කියනවා මිස මට බැහැ කිසිම දරුෙවකුෙගන් 
පළිගන්න. සභාපතිවරු, නිලධාරින් කරපු වැරැදිවලට, අමාත වරු, 
ජනාධිපතිවරු කරපු වැරැදිවලට ෙම් අහිංසක දරුවන්ට පළි 
ගහන්න මම කැමති නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒ රැකියා අද තවම 
තිෙබන්ෙන්.  

වරාය ගැන කථා කරනෙකොට, අපි පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේම 
බැලුෙව් තිෙබන ආම්පන්න ෙයොදාෙගන ඉදිරියට යන්නයි. අපි ෙම් 
තිෙබන ආම්පන්නවලින් ඉදිරියට යන්න පධානම ෙහේතුව තමයි  
අපට මුදල් නැති වීම.  ෙකොළඹ වරාය අපි විශාල වශෙයන් ලාභ 
ලබාපු වරායක්. නමුත්, අවාසනාවකට වාෙග් අද වන ෙකොට 
ෙකොළඹ වරාෙයන් ලැෙබන මුදල්වලින් තමයි හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් ණය ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඇත්තම කියනවා නම්,  හම්බන්ෙතොට වරායක් හැදීම ගැන මා 
විරුද්ධ නැහැ. හම්බන්ෙතොට වරායක් තිබිය යුතුයි. හැබැයි,  
ශක තා වාර්තා එෙහම අරෙගනයි  ඕනෑම ව ාපාරයක් 
සම්බන්ධෙයන් තීරණ ගත යුත්ෙත්.  නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් 
ෙමවැනි ෙද්වල් පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ ෙවලා නැහැ.  

මා ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් පසු ගිය කාලෙය් වරාය 
අධිකාරිෙය් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් වරාය 
දියුණු කිරීමට වඩා කීඩාංගන හැදීම, නගර නිර්මාණය, පජා 
සත්කාර ෙසේවා වැනි ව ාපෘති සඳහායි. ඒවා සඳහා විශාල මුදල් 
පමාණයක් එතැනින් පිට ෙවලා තිෙබනවා.  

 2013 වර්ෂෙය් වරාය අධිකාරිය CICT කියන චීන සමාගම  
එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිෙබනවා.  ඒ ගිවිසුම අනුව, අෙප් 
වරාෙය් එක terminal එකකින් ලබන ලාභෙයන් අපට හිමි 
වන්ෙන්  සියයට 15යි.  සියයට 85ක් තිෙබන්ෙන් ඒ සමාගමටයි.  
ෙමන්න ෙම් වාෙග් ගිවිසුම් දිහා බලද්දි,  ෙම් ගිවිසුම් හුඟක් දුරට 
සාධාරණ ෙවන්ෙන් පිට  සමාගම්වලට මිස අෙප් වරාය අධිකාරියට 
ෙනොෙවයි.  ෙම් නිසා ෙලොකු පශ්න ෙගොඩකට අපි මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු ගිවිසුම්වලින් සියයට 99ක්ම 
පශ්න තිෙබන ගිවිසුම්.  නූල් ෙබෝලයක එක ගැටයක් ගලවන 
ෙකොට ගැට ෙදකක් අහු ෙවනවා වාෙග් තත්ත්වයක් අපට ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා ඉතා අමාරුෙවන් නිරාකරණය 
කරෙගනයි අපි ෙම් ගමන යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කලින් කිව්වා,  CICT එක  
සම්බන්ධව. මා ළඟ තිෙබනවා, එයට අදාළ ලිපිෙල්ඛන කිහිපයක්.  
මා එම ලිපිෙල්ඛන සභාගත* කරනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් වංචා දූෂණ විමර්ශන අංශෙයන්, ඒ 
ආයතනෙයන් ලබා ගත්ත  වාර්තාවක් තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව 
අනුව,  රුපියල් මිලියන 19.4ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා,  Pushpa 
Rajapaksa Foundation එක.  ෙම්කට අදාළ cheque number 
එකත් තිෙබනවා.   මා ෙම් අදාළ  වාර්තාව සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් වරායවල් 
සම්බන්ධෙයන් ඇති කරෙගන තිෙබන ගිවිසුම්වල තිෙබන අඩු 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාඩු දිහා බැලුවාම, ෙම්වායින් ලබන ලාභ හිමිවන්ෙන් වරායවලට 
ෙනොෙවයි, එක එක ෙපෞද්ගලික foundationsවලට. එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත්  ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට. 

පසු ගිය කාලෙය් හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන අපි කථා කළා. අද 
වන ෙකොට ෙම් වරාෙය් තත්ත්වය අපි දියුණු කරෙගන යනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මට මතකයි පළමුවැනි අදියෙර් කරදිය මංගල  
සහ වරාය විවෘත කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 113ක් වැය කළා, 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා.  හැබැයි,  ෙදවන 
අදියර අපි ඉවර කරන ෙකොට අපට රුපියල් 10,000ක වියදමක්වත් 
වුෙණ් නැහැ.  ෙමොකද, අපි පදර්ශනයක් ෙනොෙවයි කෙළේ.  ඒකයි 
මා ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්.  ෙම් වරාය අපට ඉදිරිෙය්දි ඉතාමත් 
අත වශ  වන වරායක්.  නමුත්,  ෙම් සඳහා වැය කරපු මුදලත්, 
ෙහොරා කාපු මුදලත් දිහා බැලුවාම විශාල විනාශයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද වන ෙකොට අපට එහි ණය ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ වරාෙයන් ලබා ගන්නා මුදල්වලිනුයි.   

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 2015 වසෙර් ජනවාරි මාසෙය් සිට 
ඔක්ෙතෝබර් 31 වැනිදා දක්වා ලැබූ  සමස්ත ආදායම රුපියල් 
මිලියන තිස්ෙදදහස් ෙදසිය තිසේදකයි.  එනම්,  බිලියන 32.2යි. 
ෙමයින් සියයට 91ක් එනම්, රුපියල් බිලියන 29.3ක් අපට ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ වරාෙයනුයි. ෙකොළඹ වරාය ෙවනම 
ඒකකයක් ෙලස ගත් කළ අපට ඉතාම සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන්.  
නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් ෙකොළඹ වරාය දියුණු කරන්න, 
ආම්පන්න නවීකරණය කරන්න  පසු ගිය කාලෙය් අවධානයක් 
ෙයොමු ෙවලා නැහැ. ඒ මුදල වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්නත්, ඒ වාෙග්ම එහි ණය 
ෙගවන්නත්.  

  2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට ඔක්ෙතෝබර් 13 වැනිදා දක්වා 
කාලෙය් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙමෙහයුම් වියදම රුපියල් මිලියන 
2,597ක්. ෙමම ෙමෙහයුම් වියදමට අමතරව ණය මුදල් සහ 
ෙපොලිය ෙවනුෙවන් එකී කාලෙය් තවත් රුපියල් මිලියන 8,482ක් 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙගවා තිෙබනවා. ඒ අනුව 2015 ජනවාරි සිට 
ඔක්ෙතෝබර් 31 දින දක්වා හම්බන්ෙතොට වරාෙය් සමස්ත වියදම 
රුපියල් මිලියන 11,079ක් ෙලස දක්වන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
කාලෙය්දී හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් අපට ලැබුණු ආදායම රුපියල් 
මිලියන 1,730ක් පමණයි. එනම් රුපියල් බිලියන 1.7ක්. ඒ අනුව 
2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා 
හම්බන්ෙතොට වරාය පවත්වා ෙගන යාමට ෙකොළඹ වරාෙයන් ලබා 
දී ඇති සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් මිලියන 9,349ක් ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 9.3ක්. සමස්තයක් ෙලස ගත් කළ 
රුපිල් බිලියන 9.3ක මුදල ෙකොළඹ වරායට වටිනා මුදලක්.  

ෙකොළඹ වරාෙය් ෙමෙහයුම් ධාරිතාව ඉහළ දැමීම සඳහා ෙකේන් 
වැනි උපකරණ මිල දී ගන්න අවශ ෙවලා තිබුණා. ෙම් යන 
වියදමත් එක්ක අපට ෙකොළඹ වරාෙය් productivity එක දියුණු 
කිරීම ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට 
වරාය සඳහා අප ලබා ගන්නා සම්පූර්ණ ණය මුදල සැප්තැම්බර් 
30වනදාට පැවැති විනිමය අනුපාතය අනුව රුපියල් බිලියන 192ක් 
තරම් විශාල ණය පමාණයක්. ෙමතරම් විශාල ණය පමාණයක් 
ෙගවා දැමීම සඳහා ව ාපාරික සැලසුමක් තිබුෙණ් නැහැ. මම 
කලිනුත් කිව්වා වාෙග් ෙමවැනි මුදලක් අපිට ෙකොයි කාලෙය් 
ෙගවලා ඉවර කර ගන්න පුළුවන් ෙවයිද කියන එක විශාල 
පශ්නයක්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අපි හම්බන්ෙතොට වරාය ලබා ගන්න ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
පෙද්ශවල පදිංචිව සිටි ජනතාවෙග් පශ්නවලට ඇහුම්කන් දී 

තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ ඉඩම් අත්පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඒ 
මිනිස්සුන්ට වන්දි මුදල් ෙගවලා නැහැ. එතැන රණ විරු 
ගම්මානයක් තිෙබනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි 
කාලෙය්දී ඒ රණ විරු ගම්මානෙය් ෙගවල් කිහිපයක් සැදීම සඳහා 
මූලික මුදලක් ලබා දීෙම් වැඩ කටයුතු  කරන්න අවස්ථාව සලසා 
දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා, ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම ෙම් ගැන 
ෙකොච්චර කථා කළත් අද අපි ඉන්න තත්ත්වයත් එක්ක වරාය 
අධිකාරිෙය් ඒ මුදල ෙගවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැති බව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ. දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙයන් අපට මුදල් ලබා දීලා ඉදිරි වැඩ ෙකොටස සඳහා 
දායකත්වය ලබා දීම ගැන මම ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු අගමැතිතුමාට 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.    

 පසු ගිය කාලෙය් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඇති වුණු ෙලොකුම 
පශ්නය තමයි, නැව්වලට ෙතල් සැපයීම. ඒකට කියන්ෙන් “oil 
bunkering” කියලා. ෙම්ක ෙලෝකෙය් පධානතම ආදායම් 
මාර්ගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම 
මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, අවාසනාවකට වාෙග් පසු ගිය කාලෙය් අපට එවැනි 
තත්ත්වයක් ලැබිලා නැහැ.  

නාවික ක්ෙෂේතෙය්දී පධාන වශෙයන්ම ෙයොදා ගන්නා ඉන්ධන 
වර්ග තුනක් තිෙබනවා. එයින් එකකට වැඩිම ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. ඒකට කියන්ෙන් IFO -380 කියලායි. එම ඉන්ධන 
ෙනෞකාවල එන්ජින් කියා කරවීම සඳහායි ෙයොදා ගන්ෙන්. නමුත් 
හම්බන්ෙතොට වරාය වැඩිෙයන්ම මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ අඩුම ඉල්ලුමක් තිෙබන MGO කියන ෙතල් වර්ගයයි. එහි 
පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 17,818ක් ෙවනවා. ෙමයින් හම්බන්ෙතොට 
වරායට මාස හයක් ඇතුළත අෙළවි කිරීමට හැකි වී තිෙබන්ෙන්ත් 
ෙමටික් ෙටොන් 3,235ක් වැනි සුළු පමාණයක් පමණි. ඒ කියන්ෙන් 
තවත් ෙමටික් ෙටොන් 14,583ක් ඉතිරිව තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම් 
ඉන්ධන ෙතොගය ගැනත්, එය මිලදී ගත් ආකාරය ගැනත් අපි 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙගන යනවා.  

ෙම් ෙතල් පසු ගිය කාලෙය් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට 
ෙගනැත්  තත්ත්වය දුර්වල නිසා ආපසු යැවූ ෙතල්. ඒවා 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ලබා ෙගන ගබඩා කරලා විකුණන්න 
හදලා තිෙබනවා. ඒෙකන් අද හම්බන්ෙතොට වරායට විශාල 
පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඉන්ධන ගත්ත මුදලින් තුෙනන් 
එකක වටිනාකමටවත් අද විකුණා ගන්න බැහැ. අපි ගත්ත 
ගණනට වඩා තුෙනන් එකකට අඩු වටිනාකමකට තමයි 
විකුණන්න ෙවන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ, අපි ෙම් ඉන්ධන මිලදී ගන්න ෙවලාෙව් ඉන්ධන 
මිල ඉතාමත් ශීඝෙයන් ඉහළට ගිහිල්ලා තිබුණු බව. මිල ඉහළටම 
ගිය ෙවලාෙව් තමයි ඒ ඉන්ධන අර ෙගන තිෙබන්ෙන්. දැන් මිල 
පහළටම බැහැලා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
අනවශ  ෙවලාවක, අනවශ   පමාණයක්.  

හම්බන්ෙතොට වරාය MGO මිලදී ගැනීම සඳහා හැටන් 
නැෂනල් බැංකුෙවන් ෙගන ඇති ණය මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 24ක්. එයින් තවත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 19.76ක් 
ෙගවීමට අපිට තිෙබනවා. ඊට අමතරව ෙපොලිය ෙලස තවත් 
රුපියල් මිලියන 9ක් මාසිකව හැටන් නැෂනල් බැංකුවට ෙගවිය 
යුතුයි. ෙඩොලරෙයහි වටිනාකම ශීඝෙයන් ඉහළ යන නිසා ෙමම 
ගැටලුව එන්න එන්නම උග වී තිෙබනවා.  
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හම්බන්ෙතොට වරාය ව ාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම ගැන මම කථා කළා.  ඉඩම් අත්පත් කර ගත් ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙබදා දීමට රුපියල් බිලියන 2ක් අපට අවශ  ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ, වරාය පසු ගිය ආණ්ඩු 
සමෙය් ෙද්ශපාලන අවශ තාව මත රැකියා ලබා දුන් ආයතනයක් 
බවට පත්ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් රෙට් ගමනා ගමන මණ්ඩලය 
ෙවන්න පුළුවන්; එෙහමත් නැත්නම් ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්; වරාය ෙවන්න පුළුවන් ෙම් ආයතන දුර්වල වීමට පධාන 
ෙහේතුව වුෙණ් ඇමතිවරු තමන්ෙග් රැකියා ලබා දීෙම් අවශ තාව 
මත රැකියා ලබා දුන්නා මිසක්, ආයතනයට අවශ  රැකියා ලබා 
ෙනොදීම බව අපට ෙපෙනනවා.  අද ෙවන ෙකොට අෙප් ආයතනයට 
ඒ පශ්නයට ඉතා විශාල ෙලස  මුහුණ ෙදන්න  සිදුෙවලා 
තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වරාෙය් ෙමෙහයුම් සිදු 
කරන ආයතන තුනක් තිෙබනවා.  ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
යටෙත් පාලනය වන ජයබහලු ආයතනයත්, CICT  චීන 
සමාගමත්, SAGT සමාගමත් එම ආයතන තුන වනවා. ෙමහිදී 
CICT  චීන සමාගම සහ SAGT සමාගම සමඟ තරගකාරීව 
බහලුම් ෙමෙහයුම් කිරීම අප මුහුණ ෙදන පධාන අභිෙයෝගයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර 
පර්යන්තය - East Container Terminal - එක ගැන කිව්වා. 
නැ ෙඟනහිර පර්යන්තයට අද විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අද 
ෙලෝකෙය් තිෙබන පධාන ආයතන කිහිපයක් අෙප් ආණ්ඩුවත් 
සමඟ සම්බන්ධ කරෙගන වරාෙය් ෙම් පර්යන්තය -Terminal - 
එක සකස් කිරීම සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කර ගැනීෙම් අවශ තාව 
අපට ෙපනී ගිහින් තිෙබනවා.  

මම ෙම් කාරණා ටිකත් ඉතාමත් ෙකටිෙයන් කියන්න ඕනෑ. 
ෙම් CICT  චීන සමාගෙම් සිටින ෙසේවකයින් සංඛ ාව 600ක් 
ෙවනවා. අෙප්  ආයතනෙය්,  -ජයබහලු පර්යන්තෙය්  - JCT -  
එෙක්- සිටින ෙසේවක සංඛ ාව 2,443ක් ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් 
වාෙග් විශාල ෙසේවක සංඛ ාවක් නිසා අද ෙම් ආයතන කඩා 
වැටීමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3යි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මට තව 

කාරණා කිහිපයක් කියන්න තිෙබන නිසා ෙම් අදාළ වාර්තා ටික 
මම සභාගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර විෙශේෂ කාරණා කිහිපයක් 
සඳහන් කරන්න තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි මීට ෙපර කථා කළ 
පර්යන්තය ගැන කථා කිරීෙම්දී -ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාත් ඒ පර්යන්තය ගැන ඇහුවා.-  ඒ පර්යන්තෙය් වැඩි 
අයිතිවාසිකමක් අපට ලබා ෙගන ෙවනත් ආයතනයක් සමඟ 
ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට පුළුවන් වුෙණොත් අපට මූලික මුදලක් 
වියදම් කරන්ෙන් නැතුව ෙම් පර්යන්තෙය් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන 
යන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

ජනවාරි 08 වැනිදා මම අමාත වරයා හැටියට පත් වුණාට 
පසුව ෙම් ආයතනය අෙපන් විෙශේෂ ඉල්ලීම් කිහිපයක් කරලා 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 4කට සැරයක් එන වැටුප් වැඩිවීෙම් 
ඉල්ලීම් කිහිපයක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කර තිබුණා. ඒ අවශ  
පහසුකම් අපි ලබා දුන්නා.  

මට ෙවන් වුණු කාලය අවසාන ෙව්ගන යන නිසා  ලංකා නැව් 
සංස්ථාව පිළිබඳ ෙකටිෙයන් මම සඳහන් කරනවා. ෙමහි පැවැතුණු 
පශ්නයක් පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ. ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව, 

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත ාංශය යටෙත් පාලනය වන 
පධාන ආයතනයක්.  2013 දී ෙනොඉල්ලූ ෙයෝජනා - “unsolicited 
proposals”- මත නැව් ෙදකක් තැනීම සඳහා චීනෙය් 'ඇවික් 
ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම' සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹ තිෙබනවා. 
ෙමහි මුල් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් පරිදි එක් ෙනෞකාවක මිල වූෙය් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 44.8ක්. නමුත් පසුව එවකට සිටි 
අමාත  මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද මිල සාකච්ඡා කිරීෙම් 
කමිටුව කළ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව  එක් ෙනෞකාවක මිල 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 35ක් දක්වා අඩු කර ෙගන 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙනෞකා මිලදී 
ගැනීෙම් එක් අරමුණක් වී තිබුෙණ් කැෙඩට් නිලධාරින් පුහුණු 
කිරීමයි.  ෙම් නිසා ෙමම ෙනෞකාවලට එක් මහලක් අතිෙර්කව 
ඇතුළත් කර තිබුණා.  ඒ ෙවනුෙවන් වැඩිපුර මුදලක් ලබා දී 
තිෙබනවා.  

අපට ෙපනීයන අන්දමට ෙමම ෙනෞකා ෙදක ලබා ගැනීෙම්දී 
ෙඩොලර් මිලියන 20ක  විතර විනාශයක් ෙවලා ති ෙබනවා. ෙම් 
unsolicited proposals, මත ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් පිටත ගිහින් 
කර තිෙබන ෙම් කමෙව්දයත් එක්ක විශාල මුදලක් අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙම් නැව් ෙදක ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්,  අෙප් විදුලි 
බලාගාරවලට  ගල් අඟුරු  ෙගනියන්නයි;  ගල් අඟුරු සපයන්නයි. 
නමුත් අවාසනාවකට වාෙග්  මාස හයයි  අපිට ෙම් රැකියාව 
තිෙබන්ෙන්. මාස හයක් තමයි ෙම් රටට ගල් අඟුරු එන්ෙන්. ඉතිරි 
මාස හය තුළ  නැව් ෙදක විකුණුවත් - නැව් ෙදක කුලියට දුන්නත්- 
අපිට  ෙම් මුදල ලබා ගන්නට බැරි ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ලාබ ලැබු 
ආයතනයක් අද ෙවනෙකොට පාඩු ලබන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට 
පථම මා ෙම් කාරණය කියන්නට  ඕනෑ. මම ගුවන් ෙසේවා 
අමාත වරයා හැටියට සිටියා. එහිදී ෙවච්ච  එක දුෂණයක් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත තුමා  අපට 
ෙපන්වා  දුන්නා, ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ  ගුවන් පථය - runway  එක 
-  පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ඇක්සස් ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම 
ෙවත ලබාදුන් ෙකොන්තාත්තුව ගැන.  මා ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් ඒ  ෙකොන්තාත්තුව අයින් කළා. ෙකොන්තත්තුව ෙඩොලර් 
මිලියන 87කට එකඟ ෙවලා තිබුණා. නමුත් අද ෙවනෙකොට අපිට 
ෙත්රුම් ගිහින් තිෙබනවා, ෙම්ෙක් වටිනාකම ෙඩොලර් මිලියන 
50යි, 55යි අතර කියන එක. එවැනි මුදලක් අද ෙවනෙකොට අපිට 
ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන්  වුණා.  ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව  ෙටන්ඩර් කැඳවා, ඒ අදාළ 
කණ්ඩයාම් එක්කාසු කරෙගන  ෙම් වැඩ ටික ඉස්සරහට  කරෙගන 
යන්නට කටයුතු කර  තිෙබනවා.   

කටුනායක ගුවන්ෙතොටුපෙළේ  ෙදෙවනි පර්යන්තය ගැන ගරු 
ඇමතිතුමා කථා කළා.  සිංගප්පූරුෙව් වාස්තු විද ා ආයතනයක් 
මඟින් අපට නිර්මාණයක් කර තිබුණා. ෙඩොලර් මිලියන 20ක 
මුදලක් අපට ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන් වුණා.  එහි වහලෙය් උස  
මීටර් 11ක් පමණ පමාණෙයන් අඩු  කර තිබුණා.  එහි උඩ මලක් 
තිබුණා. ෙම් මල සඳහා තමයි ෙම් මුදල යටෙවලා තිබුෙණ්.  අපි ඒ 
ගැන ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඒ මල ඉවත්කර, 
ඒ මුදල අපට නැවතත් ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන් වුණා. මට  
නියමිත කාලය අවසන් නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 
සභාගත* කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 
ෙමම නව තීරණය මත ගුවන් යානා හැසිරවීම සඳහා ෙහොඳ අවකාශයක් 
ලබා ගැනීමටද අපට හැකි විය. බණ්ඩාරනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
ෙදවැනි ගුවන් ගමන් පථය ඉදි කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා 
ගැනිණ. ෙමය කාලයක් තිස්ෙසේ ෙනොවිසඳී පැවැති ගැටලුවකි. ආෙයෝජන 
මණ්ඩලයට අයත් යාබදව ඇති භූමිය අත්පත් කර ගැනීමට ෙයෝජනා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙළමි. ඒ සඳහා ගරු අගාමාත තුමාෙග් අනුමැතිය ලබා ගතිමි. කාලයක් 
තිස්ෙසේ  ෙනොවිසඳී පැවැති විධායක ෙශේණිෙය් වැටුප් විෂමතා ෙහේතුෙවන් 
ක්ෙෂේතෙය් නිපුණතා සහිත නිලධාරින්  රඳවා ගැනීෙම් ගැටලුවක් ඇති විය. 
එය 1992 වර්ෂෙය් සිට පැවතියකි. නමුත් ෙම් ගැටලුව විසඳීෙමන් ඒ වන 
විට කලකිරී සිටි ෙසේවකයින්ට අස්වැසිල්ලක් ලබා දීමට අපට හැකි විය. 
වසර 10ක් 15ක් තිස්ෙසේ අත්හිටුවා තිබූ උසස්වීම් ලබා දීමට කමිටුවක් පත් 
කෙළමි. එමඟින් එකී ගැටලුව විසඳීමට අපට හැකි විය. 2014 වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව 2015 වර්ෂෙය්දී අතිකාල දීමනා ෙගවීෙම්දී රුපියල් මිලියන 
18ක් ඉතිරි කර ගැනීමට ද අපිට හැකි විය. ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ ගුවන් ෙසේවා සමාගම තීරු බදු රහිත 
ෙවෙළඳසැල්වලින් රුපියල් මිලියන 1300ක මුදලක් අය කර ගැනීමට 
සමත් විය. එම මුදල් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය සඳහා ෙයොමු කෙළේය. 
දැනට පවතින මගී පර්යන්ත ෙගොඩනැඟිල්ල පතිව හගත කර පහසුකම් 
වැඩි දියුණු කිරීමට සැලසුම් කෙළමි. ෙමමඟින් වාර්ෂිකව මිලියන 3ක් වූ 
මඟීන්ට පහසුකම් ලැෙබ්. පර්යන්තෙය් Lounges පතිසංස්කරණය කිරීමට 
සැලසුම් කෙළමි. එහි නිර්මාණාත්මක සැලසුම් ද අවසන් කෙළමි. 
ෙසේවක නිල ඇඳුම් නැවත නිර්මාණය කෙළමි. පර්යන්තෙය් 
Lounges වලදී ලබා ෙදන ආහාරවල ගුණාත්මක බව වැඩි 
කිරීමට නව ආහාර ෙමනු ඉදිරිපත් කරන ලදී.  ඒටීඑම් 
ෙසේවාවන් සඳහා ෙටන්ඩර් මිල ගණන් කැඳවීමට පියවර ගතිමි. 
නියමිත කමෙව්දයකින් ෙතොරව පරිහරණය කළ පභූ පර්යන්ත 
පහසුකම් නතර කරන ලදී. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ ගුවන් 
ෙසේවා සමාගමට අතිෙර්ක ආදායමක් උපයා ගැනීම සඳහා 
Ground Handling Operation ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ  
බඳවා ගැනීම් කිරීමට සියල්ල සූදානම් කෙළමි. වඩාත් උසස් 
මට්ටෙම් ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතියක් සවි කිරීමට කටයුතු 
ෙයොදා තිබිණි.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම   ෙනෞකා   මිලදී ගැනීම සඳහා මූල   
පතිපාදන සැපයීෙම් වගකීම පැවරුෙණ් භාණ්ඩාගාරෙය්  විෙද්ශ සම්පත්  
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. එවක ට  පැවති කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීරණයක්  මත 
එය  සිදු කර තිබුණා.  ඒ අනුව  භාණ්ඩාගාරෙය් විෙද්ශ සම්පත්  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  ණය ලබා ගැනීම සඳහා මහජන බැංකුව  සමඟ 
සාකච්ඡා  කර  තිෙබනවා.  එහි පතිඵලයක් ෙලස සීමාසහිත ලංකා නැව් 
සංස්ථාව, මහජන  බැංකුව අතර වූ ගිවිසුමකින් ෙනෞකා මිලදී ගැනීම  
සඳහා   ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  මිලියන 70ක මූලික ණය  පහසුකමක්  ලබා 
ගත්තා. මීට අමතරව  එහි ණය  ෙපොලිය  පාග්ධනගත කිරීම සඳහා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  මිලියන 10ක මුදලක් මූලික ණය  මුදලට  එක් කළා. 
එවිට  සම්පූර්ණ ණය මුදල ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 80ක් ෙවනවා.  
ෙකෙසේ  නමුත්  ෙම් ෙනෞකා මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කිරිමට  එදා 
ගිවිසුම්ගත මුදල සැබෑ වටිනාකමට වඩා ඉහළ අගයක්  ගන්නා බව අප 
කළ ෙවළඳෙපොළ සමීක්ෂණයකට අනුව  දැන් අනාවරණය වී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම  ගනුෙදනුව  සිදුවන අවස්ථාෙව්දී එම 
ෙනෞකාවක ෙවළඳෙපොළ මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  25ත් 26ත්  අතර 
පමාණයක් වුණා. අතිෙර්කව  එක් කළ මහල සඳහා  යන ඇ  ෙමරිකානු 
ෙඩොලර්  මිලියන  2.2 එක් කළෙහොත්  එහි සම්පූර්ණ  වටිනාකම ඒ වනවිට 
ආසන්න වශෙයන් ඇ ෙමරිකානු   ෙඩොලර් මිලියන 28ක්. නමුත් අප එය 
මිලදී ගැනීමට එකඟ වී ඇත්ෙත්  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 35 කටයි.  
ෙම් නිසා ෙම් ගනුෙදනුෙවන් අපට  අෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන  6ත් 7ත් 
අතර පමාණයක්  එක් ෙනෞකාවකින් අහිමි වී තිෙබනවා. ෙනෞකා ෙදකක් 
මිලදී ගැනීමට තීරණය කළ නිසා  ඒ මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  මිලියන 
12ත් -14ත්  අතර පමාණයක් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමම ෙනෞකා ෙදක අපට ලැබීමට  
නියමිතව තිෙබන්ෙන් පිළිෙවළින්  2016 ජනවාරි සහ අපිෙයල්  
මාසවලදීයි. ණය වාරික අෙගෝස්තු  මාසෙය් සි ට ෙගවිය යුතුයි. ෙමම 
ෙනෞකා ෙදක ලබාගැනීෙම්  මූලික අරමුණ වුෙණ්  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට ගල් අඟුරු පවාහනය කිරීමත්  නාවික කැෙඩට් නිලධාරීන් 
පුහුණු කිරීමත් වනවා. සාමානෙයන් ගල් අඟුරු  පවාහනය  සිදු වන්ෙන් 
වසෙර් මාස 6ක කාලයක් පමණයි.  ඉතිරි කාලෙය්දී, එනම්  ෙමෝසම් 
කාලෙය්දී ජාත න්තර ෙවෙළදෙපොළ ෙසේවා සැපයීෙමන් කුලී ආදායමක්  
ඉපයීමට අෙප්ක්ෂා කර තිෙබනවා.  නමුත්  එම ආදායම් එෙසේ ලබාගැනීම 
සහ ෙනෞකාෙව්  වියදම් පවත්වා ෙගන යාම එතරම් පහසු වන්ෙන් නැහැ.  

දැනට ගණන් බලා ඇති අයුරින්  එක් ෙනෞකාවක ෛදනික ෙමෙහයුම් 
වියදම  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් පන්දහසක්. එෙමන්ම ලබන අෙගෝස්තු 

මාසෙය් සිට  එක් ෙනෞකාවක ණය සහ ෙපොලිය ෙලස දිනකට තවත් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  15000ක් ෙගවීමට සිදු ෙවනවා. ඒ අනුව  එක් 
ෙනෞකාවක්  පවත්වාෙගන       යාම සඳහා දිනකට අප ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
විසි දහසක් ෙසොයා ගත යුතුයි. නමුත් අපට  එය පහසු වන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් වනවිට  ජාත න්තර ෙවෙළඳෙපොෙළේ පවතින ආර්ථික අවපාතෙය්  
බලපෑමක් ෙලස ෙමවැනි ෙනෞකාවකින් සැබෑ ෙලසම අපට දිනකට   
ඉපැයිය හැකි කුලී ආදායම  වනුෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් හයදහස් 
පන්සීයක් පමණයි. ෙම් නිසා අපට  එක් ෙනෞකාවකින් ෛදනිකව සිදුවන 
අලාභය  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  දහතුන්දාහස් පන්සියයක්. ෙනෞකා ෙදක  
ගත්විට ෛදනිකව සිදුවන  එම අලාභය  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
විසිහත්දහසක් ෙවනවා. එනම් දිනකට ෙනෞකා  ෙදෙකන් රුපියල් මිලියන 
3.9ක  පාඩුවක්  අපිට සිදු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙනෞකා සම්බන්ධෙයන් අද වන විට 
තවත් අර්බුදයකට  අප මුහුණ දී සිටිනවා.  ඒ ගල් අඟුරු  පවාහනෙය්දී අප 
අෙප්ක්ෂා කළ අෙප්ක්ෂිත ආදායම ෙම් වස ෙර් ශීඝෙයන්  අඩුවීමයි. ෙම් 
නිසා ෙමම තත්ත්වය ගැන  වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ  යුතු බව  මම 
විශ්වාස කරනවා. ෙමම  ෙනෞකා විකුණා දමන්ෙන් නම් දැනට අපට 
වියදම් වූ සම්පූර්ණ මුදල  උපයා ගත යුතු බවද මම විශ්වාස කරනවා. 
නමුත්  එය ඉතා දුෂ්කර  කාර්යයක්. ෙමම ගනුෙදනුවත් සමග ෙමෙතක් 
කල් වසරකට රුපියල් මිලියන 300ක ශුද්ධ ලාභයක් ලැබූ නැව් සංස්ථාව 
අධික පාඩුවක් ලබන තත්ත්වයකට පත්වනු ඇතැයිද අපට දැන්  ෙපනී 
යනවා. ෙකෙසේ නමුත් ෙමම ගැටලු සාකච්ඡා කර සුබවාදී පිළිතුරක් 
ලබාගැනීම උෙදසා ෙම් වන විට අප උපකමික කියා මාර්ග ආරම්භ කර 
තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන් මෙග් නිෙයෝජ  අමාත තුමාටත්, අප අමාත ාංශෙය්  
ෙල්කම්තුමාටත්,අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමියටත්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
සභාපති, අධ ක්ෂ මණ්ඩලය,  කළමනාකරණ අධ ක්ෂ  සහ කාර්ය 
මණ්ඩලයටත්, ශී ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් සභාපති,  අධ ක්ෂ මණ්ඩලය සහ 
කාර්ය මණ්ඩලයටත්,ෙවළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අධ ක්ෂ 
ජනරාල් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාෙග් ෙපෞද්ගලික  කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් මාෙග් අවංක ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

 
[பி.ப. 1.19] 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச்சு, 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சு, ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான 
இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  மிகுந்த 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைமயிேல இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு 4.9 பில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  இ  ெமாத்த நிதியின் 0.25 தமாக 
இ க்கின்ற .  அத் டன் 29 அைமச்சுக்கள் இைதவிடக் 
கூ தலான நிதிையப் ெபற்றி க்கின்றன.  21 அைமச்சுக்கள் 
இைதவிடக் குைறவான நிதிையப் ெபற்றி க்கின்றன. இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்திேல, 150 மில் யன் ஐக்கிய அெமாிக்க 
ெடாலர் ெப மதியான மீன்கைள ம் மீன் உற்பத்திப் 
ெபா ட்கைள ம் வ டாந்தம் நாம் இறக்குமதி ெசய்வதாகக் 
காட்டப்பட் க்கின்ற . அேதேநரம் கடந்த 5 வ டங்களாக 
5000 மில் யன் பாய்  ெப மதியான தகரத்திலைடத்த 
மீன்கைள இறக்குமதி ெசய்வதாக ம் இங்கு 
கூறப்பட் க்கின்ற . இவ்வாறான நிைலயில் இந்த 
அைமச்சுக்கு ஒ க்கிய நிதி ேபா மானதாக 
இல்ைலெயன் தான் கூறேவண் ம்.  

அேதேவைளயில் இந்த மீன்பி த் ைறயிேல பல 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன.  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
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நாங்கள் இந்தப் பிரச்சிைனகைள நீண்டகாலமாக அவதானித்  
வ கின்ேறாம். கிழக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, 
அங்குள்ள மக்களின் மிக க்கியமான ஜீவேனாபாயத் 
ெதாழிலாக மீன்பி  விளங்குகின்ற . இலங்ைகையப் 
ெபா த்தவைரயிேல அதன் 2/3 பங்கு கடல் வளம் வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதி்களில்தான் இ க்கின்ற . ஆனால், 2/3 பங்கு 
கடல் வளத்ைதப் பயன்ப த் கின்ற இந்த மீன்பி  அைமச்சு 
வடக்கு, கிழக்கு மீனவர்கள  வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் ம் வைகயிேலா, ெபா ளாதாரத்ைத 
ேமம்ப த் ம் வைகயிேலா, அவர்க க்கான ன்ேனற்றச் 
ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதில் மிக ம் அசமந்தப் 
ேபாக்குடன் நடந் ெகாண் க்கின்ற .  

ெபா வாக, 2005ஆம் ஆண்  25,530 ெமற்றிக் ெதான் 
மீன் பி க்கப்பட் க்கின்ற . இ  2010இேல இரண்  
மடங்காக மாறியி க்கின்ற . கடந்த இரண்  வ ட காலத்தில் 
நாளாந்தம் ஒ  தனி மனிதன் மீைன உணவாக உண் ம் 
அள  7 கிராமி ந்  அதிகாித்தி க்கின்ற . இப்ேபா  ஒ  
தனி மனிதன் நாெளான் க்கு 37 கிராம் மீைன உணவாக 
உட்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்றெதன்  தர கள் 
காட் கின்றன. 2009ஆம் ஆண்  உள் ர் மீன் உற்பத்தியில் 
3,39,730 ெமற்றிக் ெதான் ெபறப்பட் க்கின்ற .  2011ஆம் 
ஆண்  4,44,830 ெமற்றித் ெதான் மீன் 
பி க்கப்பட் க்கின்ற .  இ  14 த வளர்ச்சிையக் 
காட் கின்ற . அந்தேவைளயி ம்கூட, இங்கு 
ெப ந்ெதாைகயான மீன்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப வ  
கவைலக்குாியதாக இ க்கின்ற .  

இலங்ைகயான  மீன் உற்பத்தி லம் ஒ  வ டத் க்கு 
21,000 மில் யன் பாையச் சம்பாதிப்பதாக அறியப்ப கிற . 
இலங்ைகயின் ெமாத்த மீன் உற்பத்தியில் 43 தம் வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களி ந்  மாத்திரம் ெபறப்ப வதாக ம் 
குறிப்பிடப்ப கின்ற . ஆனால், இவ்வி  மாகாண மக்களின் 
ெபா ளாதாரத்ைத ேமம்ப த் கின்ற எந்தச் ெசயற்பா ம் 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சால் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைம மிகக் கவைலயளிக்கின்ற .  மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ ஆட்சிக்காலத்தில் கற்பிட் , த்தளம், சிலாபம் 
ஆகிய கைரேயாரப் பிரேதசங்களி ள்ள மீனவக் 
கு ம்பங்களி ந்  கல்வி கற்ற 150 இைளஞர்கைளத் 
ெதாி ெசய் , அவர்க க்கு ந ன ைறயிலான மீன்பி ப் 
பயிற்சிைய வழங்கி, வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் 
ஈ ப த்தியி ந்தார்கள். அவ்வா  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் 
இ க்கின்ற மீன்பி க் கு ம்பங்கைள - மீன்பி த் ெதாழிைல 
ைமயமாகக்ெகாண்  இயங்குகின்ற கு ம்பங்கைள ேசர்ந்த 
இைளஞர்கைளத் ெதாி ெசய் , அவர்க க்கு அவ்வாறான 
ெதாழிற்பயிற்சிகைள வழங்க இந்த அரசாங்கத்தினால் ஏன் 

யா ? என நான் இந்தச் சைபயிேல ேகள்வி எ ப்ப 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சான , மீன்பி த் ெதாழில் சார்பான பல 
நி வனங்கைள ம் கூட் த்தாபனங்கைள ம் 
ெகாண் க்கின்ற . இவற்றில், NARA, NAQDA, Ceylon 
Fisheries Corporation, Ceylon Fishery Harbours Corporation 
ேபான்றைவ உள்ளடங்குகின்றன. இந்நி வனங்கள் மற் ம் 
கூட் த்தாபனங்க க்கு ஒவ்ெவா  பணிப்பாளர் சைப 
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற . இவ்வாறான பணிப்பாளர் சைப 
எதி ம் தமிழர் எவ ம் நியமிக்கப்படவில்ைல. ன்றில் 
இரண்  பகுதி மீன்பி த் ெதாழில் அைமகின்ற வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதியான , தமிழ் மக்களின் ர் க வாழ்விடமாக 
இ க்கின்ற ; ெப ம்பாலானவர்கள் தமிழ் ேபசும் மக்கள் 

இ க்கிறார்கள். இவ்வா  இ க்ைகயில், இந்த அைமச்சின்கீழ் 
வ கின்ற நி வனங்கள் மற் ம் கூட் த்தாபனங்களின் 
பணிப்பாளர் சைபக க்கு ஏன், தமிழ் உத்திேயாகத்தர்கைள 
நியமிக்க யா ? இ  கடந்தகால அரசாங்கங்கள் ெசய்  
வந்த தவ . ஆகேவ, இந்தத் தவைறத் தி த் வதற்கு 
தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என்  இந்தச் சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமன்றி, மீன்பி த் திைணக்களத் க்கு உயர் 
அதிகாாிகள் நியமிக்கப்ப ம்ெபா , உள்ளக ாீதியாகேவ 
நியமனங்கள் இடம்ெப கின்றன. அந்நியமனங்க க்கு 
ெவளிவாாியாக விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப வதில்ைல. 
இதனால், திைணக்களத் க்கு ெவளிேய ள்ள  மீன்பி த் ைற 
சார்ந்த த்திஜீவிகள், கல்விமான்கள் 

றக்கணிக்கப்ப கிறார்கள்.  ெவளிவாாியாகத் திறந்த 
அ ப்பைடயில் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட் , அதிகாாிகைள 
நியமிக்கும் நைட ைற இல்லாைம ம் இதற்கு உாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்காமல் இ ப்ப ம் இந்த அைமச்சில் 
காணப்ப ம்  ெப ம் குைறபாடாகும். இதன் காரணமாக 
பணிப்பாளர், பிரதிப் பணிப்பாளர் ேபான்ற பதவிக்கான 
கடைமகள் பதில் கடைமயாளர்களாேலேய 
நிைறேவற்றப்பட் க் ெகாண் க்கின்றன. இதனால், 
கடந்தகால த்த சூழல் காரணமாக உள்வாங்கப்படாமல் 
இ க்கின்ற தமிழ் ச கம் பாதிக்கப்ப கின்ற . உதாரணமாக, 
கடந்த காலங்களில் த்த சூழைலக் காரணம் காட் , 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சி ள்ள பதவிக க்கு எங்க ைடய தமிழ் ச கத்ைதச் 
ேசர்ந்த பலர் உள்வாங்கப்படவில்ைல. அவர்களிடத்தில் 
ேபா மான கல்வித் தைகைமகள், திறைமகள் இ ந் ம் 
உள்வாங்கப்படாமல் இ ந்தார்கள். தற்ெபா , உள்ளக 
ாீதியாக பதவி உயர் கள் நைடெப வதனால், இன்  
அவர்கள் பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலைமக்கு 
ஆளாகியி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சான , திைணக்களங்கள், 
நி வனங்கள் மற் ம் கூட் த்தாபனங்களின் பணிப்பாளர் 
சைபக க்கான உயர் அதிகாாிகைள நியமிக்கும்ேபா  
உள்ளக  ாீதியாக மட் ம் நியமனங்கைள வழங்கா , 
ெவளிவாாியாக ம் விண்ணப்பங்கைளக் ேகாாி, அதி ந் ம் 
நியமனங்கைள வழங்குவதற்கு ன்வரேவண் ெமன நான் 
இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

அத்ேதா , இன்  மத்திய அரசாங்கத்தால் கைரவைல 
மீன்பி த்தல் ெசயற்பா  ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . அதாவ , 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு 
இதைன ேமற்ெகாள்கின்ற . உண்ைமயிேல கடேலார 
மீன்பி , உள்நாட்  மீன்பி  என்பன மாகாண 
சைபக க்குாியன. ஆனால், அதற்கான நியதிச் சட்டங்கைள 
உ வாக்காத காரணத்தால் மத்திய அரசு இதைன 
ேமற்ெகாள்கின்ற . கட ல் 12 ைமல் கடல் ரம் மாகாண 
சைபக்குாிய . இன்  கூ தலாக மீன்கள் பி க்கப்ப கின்ற 
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியான  வடக்கு மாகாணம், கிழக்கு 
மாகாணம் என்றவைகயிேல  இரண்  மாகாண 
அைமச்சுக்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . அங்கும் மாகாண 
கடற்ெறாழில் அைமச்சர்கள்  நியமிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
ஆனால், இன்  கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி அைமச்சு மத்தியிேல எல்லாவற்ைற ம் 
தன்னகத்ேத ைவத் க்ெகாண் ப்பதனால், மாகாண 
அைமச்சுக க்கு அதன் அதிகாரங்கைளக் ெகா ப்பதில் தவ  
விட் க்ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, இனிவ ம் காலங்களில் 
இந்த கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
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அைமச்சு, மாகாண கடற்ெறாழில்  அைமச்சுக டன்  
ெதாடர் ெகாண்  அவர்கைள ம் இைணத் க்ெகாண்  
ெசயற்பட ன்வரேவண் ெமன்  இந்த சைபயிேல 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

இன்  கைரவைலக்கான அ மதிப்பத்திரம் வழங்குவதில் 
மாகாண சைபகள் சம்பந்தப்ப வதில்ைல. மத்திய அரசின் 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு 
தமக்கு ேவண் யவர்க க்கு - ெகா ம்  ேபான்ற பகுதிகளில் 
வாழ்ேவா க்கு அதற்கான அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்கி 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு அ ப் வதனால், அங்கு 
வா கின்ற மீன்பி த்தைலத் ெதாழிலாகக் ெகாண்ட 
கு ம்பங்கள் மற் ம் ெதாழிலதிபர்கள் 
பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்நிைலயில் மாற்றம் 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். மாகாண அைமச்ேசா  ேசர்ந்  
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் இ ப்பவர்க க்கு 
இவற் க்கான அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ம்.  

இன்  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் 
ெவளியிடங்களி ந்  வந்  மீன்பி ப்ேபார் ெதாைக 
அதிகாித்தி க்கின்ற . கடந்த வ டம் 500க்கு 
ேமற்பட்டவர்கள் ெவளியிடங்களி ந்  அப்பகுதிக க்கு 
அ ப்பப்பட்டார்கள். இதனால் அப்பகுதிகளில் மீன்பி த் 
ெதாழிைலச் ெசய்   வாழ்பவர்கள் பாதிக்கப்ப கிறார்கள். இ  
ெதாடர்பாகப் பாரா மன்றத்தில் கடந்த வர  ெசல த் 
திட்டங்களின்ேபா ம் ஏைனய அமர் களின்ேபா ம் பல 
தடைவகள் நாங்கள் ேபசியி க்கின்ேறாம். எங்கி ந்  
அவர்கள் அ ப்பப்ப கிறார்கெளன்றால், இந்த கடற்ெறாழில் 
மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  அைமச்சின்  
ெசயலாளாினாேலா, பணிப்பாளாினாேலா, ஏன்! 
அைமச்சராேலா, பிரதியைமச்சராேலா தங்க க்கு 
ேவண் யவர்களின் ெபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்  மாவட்டக் 
காாியாலயங்க க்கு அ ப்பப்ப கின்றன. பின்னர்  
உாியவர்கள் அங்குள்ள இடங்க க்கு மீன்பி த் ெதாழில் 
ெசய்ய அ ப்பப்ப கிறார்கள். அவர்க க்கு உத வதற்காக 
அங்கி க்கின்ற இரா வத்தின ம் இரா வப் லனாய் ப் 
பிாிவின ம் பின் லத்தில் ெசயற்ப கிறார்கள். இந்தச் 
ெசயற்பா  மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சிக் காலத்தி ந்  
நிலவிவ கிற . இதைன நாங்கள் கடந்த காலங்களாக 
அ பவித்  வ கிேறாம். ஆகேவ, நல்லாட்சிெயன்  
கூ கின்ற இந்த ைமத்திாி அரசாங்கம் இதைன மாற்ற 
ேவண் ம். ெவளியிடங்களி ந்  வ ைகதந்  எங்கள  
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் பாாிய மீன்பி த் ெதாழிைலச் 
ெசய்பவர்கைள அங்கி ந்  ெவளிேயற்றி, எங்கள் பகுதி 
மீனவர்கள் அங்கு மீன்பி த் ெதாழிைலச்ெசய்  தம   
வாழ்வாதாரத்ைத ம் ெபா ளாதாரத்ைத ம் 
கட் ெய ப் வதற்கு குறித்த அைமச்சு நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ெமன்  அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன்.  

அ தவிர, மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயிேல அங்கு 5 மீன்பி  காைமத் வக் 
கு க்கள் இ க்கின்றன. த் க் குளிப்பதற்கும் கடலட்ைட, 
சிப்பி பி ப்பதற்கும் ெவளியி ந் தான் ஆட்கள் 
வ கிறார்கள். அவர்கள் காைமத் வக் கு ேவா  
ேசர்ந் தான் இயங்கேவண் ெமன்  வர்த்தமானியில் 
குறிப்பிடப்பட் க்கிற . ஆனால், இவர்கள் எந்த 

காைமத் வக் கு வின் அ மதிையப் ெபற்றதாக ம் 
ெதாியவில்ைல. காைமத் வக் கு க்குத்தான் 

அ மதிக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், 
அந்த காைமத் வக் கு ைவ ம் மீறி கடற்ெறாழில் அைமச்சு 
இவ்வாறான ெதாழில்க க்கு ெவளியாட்கைள 
அ ப் கின்ற . ஆகேவ, இைத உடன் நி த்த 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம்.  குறிப்பாக வாகைர, 
குச்செவளி, ல்ேமாட்ைட, ல்ைலத்தீ  ேபான்ற கைரேயாரப் 
பகுதிகளில் அவர்கள் அேனகமாகத் தங்கிநின்  இந்தச் 
ெசயற்பாட்ைடச் ெசய்கிறார்கள். இவற்ைற நி த்த 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  இந்த சைபயிேல 
அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இன்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
ெப ம்பாலான பகுதிகள் இறால் வளர்ப் க்காகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அதற்காக 200 - 300 ஏக்கர் 
காணிகள் ெபறப்பட் க்கின்றன. அந்தக் காணிகளில் 
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற இறால் வளர்ப் த் திட்டத்திற்கான 
அ மதிைய அைமச்சர் அவர்கள் தன  ஆதரவாளர்க க்கு 
அல்ல  ஆதரவான கம்பனிக க்குக் ெகா க்கின்றார். 
அதனால் எங்க ைடய இறால் வளத்ைத ெவளியி க்கின்ற 
கம்பனிகள் சுரண் க்ெகாண்  ெசல்கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இறால் வளர்ப் த் திட்டத்ைத 
ஏற்ப த் வதாக இ ந்தால், அந்தப் பகுதியில் வா கின்ற 
மக்க க்கு குைறந்த  ஓர் ஏக்கர் தமாவ  காணிைய 
வழங்கி அவர்கைள ஊக்குவித் , அதைன ேமற்ெகாள்ளச் 
ெசய்ய ேவண் ம். அதன் லமாக அவர்கள  
வாழ்வாதாரத்ைத ம் ெபா ளாதாரத்ைத ம் ேமம்ப த் கின்ற 
நடவ க்ைகைய அரசாங்கம் எ க்கேவண் ம். 
அைதவிட் விட் , குத்தைகக்ெகன்  ெசால்  ெவளியாைரக் 
ெகாண் வந்   எங்கள  பகுதியிேல இறால் வளர்ப் த் 
திட்டத்தில் அமர்த்தி, அவர்களால் எங்கள  வ மானம் 
சுரண்டப்ப வதற்கு ஒ ேபா ம் அ மதிக்க யா  
என்பதைன இந்தச் சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , 
இதைன  இந்த அைமச்சு உடன யாக நி த்த 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ தவிர, கடந்த காலங்களிேல எங்கள  பகுதியிேல 
ெபா வாக மீன்பி ச் சங்கங்கைள மீன்பி க் கூட் ற ச் 
சங்கங்கள்தான் பதி ெசய்  பராமாித்  வந்தன. ஆனால், 
கடந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சிக் காலத்தில் அந்த ைறைய 
மாற்றிவிட்  மீன்பி க் கிராமச் சங்கங்கைள அைமத்தார்கள். 
இந்த மீன்பி க் கிராமச் சங்கங்கள் மத்திய மீன்பி க் கிராமச் 
சங்கத் க்கு பணம் அ ப்ப ேவண் ம்.  
 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් 

අදහසට මටත්  පුංචි අදහසක් එකතු කරන්න අවස්  ථාවක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද? ෙමොකද, ෙමය ඉස්සන් කර්මාන්තයට ඉතාම වැදගත් 
කාර ණයක්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි , ඔබතුමාට සිංහල භාෂාව ෙත්රුම්ගන්න 

පුළුවන්ද?  
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ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ 
ෙහක්ෙටයාර 4,500ක විතර පමාණයක ඉස්සන් කර්මාන්තය 
ව ාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහිදී ඔබතුමන්ලා වාෙග්ම අපිත් හඬක් 
නැඟුවා , කුඩා පරිමාණෙයන් කර්මාන්තය කරන අයට - අක්කර 
භාගයක, අක්කරයක ඉස්සන් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයට- 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි ෙම් නිසා තමයි ෙමම කර්මාන්තය 
පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ, වයඹ පළාත තුළ කඩා වැටුෙණ්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශෙය් ෙමය කරන්න හැකියාව 
තිෙබනවා නම්, විශාල වශෙයන් මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන්, 
අඩුම ගණෙන් අක්කර 5කවත් ඉඩමක් කරන්න පුළුවන් අයට 
විතරක් එය කරන්න අවස් ථාව ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා.        

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
Okay. நன்றி, உ ப்பினர் அவர்கேள!  

கடந்த காலங்களிேல மீன்பி த் ெதாழிலாளர் சங்கங்கள் 
மீன்பி க் கூட் த்தாபனத்தில்  பதி  ெசய்யப்பட்டன. 
கூட் ற  அைமப்  அதைன நடத்தி வந்த . ஆனால், கடந்த 
ஆட்சியில் இந்த ைறைய மாற்றி கிராமிய மீனவர் அைமப்  
என்ற ஒன்  ெதாடங்கப்பட்ட . இதன் லம் ெபறப்ப ம் 
பணம் ெகா ம்பி ள்ள ஓர் அைமப் க்கு வழங்கப்பட்ட . 
இந்த நிதிையப் ெப ம் தைலைம அைமப்பின் தைலவர், 
ெசயலாளர் ேபான்ேறார் யார் என்ப  குறித்த கிராமிய 
அைமப் க்க க்குத் ெதாியா .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
Sir, I have been given 20 minutes.  

எனேவ, இந்தக் கிராம அைமப் க்கள் மாற்றப்பட 
ேவண் ம். ஏெனன்றால் இந்தக் கிராம அைமப் க்கைள 
ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்ேகா அல்ல  பதி ெசய்  
நைட ைறப்ப த் வதற்ேகா எந்தப் ெபாிய அைமப் ம் 
ெசயற்ப வதாக இல்ைல. ஆகேவ, மீண் ம் கூட் ற  
அைமப்பின்கீழ் இதைனக் ெகாண் வர ேவண் ம். ன்பி ந்த 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கள் தங்கள  நலன் க திேய இந்தச் 
ெசயற்பாட்ைட ேமற்ெகாண்டார்கள். ஆனால், இந்த 
நல்லாட்சியில் இந்த நிைலைம ஏற்படக்கூடா . கூட் ற  
அைமச்சின் நிர்வாகத்தின்கீழ் இ  ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்திேல இந்திய அரசாங்கம் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் வாகைரப் பிரேதசத்தி ள்ள மீனவர்க க்கு 17 
ெபாிய 'அ யா' படகுகைள வழங்கிய . ஆனால், அைவ  
குறித்த மீனவச் சங்கங்க க்கு ஒ ங்கான ைறயில் 
ைகயளிக்கப்படவில்ைல. அதில் நிைறய அரசியல் 
தைலயீ கள் இ ந்தன.  அப்ேபா  மாகாண தலைமச்சராக 
இ ந்தவ ம் தற்ேபா  கூட் ல் இ க்கின்றவ மான 
'பிள்ைளயான்' என்  ெசால்லப்ப கின்ற சந்திரகாந்தன் 
அவர்கள் அதில் ரண அதிகாரத்ைதப் 
பயன்ப த்தியி க்கின்றார். வாகைரப் பிரேதசத்தி ள்ள 
பனிச்சங்ேகணிையச் ேசர்ந்த மாகாண சைப உ ப்பினர் 

நாக ங்கம் திரவியம் என்பவர் தன  சேகாதரர் மற் ம் 
உறவினர்க க்கு 7 'அ யா' படகுகைளக்  
ெகா த்தி க்கின்றார். இைவ எல்லாேம இந்திய அரசாங்கம் 
வழங்கியைவ. இவ்வா  கு ம்பத்தவர்க க்கு 
வழங்குவதற்காகவா, இந்திய அரசாங்கம் இந்தப் படகுகைள 
வழங்கிய ? என்  நான் ேகட்கின்ேறன். மீனவர் சங்கம் என்ற 
ெபயாில் சும்மா பதி கைளக் காட் விட்  அவர்கள் அைதச் 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு வழங்கி ள்ளார்கள். இ  சார்பாக 
நாங்கள் குறித்த மீனவர் கூட் ற  அைமப் க்களிடம் 
ேகட்டேபா , குறித்த ஆவணம் தங்களிடம் இல்ைல என்  
கூறினார்கள். ஆனால், இப்ெபா  நாங்கள் இந்த 
விபரங்கைளப் ெபற்றி க்கின்ேறாம். குறித்த 17 படகுகளில் 
ெப ம்பாலானைவ விற்கப்பட் க்கின்றன. ஆகேவ, 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதற்காக இந்திய அரசாங்கம் வழங்கிய இந்தப் 
படகுகைள விற்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்த  யார்? ஏன், 
குறித்த திைணக்களம் இதில் நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல? 
என நான் வினாெவ ப்ப வி ம் கின்ேறன். கடந்த 
காலங்களி ம் நான் இ  பற்றிப் பாரா மன்றத்தில் 
ேபசியி க்கிேறன். ஆகேவ, இந்தப் படகுகைள மீளப்ெபற் , 
அவற்ைற உாிய அைமப் க்களிடம் ைகயளிக்கேவண் ம். 
அந்த அைமப் கள் சுதந்திரமாக இயங்க நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம். கடந்த காலத்தில் இ ந்த ஆட்சி ைற 
மாதிாி இ க்கக்கூடா .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have only one more minute. 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ஆகேவ, இதில் கவனம் ெச த் மா  அன்பாகக் 

ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , எங்க ைடய மாவட்டத்திேல மட்டக்களப்  
நகாில் 'ஐஸ்' ெதாழிற்சாைலெயான்  இ க்கின்ற . 
இத்ெதாழிற்சாைலயில் இ க்கின்ற "ஐஸ்" தயாாிப்  
இயந்திரமான , ஒல்லாந்தர் காலத் க்குாியதாகும். அதைன 
மீன்பி க் கூட் த்தாபனம் பராமாித்  வந்த . இன்  அந்த 
இயந்திரம் ப தைடந்தி க்கின்ற .  இதனால், மீனவர்கள் 

ர இடங்க க்குச் ெசன்  கூ ய விைல ெகா த் , 'ஐஸ்'  
இைனப் ெபறேவண் யி க்கின்ற . ஆைகயால், 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சு இந்த இயந்திரத்ைத உடன யாகத் தி த்திக் 
ெகா க்கேவண் ம். அதற்கு ஆளணியினர் 
நியமிக்கப்பட் ப்பதால் அந்தத் ெதாழிற்சாைலயி டாக 
மீன்பி க் கூட் த்தாபனம் சிறப்பாக இயங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என் ம் இந்தச் சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நான் இங்கு ேபாக்குவரத்  அைமச்சு ெதாடர்பாக ம் சில 
விடயங்கைளக் கூறேவண் ம். ஆகேவ, ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன் ம் ஒ  
நிமிடம் தா ங்கள்!  

வாைழச்ேசைன bus depotவிேல ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் 
சாரதிகள் நியமிக்கப்பட் ந்தார்கள். அவர்கள் இப்ெபா  
நி த்தப்பட் க்கிறார்கள். இதனால், வாைழச்ேசைனயில் 
ஒ  நாைளக்குச் சராசாியாக 5 பஸ் வண் கள்கூட இயங்க 
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யாமல் இ க்கின்றன. ஆகேவ, ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் 
அவர்கள் நான்கு வ டங்களாக ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் 
பணியாற்றிய இந்தச் சாரதிக க்கு உடன யாக நிரந்தர 
நியமனம் வழங்குவேதா , அங்கு பற்றாக்குைறயாக 
இ க்கின்ற நடத் னர் பிரச்சிைனைய ம் தீர்த் ைவக்க 
ேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், அங்கு 
கட் ட வசதி மிகக் குைறவாகக் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
வாைழச்ேசைன bus depot க்கான கட் ட வசதிைய 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பேதா , அங்கு பாவிக்க யாத 
நிைலைமயில் இ க்கின்ற வாகனத் தி த்தகத்ைத ம் சிறந்த 

ைறயில் அைமத் க்ெகா ப்பதற்கு ேபாக்குவரத்  அைமச்சு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

அத்ேதா , வாகைர  bus depotவான ,  தற்ெபா , உப 
depotவாக இ க்கின்ற . அதைன depotவாகத் 
தர யர்த்தேவண் ம். வாகைரயில் இ க்கின்ற bus 
depot க்கான காணி ெவள்ளத்தில் ழ்கியி க்கின்ற . 
ஆகேவ, அதற்குக் "ெகாங்கிாீட்" இட் ப் னரைமப்பேதா , 
அங்கு engine இல்லாமல் இ க்கின்ற ன்  பஸ்க க்கு 
engineகைள வழங்கேவண் ம் என் ம் ேகட் , என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති.   

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

[අ.භා. 1.40] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා අවස්ථාෙව් 
විනාඩි කීපයක් ෙහෝ අදහස් දක්වන්න මට අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

 පවාහන අමාත ාංශයත් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශයත් 
ඒකාබද්ධ කිරීම ඉතාම වැදගත්. නමුත් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
සහ මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ෙම් අමාත ාංශෙයන් ෙවන් කිරීම 
නිසා අපට බලවත් සැකයක් මතු ෙවනවා කියන එකත් මෙග් 
කථාව ආරම්භ කරද්දී කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක සංවර්ධනය සඳහා 
පවාහනය වැදගත්. ඒ වාෙග්ම පවාහන ෙසේවාව දියුණු කරන්න නම් 
ෙම් රෙට් මහා මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම වැදගත් ෙවනවා.  
ඒ නිසා තමයි පසු ගිය රජය මහා මාර්ග, පළාත් මාර්ග සහ අතුරු 
මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දැවැන්ත මුදල් පමාණයක් ෙයොදවා 

මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමට කියා කෙළේ. ෙම් මඟින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එක් පැත්තකින් කාලය සහ මුදල් ඉතිරි 
කර ගැනීම පමණක්ම ෙනොෙවයි, ලංගම බස ් ගත්ෙතොත්, ඒවා 
නඩත්තුවට යන වියදමත් අඩු ෙවනවා කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ෙකෙසේ ෙවතත් පසු ගිය රජය ලංගම ෙවනුෙවන් ලබාගත් නව 
බස් රථ සංඛ ාව මඟින්  සහ ලබාගත් දුම්රිය මැදිරි හා දුම්රිය 
එන්ජින් මඟින් අද පවාහන පද්ධතිය යම්තාක් දුරකට සාර්ථක 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, මා නිෙයෝජනය 
කරන රඹුක්කන ආසනෙය් රඹුක්කන දුම්රිය ස්ථානය පසු ගිය 
කාලෙය් වැඩිදියුණු කරලා, අලංකාර දුම්රිය ස්ථානයක් බවට, 
ජනතාවට නිසි පරිදි ෙසේවාවන් ලබාගන්න පුළුවන් දුම්රිය 
ස්ථානයක් බවට පත් කරන්න හැකියාව ලැබුණු බව. අපෙග් 
කෑගල්ල දිස්තික්කයටම, ඒ පළාතටම, තිෙබන එකම දුම්රිය 
ස්ථානය තමයි රඹුක්කන දුම්රිය ස්ථානය. ඒ පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඒ දුම්රිය ස්ථානයට දුම්රිය ෙකෞතුකාගාරයක් පවා ලබා ෙදන්න 
හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

අද විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ 
කාරණය කියද්දී අෙප් ගරු පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත තුමා ගරු සබා ගැෙබ් සිටියා නම් ෙහොඳයි.    අද දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවකයන් පසුගාමී මානසිකත්වයකින් වැඩ කරන්ෙන්. ඒකට 
ෙහේතුව තමයි පසු ගිය මැතිවරණවලින් පස්ෙසේ ඔවුන් 
තනතුරුවලින් ඉවත් කරලා, කාර්යාලවලින්  ඉවත් කරලා, ස්ථාන 
මාරුවීම් කරලා ෙද්ශපාලන වශෙයන් පළි ගැනීම් සිදු කර තිෙබන 
එක. ඒ නිසා අද ඒ ෙසේවකයන්ට  ෙනොෙයකුත් ගැටලුවලට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මට කථා කිරීමට තිෙබන කාලය අඩු 
නිසා ඒ පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛනයත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

අද ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී පවාහන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් 
කියන්න තිෙබන විෙශේෂම කාරණය තමයි, පරිසර හිතකාමී වාහන 
භාවිතය සම්බන්ධ කාරණය. එක පැත්තකින්, ෙම් අය වැෙයන් 
ෙම් රෙට්වත්, ෙම් ෙලෝකෙය්වත් නිපදවපු නැති වාහන සඳහා බදු 
අඩු කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් භාවිත කරන පරිසර හිතකාමී 
වාහන වන ඉෙලක්ටික් වාහනවල, හයිබිඩි වාහනවල බද්ද වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම අෙප් රෙට් පවාහන ක්ෙෂේතයට 
දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබා ෙදන තී  ෙරෝද රථ විදුලිෙයන් 
ධාවනය කිරීම සඳහා පරිවර්තනය කිරීමට රුපියල් එක්ලක්ෂ 
පනස්දහසක සහන ණයක් ලබා ෙදනවා කියලා තිෙබනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් බලද්දී ෙම් පැනවූ බදුවලින් පස්ෙසේ  තී ෙරෝද 
රථයක මිල රුපියල් එක්ලක්ෂ පනස්දහසකින් පමණ වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව සලකා බලන්න කියලා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම පවාහන ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මට ලැබුණු ෙම් ෙකටි කාලය තුළ අද මම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, සිවිල් ගුවන් ෙසේවාව පිළිබඳවයි. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙද්ශපාලන කුහකකම් මත මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වසා දැමුණා. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ වී ගබඩා කරන්න කටයුතු කළා. ඒ කරපු වැෙඩ් අපි 
අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කරපු වැෙඩ් ඉතාම වැරදි වැඩක් 
හැටියට තමයි අපි දකින්ෙන්. ෙමතැන වී ගබඩා කළා නම් ඊට වඩා 
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[ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙහොඳයි කියලා අපි හිතනවා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා  මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
නැවතත් ආරම්භ කරලා, අද නැවතත් ගුවන් යානා ෙගොඩ 
බස්වන්න කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. 
ඉංජිෙන්රුවකු  ෙලස ෙම් ක ්ෙෂේතෙය් රැකියාවක් කරපු ෙකනකු 
හැටියට මම දන්නවා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ තිෙබන 
වැදගත්කම. ෙම් ගුවන් ෙතො ටුෙපොෙළේ අවශ තාව හඳුනා ගත්ෙත් 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරයා 
ෙවන්නත් කලින් කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. එතුමාෙග් මැදිහත් වීම තුළින් තමයි අපට ඒ ව ාපෘතිය 
යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගන්න හැකියාව ලැබුෙණ්.  

දකුණු මුහුෙද් ඉඳලා කිෙලෝ මීටර 300ක් පමණ ඈතින් පිහිටලා 
තිෙබන ජාත න්තර මුහුදු මාර්ගය -ෙලෝකෙය් බටහිර සහ 
නැ ෙඟනහිර යා කරමින් ෙනෞකා ගමන් ගන්නා මාර්ගය- ඉලක්ක 
කරෙගන තමයි එක පැත්තකින් ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඉදි 
කරන්න කටයුතු කෙළේ. අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, හදිසි 
අවස්ථාවකදී අපට ෙදවන ගුවන් පථයක අවශ තාව තිබුණා. 2001 
වසෙර්දී කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට ෙකොටි තස්තාවදීන් ෙබෝම්බ පහාරයක් එල්ල කළ 
අවස්ථාෙව්දී  ෙම් රෙට් ගුවන් යානා ෙගොඩ බස්වන්න හැකියාවක්, 
තැනක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ යානා සියල්ලම ඉන්දියාවට යවන්න 
සිද්ධ වුණා. නමුත් අද ෙම් ෙදවන ගුවන් පථය තිෙබන නිසා, 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වසා දමා තිබුණු ෙකටි කාලය තුළදී 
පවා  මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගුවන් යානා ෙගොඩ බැස්සුවාය 
කියන එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙනොෙයකුත් සංචාරක කටයුතු, බංකරින් කටයුතු සඳහා අපට ෙම් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා, 
ෙමය රැක ගැනීම අපි - ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම වග කීමක් කියලා. ඒ 
සඳහා අවශ  වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න අද ගරු 
ඇමතිතුමා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කිරීම ෙහොඳයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියා සිටිනවා.  

ඊට අමතරව ෙමම ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ගුවන් යානා නඩත්තු 
ආයතන, ගුවන් යානා නිර්මාණය කරන ආයතන තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම විද ාත්මක කටයුතු සඳහාත් ෙමම ගුවන් පථය ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්, කිෙලෝ මීටර 3.5ක -මීටර 3,500ක- ගුවන් පථයක් 
තිෙබන නිසා. ෙම් කලාපෙය් නැති space shuttle ෙගොඩ බැස්වීම 
සඳහාත් ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙහොඳ මුදලකට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්.  

අද ෙම් රජය ලක්ෂ 10ක් රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවාය  කිව්වා. නමුත් ඒ සඳහා සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැහැ. අපි ෙයෝජනා කරනවා, රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට හරි යන 
ආකාරෙයන් අෙප් තාක්ෂණ නිලධාරින්  -aircraft technician - 
පුහුණු කිරීම සඳහා ෙමම සථ්ානය භාවිත කරන්න කියලා.  අද ශී  
ලංකන් ගුවන් සමාගම සතු කුඩා පාසලක් තිෙබනවා. නමුත් ඒක 
පමාණවත් මදි. ඒ නිසා ෙමම ස්ථානෙය් aircraft technician  
පුහුණු කිරීම සඳහා නව පාසලක් ආරම්භ කරන්න ඔබතුමා කටයුතු 
කෙළොත්, ඒ තුළින් අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න 
පුළුවන්ය කියන කාරණය පිළිබඳවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ තිබුණු ෙහොඳ 
සහ නරක සම්බන්ධෙයන් සංසන්දනය කරද්දි එහි තිෙබන ගැටලු 
පිළිබඳව අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා.  

ෙමහි පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු එක ගැටලුවක් තමයි,  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ මඟීන්ට සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ෙසේවකයන්ට  
පවාහනය සම්බන්ධෙයන්  තිබුණු ගැටලුව. අද වන විට එම 
පවාහනෙය් ගැටලුව තවත් දුර දිග ගිහින් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ  ෙසේවය කරන අයෙග් පවාහන 

පහසුකම් මුළුමනින්ම නවත්වා තිෙබනවා.  ෙම් පිළිබඳවත් සලකා 
බලන්න. අපට තවත් ගුවන් යානා සමාගම් ෙගෙනන්න ඕනෑ නම්,  
අෙප් බස් රථ ඇතුළු අෙනකුත් පවාහන පද්ධතිය සාර්ථක කරන්න 
කටයුතු ෙයොදන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ  ෙසේවය 
කරන  අෙප් දිස්තික්කෙය් -කෑගල්ෙල්-  ඉඳලා, මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් ඉඳලා  හැමදාම උෙද්, සවස ෙසේවයට යන එම 
ෙසේවකයන්ෙග් පවාහන පහසුකම්  අද නවත්වලා තිෙබනවා.  අද 
එහි  පවාහන පහසුකම් කියාත්මක වන්ෙන්  වරකාෙපොළ දක්වා 
පමණයි.  ඉතින්  ෙම් පිළිබඳවත් විමසා බලා කටයුතු කරන්න 
කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් සමාගම අද වන විට -2015 
වර්ෂෙය්දී- රුපියල් බිලියන 1.5ක ලාභයක් ලබලා තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. සුදු අලිෙයක් යයි කියලා කියන මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ සඳහා ලබා ෙගන තිෙබන ණය සියල්ලක්ම ෙගවලා 
අවසන් වුණාමත් රුපියල් බිලියන 1.5ක ලාභයක් ලබලා 
තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් සෑම වර්ෂයකදීම වැඩ කරන 
නිලධාරින්ට, ෙසේවකයන්ට පසාද දීමනාවක් ලබා දුන්නා. නමුත් 
ෙම් වර්ෂෙය් දී එම පසාද දීමනාව කපා හැරලා තිෙබනවා. ඉහළ 
නිලධාරින්ට ලබා ෙදන පවාහන දීමනා වාෙග්ම,  අෙනකුත් 
නිලධාරින්ටත් ෙම් පසාද දීමනාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා.  
ෙමොකද,  එම පෙද්ශෙය් සිටින කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
ෙසේවය කරන ෙබොෙහෝ පිරිසක් නත්තල සමරන කෙතෝලිකයන්. 
එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම  ඒ පසාද දීමනාව ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්නය කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම අය වැෙය්දී 
සඳහන් වුණා ground handling සඳහා ලබා ෙදන මුදල කපා 
හරිනවා කියලා. නමුත් ශීලංකන් ගුවන් සමාගම ෙහෝ එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් ගුවන් සමාගමක ground handling වලට ලබා 
ගන්නා මුදල කපා හැරිෙයොත්, ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම තවත් 
අලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවනවා කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම අමාත ාංශය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
හැකියාව ලැෙබන්න කියලා අපි ඔබතුමාට සුබ පතනවා. නමුත් 
ෙම් තිෙබන ෙද්ශපාලන කුහකකම් නැති කරලා, ෙම් ක්ෙෂේතය 
තුළින් ඉදිරියට යන්න හැකියාව ලැෙබයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ඉතිහාසය විසින් 
මත්තල ව ාපෘතිෙය් සාර්ථකත්වය  ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා 
කියන එකත්  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  මීළඟට, ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා.  

 
[අ.භා. 1.50] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ අමාත වරුන්, 

මන්තීවරුන් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශය සහ 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශය ගැන කථා කළා. 
එම නිසා මා  මූලික වශෙයන් වරාය හා නාවික කටයුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වරාය හා නාවික 
කටයුතු අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට 
විශාල හඬක් නඟපු, විශාල සැක සංකාවන් මතු කරපු 
කණ්ඩායමක්. ෙම් වරාය දියුණු කර,  රෙට් ආර්ථික මර්මස්ථානය 
හැටියට වරාය පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකෙසේද,  ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව 
අය වැය තුළින්  ගමන් කරන්ෙන් ෙකොතැනටද කියන කාරණා 
පිළිබඳව  අදහසක් ලබා ගැනීම වැදගත් කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, එදා ලලිත් ඇතුළත් මුදලි 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් තමයි ලංකාෙව් ආර්ථිකයට ෙකොළඹ 
වරාෙය් තිෙබන වටිනාකම දැෙනන්නට පටන් ගත්ෙත් කියන එක 
අපට ෙහොඳට මතකයි.  2014 වර්ෂෙය්දී ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් - GDP එෙකන්  - සියයට 13ක් ෙම් නාවික 
කටයුතුවලින් තමයි අපට එකතු වුෙණ්  කියන එක අමතක 
කරන්න එපා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් වරාය කටයුතුත් 
එක්ක බලද්දි පසු ගිය කාලෙය්, පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළින්  සිදු වුණු 
ෙද්වල්  එකක් ගැන විතරක් මම කියන්නම්. ෙමොකද,  මඩ ගගහා 
ඉන්න ගිෙයොත් මට ෙම් ලබා දිලා තිෙබන විනාඩි 10ක කාලය මදි 
නිසා. ඒ නිසා  මම එකම එක ෙචක් පතක් පමණක් සභාගත* 
කරනවා.  අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන කිව්වාද දන්ෙන් 
නැහැ.  

CICT  කියන terminal එෙකන් පමණක් පුෂ්පා රාජපක්ෂ 
කියන Foundation එකට දීපු රුපියල් මිලියන 19ක cheque එකක 
ඡාය පිටපතක් මම  සභාගත කළා.  පසු ගිය කාලෙය් පැවැති 
ආණ්ඩුව වරාෙය් මුදල්වලින් තමන්ෙග් පදනම්වලට මුදල්  ලබා 
ගත් ආකාරය  තමයි ෙම්වායින් ෙපෙනන්ෙන්  කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. වරාය කියන්ෙන්  අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ඔසවා තබන්න පුළුවන් ආයතනයක්. අද ෙලෝකෙය් 
busiest, එෙහමත් නැත්නම් වැඩිෙයන්ම අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන, වැඩිෙයන්ම කාර්ය බහුල වරායන් 30න් එකක් තමයි 
ලංකාෙව් වරාය කියන එකත් අමතක කරන්නට එපා.  ෙලෝකෙය් 
තිෙබන වැඩිම containers පමාණයක්,   එෙහම නැත්නම් TEUs - 
අඩි 20 containersවලට තමයි, TEUs කියන්ෙන් - මිලියන 35ක් 
කරනවා, ෂැංහයි කියන වරාය. ෙලෝකෙයන් ෂැංහයි වරාය තමයි 
මිලියන 35ක් TEUs කරන්ෙන්. ෙලොව පළමුවැනි තැනට ඇවිත් 
තිෙබන වරාය එයයි. ෙදවැනි තැනට තිෙබන්ෙන්, සිංගප්පූරු 
වරාය. තුන්වැනි තැනට තිෙබන්ෙන්, ෙශන්ෙසන් කියන චීනෙය් 
වරාය.  ලංකාෙව් අපි ඉන්ෙන් තව ෙගොඩාක් පහළින්. නමුත් 20 
වැනි ස්ථානෙය් ඉන්ෙන්, ජකර්තා නුවර තිෙබන වරාය. ඒක 
මිලියන 6ක් කරනවා. ලංකාෙව්ත් පසු ගිය වසර ෙවනෙකොට  
මිලියන 4.9ක්,  ඒ කියන්ෙන් මිලියන පහකට කිට්ටු ෙවන්න කර 
තිබුණා.   ඒ අනුව ලංකාවත් ඒ සම්බන්ධෙයන් විශාල පවණතාවක් 
ලබා තිෙබන බව ෙපනී යනවා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය 
ෙම්කයි. ලංකාෙව් වරායට ඉදිරිෙය්දී අභිෙයෝගයකට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවනවා. අපි ෙම් අභිෙයෝගයට සූදානම් වුණු විධිය 

තමයි, මම දකින ෙබොෙහොම සුබවාදී ෙදය. අෙප් ගරු මුදල් 
අමාත තුමා ෙමවර අය වැෙය්දී ආෙයෝජකයන් ගැන කථා කළා.  
හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා, අපි දැක්කා.  හම්බන්ෙතොට වරාය 
හදනෙකොට අපි කෑගැහුෙව් හම්බන්ෙතොට වරාය හදනවාට 
විරුද්ධව ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට වරාය හදපු කමයට විරුද්ධවයි  
අපි කෑගැහුෙව්. ගත්ත ණය පමාණයට විරුද්ධවයි  අපි කෑගැහුෙව්. 
හදපු තැනට, එහි තිබුණු ෙනොෙයකුත් අකමිකතාවලට තමයි අපි 
විරුද්ධ වුෙණ්. මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට 
වරාය වටපිටාවට ආෙයෝජකයන් ආෙව් නැහැ කියලා අපි හැම දාම 
කිව්වා. ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැහැ කියලාත් අපි කිව්වා. නමුත් අෙප්  මුදල් අමාත වරයාෙග් 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගැනීෙම් වැඩසටහනක් 
අපි ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ආෙයෝජකයන් අවශ  ෙවන්ෙන් ඇයි?  

ලංකාෙව් වරාය පිළිබඳව වැඩසටහන්වල අෙප් business  
පදනම තිෙබන්ෙන්,  transshipment කියන ව ාපෘතිය තුළිනුයි. 
අෙප් ලංකාෙව් export-import එක ඒ තරම් නැහැ. ආනයනය-
අපනයනය ඒ තරම් නැහැ. අෙප් වරාය ව ාපෘතිය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, පිට රටවලින් ෙගනැල්ලා තිෙබන containers 
ලංකාෙව් බාලා ෙපොඩි නැව්වලට දමා ඉන්දියාව, පාකිස්ථානය 
වාෙග් රටවලට යවන ව ාපෘතියක්.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඉන්දියාෙව්ත් 
වරායන් කිහිපයක් දියුණු ෙවමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
විසින්ජම්, වාලර්පඩම් කියන වරායන් දියුණු වුෙණොත්, ලංකාෙව් 
ෙකොළඹ වරායට ඉදිරිෙය්දී පුංචි අභිෙයෝගයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  අෙප් අලුත් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ආෙයෝජකයන් 
ආකර්ෂණය කර ගන්නා විශාල වැඩ පිළිෙවළකට යාමට සූදානම් 
ෙවන්නට ඕනෑ. අෙප් Eastern region එෙක් port එක හැදුණාට 
පසුව; අලුත් වරාය terminal එක හැදුණාට පසුව අපිට මිලියන 
දහයක් TEUs කරන්න පුළුවන් විධිෙය් පවණතාවක් ඇති ෙවනවා. 
නමුත් එම පවණතාව ඇති වුණත්, අෙප් business එක අඩු 
වුෙණොත්, අපි අලුතින් හිතුෙව් නැත්නම්; අපි අලුත් තාක්ෂණයට 
ගිෙය් නැත්නම්; අපි අලුත් ආෙයෝජකයන් ෙගනාෙව් නැත්නම්,  
ඉදිරිෙය්දී වරාය ව ාපෘතිය රැක ගන්නට අපට බැරි ෙවනවා. ඒ 
නිසා අපි ඉතාමත්ම අලුත් විධිෙය් ආෙයෝජකයන් ෙගෙනන්නට 
ඕනෑ.  

විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙගන්වන 
එකට විරුද්ධව කෑගහපු ආකාරය මම දැක්කා. සුද්දන්ට 
විකුණන්න යනවාය කිව්වා; 99 අවුරුද්දකට බදු ෙදන්න යනවාය 
කිව්වා. නැහැ. ඉස්සර කෙළේ ෙමොකක්ද? හම්බන්ෙතොට වරාය වෙට් 
- අෙප් ඉස්සර හිටපු සභාපතිතුමා එකක්වත් අත හැරිෙය් නැහැ. 
ඔක්ෙකෝම ආණ්ඩුවට බදා ගන්න බැලුවා. ආණ්ඩුවට බදාෙගන 
කිසිම ෙකෙනකුට දුන්ෙන් නැහැ. ව ාපාරිකෙයෝ ඇවිල්ලා 
proposals දුන්නා,  ඒවා ගත්ෙත්ත් නැහැ. ෙකොමිෂන් ඉල්ලුවා. 
ෙකොමිස් ගහ ගහා ඉන්න හැදුවා. අන්තිමට ආපු ෙකෙනකුත් නැහැ; 
කරපු ව ාපෘතියකුත් නැහැ; හම්බන්ෙතොට වරාය සුදු අලිෙයක් 
වාෙග් එෙහමම තිබුණා. ඔන්න, දැන් ආෙයෝජකයින්ට එන්න 
කියලා තිෙබනවා. අනූනව අවුරුදු බද්දට හරි දුන්ෙනොත් තමයි,  
ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ව ාපෘති හදලා, bunkering port එකක් 
හැටියට ඒවාෙය් ටැංකි ටික සාදා ගැනීම තුළින් free port එකක 
තිෙබන වටිනාකම එයට ලැෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් අපිකාෙවන් 
භාණ්ඩ ෙගනැල්ලා, ඒවාට value-addition එකක් කරලා, ඊට 
පසුව නැවත වතාවක් export කරන්න පුළුවන් විධියට තමයි, ඒ 
වරාය දියුණු කරන්න පුළුවන් කමෙව්දය අපි හදලා තිෙබන්ෙන්, 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි. 

අපට වරාෙය් පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා. අපි තවම ෙකොටු 
ෙවලා ඉන්නවා, අෙප් SLPA Act එකට. අපිට තිෙබන්ෙන් 1979 
Act එකක්. අපට තිෙබන Act එක පරණයි. ඒ නිසා මුදල් 
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[ගරු හරින් පනාන්දු  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙගවන්ෙන් නැතිව වැරැදි කමයකට නැවක් ගියත්, අඩුම ගණෙන් 
අත් අඩංගුවට ෙගන දඩ ගහන්නවත් බැරි පශ්න අපට තිෙබනවා. 
ෙනොෙයකුත් පශ්න තිෙබනවා. ෙම්වා ෙවනස් වන්න ඕනෑ. 
කළමනාකාරිත්වය, කමෙව්දය, කාර්යක්මතාව තුළ අෙප් ෙලොකු 
වැඩසටහන්, ව ාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙනොෙයකුත් අඩු පාඩු 
ඇති ෙවනවා. JCT, SAGT සහ CICT  යනුෙවන් terminals 
තුනක් අපට තිෙබනවා. ෙම් terminals  තුෙනන් SAGT  එකට 
productive terminals වලින් ෙලෝකෙය් හතරවන ස්ථානය ලැබී 
තිෙබනවා. South Asiaවල SAGT එකට පළමුවන ස්ථානය ලැබී 
තිෙබනවා. ලංකාව ඉතාමත් ෙහොඳ ස්ථානයක ෙශේණිගත ෙවලා 
තිෙබනවා. අපට දියුණු කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ශී ලංකාෙව් 
වරාය. ෙම් තුළින් තමයි අපට විශාල ආදායමක් ගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්.  පසු ගිය ආණ්ඩුවල තිබුණු මුදල් හම්බ කිරීම ෙවනුවට 
විශාල ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ෙගන වරාය දියුණු කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට ගිෙයොත් අපට ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන්ය 
කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා, මුලසුන ෙහොබවන ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ගාල්ල වරාය 

multipurpose port එකක් කරන්න  ඕනෑ. Yachts දමා වරායට 
අලුත් වටිනාකමක් ෙදන්න ඕනෑ; ඒ වරායවලින් පෙයෝජනය 
ගන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම තිකුණාමලෙය් වරාය bulk සහ break 
bulk cargoවලට දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අය වැය තුළින් 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, 
1980දී APL ආයතනය, SeaLand කියන නැව් සමාගම් අෙප් 
වරාය පාවිච්චි කළා,  relay port එකක් හැටියට. විශාල 
කාර්යක්ෂමතාවකින් යුත් ෙලොකු නැව්  relay port එකක් හැටියට 
අෙප් වරාය පාවිච්චි කළා. අෙප් අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. නමුත් එතුමාෙග් නිලධාරින් ෙම් නිලධාරි 
මැදිරිෙය් ඉන්නවා. ලංකාව දියුණු කරන්න නම් අපි 
transshipments ම බලා ෙගන ඉන්නවා ෙවනුවට අපි  diversify 
වුෙණොත් අපි ෙම් කරන ව ාපෘති ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් කරලා, අෙප් 
ව ාපාරය, වරාය ව ාපෘති රැක ගන්න, TEUs මිලියන 10ක 
ව ාපෘතිය රැක ගන්න නම් relay port එකකට යා යුතුයි කියන 
විශ්වාසය මා තුළ ෙපෞද්ගලිකව තිෙබනවා. අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමා ඉතා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. මා දැක්කා, පසු ගිය දවසක 
ඉතාම දක්ෂ, ජාත න්තර සම්බන්ධතා තිෙබන Managing 
Director ෙකනකු පත් කරලා තිෙබනවා. මා විශ්වාස කරනවා, 
ෙහොරු ෙවනුවට ඉතාමත් ෙහොඳ, දක්ෂ, ජාත න්තර පිළිගැනීමක් 
තිෙබන ෙමවැනි නිලධාරින් පත් කරලා productivity එක වැඩි 
කරලා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් වරාය ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම වරාය 
බවට පත් ෙවයි කියලා. අෙප් cranes වල speed එක වැඩි කරලා, 
ඩිජිටල්කරණයත් සමඟ ඩිජිටල් ආර්ථිකයට යන්න ඕනෑ. අෙප් 
systemsවල පුංචි පශ්න තිෙබනවා. ඒවාෙය් overlapping 
තිෙබනවා. පරණ systems තුනක්, හතරක් පාවිච්චි කරලා 
තිෙබනවා, manual කරලා තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකොම නැති කරලා 
on-line කමෙව්දයක් සමඟ නව තාක්ෂණයත් එක්ක ලංකාෙව් 
වරාය ෙලෝකෙය් තිෙබන දියුණුම වරායක් හැටියට ෙගන එන්නට 
ශක්තිය ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

කියන්න කරුණු රාශියක් තිබුණත් විනාඩි 10කින් කියන්න 
අවස්ථාව නැහැ. අපි දැනට productive ports වලින් ෙලෝකෙය් 
විසිවන ස්ථානෙය් සිටිනවා. 2014දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ ෙය් 
ජෙබල් අලි වරාය තමයි පළමුවන ස්ථානෙය් සිටිෙය්. 
ඩිජිටල්කරණයත්, සියලු තාක්ෂණයත් ඇතුළු සියලු ෙද් වරායට 
ඇතුළත් කළාට පස්ෙසේ තව අවුරුදු 3ක් පමණ යන ෙකොට අෙප් 
වරායට ලාභ ලබන්නත්, productive ports වලින් දහවන 
ස්ථානයටවත් ඒමටත් අපට ශක්තිය, හැකියාව තිෙබනවාය කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත ාංශෙය් 
නිලධාරින්ටත්, අමාත වරයාටත් මෙග් ශුභාශිංසන පිරිනමන අතර 
ශී ලංකාෙව් වරායට පළමුවන වතාවට අලුත් වූ මාවතකට, අලුත් 
වූ ගමනාන්තයකට, අලුත් වූ ෙවනසකට, අලුත් වූ පරිවර්තනයකට 
යන්න පුළුවන් යුගයක් ආරම්භ ෙවයි කියන විශ්වාසය ඇතිව මා 
නිහඬ වනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan. You have 14 minutes.  
 
[பி.ப. 2.02] 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
( மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

விவாதத்தில் என்ைனப் ேபச அ மதித்தைமக்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாண்  என் ைடய உைரைய ஆரம்பிக் 
கின்ேறன். இன்  ேபாக்குவரத்  மற் ம் மீன்பி த் ைற 
ெதாடர்பாக எங்க ைடய பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற 
பிரச்சிைனகைளப் பற்றி ம் மற் ம் ேதைவகைளப் பற்றி ம் 
நான் இந்த மன்றில் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  

மீன்பி த் ைறையப் ெபா த்த அளவில், த்தத் க்குப் 
பின்  சுதந்திரமாக மீன்பி க்க ம் என்  எம  மக்கள் 
ெபாிய ஆவலாக இ ந்தார்கள். தங்கள் ெதாழில் யற்சிைய 
நிரந்தரமாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  தம  நைககைள 
வங்கிகளில் அடகு ைவத் க் கடன் ெபற்  அதற்குாிய 
ஆயத்தங்கைளச் ெசய்தி ந்தார்கள். ஆனால், இன்  எம  
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கவைலக்கிடமாக ள்ள . 
அதற்கு க்கிய காரணம் எம  மீனவர்கள் மீன்பி க்க 

யாதவா  எம  பிரேதசங்களில் இந்திய இ ைவப் 
படகுகள்  தன்னிச்ைசயாக வந்   மீன்பி ப்பதாகும். ஒ  
நாைளக்கு ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட ெப ந்ெதாைகயான 
விைசப் படகுகள் எம  கடற்பரப்பில் ெதாடர்ந் ம் 
மீன்பி யில் ஈ பட்  வ கின்றன. இந்திய விைசப் 
படகுகளின் அத் மீறல்க க்கு எதிராக ேஜ.வி.பீ.ையச் 
ேசர்ந்த விஜித ேஹரத் அவர்கள் அண்ைமயில் 
பாரா மன்றத்தில் ஒ  பிேரரைணையச் சமர்ப்பித்தார். அதன் 
பின்னர் ஒ சில விைசப் படகுகள் கடற்பைடயால் த த்  
ைவக்கப்பட்டன. அந்தக் காலப்பகுதியில் அவற்றின் வ ைக 
குைறவாக இ ந்த . ஆனால், தற்ெபா  மீண் ம் அேத 
ெசயற்பாட் ல் அவர்கள் ஈ ப கின்றார்கள்.  

மன்னார், யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி ஆகிய 
எம  மாவட்டங்களி ந்  ெகா ம் க்கு அ ப்பப்ப கின்ற 
மீன்களின் ெதாைகயான , நாட் ன் மீன் உற்பத்தியில் 
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கணிசமான பங்காக இ க்கின்ற . இ ந் ம், உண்ைமயில் 
மனேவதைனயான விடயம் என்னெவன்றால், இன்  எம  
மீனவர்கள் ெதாடர்ந் ம் தம  ெதாழிைலச் ெசய்ய மா 
என்ற நிைல உ வாகியி ப்பதாகும். இந்திய இ ைவப் 
படகுகள் இவ்வா  ெதாடர்ந்  வ கின்றேபா  எம  
மக்களின் வாழ்வாதாரம் ெதாடர்ந் ம் நசுக்கப்ப ம். ஆகேவ, 
நிச்சயம் கடற்ெறாழிற் ைற அைமச்சர் அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
இந்த இ ைவப் படகுகள் விடயத்தில் அக்கைற ெச த்தி, 
அதைனத் த க்கத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள எ க்க 
ேவண் ம். எம  எல்ைலக்குட்பட்ட பிரேதசங்களில் 
மீன்பி யில் ஈ ப கின்ற விைசப் படகுகளில் ஆகக்குைறந்த  
ஐந்  விைசப் படகுகைளயாவ  ஒ  நாைளக்குத் த த்  
ைவத்தால் அவற்றின் வ ைக நா க்குநாள் குைறவைடந்  
ெசல் ம். தய ெசய்  எம  மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத் 
ைத ம் அவர்களின் பிள்ைளகளின் கல்விைய ம் 
க த்திற்ெகாண்  இந்த நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இதன் லம் இந்திய இ ைவப் படகுகளின் 
வ ைகைய ற் தாக ஒழிக்காவிட்டா ம் அவற்றின் 
வ ைகையக் கணிசமான அள  குைறக்க ம். நாங்க ம் 
இலங்ைகப் பிரைஜகள். எனேவ, நீங்கள் எம  மக்கைள 
மாற்றாந்தாய் பிள்ைளகள்ேபால் பார்க்காதீர்கள்! தம  கட ல் 
மீன்பி ப்பதற்குாிய எல்லா உாிைமகைள ம் எம  மீனவர்கள் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, அரசாங்கம் இதைனக் 
க த்திற்ெகாண்  ச்சாகச் ெசயற்பட்  இந்த விைசப் 
படகுகளின் வ ைகையக் குைறக்க ேவண் ம்.  

இன் ம் இரண்  மாதங்களில் ல்ைலத்தீ  மாவட் 
டத்தில் இறால் season ஆரம்பமாகும். அப்ெபா , 
இறாைலப் பி த்  விற்பைன ெசய்வதன் லம் தங்க ைடய 
கடன்கைள அைடக்க ம் என்ற எதிர்பார்ப் டன் பலர் 
காத்தி க்கிறார்கள். எனி ம்,  "அப்ப வ காலத்தில் இந்திய 
விைசப் படகுகள் அங்கு வந்தால், நாங்கள் என்ன ெசய்வ ?" 
என்  அவர்கள் எங்களிடம் ேகட்கிறார்கள். எங்களால் இந்த 
உயாிய சைபயில் இ  பற்றிச் ெசால் வதற்கு மட் ேம 

ம். எங்களால் ேவெறான் ம் ெசய்ய யாத நிைல 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இதைன ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
க த்திெல த்  உாிய நடவ க்ைககைள எ க்கும்ப  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, எம  பிரேதசங்களில் ெதன்பகுதி 
மீனவர்களின் வ ைகயான  கடந்த காலங்கைளவிட, 
அதிகாித் க்ெகாண்ேட ெசல்கின்ற . கடந்த காலத்தில் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டக் கடற்ெறாழில் திைணக்களத்தினால் 
72 ெதன்னிலங்ைக மீன்பி ப் படகுக க்ேக அ மதி 
வழங்கப்பட் ந்த . அப்ெபா , கடற்ெறாழில் அைமச் 
சராக இ ந்த ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள், ல்ைலத்தீ  
கட க்குள் 72 ெதன்னிலங்ைக மீன்பி ப் படகுகைள  
மாத்திரம் அ மதி ங்கள்; அதற்குேமல் அ மதிக்கேவண்டாம் 
என்  உத்தரவிட் ந்தார். ஆனால், இன்  320க்கும் 
ேமற்பட்ட படகுகள் அக்கட ல் மீன்பி யில் ஈ ப கின்றன. 
அவர்கள் கடற்ெறாழில் திைணக்களத்தின் எந்தவிதமான 
அ மதிைய ம் ெப வதில்ைல. அவர்கள் அங்குள்ள 
கடற்பைட காம்க க்கும் இரா வ காம்க க்கும் 
அ கில் இ ந் ெகாண் , மீன்பி த் ெதாழி ல் ஈ ப கின் 
றார்கள். இதனால், எம  மீனவர்கள் அன்றாடம் ெதாடர் 
பிரச்சிைனகைளச் சந்தித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். ன்  
அ மதி வழங்கப்பட்ட 72 ெதன்னிலங்ைக மீன்பி ப் 
படகுகைள மாத்திரம் அங்கு மீன்பி யில் ஈ ப த் வதில்  
எந்தவித பிரச்சிைன ம் இல்ைல. எனேவ, இவற்றிைனக் 

க த்திற்ெகாண்  ேமலதிக படகுகள் அங்கு வ வைத 
நி த் மா  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், த்தத் க்கு ன்  எம  ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில்  க நாட் க்ேகணி தல் ெகாக்கிளாய் வைர 12 
கைரவைலப்பா கள் இ ந்தன. அந்த 12 கைரவைலப்பா  
க க்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் எம  மீனவர்க ைடய 
ெபயர்களிேல இ ந்தன. அவர்கள் த்தத்தின் காரணமாக 
இடம்ெபயர்ந் , மீண் ம் 2010ஆம் ஆண்  தங்க ைடய 
ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசல்கின்றெபா , அந்த 
அ மதிப்பத்திரங்கள் ெதன்பகுதியி ள்ள மீனவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ந்த . இ  எந்த வைகயில் நியாயம்? என்  
ேகட்க வி ம் கின்ேறன். அவர்கள் தங்க ைடய இடங்களில், 
தங்க ைடய கடற்பரப்பில் ெசாந்தத் ெதாழிைல ேமற்ெகாள்ள 

யாமல் தவித் க்ெகாண் க்கிறார்கள்.  அதைனயிட்  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சர் அவர்கள் 10 நாட்க க்கு ன்  அவர்க க்கு, 
எதிர்வ ம் ஜனவாி மாதம் ேநர யாக வந்  அவர்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகைள ஆராய்வதாக வாக்கு தி 
அளித்தி க்கிறார். உண்ைமயில் அ  வரேவற்கத்தக்க . 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத் க்கு 
வந்தால் எம  மீனவர்களின்  அன்றாடப் பிரச்சிைனகைள 
அவரால் ேநர யாகத் தீர்க்க ம். இரண்  மாதங்க க்குள் 
எல்லாவற்ைற ம் ெசய் தர ேவண் ெமன்  நாங்கள் 
ேகட்கவில்ைல. எம  மக்களின் பிரச்சிைனகைள உணர்ந்  
ப ப்ப யாக ந்தள  அவர்க க்கு உதவி ெசய்  
அவர்க ைடய வாழ்வில் ஒளிேயற்ற ேவண் ெமன்  
ேகட் க் ெகாள்கின்ேற 

அ த்ததாக, எம  பிரேதசங்களில் கடற்ெறாழில் திைணக் 
களத்தினால் கடந்த காலங்களில்  வழங்கப்பட்ட ேபால இந்த  

ைற ம் மானிய வைல வழங்கப்ப மா? என்பைதத் 
தய ெசய்  ெதாி க்கும்ப  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேநரத்தில், இந்த மானிய வைலகள் சாியான ைறயில் 
எம  மீனவர்க க்கு கிைடப்பதில்ைல. இதற்கு ன்ன ம் 
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் அ  ெதாடர்பாகச் 
ெசால் யி க்கிேறன். அதன் உண்ைமயான ெப மதி  பா 
1,12,000/- ஆகும். அ  ஒ  வ டத்திற்கு அவர்க க்குக் 
கிைடக்கின்ற மானியம்! ஆனால், சில மீனவர்க க்கு 

ப்பத்ைதயாயிரம் பாய் பணமாகக் ெகா க்கப்ப கின்ற . 
அ  என்ன அ ப்பைடயில்  ெகா க்கப்ப கின்ற ? என்பைத 
அறிவதற்குச் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் இதிேல ேநர யாகத் 
தைலயிட ேவண் ம். உண்ைமயில் இந்த அரசாங்கம் 
மீனவர்க க்கு ெகா க்கின்ற மானியத்ைதச் சாியான 

ைறயில் எம  மீனவர்க ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு  ஆவன 
ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், எம  வன்னி ேதர்தல் மாவட்டத்தின் 
ேபாக்குவரத்ைதப் பற்றி ம் ெசால்ல ேவண் ம். வ னியா, 
மன்னார், ல்ைலத்தீ  ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகமான 
மக்கள் கிராமங்களில்தான் வாழ்கின்றார்கள். அவர்க ைடய 
பிள்ைளகள் பாடசாைலக்குச் ெசல்வெதன்றாேலா அல்ல  
நகரத் க்குச் ெசல்வெதன்றாேலா ேபாதிய ேபாக்குவரத்  
வசதிகள் இல்ைல. ேபாக்குவரத் ச் சைபயினாிடம் 
ேகட்டேபா , தங்களிடம் ேமலதிகமான பஸ்கள் 
இல்ைலெயன்பதால் ேபாதிய பஸ்கைள ேசைவயிலீ ப த்த 

யா ள்ளதாகச் ெசான்னார்கள். இந்த நிைலைமையக் 
க த்திற்ெகாண்  எம  மாவட்டங்களி ள்ள சகல 
மாணவர்க ம் இலகுவாகப் பாடசாைலக்குச் ெசல்வதற்கு 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சு சகல திகளி ம் ேபாதியள  
பஸ்கைளச் ேசைவயிலீ ப த்தி அவர்க க்கு உதவி 
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ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேநரத்தில் -  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
உங்க ைடய உைரையத் ெதாடரலாம்! 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ேம ம், எம  பிரேதசங்களில் ேபாக்குவரத் ச் சைப 

தன்னிச்ைசயாக இயங்குகின்றதா அல்ல  ேபாக்குவரத்  
அைமச்சர் அவர்கள் அைதச் சாியான ைறயில் 
கண்காணிக்கவில்ைலயா? என்ப  எமக்குச் சந்ேதகமாக 
இ க்கின்ற . எனேவ, ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்த விடயங்களில் ேநர யாகத் தைலயிட ேவண் ம். 
இ பற்றி நான் அவாிடம் ேநர யாக ம் ெதாிவித்தி ந்ேதன். 
மன்னார் மாவட்டத்தில் ேபாக்குவரத் ச் சைபக்குக் கீ ள்ள 
நி வனங்கள் சாியாக இயங்கவில்ைலெயன் ம் ேநர யாகச் 
ெசன்  அங்குள்ள உண்ைமயான நிைலவரங்கைளக் 
கண்டறிய ேவண் ெமன் ம் நான் அவாிடம் 
ேகட் க்கிேறன். எம  மக்களின் உண்ைமயான 
பிரச்சிைனகைள இந்த உயாிய சைபயில் நாங்கள் 
ெசான்னால்தான் அவர்களின் குறிப்பிட்ட சில ேதைவகளாவ  
நிைறேவற்றப்ப ம் என்ற எதிர்பார்ப்பிேலேய நாங்கள் 
இவற்ைற அைமச்சரவர்களின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறாம். சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் அவர்கள் 
தற்ேபா  இந்த இடத்தில் இல்லாவிட்டா ம் ெகளரவ சைப 

தல்வர் அவர்கள் அவ க்கு இந்த விடயம் ெதாடர்பாகத் 
ெதாிவிக்கேவண் ம். அதன்ப  அைனவ ம் எம  
பிரேதசங்களில் நடக்கின்ற ஒவ்ெவா  விடயங்கைள ம் 
கவனமாகக் ைகயாள்வதன் லம்  அதன் பயன்கள் ேநர யாக 
அவர்கைளச் ெசன்றைடய வாய்ப்  ஏற்ப ம்.  நாங்கள் 
இனவாதம் ேபச வி ம்பவில்ைல. எம  மக்கள் 

றக்கணிக்கப்ப கின்றேபா தான் அவர்க ைடய 
மனங்களில் இனவாதம் எ கின்ற . அவர்க ைடய 
மனங்களில் இனவாதம் எழாதவண்ணம் நீங்கள் 
ெசயற்பட்டால், உங்க டன் ெதாடர்ந்  பயணிக்க நாம் 
தயாராக இ க்கின்ேறாம் என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
நன்றி. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த் , ெகளரவ கா. காதர் மஸ்தான்.  உங்க க்கு                    
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ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, வன்னிப் பிரேதச 
மீன்பி  மற் ம் ேபாக்குவரத் த் ைற சார்ந்த பிரச்சிைன 
கைள இந்த அைவயில் ன்ைவக்க வி ம் கிேறன். 1,817.5 
கிேலா மீற்றர் கடற்கைர வலயத்ைத ம் 5,17,000 ச ர கிேலா 
மீற்றர் இலங்ைகக்ேக உாிய ெபா ளாதாரக் கடல் 
வலயத்ைத ம் 10,00,000 ச ரக் கிேலா மீற்றர் 
கடற்பரப்ைப ம் ெகாண்ட இலங்ைகயில் 2014ஆம் ஆண்  
1,76,239 மில் யன் பாய் மதிப் ைடய 5,35,050 ெமற்றிக் 
ெதான் மீன் பி க்கப்பட் ள்ள . இலங்ைகயின் மீன்பி த் 

ைறயில் சுமார் 2,75,000 மீனவர்கள் ஈ பட் ள்ள டன். ஒ  
மில் ய க்கும் அதிகமான மக்கள் அவர்களின் உைழப்பில் 
தங்கிவாழ்பவர்களாக ம் இ க்கின்றனர். எனேவ, மீன்பி த் 
ெதாழில் இலங்ைகயின் ெபா ளாதார மற் ம் ச க 
அபிவி த்தியில் க்கிய பங்கு வகிக்கின்ற . மீன் வளம் மிக்க 
அயனக் கட ல், ஆழம் குைறந்த கடற்பரப்பால் சூழப்பட்ட 
இலங்ைக, மீன்பி யில் தன்னிைறவைடந்  மற்ைறய 
நா க க்கும் மீன் ஏற் மதி ெசய் ம் காலம் வ ம் என்ற 
கன டன் நாம் வாழ்ந்  வ கிேறாம். 

கடந்த வ டம் 26,320 ெமற்றிக் ெதான் மீைன உற்பத்தி 
ெசய்த நாம், அதைனவிட ன்  மடங்கு, அதாவ  78,712 
ெமற்றிக் ெதான்ைனக் க வாடாக ம் 'ாின்'னில் 
அைடக்கப்பட்ட மீனாக ம் மாசி மற் ம் ஐஸ் மீனாக ம் 
இறக்குமதி ெசய் ள்ேளாம். அத் டன், பாாிய எதிர்பார்ப் க் 
க டன் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ேப யெகாட மீன் சந்ைதயி ம் 
இன்  சீன நாட் ந்  இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட மீன் 
விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற . எம  கடற்பரப்பில் 
ெவளிநாட்டவர்கள் ந ன இயந்திர உபகரணங்க டன் 
அத் மீறி மீன் பி க்கின்றனர். ேதசிய மீன்பி த் ைறயில் 
நீண்ட காலமாகத் தீர்க்கப்படா ள்ள இப்பிரச்சிைன, எம  
உள்நாட்  மீன் உற்பத்தி மற் ம் ஏற் மதி ேமம்பாட் க்குப் 
பாாிய சவாலாக உள்ள . 

ெகௗரவ  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மன்னார் 
மாவட்டத்தின் ள்ளிக்குளம் ெதாடக்கம் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் ெகாக்கிளாய் களப்  வைரயான நீண்ட 
கடற்பரப்ைபக் ெகாண்ட வட மாகாணம், இலங்ைகயின் 
ெமாத்த மீன்பி யில் 25 சத தப் பங்களிப்ைபச் ெசய் ம் 
ஆற்றைல ம் வளத்ைத ம் தன்னகத்ேத ெகாண் ள்ள . 
ஆரம்பத்தில் கடல் உற்பத்திக டன்கூ ய ெதாழிற்சாைலகள் 
ேபசாைலயி ம் ப த்தித் ைறயி ம் நி வப்பட் ந்தன. 
ஆனால், 30 வ ட கால  த்தம் காரணமாகக் ைகவிடப் 
பட் ந்த அந்தத் ெதாழிற்சாைலகள் இன் வைர மீண் ம் 
இயங்கச் ெசய்யப்படாத நிைலயிேலேய உள்ளன. 

த்தத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட பின்னைடவால், எம  
வட கடல்வளப் பரப்  ெதன்னிந்திய மீனவர்களின் 
அத் மீறல்க க்கும் வட கடல் கைரேயாரம் ெதன்னிலங்ைக 
மீன்பி யாளர்களின் ஆக்கிரமிப் க்கும் உட்பட் ள்ள . த்த 
காலங்களில் ெவளிேயற்றப்பட்ட மன்னார், ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த ஸ் ம், தமிழ், சிங்கள மக்கள் 
2012ஆம் ஆண் ல் தம  ெசாந்த நிலங்க க்குத் 
தி ம்பியேபா , ள்ளிக்குளம், ெகாக்குப்பைடயான், 
சிலாவத் ைற வைரயான கைரேயாரப் பகுதிகளில் கடற்பைட 
மற் ம் இரா வத்தின் ஆக்கிரமிப்  ஒ  ற ம்,  பிரேதச 

1159 1160 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

மீனவர் கு ம்பங்கள் மீண் ம் கு ேயற யாதப  “சூழல் 
பா காப் ” என்ற வர்த்தமானி அறிவித்தல் ம ற மாக அந்த 
மக்களின் வாழ்வாதார உாிைமகள் ம க்கப்பட் ள்ளன. இ  
நாட் ன் மீன்பி த் ெதாழி க்கும் வன்னி மீனவக் 
கு ம்பங்களின் ஜீவேனாபாயத் க்கும் அச்சு த்தலாக 
உள்ள . 

நிைலைம இவ்வாறி க்க, பா காக்கப்பட்ட வில்பத்  
ேதசிய வனப் பிரேதசத்தின் ந ேவ அைமக்கப்பட் ள்ள 

க்குளம் எ ம் கு யி ப்பில் இன்  ெதன்னிலங்ைகையச் 
ேசர்ந்த மீனவக் கு ம்பங்கள் மீன்பி த்ெதாழிைலப் பிரதான 
மாகக்ெகாண்  வாழ்ந்  வ கின்றனர்.  அதனால், பரம்பைர 
மீனவர்களின் மீன்பி க்கும் உாிைம ம க்கப்பட் ள்ள 
அேதேவைள, ெதன்பகுதி மீனவர்கள் சூழ யல் ைமயங்கைள 
ஆக்கிரமித் ம் வ கின்றனர். இ  ஒ  பாாிய அநியாயமாகும். 
எனேவ, த்தம் காரணமாகத் தம  ெசாந்த இடங்களி ந்  
ெவளிேயற்றப்பட்ட அைனத்  மக்களின ம் ஜீவேனாபாய 
வழிகள் 30 வ டங்க க்கு ன்னர் இ ந்த அேதநிைலயில் 
உ திெசய்யப்ப வேதா , அவர்கள  ெசாந்த மண்ணில் 
ெகௗரவமான ைறயில் மீண் ம் அவர்கைளக் கு யமர்த்தி, 
இயற்ைக டன் இரண்டறக்கலக்க விடப்படேவண் ம். 

ெகௗரவ  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் ல்ைலத்தீ , 
ெகாக்கிளாய், ெசம்மைல, நாயா , அளம்பில், உப் மாெவளி, 

ள்ளிவாய்க்கால், க்கு யி ப் , இரைணப்பாைல ஆகிய 
கிராமங்களில் சுமார் 3,000 தமிழ், ஸ் ம், சிங்களக் 
கு ம்பங்கள் கடற்ெறாழி ல் ஈ பட்  வ கின்றன. இங்கு  
மீன்பி த் ெதாழிலாளர்கள் சிலர் தைடெசய்யப்பட்ட தங்கூசி 
வைல, ைடனேமா என்பவற்றின் லம் மீன்பி ைய 
ேமற்ெகாள்வதால் நீாியல் சூழல் ெதாகுதி ெபாி ம் 
பாதிப்பைட ம் அபாயத் க்கு உட்பட் ள்ள டன், சக மீனவக் 
கு ம்பங்களின் எதிர்காலத்ைத ம் அச்சு த்த க்கு 
உட்ப த்தி ள்ள . 

ேம ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ெவளிமாவட்ட 
மீன்பி யாளர்கள் 72 ேப க்கு மாத்திரேம கட ல் மீன்பி க்க 
அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள நிைலயில், சுமார் 350 
ெவளிமாவட்ட மீன்பி யாளர்கள் இங்கு காமிட் ள்ளனர். 
இந்த நியாயமற்ற கட் ப்பா  ெதன்னிலங்ைக மீனவர்களின் 
ஆக்கிரமிப் க்கு வழிவகுக்கின்ற . எனேவ, இதைன நி த்த 
உடன யாக நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். 

மீள்கு ேயற்றப்பட்ட வன்னி மீனவர்க க்கு மீன்பி  
நடவ க்ைககைள ன்ென க்க உாிய இட ஒ க்கீ  
ெசய்யப்படாைம காரணமாக, குறிப்பாக தைலமன்னார் பியர் 
மற் ம் எ க்கலம்பிட்  உட்படப் பல பிரேதசங்களில் தம  
வள்ளங்கள், படகுகைள நி த்திைவப்பதி ம் வைலகைள 
விாித் க் காயைவப்பதி ம் ப  பார்ப்பதி ம் அவர்கள் பல 
இைடஞ்சல்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். ெதன்னிந்திய 
மீனவர்கள் 'ேராலர்' படகுகள் லம் எம  பிரேதசக் கடல் 
எல்ைலக்குள் அத் மீறி மீன் ெகாள்ைளயில் ஈ ப வதால் வட 
மாகாண மக்கள், குறிப்பாக மன்னார், ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
மீனவர்கள் ஏமாற்றமைடந்த ச கமாகேவ ெதாடர்ந்  

ள்ளனர். கிழைமயில் ஒன் விட்ட ன்  தினங்களில் வட 
கடற்பரப்பில் ஊ ம் இந்திய மீனவர்கள் ம கட் ய 
'ேராலர்'கள் லம் மீைன வாாி எ க்கின்றனர்.  

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
மாண் மிகு உ ப்பினர் அவர்கேள, ேநரம் வைடந்  

விட்ட . உங்க ைடய உைரைய த் க்ெகாள் ங்கள்! 

ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
இங்கு எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் வைடந்  

விட்டதால் நான் ேபசவி ந்த மற்ைறய விடயங்கைள 
ேபச யாத நிைல ள்ள . ஆதலால், அந்த விடயங்கைள 
ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் ேசர்த் க்ெகாள் மா  சபாபீடத்தில் 
*சமர்ப்பித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Ajith 

Mannapperuma.  You have ten minutes. 
 
[අ.භා. 2.22] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම පවාහන ෙසේවය ගැන කථා කරද්දී ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවය සහ ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය යනුෙවන් ෙකොටස් 
ෙදකකට කැෙඩනවා. විෙශේෂෙයන්ම දියුණු වන රටක නම් ෙපොදු 
පවාහන ෙසේවය පිළිබඳව විෙශේෂ සැලකිල්ලක් ෙයොමු කරලා එය 
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑය කියන අවශ තාව අද මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙපොදු පවාහන ෙසේවය වැඩිදියුණු කිරීම ෙවනුවට 
ෙපෞද්ගලික පවාහනය සඳහා කාර්, ෙමෝටර්සයිකල් - යතුරුපැදි - 
වාෙග් ෙද්වල් ලබාදීම ගැන හිතුවා මිසක් ෙපොදු පවාහනයට 
අවධානයක් ෙයොමු කෙළේ නැහැ කියන එක පසු ගිය කාලය 
මුළුල්ෙල්ම අපි දැක්කා. 

ෙපොදු  පවාහන ෙසේවය ගැන කථා කළාම, සියයට 73ක් තවමත් 
පාවිච්චි කරන්ෙන්  ෙපොදු පවාහන ෙසේවයයි. සියයට 73ක් ෙදනා 
ෙපොදු පවාහන ෙසේවය පාවිච්චි කරද්දී එම ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවෙයනුත් සියයට 68ක්ම පාවිච්චි කරන්ෙන් බස් රථයි. එම 
සියයට 68න් ෙකොටස් 23ක් රජෙය් බස් රථවලට ෙබදී යන අතර, 
ෙකොටස් 45ක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බස් රථවලට ෙබදී යනවා. 
ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් රෙට් සුවිෙශේෂ මගී පවාහන ෙසේවයක් වන 
දුම්රිය ෙසේවය පාවිච්චි කරන්ෙන් සියයට 5ක් වාෙග් සුළු පිරිසක්. 
ඒ සියයට 5ත් පාවිච්චි කරන  කාර්යාල ආරම්භ වන ෙවලාවට සහ 
කාර්යාල අවසන් වන ෙවලාවට  ධාවනය වන කාර්යාලයීය දුම්රිය 
දිහා බැලුවාම ෙකොට්ට ෙපොල් පටවලා වාෙග් තමයි ඒ දුම්රිය 
ධාවනය කරන්ෙන්. ෙකොෙහොම වුණත් දුම්රිය පවාහනය සඳහා 
පහසුකම් ලැබිලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම එදා භාණ්ඩ පවාහනයට 
අපි දුම්රිය පාවිච්චි කළා. නමුත්  අද වන විට භාණ්ඩ පවාහනය 
ෙවනුෙවන් දුම්රිය සියයට 1කටත් වැඩිය අඩු දායකත්වයක් තමයි 
දක්වන්ෙන්. අෙප් ගරු අමාත තුමා පකාශ කළා, ගල් අඟුරු 
පවාහනය සඳහා දුම්රිය පාවිච්චි කිරීමට කටයුතු කරමින් යනවා 
කියලා. මම හිතන හැටියට ඒක අපට අහන්න තිෙබන ෙහොඳ 
ආරංචියක්. විෙශේෂෙයන්ම පාෙර් දුවන ඩීසල් සහ ෙපටල් 
පවාහනය කරන බවුසර් පමාණය පිළිබඳව අපි ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒවා නිසා මාර්ගය තුළ විශාල 
තදබදයක් විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම ඒවා රිය 
අනතුරුවලටත් ඉවහල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙතල් පවාහනය 
සඳහාත් එදා වෙග් නැවතත් දුම්රිය ෙයොදා ගැනීම ෙකෙරහි 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. දුම්රිය ගැන කථා කරද්දී 

1161 1162 

[ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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සිදු වූණු සිදුවීම් ෙමන්ම දුම්රිය සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි හා 
කමානුකූල කමෙව්දයක් නිර්මාණය ෙවලා නැහැ කියන එක අපි 
දැක්කා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙම් 
කාරණයත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ දිගටම ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානෙය් 
නවත්වමින් තිබුණු යාපනය තැපැල් දුම්රිය කාල සටහන් ෙවනස් 
කිරීමක් නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද් 4වැනි මාසෙය් 1වැනිදා සිට එම 
දුම්රිය ස්ථානෙය් නැවැත්වීම නතර ෙකොට තිෙබනවා. එයින් දුම්රිය 
මඟීන්ට විෙශේෂ අවහිරයක් වුණා. ෙමොකද, ගම්පහ කියන්ෙන් 
ලංකාෙව් වැඩිම දුම්රිය පෙව්ශ පත නිකුත් කරන දුම්රිය ස්ථානය. 
ඒ නිසා යාපනය බලා පිටත් වන අංක 4089 දරන රාති තැපැල් 
දුම්රිය ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානෙය් ෙනොනැවැත්වීම පිළිබඳව තව 
දුරටත් කරුණු ෙසොයා බලන්න කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වාහන සංඛ ාව ෙදස 
බැලුෙවොත් ලක්ෂ 40ක් වෙග් වාහන පමාණයක් තිෙබනවා. එයින් 
ලක්ෂ 27ක් වෙග් පමාණයක් ෙම් රෙට් මාර්ග තුළ ධාවනය ෙවමින් 
පවතිනවා. ෙකොළඹ නගරය ෙදස බැලුෙවොත්, දවසකට වාහන 
ෙදලක්ෂ පනස්දහසක් ෙකොළඹ නගරය තුළට පිවිෙසනවා. ඒ තුළ 
ෙපොදු මඟින් සඳහා වන බස් රථ සංඛ ාව ෙවන්ෙන් 15,000යි. බඩු 
පවාහනය සඳහා ටක් රථ වෙග් වාහන 10,000ක් එනවා. නමුත් 
කාර් රථ වෙග් ෙපෞද්ගලික වාහන දවසකට 225,000ක් ෙකොළඹ 
නගරයට එනවා. ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දියුණු ෙනොකිරීම නිසා 
විශාල වාහන තදබදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම තදබදය 
නිසාම අෙප් රටට වාර්ෂිකව සිදු වන හානිය බැලුෙවොත්, එය 
රුපියල් බිලියන 40ක් පමණ ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවය දියුණු ෙනොකිරීෙමන් ෙකොළඹ නගරෙය් තදබදය නිසා 
වාර්ෂිකව රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක පමණ පාඩුවක් සිද්ධ ෙවනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අපි දන්නවා, ජනතාවෙග් කාලය නාස්ති 
ෙවනවා; රාජ  ෙසේවය අකාර්යක්ෂම ෙවනවා; පිරිෙහනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි  පරිසර දූෂණය ෙබොෙහොම තදින් සිද්ධ ෙවනවා. 
ෙම් ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දියුණු ෙනොකිරීම නිසා ඒ වාෙග් විශාල 
හානි සිද්ධ ෙවනවා. 

අපි පසු ගිය කාලෙය් පැවැත්වූ සමීක්ෂණ අනුව ෙපනීයනවා, 
ෙම් රෙට් පවුල් 100කට වාහන 13ක් තිෙබන බව. ගරු අගාමාත  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නව ආර්ථික පතිපත්තිත් එකතු 
ෙවලා රට ඉදිරියට යන විට, ඉදිරි මාස 60 තුළ ෙම් රට ෙලොකු 
දියුණුවකට පත් ෙවයි. ඒ ආකාරයට දියුණු වන විට, පුද්ගලයන් 
100කට ෙපෞද්ගලික වාහන 25ක් පමණ තිෙබයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම නම් ෙම් තදබදය වැඩි වීම 
පිළිබඳව අපිට තව තවත් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ෙවනවා. 
පසුගිය ආණ්ඩුව කළා වාෙග් පාරවල් පළල් කරලා, කාපට් කරලා, 
අධිෙව්ගී මාර්ග දාලා ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දියුණු කරන්නට බැහැ. 
ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දියුණු කරන්න නම් ඒ සඳහා කමෙව්දයක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් ඒ මගියාෙග් ගමන පටන් ගන්නා 
තැන සිට අවසානය දක්වා ඔහුට ෙපොදු පවාහන ෙසේවෙය් උපරිම 
පෙයෝජනය ගන්නට හැකි ෙවන ආකාරයට කමෙව්දයක් 
නිර්මාණය කරන්නට ඕනෑ; අවශ  සැලසුමක් නිර්මාණය ෙවන්න 
ඕනෑ; අවශ  කාල සටහනක් නිර්මාණය ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව ෙවන විධියකින් කරන්න බැහැ. බස ් රථ සංඛ ාව තවත් 
වැඩි කළා කියලා ෙම් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා 
දැනට ෙම් රෙට් මගී පවාහනය සඳහා  බස ්රථ 28,000ක් පමණ 
තිෙබන බව.  යම් කමෙව්දයක්, යම් පද්ධතියක් නිර්මාණය 
කෙළොත් බස් රථ 14,000ක් තිබුණත් අපිට ෙහොඳ පවාහන 
ෙසේවයක් ෙදන්න පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දකින ෙදයක් 
තමයි ෙම් පවාහන ෙසේවය ගැන අද තීන්දු ගන්ෙන් එක්ෙකෝ 
ෙද්ශපාලනඥයා, එෙහම නැත්නම් වෘත්තීය සමිති. එම නිසා මහ 
ජනතාව තීන්දු ගන්නා ආකාරෙය් පවාහන ෙසේවයක් ෙම් රෙට් 
තාම නිර්මාණය ෙවලා නැතිවීම ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම අපි 
කනගාටු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දිහා 
බැලුවාම එයින් සියයට 68ක දායකත්වය බස් රථ දරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික බස් රථ සහ  රජෙය් බස් රථ සම්බන්ධව 
ඒකාබද්ධ ෙසේවයක් තිෙබනවා, පාරක, සියයට 40ක් රජෙය් බස් 
රථ දුවන්නට ඕනෑ, සියයට 60ක් ෙපෞද්ගලික බස් රථ දුවන්නට 
ඕනෑ කියා. නමුත් ෙම් ඒකාබද්ධ ෙසේවය හරියට කියාත්මක  
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සඳහා අපිට දැඩි නීති රීති අනුගමනය කරලා 
කටයුතු කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. දැඩි නීති රීති කියාත්මක 
ෙනොවීම නිසා අපි දකින ෙදයක් තමයි, අෙප් පැතිවලත් බස්වල 
ෙදෙගොල්ලන් ගහ ගන්නවා. රජෙය් බස් ෙසේවකෙයෝයි, 
ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවකෙයෝයි ෙදෙගොල්ලන් ගහගන්නවා. 
ගහගත්තාම ෙලොකු පශ්න ඇති ෙවනවා. ෙම්ෙකන් අන්තිමට පීඩා 
විඳින්ෙන් මහ ජනතාවයි. ඒ සඳහාත් කමෙව්දයක් නිර්මාණය 
ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. මෙග් ඩිෙපෝෙව් -ගම්පහ 
ඩිෙපෝෙව්- බස් රථ 15ක් පමණ driversලා සහ conductorsලා 
නැතිකම නිසා ධාවනය ෙවන්ෙන් නැහැ. මම විශ්වාස කරන 
විධියට ලංකාෙව්ම බස් රථ 400ක් පමණ ෙම් පශ්නය නිසා 
ධාවනය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි දන්නවා ශී ලංගමය කියන්ෙන් දැඩි 
ෙද්ශපාලනයට ලක් වුණු ආයතනයක් බව. ඒක එදා සිට ෙම් රෙට් 
දැඩිව ෙද්ශපාලනයට ලක් වුණු ආයතනයක්. ආණ්ඩු ෙපරළුණාම 
සමහර ෙසේවකයන්ට කළු ෙතල් වළවල්වල ගත කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධිෙය් පශ්න තිෙබන තැනක් තමයි                   
ශී ලංගමය කියන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් අවුරුදු 20ක් අපට -
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට- ආණ් ඩුවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
ෙසේවකයන් පළි ගැනීම්වලට ලක් වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙහෝ ෙව්වා ෙවනයම් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙසේවකයන් ෙහෝ 
ෙව්වා ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම්වලට ලක් වුණා. ඒ ෙසේවකයන්ව 
ෙසේවෙයන් පහ කළා; උසස්වීම් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් පශ්න 
ඇති වුණා.  

මම දකිනවා ගරු  ඇමතිතුමා දැඩි සුජාත භාවයකින් ෙම් 
පරිපාලනය කරෙගන යන්න හදන බව. ඒක ෙහොඳයි. එතැනට 
තමයි අපි එන්න ඕනෑ. අපි යහ පාලනය කියලා පටන් ගත්ෙත්, ෙම් 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීම නවත්වන්නට අන්න ඒ කමෙව්දය 
නිර්මාණය කරමින් අනුගමනය කරනවා දකින්නයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු 
කරන තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් සුජාත භාවය ඇති කරන 
ගමන්ම, පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ පළි ගැනීමට ලක් වුණු, ඒ අවුරුදු 
20 තුළ ෙසේවෙයන් පහ කළ, ඒ අවුරුදු 20 තුළ උසස් වීම් 
ෙනොලැබුණු ෙසේවකයන් ගැනත් ෙසොයා බලා, -ෙද්ශපාලන පළි 
ගැනීමට ලක් වුණු අය ගැන ෙසොයලා බලලා- යම් කටයුත්තක් 
කරන ෙලස ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දැන් ෙද්ශපාලන පළි ගැනීෙම් කමිටුවක් තිෙබනවා. ඒ 

ෙද්ශපාලන පළි ගැනීෙම් කමිටුවට ඕනෑම පක්ෂයක ෙද්ශපාලන 
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පළි ගැනීම්වලට ලක් වුණු අයට එන්න පුළුවන්. දැන් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරෙයකුෙග් මාර්ගෙයන් දිනපතාම ඒ පරීක්ෂණ 
පවත්වනවා. ඒ ලැෙබන වාර්තාව අනුව පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව, 
ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම්වලට ලක් වුණු සියලුම ෙදනාට සහනය 
සලසනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කලින් සිටි රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ගරු 

ඇමතිතුමා කමිටුවක් නිර්මාණය කරලා ෙසේවකයන්ට උසස්වීම් 
දුන්නා; ෙසේවකයන් නැවත ෙසේවෙය් ස්ථාපිත කළා. ඒක 
පිළිගන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒකත් අෙප්ම 
රජෙය්, අෙප්ම ඇමතිවරෙයකුෙග් කටයුත්තක් කියලා හිතාෙගන 
වැඩ කරනවා නම් අපට අලුත් කමිටු තියන්න ඕනෑ ෙවන එකක් 
නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඔබතුමා අවසාන වශෙයන් ෙම් ෙද් 
ඉෂ්ට කරලා ඉන් පසුව ඔබතුමාෙග් දර්ශනය, ඔබතුමාෙග් දැක්ම 
කියාත්මක කරලා, නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු රාජ  පවාහන 
ෙසේවයක් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරයි කියලා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ ෙද් ඉටු කරන ෙලස ඔබතුමාෙගන් 
ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Nihal Galappaththi.  

ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 2.31] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විනාශ කරපු, වවුල් හපයක් 

බවට පත් කරපු, දැවැන්ත පරිහානියක්  කරපු ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශය අද මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාත්, 
දිලිප් ෙවදආරච්චි රාජ  ඇමතිතුමාත් භාරෙගන තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා ෙදන්නාම ෙම් ෙමොෙහොෙත් හරි -ෙදපැත්ෙත් ඉන්ෙන්. 
ඈතින් ඉන්ෙන්.- ෙපොඩ්ඩක් ළං ෙවලා අභිෙයෝගය භාරෙගන වැෙඩ් 
අවසන් කරන්න කියලා මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක්  කරනවා.  

කරදිය, මිරිදිය කර්මාන්තෙයන් යැෙපන ධීවරයන් දළ 
වශෙයන් දහතුන් ලක්ෂයක් පමණ ඉන්න, කරදිය සහ මිරිදිය ධීවර 
කර්මාන්තෙය් සෘජුව ෙයෙදන ධීවරයින් ලක්ෂ ෙදකහමාරක් 
ඉන්න, කරදිය මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙයන් යැෙපන පවුල් ලක්ෂ 
ෙදකක් ඉන්න, ධීවර වරායන්, නැංගුරම් ෙතොටුෙපොළවල් සහ 
ෙතොටුෙපොළවල් දළ වශෙයන් දාහකට වැඩිය තිෙබන, ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රෙට් විශාලත්වෙයන් අට ගුණයකට වැඩි දළ වශෙයන් වර්ග 
කිෙලෝමීටර් 5,17,000කින් යුක්ත මහා ඛනිජ සම්පත් සහ තවත් 
සම්පත්වලින් ආඪ  වූ මහා ආකරයක් බඳු දැවැන්ත අනන  
ආර්ථික කලාපයක් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ආයතන හතකින් 
සැදුම්ලත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් 2016 
ෙවන් කරලා තිෙබන පාග්ධන වියදම වන රුපියල් ෙකෝටි 336ක 
මුදල ඉතාමත් ෙසොච්චම් මුදලක් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 2017 
වර්ෂයට පාග්ධන වියදම වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 352ක්, 2018 
වර්ෂයට පාග්ධන වියදම වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 357ක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 2016 වර්ෂයට 

රුපියල් ෙකෝටි 157ක්, 2017 වර්ෂයට රුපියල් ෙකෝටි 162ක්, 
2018 වර්ෂයට රුපියල් ෙකෝටි 168ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්නාටම මා කියපු අභිෙයෝග ජය ගන්න 
ෙමොනම ආකාරයකින්වත් ෙම් මුදල පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

යාතා දහස ්ගණනක් -බහුදින යාතා, එක් දින යාතා outboard 
motors සහිත, සම්පදායික යාතා, සම්පදායික ෙනොවන යාතා, 
මිරිදිය කරදිය ෙදෙක්ම ෙමෙහයුම් කරන දහස් ගණනක් යාතා- මා 
දැල් 1200ක් ෙයොදවමින්, දිස්තික්ක 14ක කරදිය ධීවර 
කර්මාන්තයත්, දිස්තික්ක 25න් දිස්තික්ක ෙදකක හැර මිරිදිය ධීවර 
කර්මාන්තයත් ව ාප්ත ෙවලා තිෙබන මහා දැවැන්ත 
අභිෙයෝගයකට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන ෙම් කාරණය ඔබතුමා 
ෙත්රුම් ගන්න. 2016 වසර සඳහා ෙම් අමාත ාංශයට පාග්ධන 
වියදම්වලට ආණ්ඩුෙවන් ෙවන් කරපු මුදල විගහ කර 
බැලුෙවොතින්  250,000ක් වුණු සකීය ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
ධීවරයන්ට සහ ඒ ධීවර කර්මාන්තෙයන් යැෙපන ලක්ෂ 13ක් 
පමණ වුණු පවුල්වලට 2016 වසරටම ඒක පුද්ගල වියදම රුපියල් 
3,055යි. ගරු ඇමතිතුමනි, එක දිනකට ධීවරෙයකුට ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 8.50යි. 2017 වර්ෂය සඳහා ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 3,200යි. දිනකට රුපියල් 8.75යි. 2018 
වර්ෂය සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 3,245යි. දිනකට 
රුපියල් 9යි. ඔබතුමා මම ෙම් කියන කාරණය ෙත්රුම් ගන්න. ඒ 
නිසා ඔබතුමන්ලා ෙදන්නා ඉදිරිෙය් බරපතළ අභිෙයෝගයක් 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
ඒක පුද්ගල කරදිය මත්ස  පරිෙභෝජනය 2010 වසරට කිෙලෝ 
ගෑම් 16,600යි; මිරිදිය මත්ස  පරිෙභෝජනය ගෑම් 2,600යි. 2010 
වසෙර් දිනකට ඒක පුද්ගල කරදිය මත්ස  පරිෙභෝජනය ගෑම් 
45යි; මිරිදිය මත්ස  පරිෙභෝජනය ගෑම් 7යි. ෙම් සියල්ල එකතු 
වුණාම ගෑම් 53යි. 2014දී  ඒක පුද්ගල මත්ස  පරිෙභෝජනය 
කරදිය මාළු කිෙලෝගෑම් 23යි, මිරිදිය මාළු කිෙලෝගෑම් 4යි. ඒ 
අනුව දිනකට ඒක පුද්ගල කරදිය මත්ස  පරිෙභෝජනය ගෑම් 63යි;  
මිරිදිය ගෑම් 10යි. මුළු ගණන ගෑම් 73යි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පරිෙභෝජන රටාවත් මුළු රෙට්ම ජනතාවට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. වසර 7ක් ගිහිල්ලාත්, දළ වශෙයන් ගෑම් 20ක් 
වැනි පමාණයකින් තමයි ඒක පුද්ගල මත්ස  පරිෙභෝජනය වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒක පුද්ගල ආනයනික මත්ස  පරිෙභෝජනය ගැන ඊළඟ ට මා 
කියන්නම්. 2010දී කිෙලෝගෑම් 0.006යි. 2013දී මාළු, කරවල, ටින් 
මාළු සහ ෙවනත් මත්ස  නිෂ්පාදන ඇතුළුව ඒක පුද්ගල මත්ස  
පරිෙභෝජනය කි ෙලෝගෑම් 0.005යි. බැලුවාම අෙප් ජනතාව මාළු 
කාලාම නැහැ. ෙම් පමාණය අෙප් මුළු ජනගහනෙයන් ෙබදලා 
බැලුෙවොත්, ආනයනික මාළු කවුරුවත් කාලා නැහැ වාෙග් තමයි 
ෙප්න්ෙන්. අතෙළොස්සක පිරිසක් විතරයි  ෙම් ආනයනික මාළු 
පරිෙභෝජනය කරන්ෙන්. රෙට් හැම තැනටම ෙම් මාළු 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක තමයි ෙමයින් පැහැදිලි වන්ෙන්.  

අෙප් මත්ස  නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද කියා බලමු. 2010දී 
කරදිය මාළු නිෂ්පාදනය ෙමටික් 332,000යි. මිරිදිය මාළු 
නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 52,000යි. 2014දී කරදිය මත්ස  
නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 459,000යි. මිරිදිය මාළු නිෂ්පාදනය 
ෙමටික් ෙටොන් 76,000යි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් මත්ස  
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නිෂ්පාදනෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පංගුව අරෙගන බැලුෙවොත්, 
2000දී සියයට 2.7යි. 2010 සිට 2014 දක්වා කාලය තුළ සියයට 
1.2 සිට 1.3 දක්වා, දශම එකකින්  පමණයි වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අපට  ෙපෙනනවා මත්ස  නිෂ්පාදනෙය් 
විශාල කඩාවැටීමක් ෙවලා තිෙබන බව. අඩු මත්ස  නිෂ්පාදනය 
නිසා ජාතික ආදායමට යන පංගුව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අන්න ඒ 
කාරණය ඔබතුමන්ලා  ෙත්රුම් ගන්න.  

මත්ස  නිෂ්පාදනෙය් අපනයන ආදායම දළ වශෙයන් 
 ෙකොපමණද කියලා ඊළඟට මා කියන්නම්. ඉස්ෙසෝ, ෙපොකිරිස්ෙසෝ, 
කකුළුෙවෝ, මාළු ෙබොකු, විසිතුරු මසුන්, හක් ෙබල්ෙලෝ, හක්ෙගඩි, 
 ෙමෝර වරල් කියන ඒවාෙයන් ලත් ආදායමත් මීට ඇතුළත් 
ෙවනවා. 2000දී අපි ෙමටික් ෙටොන් 18,554ක් අපනයනය කර 
තිෙබනවා. එයින් ලැබූ ආදායම රුපියල් මිලියන 10,328යි. 2014දී 
ෙමටික් ෙටොන් 27,320ක් අපනයනය කර තිෙබනවා. එයින් 
රුපියල් මිලියන 34,796ක ආදායමක් ලබා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් දව  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාපු ඒවා 
ෙනොෙවයි. මා විශ්වාස කරනවා, ධීවර අමාත ාංශෙයන් කවදාවත් 
අපනයනය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්වා ෙවෙළඳ 
අමාත ාංශෙයන් කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්ක 
අභිෙයෝගයක්.  

මත්ස  ආනයනික  වියදමත් මා කියන්නම්. 2000දී ෙමටික් 
ෙටොන් 77,340ක් ආනයනය කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගිය 
වියදම රුපියල් මිලියන 5,158යි. 2014දී ෙමටික් ෙටොන් 78,712යි. 
ඒ ෙවනුෙවන් ගිය මුදල රුපියල් මිලියන 18,861යි. 2015 ජනවාරි 
මාසය වන විට රුපියල් මිලියන 21,750ක මාළු ඇතුළු ඒ දව  
ආනයනය කර තිෙබනවා. ෙම්ක බරපතළ ගැටලුවක්; 
අභිෙයෝගයක්. අන්න ඒ පශ්නය ෙකෙරහි මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, රාජ  ඇමතිතුමාෙගත් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ෙමන්න ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගන්න තමයි අපට එකතු 
ෙවලා වැඩකටයුතු කරන්න වන්ෙන්.  

ෛමතී - රනිල් ෙදබෑයන්ෙග් දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව්, අලුත් 
රටක් හදන සියදින ක්ෂණික සහන වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කර 
තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, එම වැඩ පිළිෙවෙළහි සඳහන් වන 
63වන කාරණය ෙකෙරහි මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. එහි කියා තිෙබනවා එම දින සියය තුළ, "ධීවර යාතා, 
දැල් ආම්පන්න සහ ෙබෝට්ටු එන්ජින් සඳහා දැනට පනවා ඇති 
අධික බදු ඉවත් කිරීම" ගැන. ෙම් කාරණය යථාර්ථයක් බවට පත් 
කළාද කියා මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. නමුත් ෙම් බදු 
වැඩි කිරීම ඔබතුමන්ලාෙග් සභාග ආණ්ඩුව බලයට ෙග්න්න මහා 
කැප කිරීමක්, පරිත ාගයක් කළ ලක්ෂ 13ක් වුණු ධීවර ජනතාවට 
දක්වපු උපහාරයක්ද? ඒ බදු අඩු කිරීමක් ෙවලා නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය වකවානුෙව්  -
2015ට ෙපර- සියලුම ධීවර ආම්පන්න මත බදු පනවා තිෙබනවා. 
ෙර්ගු බද්ද සියයට 15යි. වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ බද්ද සියයට 
5යි. එකතුකළ අගයමත බද්ද සියයට 12යි. ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් 
බද්ද සියයට 2යි. ෙම් සියලු  බදු එකතු කළාට  පස්ෙසේ ධීවරයන් 
පරිහරණය කරන ආම්පන්නවලින් සියයට 33ක බද්දක් අය කරලා 
තිෙබනවා. ඒක බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් බදු අෙහෝසි කරන්න, ෙම් 
බදු අඩු කරන්න,  ෙම් බදු සංෙශෝධනය කරන්න. ෙම් බදු බර 
ධීවරයාෙග් ඇඟට  දැනිලා තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කර 
ගත්ෙත්; තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අමාත ාංශය භාර දුන්ෙන්. 
නමුත්, ෙම් වතාෙව්දීත් ෙමොකද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වතාෙව් 
ෙර්ගු බද්ද එ ෙසේමයි; සියයට 15යි. වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
බද්ද  - PAL- සියයට 5 - 10 දක්වා, එකතුකළ අගය මත බද්ද  
සියයට 11 - 12.5 දක්වා, ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද සියයට 2 - 4 
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. සමස්ත බදු එකතුව ඇමතිතුමනි, 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, සියයට 41.5යි. ෙකෙසේද ධීවරෙයෝ ඔළුව 

උස්සන්ෙන්? ධීවරයා මහ මඟට වැෙටනවා. ධීවරයා 
අනිවාර්යෙයන්ම මුහුෙදන් ෙගොඩ බිමට එනවා. ෙවන 
ෙකොෙහේටවත් යන්න එයාලාට හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් විධියට  
බදු ගහලා, NBT බදු ආදායම විතරක් ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල් ෙකෝටි 
9,000ක් ෙහොයනවා. ඒ වාෙග්ම PAL බදු ආදායම විධියට රුපියල් 
ෙකෝටි 3,000ක් ෙහොයනවා. ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 12,000ටම 
අහිංසක ධීවරයා දායක ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට ෙසස් බද්ද බලමු. ගරු රාජිත ඇමතිතුමාත් කිව්වා 
ෙසස් බද්ද පිළිබඳව. ෙසස් බද්ද නිසා ධීවරෙයෝ බරපතළ විධිෙය් 
අපහසුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් ෙසස් බද්ද 
ගහන්ෙන් අපනයනය කරන භාණ්ඩවලට. නමුත්, දැන් ඇමට 
ෙයොදා ගන්නා ආනයනික දැල්ලන් කිෙලෝ ග්රෑම් 1කට රුපියල් 
13ක ෙසස් බද්දක් අය කිරීම නිසා longline fishing වල නිරත 
ධීවර ජනතාවට බරපතළ ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවරයා ඇමට ෙයොදා ගන්නා දැල්ලන් දළ 
වශෙයන් කිෙලෝ 1,500ක් ෙහෝ 2,000ක් විතර ගන්නවා. කලින් 
මිලට බහු දින ධීවර යාතාවකට ෙම් දැල්ෙලෝ කිෙලෝ 2,000 ගන්න 
එක වතාවකට යනවා රුපියල් 420,000ක්. දැන් ෙම් බදු වැඩි කිරීම 
නිසා ඒ මුදල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා රුපියල් 446,000කට. ඒ අනුව 
වැඩිපුර රුපියල් 26,000ක් ඒ ධීවරයා ඒ ෙවනුෙවන් ෙගවන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් නිසා ධීවරයා මහ මඟට වැෙටන 
ඒක වළක්වන්න හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, අමාත වරු ෙදපළෙග් 
අභිමානය  රැෙකන්ෙන්ත් නැහැ කියලා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
ධීවරයා මුහුෙදන් ෙගොඩ බිමට විසි කරලා, ''හිඟා කාපල්ලා'' කියලා 
පැත්තකට දැම්මා. ෛමතී-රනිල් සභාග ආණ්ඩුවට අපි කියනවා, 
ධීවරයා ෙගොඩ බිෙමන් මුහුදට විසි කරලා ''ගිලිලා මැරියල්ලා'' 
කියන තත්ත්වය ඇති කරන්න එපා කියලා. ඒක අපරාධයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඇමතිකම් කරෙගන යන්ෙන් ඒ මිනිසුන්ෙග් 
සහෙයෝගෙයන් කියන එක මා ෙම්  ෙමොෙහොෙත් මතක් කර 
සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් දින 
100ක් ඇතුළත කියාවට නංවන වැඩසටහෙන් අංක 64 යටෙත් 
තිෙබන ෙපොෙරොන්දුව තමයි, "විෙද්ශ ධීවර යාතා ලංකා මුහුදු 
සීමාව ආකමණය කිරීම වැළැක්වීම" කියන කාරණය. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒ අනුව වත්මන් අමාත වරයා ඒකට යම් 
ආකාරයක කියා මාර්ගයක් ගත්තා. නමුත්, පසු විපරමක් 
ෙනොකරපු නිසා ඒ කියාදාමය නැවතත් සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා ශී 
ලංකා නාවික හමුදාව, ෙවරළ ආරක්ෂක බළකාය ෙයොදවලා, 
ෛදනිකව ෙම් කියාවලිය නවත්වන්න කටයුතු කරනවා නම්  අපි 
පැහැදිලිවම විශ්වාස කරනවා, ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩු ධීවරයා, 
ෙචන්නායි ධීවරයා  ඇවිල්ලා උතුෙර් මුහුෙද් ඒ කරන ෙකොල්ලය, 
ඒ කරන අසාධාරණය, අයුක්තිය නවත්වන්න හැකියාවක් 
තිෙබනවාය කියලා. 

 රාජපක්ෂ මහත්තයලා වාෙග් උපන් දින ෙවනුෙවන් ඒ අයට 
අභය දානය  දුන්  විධියට කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉක්මන් කියා මාර්ග ගන්න කියලා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියානු 
ධීවරයාෙග් අසාධාරණයට, අයුක්තියට ලක් ෙවන්ෙන් නැතුව, 
උතුෙර් ධීවර සම්පත අෙප් ධීවරයාට ෙනළා ගන්න අවශ  අවකාශ 
සලසන්න. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඊළඟට එහි  65 ෙඡ්දය 
යටෙත්  සඳහන් වනවා,  "මත්ස  අපනයනය සඳහා අහිමිවී 
තිෙබන යුෙරෝපා ෙව ළඳ ෙපොළ නැවත ලබාගැනීම"  කියලා.  

ෙම් ෙපොෙරොන්දුව දීලා දැනට වසරකට කිට්ටු කාලයක් 
ගතෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව තවමත් ධීවර තහනම 
ඉවත් කර ගැනීම පිළිබඳව නිශ්චිත කියාමාර්ගයකට ඇවිල්ලා 
නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  
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ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ධීවර තහංචිය නිසා ෙම් වන ෙකොට 
යුෙරෝපීය සංගමෙයන් අෙප් ෙද්ශීය ධීවරයාට යම් ආකාරයක 
ගැටලු කීපයක් මතු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගැඹුරු 
මුහුෙද්  longline fishing කරන ෙම් ධීවර යාතා අනිවාර්යෙයන්ම 
රක්ෂණය කරන්න ඕනෑ; ෙමෙහයුම් බලපත ගන්න ඕනෑ; 
ජාත න්තර මුහුදු සීමාවට යන්න ලියාපදිංචිය ලබා ෙදන්ෙන් 
වසරකට රුපියල් 5,000ක් අය කිරීෙමන් පසුවයි. ධීවර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යාලයක් වරාය තුළ සකස් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙබෝට්ටුවට  log book  එකක් සපයලා 
තිෙබනවා. එය  skipper  පුරවන්න ඕනෑ. යාතාෙව් විස්තර, 
නියමුවාෙග් නම, ගැණියන්ෙග් නම, පිටත් වූ ෙව්ලාව, ගමන් කරන 
ආකාරය, නතර කරන ස්ථානය, අල්ලපු මාළුවල නම්, අල්ලපු 
මාළු පමාණය, මාළු ඇල්ලීමට ෙයොදා ගන්නා පන්න කමය කරමල් 
දැල්ද, ලයිලා ද, සුරුක්කු ද, ෙකෝස් ද, longline ද, ෙමොනවාද 
කියලා සම්පූර්ණ විස්තරයක් සපයන්න ඕනෑ.  

වි ෙශේෂෙයන්ම personal files 4ක් හදලා, වරාෙය් පිහිටා 
තිෙබන  කාර්යාලයට ෙගන ගිහින් බාර ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් 
තහංචිවලට සියයට සියයක්ම යට ෙවන්ෙන් නැතිව, අෙප් 
ධීවරයාෙග් ආත්ම ගරුත්වය,  අභිමානය ආරක්ෂා කරෙගන ෙම් 
කටයුත්ත කරන්නය කියලා මම ෙම්  අමාත වරුන්  ෙදපළෙගන්ම 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි තුනක්  

තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙහොඳයි.  ඊළඟට, වරාය, නැංගුරම් ෙපොළවල් සහ  

ෙතොටුෙපොළවල් ඉදිකිරීම් සහ ඒවාෙය් පවතින පහසුකම් වැඩි 
කිරීමට මූල  පතිපාදන ෙවන් කළ යුතුයි කියලා කියනවා. අ ෙප් 
රෙට් ධීවර වරායන් 20ක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. නැංගුරම් 
ෙපොළවල් 58ක් සහ ෙතොටු ෙපොළවල් 890ක් තිෙබනවා. 2016 
වර්ෂය සඳහා වන අය වැය කථාෙව්දී මුදල් ඇමතිවරයා කියලා 
තිෙබනවා, "ධීවර වරායන් ශීතාගාරද සහිතව නවීන 
තාක්ෂණෙයන් සමන්විත වරායන් බවට පත් කරනවා"ය කියලා. 
හලාවත, මිරිස්ස, කල්මුෙන්, වැල්වැටිතුෙර්, කෙරයිනගර්, සහ 
පුරාණවැල්ල ධීවර වරායන් සංවර්ධනය කිරීමට ෙමවර අය 
වැෙයන්  ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 75යි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මීටර් 100ක ගල් බැම්මක් දමන්නවත් ෙම් රුපියල් 
ෙකෝටි 75 මදි.   

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා. 2014 රුපියල් ෙකෝටි 100ක් ෙවන් කළා. නමුත් ඒ 
මුදල මදි වුණා. 2015 රුපියල් ෙකෝටි 100ක් ෙවන් කළා. ඒ මුදලත් 
මදි වුණා. ෙම් ආකාරයට ෙමම කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන 
මුදල පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වරාය, නැංගුරම්ෙපොළ 
සහ ෙතොටුෙපොළවල් අද අබලන් ෙවලා තිෙබනවා. කුඩාවැල්ල 
තමයි දිවයිෙන් තිෙබන ෙලොකුම ධීවර වරාය.  එහි ජැටිෙය් -  pier 
එෙක් - ස්ථාන ෙදකකින් ඇතුළට ගිලා බැහැලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
වතුර එනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එතැනට ගිහිල්ලා 
බලන්න. ඒ වාෙග්ම වැලිපටන්විල නැංගුරම්ෙපොෙළේ වැලි පිරිලා 
තිෙබනවා. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමා, කුඩාවැල්ල ධීවර වරාෙය් කටයුත්ත 

ෙවනුෙවන් අවශ  මුල  පතිපාදන අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. 
අෙනක් කාරණය ෙමයයි.  2016 අවුරුද්ෙද් වියදම් කරන්න අපි 
ඉල්ලපු මුදල් පමාණයට  අතිෙර්කව අෙප්  අමාත ාංශයට ෙවනම 
රුපියල් මිලියන 1,000කුත් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
රුපියල් ෙකෝටි 100යිෙන්. රුපියල් මිලියන 1,000යි 

කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 100යිෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අය වැය කථාෙව්දී කිව්ව රුපියල් ෙකෝටි 75ට අතිෙර්කව 

තිෙබන මුදල ගැනයි මම කියන්ෙන්. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙන්. 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔව්.  ෙම් අවුරුද්ද තුළ වියදම් කරන්න පුළුවන් පමාණය. මුළු 

ව ාපෘතියට ඊට වඩා වැඩි මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය 
රුපියල් බිලියන 5ක ව ාපෘතියක්. 

 

 ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  අර ධීවර වරායන්වල පතිසංස්කරණ 

කටයුතු ටිකවත් කරන්න ෙම් මුදල මදි කියලායි මම කියන්ෙන්.   
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
වාරකන් කාලයට වරායවල් හදන්න බැරි බව ඔබතුමා 

දන්නවා. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඒක හරි. 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
එතෙකොට අෙනක්  කාලෙය්දී විතරයි  පුළුවන්. හැම 

අවුරුද්ෙද්ම වියදම් කරපු මුදල ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා.  නමුත් 
ෙදසැම්බර් 31 වනෙකොට වියදම් ෙවලා තිෙබනවා නම්,  
අතිෙර්කව තව මුදලක් ලබා ෙදන්න එකඟතාව පළ කරලා 
තිෙබනවා. 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙම් කාලෙය් දකුණට "හරා" කාලය. ඒ කියන්ෙන් වලාල 

කාලය.   බාදිය  එන කාලය. ඒ නිසා ෙදවුන්දර, පුරාණවැල්ෙල් 
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ධීවර වරායන් හදන්න  කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.   අපට හදන්න බැරි 
උතුරු නැ ෙඟනහිර තිෙබන තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු ඒ වරායන් 
එක, ෙදක  විතරයි.  අනික් වරායන් කිසිම ගැටලුවක් නැතිව  අපට 
හදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම උතුරු - නැ ෙඟනහිර නැංගුරම් 
ෙපොළවල් සහ ෙතොටුෙපොළවල් තවම ඉදි කරලා නැහැ. සිලාවතුර, 
වංගාෙලයි, ෙප්සාෙලයි, නිලාෙවලි, සලපයාරු, ෙපොඩවකට්ටු, 
ෙකෝකිලායි කියන පෙද්ශවල තවම ෙතොටුෙපොළක්වත්, නැංගුරම් 
ෙතොටුෙපොළක්වත් ඉදිකරලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාත් 
ඒ පෙද්ශවලට ගියාම දකින්න ඇති.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාල ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට තව  විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය 
කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. පළමුවැනි එක 
තමයි, මුහුෙද්දි අසනීප වන ධීවරයා, අනතුරට පත් වන ධීවරයා 
කඩිනමින් ෙගොඩට ෙගන එන්න Navy එකයි, ධීවර අමාත ාංශයයි 
එකතු ෙවලා ගිවිසුමකට එළැඹී කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්නය කියන එක.  ඒ වාෙග්ම  ධීවරයින් වාසය ෙනොකරන 
පෙද්ශවල යටිතල පහසුකම් හැදීමට  සහ  සුභසාධන කටයුතුවලට  
පාග්ධන වියදම් ෙයොදවීම වහාම නවත්වා,  ඒවා ධීවරයාෙග් සුබ 
සිද්ධිය පිණිස ෙයොදවන්නය කියන ෙයෝජනාව.   

හිටපු අෙනක් ඇමතිවරුන් ෙම් ෙද් කළා. ඒක ඔබතුමන්ලා 
කරන්න එපා.  ඒ වාෙග්ම මාදැල් කාර්මිකයා ආරක්ෂා කළ යුතු 
අතර, අතීතෙය්දී තස්තවාදින්ෙග්  අමානුෂික පහාරයන්ට ලක් වුණු,  
ජීවිතය ෙබ්රා ගැනීම සඳහා තමන් සතුව තිබුණු  ඒ ෙද්වල් ෙවනත් 
අයට භාර දීලා ආපු  ඒවාෙය්  සැබෑ අයිතිකරුවන්ට විධිමත් 
පරීක්ෂණයකින් පසුව ඒවා නැවත ලබා ෙදන්නය කියන ඉල්ලීමත් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම මාදැල් කර්මාන්තය ගැන උනන්දුවක් දක්වන 
මාදැල් ෙමෙහයවන අය ඉන්නවා. අන්න ඒ අයටත් ෙම් මාදැල් 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්නය කියලා ඉල්ලීමක්  කරනවා.  

අවසාන වශෙයන්,  ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයන් සියල්ලම 
සැලකිල්ලට අරෙගන ධීවරයා ආරක්ෂා කරන්න, ඒ වාෙග්ම 
ධීවරයාෙග් ජීවිතයට මීට වඩා වටිනාකමක් ෙදන්න, ධීවර 
පවුල්වලට මීට වඩා යහපතක් කරන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙදෙදනාම මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම 
කරනවා.  ධීවරයා කබෙලන් ලිපට වට්ටවන්ෙන් නැතිව, ධීවර 
කර්මාන්තෙයන් එළියට වට්ටවන්ෙන් නැතිව, ෙම්  දැවැන්ත 
මිනිසා ඉදිරියට අරෙගන රෙට් නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ කර ගන්න 
අවශ  ශක්තිය, ෛධර්ය ඔවුන්ට ලබා ෙදන්නය කියන ඉල්ලීමත් 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon.  Susantha Punchinilame.  

You have 10 minutes. 

[අ.භා. 2.53] 

 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ  පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ධීවර 

අමාත ාංශෙය් හිටපු නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා වශෙයන්  වචන 
ස්වල්පයක් කථා  කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ඉතාම කාෙලෝචිතයි 
කියලා හිතුවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් ෙපොඩි ජලාශ, කාලීන ජලාශ, 
 ෙලොකු ජලාශ  ඔක්ෙකෝම 1,235ක් විතර තිෙබනවා.  ෙමතරම් 
ජලාශ පමාණයක් තිබුණත්, අෙප්  මිරිදිය මත්ස   නිෂ්පාදනය 
සම්බන්ධෙයන්  අවශ  කරන දාරිතාව අපට ලැෙබෙන් නැහැ. 
එයට ෙහේතුව, මත්ස  පැටවුන් ෙබෝ කිරීෙම් මධ ස්ථාන සීමිත 
පමාණයක් තිබීමයි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්  දඹුල්ල, 
ඉරණමඩුව, උඩවලව ජලාශවල කාෆ් හා තිලාපියා වැනි 
මත්ස යින් ෙබෝ කරනවා. ඒ වාෙග්ම කලාවැව, ඉඟිනියාගල, 
මුරුතෙවල, ෙපොෙලොන්නරුව ජලාශවලත්  තිලාපියා වැනි 
මත්ස යින් ෙබෝ කරලා ජලාශවලට මුදා හරිනවා. ඒ වාෙග් 
අලුතින් තව මධ ස්ථාන ඇති කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන් 
තිකුණාමලය හා ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්ක මායිෙම් "ජනරංජන 
වැව" කියලා විශාල ජලාශයක් තිෙබනවා.  ෙම් ජලාශය වලයා, 
ෙපොත්තා, කනයා  වාෙග් වඳ ෙවමින් යන,  අෙප් රටට ආෙව්ණික 
වූ මත්ස යින් ස්වාභාවිකව ෙබෝ වන ජලාශයක්. "ජනරංජන වැව" 
කියලායි අපි කියන්ෙන්.  ෙමන්න ෙම් වාෙග් ස්ථානයක 
මත්ස යින් ෙබෝ කරන මධ ස්ථානයක් හදන්න පුළුවන් නම්, ඒ 
දිස්තික්ක ෙදකම ආවරණය කරන්න පුළුවන්.  එෙහම නැත්නම්,  
සමහර ෙවලාවට ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙයන් ඉස්සන් සහ මත්ස  
පැටවුන්  එන්න පුළුවන්.  එෙහම නැත්නම් දඹුල්ෙලන් එන්න 
පුළුවන්.  නමුත් ඒ  එන පමාණය වැව් ටික පුරවන්නට මදි.  ඒ 
නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් "ජනරංජන වැව"  
වාෙග්ම රෙට් තිෙබන අෙනකුත්  සුදුසු ස්ථාන පිළිබඳව ෙසොයා 
බලා මත්ස   අභිජනන මධ ස්ථාන ඇති කර මිරිදිය මත්ස  
කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කරන්නය කියලා.  

 මා ඔබතුමාට  මතක් කරනවා,  විසිතුරු මත්ස  කර්මාන්තය 
විශාල වශෙයන් රටට විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න පුළුවන් 
කර්මාන්තයක් බව. මම හිතන විධියට දැනටමත් ඔබතුමා ඒ 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙමොකද, මම නිෙයෝජ  
ඇමතිවරයා විධියට ඉන්න කාලෙය් අෙප් හිටපු අමාත  ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා විෙශේෂ කාර්ය බලකායක් පත් කරලා ෙම් 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා අප දිරිමත් කළා. ඒ කාලය තුළ 
අපි හඳුනා ගත් කාරණා කිහිපයක් අධ යනය කරලා අවශ  සහන 
ලබා දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ දී මුහුණ පෑමට සිදු වුණ 
පශ්න, ෙපොලීසිවලින් ඇති වුණු පශ්න, ඒ වාෙග්ම ඒ අයට අවශ  
පුහුණුව සිංගප්පූරුව වැනි රටවලදී ලබා දීලා ඒවා නිරාකරණය 
කළා. නමුත්  තවත් පශ්න ගණනාවක් විසඳා ගන්නට තිෙබනවාය 
කියලා පසු ගිය දවස්වල අපව හමු වුණු අවස්ථාවල එතුමන්ලා 
පකාශ කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයෙග් 
අඩු පාඩු සපුරා ෙදන්න  ඔබතුමාට පුළුවන් නම්, මම හිතන විධියට 
ඒ තුළින් අපට විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් උපයා ගත හැකි 
වනවා ෙමන්ම  රැකියා අවස්ථා වැඩි කර ගැනීමටත් හැකි  
ෙවනවා.  
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ඒ කාලෙය් තිබුණු නීතිරීති පවා ෙවනස් කරලා  වගා කරන්න 
බැරිව පුරන් වුණු කුඹුරු මඩ ෙපොකුණු බවට පත් කරන්න 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානවලට ලබා දුන්නා. ඒ තුළින් ෙපොකුණු 
විශාල පමාණයක් වැඩි දියුණු කරලා මිරිදිය මත්ස  කර්මාන්තය 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වර්ෂවල 
ලබා ගත් විෙද්ශ විනිමය පමාණය බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ඒක බලා 
ගන්න පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් මා 
නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් ''ෙකොඩ් ෙබ්'' ධීවර වරාය ඉතාම 
අබලන් තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්. තිස් වසරක් පැවැති ශාපලත් 
යුද්ධය නිසා ඒවා හරිහැටි කියාත්මක වන්ෙන් නැතිව තිබුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව් අපි එහි  ජැටිය,  දියත්මඟ, ෙදොඹකර ඇතුළු අවශ  
කරන සියලුම පහසුකම් ලබා දීලා අද වන විට අංග සම්පූර්ණ ධීවර 
වරායක් පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් වැඩ කරලා ජනතාවට එහි පතිලාභ 
ලබා දුන්නා. නමුත් ෙම්වායින් සිදු වුණු වංචා විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. සමහරවිට ඔබතුමා දන්නවාත් ඇති, ෙනොදන්නවාත් 
ෙවන්න පුළුවන්, ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පිරිසක් ෙම් ''ෙකොඩ් 
ෙබ්'' ධීවර වරාෙය් ඉන්ධන පිරවුම්හෙළන් ණයට ඉන්ධන ලබා 
ෙගන රුපියල් 13,79,685ක හිඟ මුදලක් තවමත් ෙගවන්න 
තිෙබනවා.  තවත් ඒ වාෙග් ඒවා ඇති. මට ලැබුණු ෙතොරතුරු 
අනුවයි ඔබතුමාව දැනුවත් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ ආපනශාලාව 
2008 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 31,500කට කුලියට දීලා තිෙබනවා. 
ඒකත් ඒ අයටමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කුලියවත් ෙගවන්ෙන් 
නැතිව ටික කාලයක් යන ෙකොට ඒ අදාළ අයට ඕනෑ විධියට  බදු 
ගිවිසුම ෙවනස් කර ෙගන රුපියල් 10,000 බැගින් ෙගවන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒකත් ෙම් ලබා ගන්නා ආදායෙමන්මයි 
ෙගවන්න ලැහැස්ති කර තිෙබන්ෙන්. ඒෙකත් තව රුපියල් 
7,01,908ක් ෙගවන්න ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක විශාල 
ආදායමක් ලබන තැනක්. හිඟ මුදලත්, කුලියත් ෙදකම එකතු 
වුණාම මාසයකට ෙගවන්න ෙවන්ෙන් රුපියල් 20,000යි. 
ෙම්ෙකන් ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාවට වුෙණ් දවසකට තිබුණු 
රුපියල් 1050ක ආදායම රුපියල් 334 දක්වා  අඩු කර ගැනීමයි. 
2008.07.31වැනිදා ෙම් සඳහා නැවත ගිවිසුමක් අත්සන් කර 
තිෙබනවා.  

ඒ ගිවිසුෙම් හැටියට මාසික කුලිය රුපියල් 31,500ක් ෙදන්න 
ඕනෑ. නමුත් ෙම් මාසික හිඟ මුදල එකතු ෙවලා 2013 වන විට 
රුපියල් 25,32,961ක් හිඟ තිබී තිෙබනවා. එයින් රුපියල් 
16,23,953ක් කපා හැර තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම්වා කර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක දැන ගන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, ලාභ ලබන්න පුළුවන් ආයතනයක් පාඩු 
ලබන්න බැහැ ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඉතිරි රුපියල් 9,09,008ක මුදලක් 
තමයි දැනට ඔහුෙගන් අය කර ගනිමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ මුදල 
මාසිකව රුපියල් 10,000 ගණෙන් අඩු කරන්න අලුත් ගිවිසුමකුත් 
ගහලා තිෙබනවා. වාරික වශෙයන් හිඟ මුදල් ෙගවන්න පටන් 
ෙගන තිෙබන්ෙන්  2014.03.05වැනිදා. එෙහම ෙගවා ෙගන 
ඇවිල්ලා දැනට රුපියල් 7,01,908ක මුදලක් තමයි ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම දැන් ෙම් ෙගවන ආකාරයට මුදල් ෙගවා 
අවසන් ෙවන්ෙන් වර්ෂ 2021 දීයි.   

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ෙම් ආපන ශාලාවත්,  මම පළමුව සඳහන් කළ පවුලම තමයි 

වංචනික විධියට අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් 
නිලධාරින් විසින් ෙකොෙහේවත් නැති  සහනදායී  විධියකට  තමයි 
ෙම් ආපන ශාලාව බදු දී තිෙබන්ෙන්.   ෙමය 2008 සිට එන එකක්.  
දැන් 2015.  ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ විමර්ශනයක් 
කරන්න.  ෙමොකද, ෙම්ක රජෙය් මුදල් වංචාවක්.   ෙම් නිසා 
වරායට ලැබිය යුතු විශාල මුදලක් අහිමි කර තිෙබනවා.  ෙම් සඳහා 
සාමාන ෙයන් ෙටන්ඩරයක් කැඳවනවා නම්, පසිද්ධ මිල ගණන් 
කැඳවා කළ යුතු ෙවනවා.  එෙහම කරලා නැහැ.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් වංචා කරලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් මුදල් බව මම 
වගකිව යුතු ඒ නිලධාරින්ට මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි. ෙම් 
වංචාවන් අද ෙනොෙවයි, සුනාමි කාලෙය් සිට කරලා තිෙබනවා.  
සුනාමි අවස්ථාෙවත් ෙබෝට්ටු වැඩෙපොළක් දමන්න කියා 
බැංකුවකින් විශාල මුදලක් අරෙගන, ඒ බැංකුවට ''ෙපොල්ල 
තියලා'' විශාල පාඩුවක් සිදුකර තිෙබනවා.  

අපි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තැනක් දියුණු කරෙගන වැඩක් 
කරන්න යනෙකොට ෙම්වාෙග් ෙද්වල් පූර්වාදර්ශ හැටියට ගිෙයොත් 
ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට කවදාවත් ෙම් ආයතන ෙගොඩ ගන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ.  එම නිසා  අනික් කටයුතු කරන ගමන්ම 
ෙම් සිදුෙවලා තිෙබන වංචාවන් ගැන ෙසොයා බලන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී වංචාවන් සිදුෙනොවන ආකරයට 
කටයුතු කර, නැවත ආදායම් ලැෙබන තත්ත්වයට Cod Bay  ධීවර 
වරාය පත් කරන්න  කියා මම විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  ඒ වාෙග්ම මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව මුලසුනට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.03] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට  

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   
අමාත ාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදය පැවැත්ෙවන ෙවලාෙව් මම විෙශේෂෙයන් අද 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අෙප් පුත්තලම් 
දිස්තික්කයට විශාල  සම්බන්ධයක් තිෙබන ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගැනයි.     

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශය ගැන කථා 
කරද්දී,  ධීවරයා පිළිබඳ ෙපොඩි නම් කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.  අපි 
කියනවා, "මඩ ෙසෝදාගත් කළ ෙගොවියා රෙජකි" කියලා. හැබැයි, 
අපි හැම ෙකෙනක්ම ෙගොවියාට ඒ රජකම ෙදනෙකොට,  ෙම් රට 
බත බුලතින් සංවර්ධනය කරන ෙගොවියාට ඒ තැන ෙදනවා හා 
සමානවම ධීවරයාටත් යම්කිසි ස්ථානයක් ලබා දිය යුතු ෙවනවා.  
ෙහේතුව, අපි සියලු ෙදනාම ඉතාම සැප පහසුවට නිදියන පාන්දර 
යාමෙය් ධීවරයා අවදි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සීතලට, වැස්සට 
අසුෙවමින්, මුහුෙද් රළට මුහුණ ෙදමින්, මරණය අෙත් තබාෙගන 
ෙගොසින් මත්ස  සම්පත ෙගොඩට ෙගනැත් ෙදනවා.  හැබැයි, ඒ 
මත්ස  සම්පත ෙගොඩට ෙගනැත් ෙදන ධීවරයා ගැන අපි කටයුතු 
කරද්දී, ඒ ධීවරයාට ලබා දී ඇති සහන සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි 
ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් පවතින බව විෙශේෂෙයන් අෙප් 
අමාත තුමාට මම මතක් කර සිටිනවා.  ෙමොකද,  අද ෙම් රෙට්  
අලුත් ආණ්ඩුවකින් තමයි අපි ෙම් කටයුතු ආරම්භ කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අලුත් යහ පාලනයත් එක්ක වැඩ කටයුතු පටන් 
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ගත්තාම, විෙශේෂෙයන්ම ජනපිය ෙනොවන මාතෘකා ඉදිරියට 
ෙගනැත් තිෙබනවා.  

රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් සත  හරියට හඳුනාෙගන, 
ජනතාවෙග් අභිවෘද්ධිය සඳහා, අනාගත සංවර්ධනය සඳහා 
ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ෙම් අය වැය අලුත් ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරද්දී,  ධීවර කර්මාන්තෙයන් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න 
පුළුවන් කියා මම දකිනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර ෙවලාවට 
ධීවර කර්මාන්තෙයන් ෙම් රටට අපි විශ්වාස ෙනොකරන ආකාරයට 
විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න හැකි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ 
තත්ත්වයට අපි යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙයෝජනා ටික  
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  පරණ කරපු ෙද්වල් එක්ක 
ෙවච්ච අලාභ, ඒ වාෙග්ම ඒ කරපු ෙද්වල් නිසා රටට වුණ පාඩුව 
ගැන කථා කරනවාට වඩා, ඒ වාෙග්ම ෙම්ෙක් තිෙබන සංඛ ා   
ෙල්ඛන ටික අරෙගන ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන ටික ඉදිරිපත් කරනවාට 
වඩා මම හිතනවා අ පි ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ෙහොඳ 
ෙයෝජනා ටිකක් ගරු අමාත තුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කිරීමට ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි  කියලා. 

මට තව පුංචි කාලයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ කාලය තුළ ධීවරයා 
ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම, ධීවර රැකියාව සම්බන්ධෙයන් අපි 
ගන්නා තීන්දු තීරණ ටික ෙමොනවාද යන්න ගැන බැලිය යුතුයි. අපි 
උදාහරණක් කියනවා නම්, ෙටෝලර් යාතාවලින් ජාත න්තර මුහුදට 
ගිහිල්ලා මාළු අල්ලා ෙගන එන අෙප් ධීවරයා ඒ ධීවර කටයුතු 
කරද්දී, ඒ ධීවර යාතාෙවන් මත්ස  සම්පත ෙගොඩට ෙගනැල්ලා 
නැවත විෙද්ශ රටවලට යැවීමට අවශ  තත්ත්වයට සූදානම් 
ෙවන්න පුළුවන් ආකාරෙය් ඒ අවශ  වැඩ පිළිෙවළ ඒ ධීවර යාතා  
තුළ තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අපට දැනගන්න ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව, අෙප්  ෙටෝලර් යාතා  
බහුතරයක ෙම් chilled bath එක හරියට නැහැ. ඒ ආකාරයට මාළු 
අල්ලා ගත්තාට පසුව, මාළු ෙගොඩට ෙගන එනෙතක්, ඒ 
ෙගනැල්ලා නැවත ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා විෙද්ශ ෙවෙළඳ 
ෙපොළට යනෙතක් ෙම් මාළුවාෙග් තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් අපට හරියට නැහැ. ධීවර අමාත ාංශය හරහා තිෙබන 
ආයතන රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් ධීවර අමාත ාංශය යටෙත් 
තිෙබන ආයතනවල දක්ෂ නිලධාරින් ඉන්නවා. 

ෙම් නිලධාරින් සතු දක්ෂතාව පාවිච්චි කරලා ධීවර රැකියාව 
සම්බන්ධව දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න ඕනෑ. ඒ 
දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න නම්, බහු දින ධීවර යාතා  
අපි හරියට සකස් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, මත්ස යා 
ෙගනැල්ලා ඒ මත්ස යාෙග් ගුණ එෙහම නැත්නම් මත් ස යාෙග් 
තිෙබන තත්ත්වය ආරක්ෂා ෙවන විධියට ෙම් බහු දින ධීවර යාතා  
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. එෙලස නිර්මාණය කරන්න අවශ  
ෙවන දැනුම වාෙග්ම ඒ නිර්මාණය කරන්න අවශ  කරන 
පහසුකම් ටික අපි ෙම් ධීවරයාට ලබා ෙදනවා නම් එය ෙම් රෙට් 
ධීවර ජනතාව සඳහා වඩාත්ම පහසුවක් ෙවනවා කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

ධීවර රැකියා ක්ෙෂේතෙය්, බහු දින යාතාවල සිට පුංචි යාතා වන 
ෙතප්පම් දක්වාහි  ඇති පහසුකම් අඩු කම වාෙග්ම තවත් පධාන 
පශ්නයක් ධීවරයාට තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. ෙමම 
ධීවරයාෙග් ජීවන චර්යාවත් එක්ක, ධීවරයා ජීවත් වන පරිසරෙය්, 
ධීවරයා ජීවත් වන ඉඩම් වාෙග්ම ධීවරයාෙග් නිවාස පිළිබඳවත් 
පශ්න තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ධීවර 
අමාත ාංශය මීට වඩා ඉතාමත්ම පාෙයෝගිකව අෙනක් 
අමාත ාංශත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. 
මම එෙහම විශ්වාසෙයන් කියන්ෙන් දැන් අපිට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන පශ්න නිසායි.    

කටුෙන්රිය සිට හලාවත දක්වා - මාරවිල පෙද්ශයත් ඇතුළු- 
ෙවරළ බඩ තීරෙය් ෙම් වන විට ධීවරයන්ෙග් ෙගවල් ටික මුහුදට 
ගහෙගන යන්න හදනවා. ෙම්ක හදිසිෙය් ඇති වුණු සිදුවීම් 
මාලාවක්. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, මට ඔබතුමාට මතක් කරන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, ෙම් සිදුවීම් මාලාවට සහනයක් ෙදන්නට 
ධීවර අමාත ාංශෙය් සම්බන්ධතාව ඉතාම අඩුෙවන් සිදු වුණා 
කියන එකයි. ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි ෙවරළ 
භාරව ඉන්ෙන්. අද එය පරිසර අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන්ෙන්. 
අද මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. එතුමා පරිසර අමාත තුමා හැටියට එතුමාට මම 
ෙපෞද්ගලිකවම ෙම් ගැන කථා කරලා ෙම් සඳහා මුදල් පතිපාදන 
ලබා ෙගන ෙම් ෙගවල් ටික ෙබ්ර ගන්න මට හැකි වුණා.   

ෙමතැනදී, මම විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්ෙන්, ෙම් ධීවර ජනතාවෙග් ෙගවල් ටික ආරක්ෂා 
කර ගන්න කටයුතු කරන්න ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඉතා ඉක්මනින් සම්බන්ධ කරලා දීලා  කටයුතු කළ නිසායි. අෙප් 
ධීවරයාෙග් රැකියාව ආරක්ෂා කරනවා හා සමානවම ධීවරයා 
ජීවත්වන පරිසරය ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ.  

අපි කරදිය ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
ෙබොෙහෝ වැඩ කටයුතු කරනවා. අපට මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය 
ගැනත් එෙලස කටයුතු කරන්න බැරි ඇයි? අද වන විට ආසියාෙව් 
ෙබොෙහෝ රටවල විෙද්ශ විනිමය උපයන්ෙන් මිරිදිය ධීවර 
කර්මාන්තෙයන්. අපට වැව් ටික තිෙබනවා; ඇළ-ෙදොළවල් ටික 
තිෙබනවා; ගංගා ටික තිෙබනවා. ෙම්වායින් ඵල පෙයෝජනයක් 
ගන්ෙන් නැතුව ඒවා මඩ ෙවලා; කැලෑ වැවිලා. අපි ෙම්වා ටික 
හරියට හදලා, සංරක්ෂණය කරලා ෙම් මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ ගැන 
කථා කරනවා නම්, විශාල වශෙයන් කථා කරන්න කරුණු 
තිෙබනවා. නමුත්, මට කථා කරන්න කාලය නැති නිසා අවසාන 
වශෙයන්  පුංචි ෙයෝජනාවක් කරනවා.  

ගරු අමාත තුමනි, හැම දිස්තික්කෙය්ම  මිරිදිය ධීවර 
කර්මාන්තය සඳහා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කරන්න පුළුවන් ආකාරෙය් ඒ දැනුම තිෙබන අය අපට 
ඉන්නවා. ඒ තුළින් අපට රැකියා ෙදන්න පුළුවන්; විෙද්ශ විනිමය 
උපයන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ධීවර ජනතාවට ඉතා ෙහොඳින් 
තමුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් තුළින් සකස් කරලා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ අනුව, 
හැම දිස්තික්කයකටම ෙම් කාර්ය කරන්න පුළුවන්ය කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා. කථා කරන්න කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. 
නමුත්, කාල ෙව්ලාව මදි. මා හට ෙමම අවස්ථාව ලබා දුන් 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

மாைலேவைளயில் கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ  சம்பந்தமான கு நிைல 
விவாதத்திேல பங்குபற் வதற்கு எனக்கு ஒ  சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தி க்கிற . மீன்பி த் ைறக்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் அவர்கள் இங்கி க்கின்றெபா  மீனவர்கள் 
சம்பந்தமான சில க்கியமான விடயங்கைள ன்ைவக்க 
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வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்கைளச் 
ேசர்ந்த மீனவர்கள் ப கின்ற ன்ப, யரங்கைள ம் 
அவர்க ைடய எதிர்காலம் ெதாடர்பில் நம்பிக்ைகயில்லாதி க் 
கின்ற சூழ்நிைலைய ம் நான் உங்க க்கு எ த் ைரக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெசன்ற வாரத்தில் 'இைணயம்' என்ற வட மாகாண 
கடற்ெறாழிலாளர்க ைடய 9 - 10 சங்கங்கள் என்ைன ம் 
தி . சுமந்திரன் அவர்கைள ம் ெகா ம்பில்  சந்தித்தன. 
ஏற்ெகனேவ சில வாரங்க க்கு ன்ன ம் அவர்கள் 
எங்கைளச் சந்தித்தி ந்தார்கள். ெப ம் ெசல கைளச் ெசய்  
தங்க ைடய ஒ  மகாநாட்ைட நடத்திவிட் , அங்கி ந்  
வந் தான் எங்கைள அவர்கள் சந்தித்தார்கள். அப்ேபா  பல 
ேகாாிக்ைககைள அவர்கள் எங்களிடம் ன்ைவத்தார்கள். 
அைவ அந்த மகாநாட் ல் அவர்கள் எ த்த க்கிய 
தீர்மானங்களாகும். அைவகைளத்தான் நான் இங்கு 
உங்களிடத்திேல ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

அைவயாவன, "இ ைவப் படகுகைளத் தைடெசய்வதற் 
காக, உள் ர் படகுகைளப் பயன்ப த் பவர்க க்கு 
மானியம் மற் ம் கடன் அ ப்பைடயில் பலநாட் படகுகைள 
வழங்குதல் ேவண் ம்; ெதன்னிலங்ைக மீனவர்களின் 
வ ைகைய ற்றாகத் தைடெசய்ய ேவண் ம்; 

தியவர்க க்கான மீன்பி  அ மதி வழங்கப்படக்கூடா ; 
இந்திய மீனவர்களின் வ ைகைய ற்றாகத் த க்க ேவண் ம்; 
எல்ைலதாண்  வ ம் படகுகைளப் பறி தல் ெசய்  
அரசுைடைமயாக்க ேவண் ம்; மீனவர்கைளத் த த்  
ைவக்காமல் வி தைல ெசய்ய ேவண் ம்; சட்டவிேராதமான 
ெதாழில் ைறக்ெகதிரான சட்டங்கைள உாிய ைறயில் 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்; த்தத்தால் ெதாழிைல 
இழந்தவர்கைள இனங்கண் , அவர்கள் மீளத் ெதாழிைல 
ஆரம்பிப்பதற்கான நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம்; 
மீனவக் கிராமங்களில் திய இறங்கு ைறகைள 
அைமப்பேதா , இ வைர னரைமக்கப்படாத இறங்கு 

ைறகைள ம் னரைமத்தல் ேவண் ம்" என்பனவாகும்.  

உண்ைமயில் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த 
மீனவர்கள் பல வைககளி ம் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
குறிப்பாக, சுனாமியினால் மிக ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கெளன்றால் அ  மீனவர்கள்தான்! நான் 
தனிேய வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கைளப் பற்றிக் 
குறிப்பிடவில்ைல. ஆனால், குறிப்பாக நீங்கள் வடக்கு, 
கிழக்ைகப் பற்றிக் கவனெம க்க ேவண் ெமன்  
குறிப்பி கின்ேறன். இரண்டாவதாக, 30 ஆண் க க்கும் 
ேமலாக நடந்த ேபார் காரணமாக ம் மீனவர்கள்தான் மிக 
அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டார்கள். ெதாழிைல மட் மல்ல, 
தங்க ைடய உைடைமகள், ெசாத் க்கள்,  வாசல்கள் என 
அத்தைன ம் இழந்தி க்கிறார்கள். உயிாிழந்தவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் மீனவ கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். அேதேபால, மீனவ ச தாயத்திேல 
ெபண்கள் தங்க ைடய தைலவைன - உைழப்பாளிைய 
அதிகளவில் இழந்தி ப்பைத ம் நாங்கள் மதிப்பிடலாம். 
அதாவ , கு ம்பத் தைலவைன இழந்த கு ம்பங்கள் 
அதிகமாக இ க்கின்றன. பல்லாயிரக்கணக்கான குழந்ைதகள் 
அநாைதகளாக இ க்கின்ற நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற .  

அ த்ததாக, இந்தியாவி ந்  வ கின்ற இ ைவப் 
படகுகைளப் பற்றி அவர்கள் ஓர் அறிக்ைகயில் 
குறிப்பிட் க்கின்றார்கள், "கிட்டத்தட்ட 1000 தல் 1500 
வைரயான இந்திய இ ைவப் படகுகள் வட பகுதி அல்ல  

எங்க ைடய கடற்பிரேதசங்களில்  வளத்ைத ம் அள்ளிச் 
ெசல் கின்ற அள க்கு கடற்ெறாழி ல் ஈ ப கின்றன" 
என் . அதனால், எங்க ைடய பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த 
மீனவர்கள், சி  ெதாழி ல் ஈ ப பவர்கள் பாதிக்கப்ப  
கின்றார்கள். அவர்களிடம் இ ைவப் படகுகள் இல்ைல. 
இதனால், எங்க ைடய மீனவர்கள் பாாிய இழப்ைபச் 
சந்திக்கின்ற அேதேவைள, தங்க ைடய அன்றாட 
வாழ்க்ைகக்குக்கூட மீைனப் பி க்க யாதவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள்.  

அ த்ததாக,  வடக்கு, கிழக்கிேல மீன் வளம் நிைறந்த 
பிரேதசங்களில் ெதன்னிலங்ைகயில் இ ந்  வ கின்ற 
மீனவர்கள்  25 horsepower - குதிைர வ ைவவிட அதிக 
வ ள்ள விைசப் படகுகைள ம் multi-day fishing boats - 
நீண்ட நாட்கள் கட ல் தங்கியி ந்  மீன்பி க்கக்கூ ய 
படகுகைள ம் பயன்ப த்தி மீன்பி யில் ஈ பட் , 
எங்க ைடய கடல் வளத்ைதச் சுரண் ப் பிைழக்கின்றார்கள். 
அைதவிட, எங்க ைடய பிரேதசத்  மீனவர்கள் தங்க ைடய 
கைரேயாரங்கைள இழந்தி க்கின்றார்கள். அ  எப்ப  
என்றால், அவர்கள் ெதாழில் ெசய்கின்ற பிரேதசங்களில் 
ெப ம்பாலான பகுதிகைள இரா வத்தினர் ைகப்பற்றியி க் 
கின்றார்கள். இ  மிக க்கியமான விடயம். குறிப்பாக, 
காைரநகர், மாதகல், காங்ேகசன் ைற, வல்ெவட் த் ைற, 
ப த்தித் ைற, மற் ம் சுண் க்குளம் தல் ல்ைலத்தீ ப் 
பிரேதசம் வைரக்குமான மிக நீண்ட கடற்பிரேதசத்திேல 
ெப ம்பாலான நிலப்பரப்ைப இரா வத்தினர் ைகப்பற்றி 
ைவத்தி க்கின்றார்கள். அ மட் மல்ல, சுனாமி 
ஏற்பட்டதற்குப் பிறகு, கடல் எல்ைலயி ந்  100 மீற்றர் 
வைரயான பிரேதசத் க்குள் ெதாழில் ெசய்யேவா, 

கட்டேவா யா  என்  ஒ  கட்டைள இ க்கின்ற . 
இவற்ைறெயல்லாம் ஒட் ெமாத்தமாகப் பார்த்தால், இந்த 
மீனவர்கள்தான் கடந்த 30 ஆண் களிேல பல வழிகளி ம் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள் என்பைத அறியக்கூ யதாக 
இ க்கிற .  

ெசன்ற கிழைம எங்கைளச் சந்தித்த மீனவர்கள் 
இன் ெமா  திய விடயத்ைத ம் ெசான்னார்கள். 
அண்ைமயில் ஏற்பட்ட ெவள்ளம் காரணமாகத் தாங்கள் மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டதாக ம் அந்த ேநரத்தில் அன்றாட 
வாழ்க்ைகக்காக சி  படகுகள் லம் ஓரள க்ேக ம் 
மீன்பி யில் ஈ படச் சந்தர்ப்பம் கிைடக்கவில்ைல என் ம் 
ெவள்ளம் வந்ததால் தங்களால் அந்தத் ெதாழிைலச் 
ெசய்ய யாமல் இ ந்ததாக ம் ெதாிவித்தார்கள். 
இ ெதாடர்பில் நான் வட பகுதியில் இ க்கின்ற அரசாங்க 
அதிபர் அவர்க டன் ேபசிேனன். அதன் பிற்பா , ஒ  
கு ைவ அவாிடம் அ ப்பிேனன். அதன்ப  20,000க்கும் 
ேமற்பட்ட மக்கள் ெவள்ளம் காரணமாகத் அவர்கள  
ெதாழிைல இழந்  பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்  அவர் 
மதிப்பிட் ச் ெசான்னார். ஆனப யால், ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரேதசங்க ைடய அரசாங்க 
அதிபர்கேளா  ெதாடர் ெகாண்  அல்ல  நீங்கள் ேநர யாக 
அந்தப் பிரேதசங்க க்குச் ெசன்  அங்குள்ள மீனவச் 
சங்கங்கேளா  ேபசி, அவர்க ைடய பிரச்சிைனகைள 
ேநர யாகத் தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

அ த் ,  இந்திய இ ைவப் படகுகளின் அத் மீறல் பற்றி 
உங்க ைடய அைமச்சரைவயில் பல ைற 
ேபசப்பட் ந்தா ம், தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினராகிய 
நாங்க ம் இவ்விடயம் ெதாடர்பில் ன்பி ந்த பிரதமா் 
அவர்களிடம், "இந்திய இ ைவப் படகுகள் எம  
கடற்பிரேதசத் க்குள் வ வைதத் த ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்" என்  ேகட்ேடாம். அ  ெதாடர்பில் அவர் 
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அதிகாாிக க்கு உத்தரவிட்டார் என்ப  எங்க க்குத் 
ெதாி ம். இன்  தமிழக தலைமச்சராக இ க்கின்ற 
ெஜயல தா அவர்க டன் எங்க ைடய பிரதமர் அவர்கள் 
இவ்விடயம் ெதாடர்பில் ேபசேவண் ம். நாங்கள் ஒ  
கட்சியாகச் ெசன்  அவேரா  ேபசுவைதவிட, எங்க ைடய 
க த் க்கைள ம் மீனவர்க ைடய தீர்மானங்கைள ம் 
ெபற் க்ெகாண் , பிரதமர் அவர்கள் ேநர யாகச் ெசன்  
ேபசேவண் ம். அ  ஒ  க்கியமான விடயம் என்பதால் 
நாங்கள் இவ்வா  ெசய் ம்ப  வற் த் கின்ேறாம்.  

ெதாடர்ச்சியாக இந்தக் கடல் வளங்கள் அழிக்கப்ப வைத 
இந்தியாவின் தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் நிைனத்தால் 
நிச்சயமாக நி த்த ம். அைத வற் த்த ேவண் ய 
ெபா ப்  ஓர் அரசு என்ற ைறயில் உங்க ைடய 
அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற . இந்த மக்க ம் பைழய 
ெகா ங்ேகாலாட்சிக்கு எதிராக, ஒ  நல்லெலண்ண 
அ ப்பைடயில் ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கு மிகப் ெப மளவில் வாக்களித்தவர்கள்தான். 
ேபாாிேல அவர்கள் இவ்வள ரம் ப  ெகா த்ததற்குப் 
பின்ன ம், கூ தலாகக் கைரேயாரப் பகுதி மக்கள் இந்தத் 
ேதர்த ேல மிகத் ெதளிவாக, ல் யமாக ஓர் ஆட்சி 
மாற்றத் க்காக வாக்களித்தார்கள். ஆட்சி மாற்றத் க்காகப் 
ெபறப்பட்ட வாக்குகளில் அவர்க ைடய வாக்குக ம் 
கணிசமானைவ என்பைத நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டாக 
ேவண் ம். அதன் லம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் ஜனாதிபதி 
அவர்களின் தைலைமயி க்கின்ற லங்கா சுதந்திரக் 
கட்சி ம் ஒன்றாக இைணந்  இன்  நடத் கின்ற திய 
அரசாங்கத்திேல நீங்க ம் அைமச்சராக இ க்கின்றீர்கள். 
ஏைனய விடயங்கைள நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல குறிப்பிடத் 
ேதைவயில்ைல என நிைனக்கின்ேறன். ஓட் ெமாத்தத்தில் 
மீனவர்க ைடய பிரச்சிைனகள் ஏைனய சாதாரண 
மக்கைளவிட அதிகமாக உள்ளன. இவ்வா  அைனத் த் 

ைறகளி ம் மிக அதிகமாகப் பாதிப் க்குள்ளான இந்த 
மக்களின் பிரச்சிைனைய நீங்கள் உடன யாகத் 
தீர்க்கேவண் ெமன்  நான் வற் த்த வி ம் கின்ேறன்.  

நிதியைமச்சரவர்கள் தன் ைடய வர  ெசல த் திட்ட 
உைரயிேல எங்க ைடய கைரேயாரப் பிரேதசங்களில் 
மீன்பி த் ைற கங்கைள - fisheries harbours அைமப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பைதப் பற்றிக் குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால், 
எங்க ைடய தைலவராக மதிக்கப்ப கின்ற தந்ைத 
ெசல்வநாயகம் அவர்களின் ெதாகுதியான 
காங்ேகசன் ைறயிேல மீனவர்க க்ெகன்  இ க்கின்ற 
மிக ம் க்கியமான ஒ  பிரேதசம் மயி ட் த் ைற ஆகும். 
25 ஆண் க க்கு ேமலாக அந்தப் பிரேதச மக்கள் 
மயி ட் த் ைறக் கட க்குப் ேபாக யாம ம், 
அவர்க ைடய வாசல்கள் அழிக்கப்பட்ட நிைலைமயில் 

க க்குப் ேபாக யாம ம் வாழ்விழந்  ேபாயி க் 
கின்றார்கள். மயி ட் த் ைற மீன்பி த் ைற கத்ைதத் 
தற்ேபா  இரா வத்தினர் அல்ல  உங்கள  அரசுடன் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கப்பல்களில் ெகாண் வ கின்ற 
பண்டங்கைள ஏற்றி இறக்குகின்ற ஓர் இடமாகப் 
பாவிக்கின்றார்கள். அவ்வாறாயின், ஏன் 
மயி ட் த் ைறையச் ேசர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் 
அங்கு ெசன்  மீன் பி க்க யா ? நாங்கள் சில 
தினங்க க்கு ன்னர் நிதி அைமச்சைரச் சந்தித் , அந்த 
மீன்பி த் ைற கம் மீள ம் கட் ெய ப்பப்பட 
ேவண் ெமன் ம் அதற்கான நிதிைய ஒ க்கித் த மா ம் 
அவாிடம் ெசால் யி க்கின்ேறாம். அேதேபான் , மீன்பி ப் 
படகுகைளக்ெகாண்  மீன் பி க்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான 
மக்கள் இ க்கின்ற கு நகர், ப த்தித் ைற, 
வல்ெவட் த் ைற ேபான்ற இடங்களி ள்ள 

மீன்பி த் ைறகள் பற்றி ம் அவர்கள  ேகாாிக்ைகயில் 
குறிப்பிடப்பட் ந்த . நிச்சயமாக, அவற்றில் 
மயி ட் த் ைறக்கு தன்ைமயான இடம் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ெமன்  நான் உங்களிடம் வற் த்திக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்தப யாக, மீனவர்கள் மட் மல்ல இடம்ெபயர்ந்த 
விவசாயிக ம் வங்கிகளிேல கடன் ெபற்றி க்கின்றார்கள். 
ேபார்க்காலத்தி ம் அதற்கு ன்ன ம் அதற்குப் பின்ன ம் 
அவர்கள் கடன் ெபற்றி க்கின்றார்கள். ஆனால், அந்த மக்கள் 
இப்ேபா  அந்தக் கடன்கைளச் ெச த்த 

யாம க்கிறார்கள். வட மாகாண மீனவ ஒன்றியத்ேதா  
நைடெபற்ற சந்திப்பிேல, அந்த இைணய மகாநாட் ேல 
எ த்த தீர்மானங்களிெலான்  மீனவர்கள் எ த்த கடன்கைள 
இரத் ச் ெசய் மா  ேகா வதாகும். மீனவர்கள் 
ெதாழி ல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் எ த்த கடன்கைளக் 
கட்ட யாம க்கின்றார்கள். அேதேபால் இடம்ெபயர்ந்த 
விவசாயிகள் தங்க ைடய நிலங்க க்கு வந்  ெதாழில் 
ெசய்ய யாததனால், அதாவ  இரா வம் அந்தப் 
பிரேதசங்கைளக் ைகப்பற்றி ைவத்தி க்கின்ற 
காரணத்தினால், அவர்க ம் வங்கிகளில் ெபற்ற கடன்கைளக் 
கட்ட யாமல் இ க்கின்றார்கள். எனேவ, மீனவா்களின் 
வங்கிக்  கடன்கைள நீங்கள் இரத்  -Write it off - 
ெசய்யேவண் ெமன்  நான் உங்களிடம் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.   

நாங்கள் பாரா மன்றக் கு க்களிேல உ ப்பினராக 
இ ப்பவர்கள். எனக்குத் ெதாி ம், PAC, COPE 
ேபான்றைவகளின் கு க் கூட்டங்களின்ேபா , எத்தைன 
ஆயிரமாயிரம் ேகா  பாையக் ெகாள்ைளய த்தவர்கள் 
அதில் சம்பந்தப்பட் ந்தா ம் அந்தக் கடன்கள் இரத் ச் 
ெசய்யப்பட்ட நிகழ் கள். ஆனால், ஒ  நியாய ர்வமான 
காரணத்தினால், ேபாாினால் அல்ல  நிலங்கள் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் அல்ல  இந்திய 
இ ைவப் படகுகளின் வ ைகயா ம் ெதன்னிலங்ைக 
மீனவர்களின் வ ைகயா ம் தங்க ைடய ெதாழிைல 
இழந்தி க்கின்ற மீனவர்களின் கடன்கள் இரத் ச் 
ெசய்யப்படாம க்கின்றன. அவ்வாேற, கமக்காரர்க ம் 
அவர்க ைடய சங்கத்தி ைடய ேவண் ேகாள்கைள 
எம்மிடம் தந்தி க்கின்றார்கள்.  ஆகேவ, நீங்கள் குறிப்பாக 
மீனவர்கள் எ த்த கடன்கைள இரத் ச் ெசய்தால் நன்றாக 
இ க்கும், அல்ல  அவர்கள் மீண் ம் தங்கள் ெதாழிைலச் 
ெசய்வதற்கு அவர்க க்கு வள்ளங்கள், வைலகள், 
உபகரணங்கைளக் ெகா த்  அவர்க ைடய இடங்களிேல 
ெதாழிைலச் ெசய்ய விட்டால்தான் அவர்கள் தாம் ெபற்ற 
கடைனச் ெச த்தக்கூ யதாக இ க்கும். அ  மட் மன்றி, 
அவர்கள் ெதாழில் ெசய்வதற்கு நீங்கள் ேம ம் கடன்கைளக் 
ெகா க்க ேவண் ெமன்  நாங்கள் ேகட்ப கூட 
நியாயெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

இேதேநரம் நான் இன் ெமா  க த்ைத ம் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல ேபார் 
காரணமாக அகதிகளான மீனவர்கள் உட்பட அைனவ க்கும் 
அவர்கள் மீளக்கு ேய ம் வைர நிவாரணம் 
வழங்கப்ப ெமன்  கூறி, அவர்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்கப்பட்  வந்த . ஆனால், ெசன்ற ஆட்சிக்காலத்தின் 
பிற்பகுதியிேல அந்த மக்கைள மீள்கு ேயற்றாமேல - 
அவர்களில் மீனவர்கள் அதிகமாக இ க்கிறார்கள் - 
அவர்க க்கான நிவாரணங்கள் கடந்த 3 - 4 வ டங்க க்கு 
ேமலாக நி த்தப்பட் விட்ட . உங்க ைடய ஆட்சி 
வந்ததற்குப் பிறகு யாழ். ெசயலகத்தில் நைடெபற்ற ஒ  
கூட்டத்தில் மீள்்கு ேயற்ற அைமச்ச ைடய பிரதிநிதிக க்கு 
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ன்னால் "அவர்கள்  மீளக்கு ேய ம் வைரக்கும் 
அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கேவண் ம்" என்  தீர்மானம் 
எ க்கப்பட்ட ; அ  நிைறேவற்றப்படவில்ைல. அதிேல 
கடேலாரப் பிரேதசங்களிேல இ க்கின்ற மக்கள்தான் தங்கள் 
ெசாந்த இடங்கைள விட்  ேவ  இடங்களி ம் 
நண்பர்க ைடய களி ம் இ க்கிறார்கள். என்ைனக்கூட 
அப்ப க் குறிப்பிடலாம், அதற்காக நான் நிவாரணம் 
ேகாரவில்ைல. அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த மண் க்குத் 
தி ம்ப யாமல் இ க்கிறார்கள். அவர்கள் அந்தப் 
பிரேதசங்களில் மீளக் கு ேயற ேவண் ம். இதற்கான 
ேபாராட்டத்தில் நாங்கள் ஈ பட் க்கின்ேறாம். ஆனப யால், 
கடைனக்கூடக் கட்ட யாமல் தவித் க்ெகாண் க்கின்ற 
மீனவர்க ைடய கடன்கைள இரத் ச் ெசய்வதற்கு நீங்கள் 
நிச்சயமாக நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  நான் 
மீண் ம் உங்களிடம் வ த்திக் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

அ த்ததாக, குறிப்பாக ல்ைலத்தீ ப் பிரேதசத்திேலா 
அல்ல  மன்னார் பிரேதசத்திேலா மீனவர்க க்கான ஒ  
பயிற்சிெநறிையப் பல்கைலக்கழக மட்டத்தில் உ வாக்க 
ேவண் ம். உதாரணமாக,  ஜப்பான், ேநார்ேவ  ேபான்ற 
நா களிேல அதற்ெகன்  பல்கைலக்கழகங்கள் 
உ வாக்கப்பட் , அைவ அவர்க க்குத் ெதாழி க்கான 
பயிற்சிகைள அளித் வ வைத ம் தலீ கைளச் 
ெசய்வைத ம் நான் பார்த்தி க்கின்ேறன். அேதேபால, 

ல்ைலத்தீ ப் பிரேதசம் ஆழ்கடல் பிரேதசமாக ம், மன்னார்ப் 
பிரேதசம் பரைவக் கடலாக ஆழம் குைறந்த  பிரேதசமாக ம் 
உள்ள . ஆகேவ, இந்த இடங்கைள ஆய் க க்குச் சிறந்த 
இடமாகப் பயன்ப த்தலாம். அந்த இடங்கைள ஒன்றிைணத்  
நீங்கள் ஓர் ஆய்  நிைலயத்ைத அல்ல  பல்கைலக்கழக 
மட்டத்திேல - அந்தப் ெப மதிேயா  - ஒ  பல்கைலக் 
கழகத்ைதக்கூட அைமப்பதற்கு நடவ க்ைகெய க்கலாம். 
அதன் லமாக மீன்பி த் ைறயிேல அவர்கைளப் 
பட்டதாாிகளாக, பல் ைறகைள ஆய் கைளச் 
ெசய்யக்கூ யவர்களாக  உ வாக்கலாம். 

இன்  உலகத்திேல பல நா களில் இந்த மீன்பி த் ைற 
மிகப் ெபாியளவிேல வளர்ச்சிெபற் ள்ள . எங்கள் 
நாட் க்குக்கூட பல நா களி ந்  தகரத்திலைடக்கப்பட்ட 
மீன்கள் - tinned fish நிைறய வந் ெகாண் க்கின்றன. 
குறிப்பாக, ேபாாினாேல பாதிக்கப்பட்   அழிந்த எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் ice ெதாழிற்சாைலகைள நி வி அங்கு 
பி க்கின்ற மீைனப் பா காப்பாக ைவத்  அல்ல  பதனிட்  
நீண்ட காலத் க்கு ைவத்தி க்கக்கூ ய திட்டங்கைள வகுத்  
அந்தத் ெதாழிற் ைறைய ன்ேனற்ற ம். வடக்கிேல 
மட் மன்றி எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் பி க்கின்ற மீைனப் 
பதப்ப த்தி அதைன ஏற் மதி ெசய்யக்கூ ய அள க்கு 
ெதாழிற்சாைலகைள நீங்கள் நி வலாம். இதைன 
ெதன்னிலங்ைகயில்கூட கைரேயாரப் பகுதிகளில் ெசய்யலாம் - 
ெசய்ய ேவண் ம். ஏெனன்றால், மீனவக் கு ம்பங்களில் 
கு ம்பத் தைலவைன இழந்த ெபண்கள் மிக அதிகமாக 
இ க்கிறார்கள்; இைளஞர்கள் ேவைலயற்றி க்கிறார்கள். 
எல்ேலா ம் மீன்பி த்  ெதாழி க்காகக் கட க்குப் 
ேபாகின்றவர்களாக இ க்க யா .  

தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் மீன்பி த் ெதாழி ல் 
ஈ ப பவர்க க்கு ந ன இயந்திரங்கள், வைலகள் மற் ம் 
நீண்ட நாட்கள் கட ல் தங்கிநின்  மீன்பி ப்பதற்கு வசதியாக 
multiday boats - இ ைவப் படகுகைள வழங்கினால் அவர்கள் 
ஆழ்கடல் வைரக்கும் ெசன்  சிறிய மீன்கைளேயா, ெபாிய 

மீன்கைளேயா பி க்க ம். அதற்கு எல்ைலகள் 
இடப்ப கின்றேபா  அ  சாத்தியமாகும். ஆகேவ, அங்குள்ள 
மீனவர்க க்கு மீன்பி ப்பதற்ேகற்ற ேபாதிய வளத்ைத ம் 
வாய்ப் கைள ம் உபகரணங்கைள ம் வழங்க 
ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அந்த மீனவ சங்கத்தினர் என்னிடம் ஒ  கணக்கு 
விபரத்ைதத் தந் ள்ளார்கள். இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் அ  
பற்றிக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ  குறித்த 
காலப்பகுதிக்கான மதிப்பீட் ன்ப  இந்திய இ ைவப் 
படகுகளின் வ ைகயால் ஒவ்ெவா  நா ம் சுமார் 5,293 
மில் யன் பாய் இழக்கப்ப வதாக அதில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . எம  மீனவர்கள் அங்கு மீன்பி க்க 

யாைமயால் அல்ல  அவர்களின் மீன் 
ெகாள்ைளய க்கப்ப வதால் இந்தத் ெதாைக இழக்கப் 
ப கின்ற . எனேவ, எம  மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  எம  மக்கள் அேநகர் டற்றி க்கின்றார்கள், 
நிலமற்றி க்கின்றார்கள், கடேலாரத்ைதப் பாவிக்க யாமல் 
இ க்கின்றார்கள். நான் நிைனக்கின்ேறன், காைரநகாி ம் 
கடற்பைடயினர் நிலங்கைள ஆக்கிரமித் ள்ளார்கள் என் . 
அேதேபால் மாதகல், காங்ேகசன் ைற, மயி ட் , 
வல்ெவட் த் ைற, மற் ம் ப த்தித் ைற ெதாடக்கம் 
சுண் க்குளம் வைரயான மீன்பி த் ைறகைள இரா வம் 
ஆக்கிரமித் ள்ள . அங்ேக அவர்கள் எம  மக்களின் 

கைள, ேகாவில்கைள எல்லாம் அழித் விட் த் தமக்குத் 
ேதைவயான வர்த்தக வி திகைள அைமத்  வர்த்தகம் 
ெசய்கிறார்கள். எனேவ, அந்த இடங்கைள 
இரா வத்தினாிடமி ந்  வி வித் , எம  மீனவர்கைள - 
அந்த இடங்களின் ெசாந்தக்காரர்கைள - அங்கு கு ேயற 
அ மதியளிக்க ேவண் ம்.   

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் 
ேபாட் யி வதற்கு தல் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் டன் 
ெசய் ெகாண்ட பல உடன்ப க்ைககள் இ க்கின்றன. அைவ 
ைகச்சாத்திடப்பட்டைவ அல்ல. "எந்த நிலம் ஆக்கிரமிக்கப் 
பட் ள்ளேதா, அந்த நிலம் அந்தக் கு மக க்ேக 
ைகயளிக்கப்ப ம் " என்ற வாக்கு தி ம் அந்த விடயங்களில் 
அடங்கும். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் யாழ்ப்பாணத் க்கு 
வ ைகதந்  ஒ  நிகழ்ச்சியிேல கலந் ெகாண்டேபா  நான் 
அவாிடம் அைதப்பற்றி எ த் க்கூறிேனன். அ  விஜயகலா 
அம்ைமயார் அவர்க க்கும் ெதாி ம். அப்ெபா  அவர், 
"நாங்கள் வாக்கு திகள் பற்றி ஓர் உடன்ப க்ைக 
ெசய்யவில்ைல என்  மாைவ ேசனாதிராஜா ெசான்ன  சாி. 
ஆனால், நாங்கள் இதய ர்வமான ஓர் உடன்பாட் க்கு 
வந்தி ந்ேதாம்; அைத நிைறேவற் ேவாம்" என்  ெசான்னார்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்கள் ஓர் இளம் 
அைமச்சர். அ ேபால் இம் ைற பாரா மன்றத் க்கு நிைறய 
இைளஞர்கள், தியவர்கள் வந் ள்ளார்கள். இன்  நீங்கள் 
ஒ  திய சிந்தைனக்கு வரேவண் ம். ெதன்னிலங்ைக மீனவ 
ச கத் டன் எம  மீனவ ச கத்ைத ஒப்பிட் ப் பார்க்க 
ேவண் ம். இன்  தி ேகாணமைலயி ள்ள எம  தமிழ் 
மீனவர்கள் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். 
ெதன்னிலங்ைகயி ந்  வ பவர்கள்தான் அங்கு சில 
விடயங்கைளக் ைகயா கின்றார்கள்.  
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ  
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, what is your point of Order? 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, என்ைனவிட நீங்கள் 

திர்ந்த அரசியல்வாதி. நீங்கள்தான் எங்க க்கு வழிகாட்ட 
ேவண் ம். ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் நீங்க ம் நாங்க ம் 
ேசர்ந் தான் இந்த ஜனாதிபதி அவர்கைளப் பதவிக்குக் 
ெகாண் வந்ேதாம். எதிர்காலத்தில் உங்கள் ேகாாிக்ைககள் 
அைனத்ைத ம் எங்கள் ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் கட்டாயம் நைட ைறப்ப த் வார்கள்.   
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
நீங்கள் என்ைன திர்ந்த அரசியல்வாதி என்  

குறிப்பிட்டைமக்கு நன்றி. நீங்கள் எங்கேளா  ஒன் ேசர்ந்  
ேவைல ெசய் ர்கள், உங்கள் அரசாங்கத்தின் லம் குறித்த 
ேகாாிக்ைககைள நிைறேவற்றித் த ர்கள் என்  நாம் 
நம் கின்ேறாம். அைதத்தான் நான் உங்க க்குச் ெசால்லலாம்.  
நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இப்ேபா  ேபச்ைச 
த் க் ெகாள் ங்கள்!  

 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெதன்னிலங்ைகயி ந்  வ கின்ற தலாளி 

மீனவர்கள்தான் தி ேகாணமைல மீனவர்களின் பல்ேவ  
விடயங்கைள ம் ைகயா கின்றார்கள். அதாவ  
அவர்க க்கு வள்ளங்கைள வழங்குகின்றார்கள், வைலகைளக் 
ெகா க்கின்றார்கள். அேதேநரம் அந்த மீன்கைள ம் 
அவர்கேள வாங்கிச் ெசல்வதால் அப்பகுதி மீனவர்கள் 
நன்ைமயைடய யா ள்ள .  

ஆனப யால் குறிப்பிட்ட விடயங்களில் கவனெம த்  மிக 
க்கியமாக அந்த மக்க க்கு உடன  நிவாரணம் வழங்க 

ேவண் ம். அவர்கள் பட்ட நீண்டகாலக் கடைன நீக்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்திய இ ைவப் படகுகள் பற்றி அ த்த அைமச்சரைவக் 
கூட்டத்தில் பிேராித் , இந்தியப் பிரதம அைமச்ச டன் ேபசி, 
குறித்த பிரச்சிைனையத் தீர்த்  ைவக்க ேவண் ம் என்  
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 3.35] 
 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් ධීවරයන් විශාල පමාණයක් සිටින දිස්තික්කයකින් 
පැමිණි මන්තීවරයකු වශෙයන්, ඒ වාෙග්ම ධීවර ගම්මානයකින් 
පැමිණි මන්තීවරයකු වශෙයන් මම සතුටු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසය ෙදස බලන විට ධීවර 
ක්ෙෂේතයට වැඩිම වැඩ පමාණයක් කෙළේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා බව මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතුයි. 
එතුමා තමයි අෙප් දිස්තික්කයට, ලංකාවට විශාල වැඩ පමාණයක් 
 කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම ධීවර වරාය රාශියක් හදලා, ධීවර ගම්මාන 
රාශියක් හදලා, නිවාස ඇමතිතුමාටත් වඩා නිවාස හදලා දුන්නා, 
අෙප් ධීවර ජනතාවට. ඒ වාෙග්ම ධීවර ජනතාවෙග් යටිතල 
පහසුකම් දියුණු කරන්න  වැඩසටහන් රාශියක් දියත් කෙළේ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි. උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, මීට 
අවුරුදු 15කට  විතර කලින්, 2000 වර්ෂෙය්දී පමණ කුඩාවැල්ල 
කියන මාෙග් ගම්මානය ඉතා දිළිඳු ගමක්. හැබැයි, අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අෙප් කුඩාවැල්ල ගම්මානයට 
ලංකාෙව් ෙලොකුම ධීවර වරාය ලබා දීම  නිසා අද ෙවද්දී  දිවයිෙන් 
ෙපොෙහොසත්ම ධීවර පජාව ඉන්ෙන් කුඩාවැල්ල පෙද්ශෙය්. ඒ නිසා 
මම එතුමාට ඒ පිළිබඳව ස්තුති කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් වන විට ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ රජෙය් කැබිනට් අමාත වරයා, 
රාජ  අමාත වරයා, පළාත් සභාෙව් අමාත වරයා කියන ෙම් තුන් 
ෙදනාම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය. ඒ 
දිස්තික්කෙයන් තමයි මමත් ෙත්රී පත් වුෙණ්. ඒ නිසා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එදා අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා කරපු 
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගනියලා ඔබතුමන්ලා අෙප් ධීවරයන් 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ පමාණයක් කරයි කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද අපට පවෘත්තිවලින්, 
අමාත ාංශ නිෙව්දනවලින් දැන ගන්න ලැෙබනවා, යුෙරෝපා 
සංගමය විසින් ධීවර ක්ෙෂේතයට  පනවා තිබුණු ඒ සම්බාධක 
ළඟදීම ඉවත් වන බව. ෙම් සඳහා අපට conditions රාශියක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණා. ඒවායින් සියයට අනූවකට වැඩි 
පමාණයක් සම්බන්ධෙයන් අෙප් හිටපු රජය -මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රජය- කටයුතු කළා. තවත් සියයට දහයක විතර 
පමාණයක් තමයි ෙම් රජයට කරන්න ඉතුරු ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම මම දැන ගන්න කැමැතියි  ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
ඒ තහනම ඉවත් වීමත් සමඟම ධීවර ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව සඳහා 
අෙප් තිෙබන සූදානම ෙමොකක්ද කියලා. පිට රටවලට මාළු 
යවන්න අෙප් සූදානමක් තිෙබනවාද? නාවික සැතපුම් ෙදොළහක් 
වැනි අෙප් මුහුදු තීරය තුළ තිෙබන මාළු සම්පත අද ෙකෙමන් 
ෙකෙමන් ක්ෂය ෙවමින් පවතිනවා.  ෙම් කිෙලෝමීටර් ෙදොළෙහේ  
සීමාෙවන් එහාට ගිහිල්ලා ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න පුළුවන් 
බහු දින යාතා අපට තිෙබන්ෙන් 4,050ක් වැනි ඉතා සුළු 
පමාණයක්. ඒ නිසා ඉල්ලුමට අවශ  සැපයුම ලබා ෙදන්න නම්, 
අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සඳහා යාතා ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහමත් 
නැත්නම් බදු නැතුව ඒ යාතා ෙගන්වීමට ෙහෝ යාතා මිලදී ගැනීමට 
ආධාර ලබා දීමට ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කළ යුතුයි. 2015 
අය වැය තුළින් ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 40ක් ෙවන් ෙවලා 
තිබුණා. හැබැයි කියන්න කනගාටුයි, 2016 අය වැෙයන් ඒ 
ෙවනුෙවන් රුපියලක්වත් ෙවන් ෙවලා නැති බව. ඒ තත්ත්වය උඩ 
විෙද්ශ රටවල නැව් අෙප් මුහුදු තීරයට ඇවිල්ලා, අෙප් මාළු ටික 
අල්ලා ෙගන යාවි. ඒ  නිසා ඉල්ලුමට අවශ  සැපයුම ලබා දීමට 
අපට කිසිෙසේත්ම බැරි ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙපන්වා ෙදන්න 
කැමැතියි, ෙම් ධීවර ක්ෙෂේතය ෙකොපමණ වැදගත් ක්ෙෂේතයක්ද 
කියලා. 2014 දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.3ක්ම ලබා 
දුන්ෙන් ෙම් ධීවර ක්ෙෂේතෙයන්. ඒ වාෙග්ම 2014 වසෙර්දී ෙඩොලර් 
මිලියන 1,350ක නිෂ්පාදනයක් අපට තිබුණා. අපට ධීවර 
කර්මාන්තය තුළින් මුළු අපනයන ආදායම වශෙයන් ෙඩොලර් 
මිලියන 66.5ක් ලැබුණා. එය මුළු අපනයන ආදායෙමන් 2.4ක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිශතයක්. හැබැයි, එවැනි විශාල කර්මාන්තයකට අද අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා මදි බව තමයි මට හැ  ෙඟන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
අද මාළු අපනයනය ෙකෙමන් ෙකෙමන් පහළට වැටිලා 
තිෙබනවා.  

ඉස්සන් අපනයනය, ෙපොකිරිස්සන් අපනයනය ගත්තාම විශාල 
පසුබෑමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. 2014 
ජනවාරි ඉඳලා සැප්තැම්බර් මාසය ෙවනකල් ෙමටික්ෙටොන් 204ක් 
අපි අපනයනය කළා. හැබැයි 2015 වන විට ඒක කඩා ෙගන 
වැටුණා, ෙමටික්ෙටොන් 142ක් දක්වා. එය සියයට 30.39ක කඩා 
වැටීමක්. ඒ වාෙග්ම අෙප් මාළු අපනයන ආදායම ෙම් ෙවද්දී 
 රුපියල් මිලියන 780 ඉඳලා රුපියල් මිලියන 525 දක්වා කඩා 
ෙගන වැටිලා තිෙබනවා. එය සියයට 32ක අඩු වීමක්. මාෙග් 
පෙද්ශෙය් -පටනංගල්ල පෙද්ශෙය්- ඕනෑ තරම් ෙපොකිරිස්සන් 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අද තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව තමයි, 
අෙප් ධීවරයන් බිත්තරත් සමඟ ෙපොකිරිස්සන් ඇල්ලීම. දැනට ඒ 
සඳහා තහනමක් තිබුණත්,  සමහර ෙවලාවට ඒ ධීවරයා අසරණ 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ධීවරයා මුහුදට ගියාම සමහර ෙවලාවට එක 
දවසට අහු ෙවන්ෙන් එක ෙපොකිරිස්ෙසක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙපොකිරිස්සා විකුණලා තමයි ඒ පුද්ගලයා ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ. 
බිත්තර ටික ඉවත් කර හරි ඒ ෙපොකිරිස්සා විකුණන්නයි බලන්ෙන්.  
දැන්  නාරා ආයතනය  සකස් කර තිෙබනවා, ෙම් ෙපොකිරිස්සන්  
මිලදී ෙගන ආරක්ෂා කර නැවත මුහුදට යවන වැඩ පිළි ෙවළක්.  
හැබැයි,  ඒකටත් තවම  මුදල්  ලැබී නැහැ. එක ෙපොකිරිස්ෙසක් 
ෙදලක්ෂ පණස්දාෙහේ සිට ලක්ෂ 10කට ආසන්න බිත්තර 
පමාණයක්  දමනවා.  ධීවරයා රුපියල් දහයක් වටිනා ෙපොකිරිස්සා 
බිත්තරත් එක්ක ෙගොඩට ෙගෙනනෙකොට අපට මිලදී ගන්න 
පුළුවන් වුෙණොත්, - රුපියල් 1,500ට අරෙගන  සංරක්ෂණය කළත්  
- මිලියන  30ක් වාෙග් මුදලක් තමයි ඒ  සංරක්ෂණය කරන වැඩ 
පිළිෙවළට යන්ෙන්. ඒ එක ෙපොකිරිස්ෙසක් සංරක්ෂණය කරන්න 
පුළුවන් වුෙණොත්, ඒ  බිත්තර ෙදලක්ෂ පණස්දාෙහන්  සියයට 
එකක් සංරක්ෂණය කර මුහුදට යවන්නට පුළුවන් වුෙණොත්,    ඒ 
බිත්තර පමාණෙයන් ලැෙබන ෙපොකිරිස්සන්ෙගන් අපට ලක්ෂ 
25ක්  උපයා ගන්න පුළුවන්. එෙහම කෙළොත් ඒක අෙප් 
ආර්ථිකයටත් ෙලොකු  ශක්තියක් ෙවනවා. හැබැයි, අද ෙවද්දීත් ඒ 
පිළිබඳ  වැඩපිළිෙවළක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, අද අෙප් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේත්,  විෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොෙළේත්   විසිතුරු මසුන්ට ෙලොකු 
ඉල්ලුමක්  තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් විසිතුරු මත්ස  කර්මාන්තය 
සඳහා මිලියනයක් ෙවන් ෙවලා තිබුණත්, ෙම් අවුරුද්ද ෙවනෙකොට 
ඒ මිලියනයත් ඉවත් කිරීම නිසා  විසිතුරු මත්ස  කර්මාන්තය 
සඳහා කිසිම මුදලක් ෙවන් ෙවලා නැහැ. ඒ තුළ ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
කර්මාන්තය කඩා වැටීමක්  සිදු ෙවන  බව පැහැදිලි ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් මුදල්  අනුමත  කරලා අපට  
උදවු කෙළොත්, විරැකියාවටත්  උත්තරයක් ෙදන්න අපට පුළුවන් 
ෙව්වි. හැබැයි, ඒ සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක්  නැති බව අපට 
පැහැදිලිව ෙපනීයනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද අෙප්  ධීවරයා මුහුදට 
යනෙකොට ඒ අඹුදරුවන්ට දැෙනන්ෙන් ඒ ධීවරයා යුද්ධයකට  
ගිහින් ඉදිරිපසම ඉන්න හමුදා ෙසබෙළකු  වාෙගයි. ධීවරයා 
ෙගදරින් එළියට ගියාම ඒ අඹුදරුවන්ට දැෙනන්ෙන්  එෙහමයි.  අපි 
ගරු අමාත තුමාට ස්තුති කරන්න කැමැතියි,  ධීවරයකු ෙවනුෙවන් 
මිලියනයක රක්ෂණයක් ලබා දීලා තිබීම  ගැන. නමුත් එයිනුත් 
අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න  බැහැ. ෙමොකද, අපට අවශ  වන්ෙන් 
ඒ සඳහා ස්ථිර වැඩ පිළිෙවළක් නිසා. වැඩි කලක් ෙනොෙවයි, දැන් 
සති  තුනකට විතර කලින් අෙප් මාවැල්ල පෙද්ශෙයන් ගිය 

ධීවරෙයක් මුහුෙද්දී ෙලඩ ෙවලා  ෙගොඩට  ෙගෙනන්න  බැරි වුණ 
නිසා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා.  ෙම් එෙහම සිද්ධ වුණ  පළමුවන 
වතාව ෙනො ෙවයි.  ඇත්තටම ෙම්ක තමයි   ධීවරයාට තිෙබන 
අවදානම.   මුහුදට ගිය ෙබෝට්ටුවක් කැඩුණාම  ඒක  ෙගොඩට 
ෙගෙනන්න නිසි කමයක් නැහැ. ධීවරෙයක් මුහුෙද්දී ෙලඩ වුණාම 
ෙගොඩට  ෙගෙනන්න  නිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
ධීවරයාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව  අපි අනිවාර්යෙයන්ම මීට වඩා 
සිතිය යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජය සභාපතිතුමනි, මිරිදිය කර්මාන්තය  සඳහාත්  
වැඩි  මුදලක් ෙමම අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා නැහැ.   දකුණු 
පළාත් සභාෙව් අය වැෙයනුත් ඒ සඳහා මීට වඩා මුදලක් 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  අපට මිරිදිය කර්මාන්තයත් 
දියුණු කරන්න පුළුවන්.  අෙප් දිස්තික්කෙය්  විතරක් වැව් 263ක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාව පුරාම ගත්තාම විශාල වැව් 
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වැව් ටික දියුණු කරලා මාළු පැටව් දමලා  
මිරිදිය කර්මාන්තය  දියුණු කෙළොත්, අෙප්  රටට අවශ  මාළු 
පමාණය ලබා දීමට  පුළුවන්කමක්  ලැෙබනවා.   

 මා අවසාන වශෙයන් ගරු අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරන්නට කැමතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, කලමැටිය වරාෙය් වැඩ 
කටයුතු  ඉතාම  ෙසමින් තමයි ෙකරීෙගන යන්ෙන්.  ඒ සඳහා 
මුදල් අනුමත ෙවලා  ෙව්ගෙයන් වැඩකටයුතු කර ෙගන ගියත්, 
ෙම් ෙවනෙකොට ඒ කටයුතු අඩාල ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු කරලා ඒ වාරාෙය් වැඩ කටයුතුත් 
ඉක්මනින් අවසාන කර ෙදන  ෙලස  ඉල්ලා  සිටිනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඒ වාෙග්ම අෙප්  ධීවරයා ආරක්ෂා කරන්න, අෙප් 
ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අවශ  සියලු  ෙද් කරන්න. අපි  
විපක්ෂෙය් හිටියත් ඒ කරන සියලුම  ෙහොඳ වැඩවලට  අනුගහය 
ෙදන අතරම, ධීවරයාට අසාධාරණයක් ෙවන සියලුම අවස්ථාවලදී 
විරුද්ධ ෙවන බවත්  පකාශ කරමින්  මම නිහඬ  ඔබ සැමට 
ස්තුතියි. 
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ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் 

தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதத் 
தந்தைமக்கு நன்றி. இன்  பல்ேவ  அைமச்சுக்கள் ெதாடர் 
பான கு நிைல விவாதம் நைடெப ம் இவ்ேவைளயில் நான் 
விேசடமாகப் ேபாக்குவரத்  அைமச்சு ெதாடர்பில் என  
கவனத்ைதச் ெச த்தலாெமன்  எண் கின்ேறன். 
ஏற்கனேவ இந்த உயாிய சைபயிேல நான் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய் ம் இந்திய வம்சாவளித் தமிழ் மக்கள் பற்றி ம் அவர்கள் 

கங்ெகா க்கும் இன்னல்கள் பற்றி ம் தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் ப ைள 
மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் 
எ த் க் கூறியி க்கின்ேறன். நான் இ வைர கூறிய  மிகக் 
குைறவான . என  மக்கைளப் பற்றிக் கூறேவண் ய  
இன் ம் அதிகமாக இ க்கின்றெதன்பைத நான் இந்த 
சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

எம  மக்க க்கு இந்த நாட் ேல 200 வ டகால வரலா  
இ க்கின்ற . 200 வ டங்க க்கு ன் ெதன்னிந்தியா 
வி ந்  என  தாைதயர்கள் பிாிட் ஷ் வர்த்தகர்களால் 
இங்கு ெகாண் வரப்பட்டனர். அவர்கள் மன்னார் ஊடாக 
மைலயகத்திற்குக் கால்நைடயாக அைழத் வரப்பட்டார்கள் 
என்  வரலா  கூ கின்ற . அக்காலகட்டத்திேல பாைதகள் 
இ க்கவில்ைல. ேபாக்குவரத்  வசதிகள் இ க்கவில்ைல. 
கிராமங்கள், நகரங்கள் என்பன இ க்கவில்ைல. 
காட் ப்பாைத வழியாகத் ெதாகுதி ெதாகுதியாக என  
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தாைதயர்கள் இங்கு ெகாண் வரப்பட் ள்ளனர். இவ்வா  
பயணிக்கும்ேபா  ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ேநாய்வாய்ப் 
பட்டதாக ம் இவர்க ள் ெப ந்ெதாைக யாேனார் 
இறந்ததாக ம் வரலா  கூ கின்ற . அவ்வா  வந்தவர்களில் 
பிைழத்தவர்கேள இங்ேக வந்  கா கைள அழித் க் 
கிராமங்கைள, நகரங்கைள ஏற்ப த்தி, ேகாப்பி, ேதயிைல, 
இறப்பர் ேபான்ற பயிர்ச் ெசய்ைககைள ேமற்ெகாண்  
இந்நாட்ைடச் ெசல்வம் ெகாழிக்கும் நாடாக மாற்றினார்கள்.  
இவ்வா  தம  உடைல ம் உயிைர ம் ேதயிைலச் 
ெச க க்கு அர்ப்பணித்த இவர்களின் வாழ்விேல ேத ம் 
பா ம் ஓ கின்றதா? என்ற ேகள்விைய எ ப்பினால் 
நிச்சயமாக 'இல்ைல' என்ற பதில் தான் கிைடக்கும்.  

என்ன தைலெய த்ேதா ெதாியவில்ைல, 200 
வ டங்க க்கு ன்  இவர்கள் எவ்வா  கால்நைடயாக 
இங்கு ெகாண் வரப்பட்டார்கேளா, அேத கால் நைடப் 
பயணத்ைதத் தான் இன் ம் இந்த மக்கள் 
ேமற்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ேவதைன டன் இந்த 
உயாிய சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
இவர்கள் வா ம் இடங்களி ந்  ேதாட்டத்திேல ெதாழில் 
ெசய் ம் இடத் க்குக் கால்நைட யாகப் பயணம் 
ெசய்கின்றார்கள். ெவகுெதாைலவில் இ க்கும் நகரங்க க்குச் 
ெசன் வ ம்ேபா  அதிகளவான ரத்ைதக் 
கால்நைடயாகேவ ேமற்ெகாள்ளேவண் ய அவலநிைல 
காணப்ப கின்ற . பாடசாைல மாணவர்கள் தங்க ைடய 
ப ப்ைப ேமற்ெகாள்வதற்குப் பல மணி ேநரம் கால்நைடயாகப் 
பயணம் ெசய்கின்றார்கள். ேதாட்டத் க்கு ெவளிேய ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள் பல கிேலாமீற்றர் ரத்ைதக் கால்நைடயாகேவ 
பயணிக்கேவண் ய யரநிைல காணப்ப கின்ற . எம  
மக்கள் எவ க்கும் சுைமயாக இந்த நாட் ேல வாழவில்ைல; 
ஏைனயவர்க க்குத் ெதால்ைலயாக இந்த நாட் ேல 
வாழவில்ைல. அைனத் ச் ச கங்கேளா ம் நல்ல 
உறைவப்ேபணி, அைமதியாக வா ம் மக்கள் கூட்டமாக 
அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். இவ்வாறி ந் ம் எம  மக்களின் 
தைலெய த்  கால்நைடப் பயணத் டன் கூ யதாகேவ 
அைமந்தி க்கின்ற .  

மனித க்குப் பல்ேவ  அ ப்பைடத் ேதைவகள் 
இ க்கின்றன. இந்த ந ன கத்திேல - ந ன 
காலகட்டத்திேல - ேபாக்குவரத்  வசதி ம் அதில் ஒன்  
என்பதில் எவ்விதச் சந்ேதக ம் இல்ைல. ேதாட்டப் 

றங்க க்குத் ேதைவயான ேபாக்குவரத்  வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ய  ேபாக்குவரத்  அைமச்சின் 
ெபா ப்  என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல வ த்த 
வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ன் ேபாக்குவரத் த் ைறயில் 
ெப ம் பங்கிைன வகிக்கும் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயினால், ேதாட்டப் றங்களில் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவ 
யிைன ைறயாக ம் சாியாக ம் ேமற்ெகாள்ள ம். 
இவ்வா  ேபாக்குவரத் ச் ேசைவைய ேமற்ெகாள்வதி டாக 
இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைபக்கு நல்ல வ மானம் 
கிைடக்கும் அேதேவைள, ேதாட்டப் றங்களிேல வசிக்கும் 
மக்களின் அன்றாடப் ேபாக்குவரத் ப் பிரச்சிைனைய ம் 
தீர்க்கக்கூ யதாக இ க்கும். இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயான , இதற்கு  ஏற்ற விதத்தில் பஸ் வண் கைள 
ேசைவயில் ஈ ப த்த ேவண் ம். எனேவ, இத் ைறக்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்ச ம் ேதாட்டத் ைறப் பிரேதசங்கள் 
பற்றி மிக ம் பாிச்சயமானவ மான ெகளரவ நிமல் சிறிபால த 
சில்வா அவர்கள் இதில் அதிக அக்கைற ெச த்த 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, சாியாகத் திட்டமிட் ச் ெசயற்பட்டால், 
நாங்கள் ேதாட்டப் றங்க க்கு சுமார் 500 பஸ்வண் கைளப்  

திதாகச் ேசைவயில் ஈ ப த்த ம். இதைன ஒ  ெபாிய 
விடயமாக நான் பார்க்கவில்ைல. திதாக 500 பஸ்கைள 
பல்ேவ  பிரேதசங்களி ம் ேசைவயில் ஈ ப த் வ  
என்ப  அரசாங்கத் க்கு ஒ  ெபாிய காாியமாக இ க்கா . 
இவ்வா  திதாக பஸ் ேசைவயிைன ஆரம்பிப்பத டாக 
ஆயிரக்கணக் கானவர்க க்கு ேவைலவாய்ப்பிைனப் 
ெபற் க்ெகா க்க ம். இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயின் வ மானம் அதிகாிக்கும் அேதேவைள, மக்க க்குச் 
சிறந்த ேசைவைய வழங்க ம் ம். எனேவ, இத் ைறக்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள், இ  ெதாடர்பில் 
தீர்க்கமான நல்ல கைள எ க்கேவண் ெமன்  
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்வேதா , அதைன அவர் 
ேமற்ெகாள்வார் என்ற நம்பிக்ைக ம் எனக்கு இ க்கின்ற .  

அ மாத்திரமல்ல, நாங்கள் மைலயகப் ைகயிரத ேசைவ 
ெதாடர்பி ம் தி ப்தியைடய யா . இன்  சிங்களத்திேல 
ெசால்வார்கள். "බදුලු ෙකෝච්චිෙය් නැග්ගා වාෙග්" என் . 
ஏெனனில், ப ைளக்குச் ெசல் ம் ைகயிரத வண் யில் 
ஏறினால், அந்தப் பயணத் க்கு ேவ இ க்கா . பல 
மணித்தியாலயங்கள் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ளேவண் ய 
அவலநிைல காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, அப்பகுதிக்கு நல்ல 

ைகயிரத வண் கைள ேசைவயிேல ஈ ப த் வத டாக, 
பயணம் ெசய்யேவண் ய ேநரத்ைதக் குைறக்க ம். 
மைலயகம் என்ப , கடல் மட்டத்தி ந்  உயர்ந்த 
இடத்திேல அைமந்தி ப்பைத நாங்கள் ம க்க யா . 
உயரமான இடங்க க்குப் ைகயிரத ேசைவயிைன 
ஈ ப த் ம்ேபா , தரமான "இன்ஜின்"கைளக் ெகாண்ட 

ைகயிரதங்கைளச் ேசைவயிேல ஈ ப த்தேவண் ம். 
அவ்வா  ஈ ப த் வத டாகத்தான் நாங்கள் இலக்ைக 
ேநாக்கி உாிய ேநரத் க்குச் ெசல்ல ம். ஆகேவ, 
மைலயகப் ைகயிரத ேசைவைய ேமம்ப த்தேவண் ய  
ேதைவ ள்ள . இன் ம் அதிகள  ைகயிரதங்கைளச் 
ேசைவயிேல ஈ ப த்தேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற .  
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தற்ேபா , ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் க்கும் ைகயிர 

தங்க க்கு இன் ம் பல பயணிகள் ெபட் கைள 
இைணக்கேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் 
இதைனச் சாியாக ேமற்ெகாள்வதி டாக மைலயகத் க்கான 

ைகயிரத ேசைவயிைன ேம ம் விஸ்தாிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கும். அத்ேதா , நல்ல ேசைவைய ஏற்ப த்தியதாக ம் 
அைம ம். இன்  ைகயிரத்திேல நல்ல உைட டன் ஒ  
பயணியால் பயணம் ெசய்ய யா . காரணம், ைகயிரதப் 
ெபட் கள் மிக அசுத்தமாக இ க்கின்றன. அைவ சாியான 

ைறயிேல பராமாிக்கப்ப வதில்ைல; சாியான ைறயிேல 
சுத்தம் ெசய்யப்ப வ மில்ைல. ஆகேவ, ெவள்ைளச் 
சட்ைட டன் ஏ ம் ஒ வர் தன  பயணத்ைத த் க் 
ெகாண்  ைகயிரத வண் யி ந்  இறங்கும்ெபா  
ேவெறா  நிறத்திலான சட்ைட ன் இறங்குவைத எங்களால் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இவ்வாறான நிைலைம 
கைள ைவத் க்ெகாண்  எம  ேபாக்குவரத் த் ைறைய 
யிட்  நாங்கள் ெப ைமப்பட யா . ஆகேவ, சம்பந்தப் 
பட்ட அைமச்சர் அவர்க ம் அைமச்சும் இந்த விடயத்திேல 
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அதிக அக்கைற காட்டேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண்  
சந்தர்ப்பம் அளித்த உங்க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி 
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம். 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Nishantha 

Muthuhettigamage. ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමාට 

විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 3.56] 
 

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා (වරාය හා නාවික 
කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக - ைற கங்கள் 
மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද උදෑසන ඉඳලා 2016 අය 

වැය විවාදෙය් බස් ගැන කථා කළා; ෙර්ල්ලුව ගැන කථා කළා; 
ධීවර කර්මාන්තය ගැන කථා කළා. හැබැයි, නැව් ගැන කථා කෙළේ 
නැහැ. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා වන අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා හර 
බර ෙද්ශනයක් කළා. නැව්වලට කවුරුවත් විරුද්ධත් නැහැ. වරාය 
හා නාවික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත වරයා ෙලස 2016 අය වැය 
විවාදෙය්දී අප අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් දැක්වීමට 
මා කැමැත්ෙතනුයි ඉදිරිපත් වන්ෙන්.  

දකුණු ආසියානු කලාපෙය් උපරිම තරගකාරිත්වයකින් යුතු 
සමුදික ෙසේවා මධ ස්ථානය වශෙයන් ශී ලංකාව සංවර්ධනය කිරීම 
තුළින් සියලු ෙසේවාලාභින්ට හිතකාමි ඉහළ මට්ටෙම් සමුදීය 
ෙසේවාවන් ලබා දීෙම් දැක්ෙමන් ජාතික ආර්ථික වර්ධනය සඳහා 
සමුදික ගමනාගමන කටයුතු ක්ෙෂේතය තුළ ෙද්ශීය හා ජාත න්තර 
අවශ තාවන් සපුරාලීම, තරගකාරිත්වයට මුහුණ දිය හැකි 
ගුණාත්මක වරාය හා නාවික ෙසේවාවන් සැලසීමට ඉවහල් වන 
වඩාත් ෙයෝග  පතිපත්ති රටාවක් පිළිෙයල කිරීම හා කාර්යක්ෂම 
යන්තණයක් සැකසීෙම් ෙමෙහවර අප අමාත ාංශෙය් විෂය පථයට 
නතු වන ආයතන ෙමෙහයවා ඉටු කිරීෙම් කාර්ය භාරය ගරු 
අමාත  අර්ජුණ රණතුංග මැතිතුමාට සහය ෙවමින් ඉටු කිරීමට 
කටයුතු කරන බව මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ෙලෝකෙය් ෙවළඳ භාණ්ඩවලින් සියයට 90ක් නැව් මඟින් 
පවාහනය කරන බව සිදු කර ඇති අධ යනවලින් පැහැදිලියි. 2014 
වර්ෂය වන විට ෙලෝකෙය් පධාන බහලුම් මධ ස්ථාන වරාය 50 
අතරින් විසේසේ සම ඒකක මිලියන 4.13ක් ෙමෙහයවමින් ශී 
ලංකාව 33වන ස්ථානෙය් පසු ෙවයි. ෙමය තවත් ඉහළ මට්ටමකට 
ෙගන ඒම අපෙග් කාර්ය භාරයයි. ෙවළඳ නාවික ෙල්කම් 
කාර්යාලය අප අමාත ාංශයට අයත් ආයතනයක් ෙලස ජගත් 
නාවුක කර්මාන්තෙය් පිළිගැනීම උෙදසා සුවිෙශේෂ කාර්යයක් ඉටු 
කරනු ලබයි.  

උසස් තත්ත්වෙය් නැවියන් බිහි කරමින් රෙට් විරැකියාව මඟ 
හැරවීමට රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම, තරගකාරි නැව් ලියා පදිංචිය 
පවත්වා ෙගන යෑම සහ සියලු ජාතික සහ ජාත න්තර සම්මුති සහ 
ෙරගුලාසිවල විධිවිධාන කියාත්මක  කිරීම එම ආයතන ඉටු කරන 
ෙමෙහවර අතරින් පධාන ෙව්.  

ශී ලාංකික මුහුදු යාන්තිකයන් ජාත න්තර සමුදීය 
කර්මාන්තයට සරිලන ආකාරයට උසස් තත්ත්වෙයන් බිහි කිරීමට 
සමුදීය අධ යනය, පුහුණුව සහ පවීණතා ඇගයීෙමන් සහතික ලබා 

දීම ෙවළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යාලය නිවැරැදිව ඉටු කරයි. 
ඉන්දීය සාගර වරාය රාජ  පාලනය පිළිබඳ අවෙබෝධතා 
ගිවිසුම්වලට අනුකූලව වරාය රාජ  පාලන සමීක්ෂණ පවත්වා 
ජාතික සහ ජාත න්තර සම්මුති පමිතිවලට අෙප් ෙසේවාවන් ෙගන 
ඒම ෙවනුෙවන් මහත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි. අධ ක්ෂ 
ජනරාල්තුමා ඒ ෙවනුෙවන් ඉමහත් කැපවීෙමන් තම කාර්ය 
මණ්ඩලය ෙමෙහයවා කටයුතු කිරීම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් අගය කරමි. මහෙපොළ නාවික අභ ාස ආයතනය 
නාවික ක්ෙෂේතයට අදාළ නැවියන්, පධාන ශමිකයන් පුහුණු 
කිරීමට සැලසුම්සහගතව පාඨමාලා පිළිෙයළ කර පවත්වාෙගන 
යනු ලබයි. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක අද ෙමෙහම කරමු. [බාධා 
කිරීමක්] තව අවුරුදු හතරහමාරක් තිෙබනවාෙන්. ඒ අතෙර් කරමු. 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ. මෙග් මිතයා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා කියමින් සිටිෙය් මහෙපොළ 
නාවික අභ ාස ආයතනය නාවික ක්ෙෂේතයට අදාළ නැවියන් හා 
පධාන ශමිකයන් පුහුණු කිරීමට සැලසුම් සහගතව පාඨමාලා 
පිළිෙයල කර පවත්වා ෙගන යනු ලබන බවයි. ඒ සඳහා පධාන 
බාධාව වී ඇත්ෙත්, පාෙයෝගික පුහුණුව ලබා දීමට අවශ  නැව් අප 
සතුව ෙනොතිබීමයි. නැව් සංස්ථාව ළඟදී මිලදී ගනු ලබන නැව් 
ෙදක තුළ ෙම් පාෙයෝගික පුහුණුවීම් ලබා දීමට අවස්ථාව සලසා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව එම නැව් ෙදක තුළ මහෙපොළ අභ ාසලාභීන්ට 
ලබා ෙදන පාෙයෝගික පුහුණුවට පමුඛත්වය ලබා දීමට කටයුතු 
කළ යුතු ෙවනවා. ෙම් බාධක මධ ෙය් වුවත්, 2015 සැප්තැම්බර් 
මස වනවිට ගිවිසුම්ගත නාවිකයින් 5,158 ෙදෙනකු නැව්ගත 
කිරීමට ෙවළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යාලය කියා කිරීම අගය කළ 
යුතු කාර්යයක් ෙවනවා. 

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ජාත න්තර මට්ටෙම් සමුදීය ෙසේවා 
සැපයීම, ෙකොළඹ වරාය පධාන ෙකොටෙගන තිකුණාමලය, 
හම්බන්ෙතොට, ගාල්ල, කන්කසන්තුෙර්, ෙප්දුරුතුඩුව සහ ඔලුවිල් 
යන ශී ලංකාව වටා පිහිටි වරායන් මගින් සිදු කරනවා. 
ජාත න්තරෙය් පධාන තැනක් උසුලන ෙකොළඹ වරායට 
පැමිෙණන නැව් පමාණය තවදුරටත් වැඩි කර ගැනීමත්, ඒ  අවශ  
කරන ෙසේවා පහසුකම් සැපයීම ඉහළ මට්ටෙමන් සිදු කිරීමත් 
පධාන කාර්යයන් ෙසේ සලකා කියා කරනු ලබනවා. වරායට 
ආදායම් ලැෙබන පධානම අංශයක් වන පතිනැව්ගත කිරීමට 
තවදුරටත් පහසුකම් ලබා දී වර්ධනය කර ගැනීම වරාය 
අධිකාරිෙය් අවධානය ලක් විය යුතු පධාන කරුණක් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම වරාය හා නාවික කටයුතු 
නිෙයෝජ  අමාත වරයා ෙලස පත්වීෙමන් පසුව ගාල්ල, 
තිකුණාමලය හා ඔලුවිල් වරායන්හි නිරීක්ෂණ චාරිකාවල මා 
නිරත වුණා. එහිදී ඒවාට බලපාන කරුණු, ෙසේවක ගැටලු ආදිය 
පිළිබඳව අධ යනය කරන්නටත් මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. එම 
නිරීක්ෂණ චාරිකාෙව්දී විෙශේෂෙයන් වරායන්ෙග් දියුණුවට අදාළව 
කටයුතු කරන වෘත්තිය සමිති නිෙයෝජිතයන් ඇතුළු ෙසේවක පිරිස් 
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා අගය කළ යුතු ෙවනවා. ඒ ෙයෝජනා 
ඇසුරින් සකස් කළ වාර්තා මම ගරු අමාත තුමාෙග් අවධානයටත් 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

තිකුණාමලය වරාය අප රටට තිෙබන මහඟු සම්පතක්. එම 
වරාෙය් දැනට ෙවළඳ කටයුතු සඳහා භාවිත වන්ෙන්, “අෂ්රෆ්” 
ජැටිය පමණයි. යුද්ධය නිමා වී සාමය උදා වී ඇති ෙම් වකවානුෙව් 
තිකුණාමලය වරාය ෙවළඳ වරායක් ෙලස සංවර්ධනය කිරීම 
තවදුරටත් සිදු කිරීමට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය කටයුතු කර ෙගන 
යනු ලබනවා. විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය්, ගාලු වරාය සංවර්ධනය ගැනත් අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙකොළඹ වරාය සහ මාගම්පුර වරාය ෙවළඳ 
වරායන් ෙලස කටයුතු කරන නිසා රූමස්සල කඳු වැටිෙයන් හා 

1189 1190 

[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා] 
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ගාලු ෙකොටු පවුරින් වට වූ සුන්දර පරිසරයක පිහිටි ගාලු වරාය 
සංචාරක වරායක් ෙලස සංවර්ධනය කිරීමට ෙයෝජනා කර, 
සැලසුම් පිළිෙයල කර තිෙබනවා. ෙම් සැලසුම් අදියර ෙදකකින් 
කියාත්මක ෙවනවා. පළමු අදියෙර්දී මීටර් 15ක් දිග රුවල් යාතා 
50ක් නැංගුරම් කළ හැකි ආකාරයට දිය කඩන ඉදිකර, 
යාතාංගණය සකස් කරනු ලබනවා. ෙදවන අදියෙර්දී එවැනිම 
යාතා 30ක් නැංගුරම් කීරීම සඳහා පහසුව සලසනවා. ඒ අනුව 
අදියර ෙදකම නිම වූ විට යාතා 80ක් නැංගුරම් කිරීෙම් පහසුව ඇති 
සංචාරක වරායක් හැටියට සංවර්ධනය ෙවනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
ෙහොඳමයි, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම ඒවා 

අලුත්වැඩියා කිරීම සහ ඉදිකිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම ද 
ව ාපෘතියට ඇතුළත් ෙවනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා 
කරනවා, රූමස්සල කඳු වැටිෙයන් විශාල බිම් පමාණයක් ගාල්ල 
වරාය සතු වන බැවින්, පරිසර හිතකාමී සංචාරක ෙහෝටල් 
සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීමට එම ස්ථානය ඉතාම සුදුසු භූමියක්ය කියා.  
ගාලු වරායට බදු නිදහස් කඩ සාප්පු - duty-free shops - ෙදකක, 
තුනක අවශ තාව තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන් අමාත ාංශෙය් කටයුතු සාර්ථකව ඉටු 
කරන්නට අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමා, 
ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු අමාත ාංශ කාර්ය 
මණ්ඩලය සිදු කරන කාර්ය භාරය අගය කරනවා. ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා තමන් ලැබූ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය අත් 
දැකීම් උපෙයෝගි කර ගනිමින් තම කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ වරාෙය් 
දියුණුව ඇති වන ආකාරයට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් කටයුතු 
සිදු කරනු ඇතැයි මා විශ්වාසය පළ කරනවා. එතුමා සභාපතිත්වය 
භාර ගන්නා ෙමො ෙහොත වන විට වැඩ බලන සභාපතිතුමිය ෙලස 
කටයුතු කළ අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමිය ලබා දුන් සාර්ථක පෙව්ශය 
ගැනද සිහිපත් කළ යුතු වනවා. සභාෙව් අදහස් දැක් වූ සියලුම මැති 
ඇමතිතුමන්ලාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින්, රට වටා මුහුදු 
තීරෙය් තිෙබන අපට හිමි වරායවල් හත ලාභ ලබන ආයතන බවට 
පත් කරන්න අධිෂ්ඨාන පූර්වකව කැප වනවාය කියන කාරණය 
සිහිපත් කරමින් මා සමු ගන්නවා. 
 

[අ.භා. 4.08] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation)  
2016 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී පවාහන හා සිවිල් 

ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත වරයා වශෙයන් ෙමම විවාදයට 
සහභාගි වීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම වඩා සුවපහසු සහ කාර්යක්ෂම පවාහන ෙසේවයක් 
ජනතාවට ලබා දීෙම් අරමුණ ඇතිව පවාහන අමාත ාංශය සඳහා 
ෙමවර අය වැෙයන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 
1,660කුත්, මූලධන වියදම් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 4,290කුත් 
වශෙයන් සමස්ත වියදම රුපියල් ෙකෝටි 5,950ක පමණ මුදලක් 

රජය විසින් ෙවන් කර තිෙබනවා; ඇස්තෙම්න්තුගත කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත ාංශයට ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, 
ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාව, ජාතික පවාහන ෛවද  
ආයතනය, සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අධිකාරිය සහ සීමාසහිත ගුවන් 
ෙතොටුපළ හා ගුවන්ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගම යන ආයතන 
ඇතුළත් වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉතා කාර්යක්ෂම ඇමතිවරයකු යටෙත් මට 
නිෙයෝජ  අමාත  ධුරය ලබා ගැනීමට හැකි වීම පිළිබඳව මා 
සන්ෙතෝෂ වන අතර, ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉතා සමීප 
අමාත ාංශයක් වන ෙමම අමාත ාංශය තුළින් ඉදිරි වර්ෂ 5 තුළ 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ කරලා අද වන විට අවුරුදු 
151ක් වනවා. අද දින වන විට දුම්රිය ෙසේවෙය් 15,000කට අධික 
ෙසේවක සංඛ ාවක් වැඩ කරමින් සිටිනවා. ෙම් රට තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය බලෙව්ග කට්ටල 163ක්, දුම්රිය එන්ජින් 
66ක් සමඟ මඟී පර්යන්ත 1,000කට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. 
දිනකට 3,50,000කට අධික සංඛ ාවකට මඟී අවශ තා සපයමින්, 
දවසක ආදායම රුපියල් 1,60,00,000කට අධික මුදලක් ලබමින් 
ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් කරනවා. අපි දන්නවා, ෙම් වන විට ශී  
ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව දවසකට රුපියල් 1,60,00,000ක 
-රුපියල් ලක්ෂ 160ක- ආදායමක් ලැබුවත්, සාමාන ෙයන් 
රුපියල් ලක්ෂ 150ක විතර පාඩුවක් විඳිනවාය කියලා. ඊට ෙහේතුව 
අෙප් මඟීන්ෙග් අවශ තාව සඳහා දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු ෙනොකිරීම 
සහ අවශ  දුම්රිය පමාණය ෙනොලැබීමයි. ඒ නිසා ෙමවර අය 
වැෙයන් අපට ෙවන්කර තිෙබන මුදල් සහ ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී 
ලැෙබන ඉන්දීය ණය සහන යටෙත් ෙම් වසර තුළ එම කටයුතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමා පකාශ 
කළ පරිදි ජර්මන් ණය සහන කමයක් ෙග්න්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම දැනටමත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. දැනට බලෙව්ග කට්ටල 15ක් පමණ අපට අවශ  
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුම්රිය එන්ජින් 10ක් පමණ අවශ  
ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දීය ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත්, ඉදිරි වසර 
තුළ විවෘත ෙටන්ඩර් කමය තුළින් දුම්රිය මැදිරි 160ක් පමණ 
ගැනීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ තුළින් අපි මඟීන්ෙග් 
අවශ තා ඉෂ්ට කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නව දුම්රිය සාමාන ාධිකාරි බී.ඒ.පී. ආරියරත්න මහතා පමුඛ 
නිලධාරි මණ්ඩලයත්, ෙසේවක මණ්ඩලයත් ෙම් කටයුත් සාර්ථක 
කර ගන්නට ගන්නා උත්සාහය සම්බන්ධෙයන් අමාත ාංශෙය් 
නිෙයෝජ  අමාත වරයා වශෙයන් මම අගය කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු මන්තීවරු ඉල්ලා සිටි පරිදි ඉදිරිෙය්දී 
උඩරට දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 150ක මුදලක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අවට සිටින පවුල් 1,600ක් පමණ 
නැවත පදිංචි කරවීම සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු දුම්රිය මාර්ගය 
සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 20ක් ෙවන්කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු සෙහෝදර මන්තීවරෙයක් කිව්වා, ඕමන්ෙත 
දුම්රිය මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් ෙදකහමාරක් හදන්න වසර ගණනක් 
ගතවුණා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, යුද 
හමුදාවත් එකතු ෙවලා ඒ කටයුතු කළ නිසා  ඒ කාර්ය  වසර 
ෙදකක පමණ කාලයකින් නිම කරන්නට හැකි වුණා. ඒ විධියට 
බැලුෙවොත් උතුරු දුම්රිය මාර්ගය හදන්න වසර 50ක්, 60ක් විතර 
ගත ෙවනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් හරහා 
ඉන්දීය ණය ෙයෝජනා කම මඟින් ෙමම දුම්රිය මාර්ගය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අලුත්වැඩියා කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි වසර 5 තුළ 
ෙපොල්ගහෙවල සිට යාපනය දක්වා වන දුම්රිය මාර්ගය ද්විත්ව 
දුම්රිය මාර්ගයක් බවට පත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

දුම්රිය මඟීන්ෙග් අවශ තා ඉෂ්ට කිරීමට එෙසේ කටයුතු  කරන 
ගමන්, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ගැනත් මා 
කිව යුතුයි. ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ඉතා දුෂ්කර කාලයක් 
රමාල් සිරිවර්ධන සභාපතිතුමා යටෙත් ෙම් දවස්වල ෙගවී යනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම බස් ඇණිය තුළ බස් රථ අටදහස් ගණනක් තිබුණත් 
බස් රථ 5,500ක පමණ පමාණයක් තමයි දවසකට ධාවනය 
ෙවන්ෙන්. එහි ෙසේවකයන් 36,000ක් පමණ සිටිනවා. විෙශේෂෙයන් 
දුම්රිෙය් දවසක ආදායම රුපියල් එක්ෙකෝටි හැටලක්ෂයක් වුවත්, 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෛදනික ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 
7ක් පමණ ෙවනවා. දවසකට මඟීන් විසිලක්ෂයක් පමණ ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථවලින් ගමන් කරනවා. අපට 
අවශ  නියම බස් රථ පමාණය තිබුණත්, සමහර බස් රථවල 
තිෙබන අබලන් තත්ත්වය නිසා අපට විශාල පශ්නයකට මුහුණ 
පාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් ෙසේවක 
සංඛ ාව 19,800 දක්වා අඩු කරන්න මහා  භාණ්ඩාගාරය විසින් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අපට බස් ඩිෙපෝ 105ක් තිෙබනවා. එම     
ඩිෙපෝ සංඛ ාව 50 දක්වා අඩු කරන්න කියලා තිෙබනවා. නමුත් 
අෙප් ඇමතිතුමාත්, මමත් ඒ ෙයෝජනාවට ඒ තරම් කැමති නැහැ. ඒ 
නිසා මහා භාණ්ඩාගාරය සමඟත්, මුදල් ඇමතිවරයා සමඟත් 
සාකච්ඡා කරලා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් පශ්නය ඉදිරි 
කාලෙය්දී විසඳන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ට සුව පහසු පරිදි, තමන්ෙග් 
කැමැත්ත අනුව විශාම ගැන්වීෙම් කමයක් සකස් කරලා ෙසේවක 
අතිරික්තය සමනය කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනත් මම වචනයක් 
කථා කළ යුතුයි. ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන 
කිව්වාම, ඒ පිළිබඳව රෙට් ජනතාව කථා කරන්ෙන් යම් කිසි 
කුතුහලයක් ඇතුවයි. විෙශේෂෙයන්ම ඉතා සුළු පිරිසක් විසින් කරන 
ෙද්වල් නිසා තමයි ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ජනතාවෙග් අවලාද ලැෙබන්ෙන්. මට කිහිප ෙදෙනක් ෙගනැල්ලා 
ෙපන්නපු විෙශේෂ විගණන වාර්තා මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ඒ විගණන 
වාර්තාවක් ෙපන්වන ෙකොට මට එක් අෙයක් ෙපන්නුවා, RMV 
handling charges කියලා පීපල්ස් ලීසිං සමාගම විසින් ලබා දුන් 
රුපියල් මිලියන 280ක්. රුපියල් මිලියන 280ක් කියන්ෙන් 
රුපියල් ෙකෝටි 28ක්.  

මම ඇහුවා, "ෙම්ක ෙමොකක්ද" කියලා. එතෙකොට ඔවුන් 
කිව්වා, "ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අත යටින් ෙදන 
මුදල්" කියලා. ඉතින් ඉතා සුළු පිරිසක් විසින් කරන ෙමවැනි 
ෙද්වල් නිසා සමස්ත ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවටම 
විශාල කැලලක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතනවා, අෙප් ෙමෝටර් 
රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් ෙජනරාල් එච්.ඒ.ෙක් ජගත් චන්දසිරි 
මහතා පමුඛ එම කාර්ය මණ්ඩලය ෙමවැනි ෙද්වල් නැවැත්වීම 
සඳහා යුහුසුලුව විෙශේෂ කියාමාර්ගයක් ගනී කියලා. 

අද දිනය ෙවද්දී ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලක්ෂ 
62ක වාහන සංඛ ාවක වැඩ කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමෝටර් රථ 6,50,000කට අධික පමාණයක්, ෙමෝටර් සයිකල් 
32,00,000ක් පමණ, ඒ වාෙග්ම තී වීලර් 10,00,000ක් පමණ, වෑන් 
ඇතුළු ද්විත්ව කාර්ය වාහන 3,50,000ක් පමණ, බස් රථ 

1,00,000ක්, ෙලොරි සහ අෙනකුත් රථ 3,25,000ක් පමණ, ඒ 
වාෙග්ම ටැක්ටර් ආදී ෙවනත් වාහන 3,25,000ක් පමණ ඊට 
ඇතුළත්. ඒ අනුව සමස්ත වාහන 6,200,000ක් පමණ හසුරුවමින් 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු 
කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. 

අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන තවත් ආයතනයක් තමයි 
ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව. ජාතික ගමනාගමන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති ෙහේමචන්ද මහතා පමුඛ නිලධාරි 
මණ්ඩලය අෙප් රෙට් අන්තර් පළාත් බස් 3,300ක් පමණ 
නියාමනය කරනවා. නියාමනය කිරීෙම්දී, -සමහර මන්තීවරුන් 
කිව්ව ආකාරයට- පළාත් මාර්ගසථ් මගී පවාහන අධිකාරිය තුළින් 
ෙකෙරන ෙද්වල්  ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව  තුළින් 
අපට කරන්ට බැහැ. ඒ අනුව බස් රථ 18,000ක්, 20,000ක් පමණ 
නියාමනය කරන්ෙන් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරි මඟින්. අපි 
ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව තුළින් නියාමනය කරන්ෙන් 
බස් රථ 3,000ත් - 3,500ත් අතර පමාණයක්.  ජාතික ගමනාගමන 
ෙකොමිෂන් සභාව තුළ තිෙබන පශ්න ටික අපි ඉදිරිෙය්දී ඇමතිතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා විසඳන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ජාතික පවාහන ෛවද  ආයතනය ගැනත් වචනයක් 
කියන්නට ඕනෑ. ජාතික පවාහන ෛවද  ආයතනෙය් සභාපති, 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙරෝහණ පුෂ්පකුමාර මහතාෙග් 
නායකත්වෙයන් කියාත්මක ෙවනවා. ඉදිරිෙය්දී,  2017 වසර 
පමණ වන විට රියදුරු බලපත දීර්ඝ කිරීම සඳහා විශාල පමාණයක් 
එන්න නියමිතව තිෙබනවා. මම හිතනවා දැන් සිටින කාර්ය 
මණ්ඩලය 2017 වසර වන විට පමාණවත් නැහැ කියලා. එම නිසා 
ඉදිරිෙය්දී ජාතික පවාහන ෛවද  ආයතනයත් සමඟ විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙමොකද, මම කුරුණෑගල ජාතික පවාහන ෛවද  ආයතනයට 
ගිහින් බැලුවා. සාමාන ෙයන් දවසකට ෙමම ෛවද  පරීක්ෂණ 
සඳහා 350ක, 400ක පමණ සංඛ ාවක් එනවා. එක් අෙයකුට 
ඇතුළට ගිහිල්ලා එළියට එන්නට පැය භාගයක් පමණ ගත 
ෙවනවා. ඒ නිසා පවතින ෙසේවක පමාණෙයන් ඉදිරිෙය්දී, -2017 
පමණ වන විට- අපට ෙම් කටයුත්ත කර ගන්නට බැරි ෙවයි. ඒ 
නිසා ෙසේවක මණ්ඩල බඳවා ෙගන ඉදිරිෙය්දී ජාතික පවාහන 
ෛවද  ආයතනය තුළින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන වටිනා සම්පත් ෙදකකින් 
එකක් තමයි සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය. එහි නව 
ෙගොඩනැඟිල්ලට මුල් ගල තැබීම අපි ෙම් මස 14ෙවනි දා සිදු 
කරනවා. සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් නව සභාපතිතුමාත්, ඒ 
වාෙග්ම පධාන විධායක නිලධාරී නිමල්සිරි මහතා පමුඛව සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. ෙම් 
අධිකාරිය සඳහා ආදායම ලැෙබන්ෙන් e-ticketingවලින් එන 
ෙඩොලර් 60ක පමණ මුදලින් සහ Embarkation Fee, -ෙගොඩ 
බැසීෙම් ගාස්තු- වශෙයන් ලැෙබන සියයට 2,1/2ක පමණ 
මුදලිනුයි. මම හිතන විධියට ෙමහි 146ක පමණ ෙසේවක 
සංඛ ාවක් සිටිනවා. ෙමය ලාභ ලබන ආයතනයක්. ඉදිරිෙය්දී 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය තුළින් ෙම් රටට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

වසර 4කට පමණ පථම දකුණු ආසියාෙව් පළමුෙවනි ස්ථානය 
අෙප් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය  ලබාෙගන තිබුණා. ඒ අනුව 
ආසියාෙව් 4ෙවනි ස්ථානයත්, ෙලෝකෙය් 19ෙවනි ස්ථානයත් මීට 
වසර 4කට ෙපර තිබුණා. දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස්ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ඉදිරිෙය්දී ආසියාෙව් පළමුෙවනි ස්ථානය බවට 
පත්වීමට සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය ෙමෙහයවන බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. 
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සීමාසහිත ගුවන්ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) 
සමාගෙම් සභාපති සමන් එදිරිවීර මහතාෙග් නායකත්වය යටෙත්, 
ජපාන ණය ෙයෝජනා කම යටෙත් අපි ඉදිරිෙය්දී විශාල විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 800ක් වැය කරමින් අෙප් පර්යන්ත 
ෙගොඩනැඟිල්ල නවීකරණය කරන්නට අපි  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අපට දැනට සාමාන ෙයන් වර්ෂයකට මිලියන 6ක පමණ 
මගීන් පමාණයක් තමයි හසුරුවන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. එම 
මගීන් පමාණය දැන් මිලියන 8 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 
අපි ඒ මගීන් පමාණය මිලියන 20ක් දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා, -ඒ 
ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා -විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, නව terminal building 
එකක්, -නව ෙගොඩනැඟිල්ලක්- සෑදීම තුළින්. ඒ සඳහා ජපාන 
"ජයිකා" ආයතනෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 800ක 
මුදලක් ලබා ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් ගුවන් පථය ගැන බලමු. 1986දී ගුවන් පථය හැදුවාට 
පසුව ෙමය නවීකරණය කරලා නැහැ. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 180කට වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා ගුවන් පථය නවීකරණ 
කිරීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එහි වැඩ 
කටයුතු ලබන වසෙර්දී ආරම්භ කරනවා.  

අපට Air Traffic Monitoring System එකක් වාෙග්ම ෙර්ඩාර් 
පද්ධති ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ ෙර්ඩාර් පද්ධති ෙදක පිදුරුතලාගල 
සහ කටුනායක පිහිටා තිෙබනවා. කටුනායක පිහිටි primary and 
secondary ෙර්ඩාර් පද්ධති ෙදකම නවීකරණය කරන්නට අපි  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම හිතන්ෙන් ඒ සඳහා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 200ක් පමණ යයි. ඒ කටයුතු අපි ලබන වසෙර්දී 
සිදු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

2004දී තමයි Air Traffic Monitoring System එක  ස්ථාපිත 
කෙළේ. එයත් අලුත් වැඩියා කළ යුතු තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්.  
විෙශේෂෙයන්ම වර්ග සැතපුම් 518,000ක් පමණ වන අපෙග් ගුවන් 
කලාපය තුළ දවසකට ගුවන් යානා 100ක් විතර ගමන් කරනවා. 
ෙම් ගුවන් යානාවලින් අපි තවම ලබා ගන්ෙන් පැරණි මුදලමයි. 
අපි ඉදිරිෙය්දී එය යම් කිසි පමාණයකින් වැඩි කරලා අෙප් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් ආදායම් වැඩි කර ගැනීම 
සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අය වැය තුළින් අපට පසු ගිය වසරට වඩා 
අඩු මුදලක් ෙවන් කරලා තිබුණත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
විෙශේෂෙයන් ෙම් ලැබී තිෙබන මුදලින් ෙමම කාර්යයන් ටික 
කරන්න. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ ගුවන් ෙසේවා සමාගම පසු ගිය 
වසෙර් ලාභය ෙකෝටි 350ක් පමණ වුණා. අපට පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සඳහා ලබා ෙගන තිෙබන 
ණය පමාණය ෙගවීමයි. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සඳහා අපට 
ෙකෝටි 3,575ක් ෙගවන්න තිෙබනවා.  

අපට ලැෙබන ලාභෙයන් ෙම්ක ෙගවන්න සිදුවීම නිසා ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ සහ ගුවන් ෙසේවා සමාගම යම් කිසි පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසාම අෙප් ෙසේවකයන්ට ෙමවර bonus මුදල 
ෙගවීම පිළිබඳ යම් කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ඇමතිවරයා 
සමඟත් සාකච්ඡා කළා. එම ෙසේවකයන්ෙග් bonus මුදල කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සඳහා ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීන්දුව අනුව ඉදිරිෙය්දී ඒ 
පිළිබඳව යම්කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු මන්තීවරු නගපු පශ්න දිහා බලද්දී පවාහන ෙසේවය ගැන 
විශාල පශ්න නැති බවයි ෙපනී ගිෙය්. සාමාන ෙයන් තිෙබන්ෙන් 
ෙපොදු පශ්න. ෙපොදු පශ්න විසඳීම සඳහා අපි ඉදිරිෙය්දී කටයුතු 

කරනවා. ඇමතිතුමා සමඟ එකතු ෙවලා,  අෙප් අමාත ාංශය 
යටෙත් පවතින ආයතනවල පධානීන් සමඟ එකතු ෙවලා පවාහන 
හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශෙය් ඉදිරි වැඩ කටයුතු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අපට විශාල පශ්නයක් 
හැටියට තිෙබන්ෙන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් පශ්නයයි. 
ෙසේවකයන් විශාල පමාණයකෙග් උසස් වීම් පිළිබඳ පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  ඒ සම්බන්ධව ඇමතිවරයාත් සමඟ ඊෙය්ත් අපි 
සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා කරලා ඒ ෙසේවකයන්ෙග් පශ්න විසඳලා 
ජනතාවට ෙහොඳ පවාහන ෙසේවයක් ඇති කිරීම සඳහා තමයි අෙප් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙලෝකෙය් කිසිම රටක පවාහන ෙසේවයක් ලාභ ලබන්ෙන් 
නැහැ. London Transport Board එකත් පාඩු ලබන තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ඉන්දියාව, පංශය වාෙග් රටවල් තමයි පාඩු ෙනොලබා 
යන්ෙන්. අපි විෙශේෂෙයන්ම භාණ්ඩාගාරයට බරක් ෙවන්ෙන් 
නැතුව පවාහන අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ශී ලංකා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් කටයුතු 
කරෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ලබන වසර වන විට අෙප් නව බලෙව්ග 
කට්ටල, දුම්රිය එන්ජින් සහ දුම්රිය මැදිරි පැමිණියාම දුම්රිෙය් 
තිෙබන පමාදයන් ඒ වාෙග්ම දුම්රිය මඟීන්ට සිදුවන අපහසුතාවන් 
මඟ හරවා ගැනීමට පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

දුම්රිය මාර්ගවල  නඩත්තු කිරීම් ඉදිරිෙය්දී කරන්න නව දුම්රිය 
සාමාන ාධිකාරිතුමා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරයි. අෙප් 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් නිහාල් චන්දසිරි මහතා විසින් ෙමම 
අමාත ාංශය මනාව ෙමෙහයවන බව ෙපෙනනවා. එතුමාට අපෙග් 
ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 
සභාපති අමල් සිරිවර්ධන මැතිතුමා, නිලධාරි මණ්ඩලය පුමුඛ 
ෙසේවක මණ්ඩලයටත් ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නව සාමාන ාධිකාරි ආරියරත්න මහතා පමුඛ 
නිලධාරි මණ්ඩලයටත් අපෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් සභාපති 
නිමල්සිරි මහතා පමුඛ නිලධාරි මණ්ඩලයටත්, සීමා සහිත ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ සහ ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් සභාපති සමන් එදිරිවීර 
මහතා පමුඛ අධ ක්ෂ මණ්ඩලය සහ ඒ නිලධාරි මණ්ඩලයටත්, 
අපෙග් ෙමම අමාත ාංශෙය් සියලුම අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු සහ 
ජාතික පවාහන අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරි 
මණ්ඩලය, අධ ක්ෂ මණ්ඩලයටත්, ජාතික පවාහන ෛවද  
ආයතනෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයටත් මෙග් 
හෘදයංගම ස්තුතිය පුද කරනවා, රෙට් ජනතාවට -මඟීන්ට- විශාල 
ෙසේවාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඒ දක්වන සහෙයෝගයට. 
අමාත ාංශෙය් ඇමතිවරයා වශෙයන් එතුමා දරන ෙම් උත්සාහයට 
නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා වශෙයන් මට කළ හැකි සෑම උපකාරයක්ම 
කරන බව පකාශ කරමින් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අත වශ  
ෙසේවාවක් වන ෙම් පවාහන ෙසේවය ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් ඉදිරි 
වසර පහ තුළ ලබා දීමට ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.26] 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්ත්, වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත ාංශෙය්ත්, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශ ෙය්ත් 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවයි අද අප සාකච්ඡා කරන්ෙන්. මා නිෙයෝජනය 
කරන මාතර දිස්තික්කෙය් බහුතර ජනතාවක් ධීවර කර්මාන්තෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙයෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත ාංශය පිළිබඳව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
මා බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. 

පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20වැනි දා මුදල් අමාත වරයා 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙදවැනි 
වර කියවීෙම් ඡන්දය විමසීමට ෙපර, ඒ ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය 
වැය තුළ තිෙබන ධීවර ක්ෙෂේතයට අදාළ ගැටලු සහගත අවස්ථා 
ගණනාවක් අප ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත වරයාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් ධීවර ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා කර තිෙබන ධීවර රක්ෂණ කමය පිළිබඳව 
අෙප් ස්තුතිය මුදල් අමාත වරයාට පිරිනමන්නත් මා ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙම්ක අත වශ  කාර්ය භාරයක්. එම 
නිසා ෙම් රජය ෙගන එන ෙහොඳ වැඩ පි ළිෙවළවලට අෙප් 
සහෙයෝගය ලබාෙදන්න අප කටයුතු කරනවා කියන එකත් ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පසු ගිය 
කාලෙය් ඉන්ධන සහනාධාරය ඉල්ලාෙගන උද්ෙඝෝෂණ පවත්වපු 
අවස්ථා තිබුණා. ෙම් අය වැය තුළින් භූමිෙතල් මිල පහළ ෙහළීම 
හා ගෑස් මිල පහළ ෙහළීම කියන කරුණු ෙදකත් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයෙග් ඒ රැකියාව ශක්තිමත් කර ගන්න 
අවස්ථාවක් ෙවනවාය කියන කාරණයත් අප පිළිගන්න කැමැතියි. 
නමුත්, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැෙය් අනිකුත් කාරණා 
සියල්ල දිහා බැලුවාම, ධීවර කර්මාන්තෙය් ඉදිරි අනාගතය 
ශක්තිමත් ෙවන්න ෙම් අය වැය තුළින් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා කියා අපට සතුටු ෙවන්න බැහැ. මට ෙපර 
කථා කළ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලා, අෙප් ඩී.වී. 
චානක මන්තීතුමා, සනත් නිශාන්ත මන්තීතුමා ෙම් ගැන දිගින් 
දිගටම කරුණු ඉදිරිපත් කළා.   

ෙම් රෙට් මුහුෙදන් අපට අහිමි ෙවලා තිබුණු තුෙනන් ෙදකක 
පමාණයක් 2009 මැයි මාසෙය් 18වැනි දා උතුරු, නැෙඟනහිර 
යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟ අපට යළිත් හිමි වුණා. ෙම් රෙට් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න බැරිව තිබුණු භූමි පෙද්ශයක් ඒ විධියට 
අපට යළිත් හිමි වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ඉතිහාසෙය් ඉඳන්ම දකුෙණ් 
සිට ඒ පෙද්ශවලට ගිහින් ධීවර කර්මාන්තය කරපු විශාල පිරිසක් 
හිටියා. ඔවුන්ට නැවත තමන්ෙග් ධීවර කර්මාන්තය කරන්න ඒ 
භූමිය ලැබුෙණ් 2009 මැයි මාසෙය් 18වැනි දායින් පසුවයි. ඒ නිසා 
ධීවර කර්මාන්තය ශීඝෙයන් වර්ධනය වීම ආරම්භ වුණා.  

2004 අවුරුද්ෙද් සුනාමි ව සනෙයන් හානියට පත් වුණු ධීවර 
කර්මාන්තය ෙකෙමන් ෙකෙමන් නැගිටින අවස්ථාවක, අර භූමි 
පෙද්ශයත්, මුහුදු පෙද්ශයත් අපට ලැබිලා සාමකාමී පරිසරය 
ෙගොඩනැඟීම තුළ ධීවර කර්මාන්තෙය් ඉදිරි අනාගතය ශක්තිමත් 
ෙවයි කියන සිතුවිල්ල ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අෙප් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකු තුළ තිබුණා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත් දිගින් දිගටම ෙම් ගැන දැනුවත් කළා. පළාත් සභාව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මා නිතරම ෙම් ගැන 
කථා කළා. ධීවර කර්මාන්තෙය් අප බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
වර්ධනයක් ෙනොවුණා කියන එක කනගාටුෙවන් මා කියන්න ඕනෑ. 
ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න නම් විෙශේෂෙයන්ම යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය ෙවන්න ඕනෑ. ඒ යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය ෙවන්න නැංගුරම් ෙපොළවල්, වරායවල් කියන සියල්ල 
සංවර්ධනය වීෙම් අවශ තාව තිබුණා.  

ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමා ධීවර ඇමතිවරයා ෙලස කටයුතු 
කළ කාලෙය් මට මතකයි, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අෙප් 
ඉල්ලීමට නිල්වැල්ල,  සුදුවැල්ල වරායන් ආරම්භ කරන්න ඒ 

අවස්ථාෙව් මුදල් දුන් ආකාරය. ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා ඒ 
ෙවලාෙව් අෙප් මාතර දිස්තික්කෙය් නායකයා හැටියට ඒ 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ මුදල අපට ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කළා. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 550කින් නිල්වැල්ල වරායත්, 
රුපියල් මිලියන 600ක මුදලකින් සුදුවැල්ල වරායත් සංවර්ධනය 
කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කළා.  

සුදුවැල්ල වරාය නිම කරන්න බැරි වුණත්, ඒ මුදල් ෙයොදවලා 
වරායන් ෙදකක් බවට පත් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
වරායන් සංවර්ධනය කිරීම නිල්වැල්ෙලත්, සුදුවැල්ෙලත් ධීවර 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවන්න ඉවහල් වුණා කියන එක 
මා විශ්වාස කරනවා. නමුත්, එක වරායක්, ෙදකක් සංවර්ධනය 
කරලා ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
නිසාම තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය IFAD 
ආයතනය වාෙග් විවිධ ආයතනවලින් ණය ආධාර සහ ආධාර 
අරෙගන වරායන් නැංගුරම් ෙපොළවල් ගණනාවක් සංවර්ධනය 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ. නමුත්, මීට අවුරුදු ෙදකකට 
ෙපර ෙයෝජනා කරපු, අවස්ථා ෙදකකදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කරපු ගන්දර ධීවර වරාෙය් කටයුතු තවම  
ආරම්භ කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි කනගාටු 
වනවා. 

ගරු ධීවර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් පිළිගනීවි ස්වාභාවික 
ගැඹුරුම මුහුද පිහිටලා තිෙබන ධීවර වරාය තමයි, ගන්දර ධීවර 
වරාය කියලා. මීටර් 9ක ගැඹුරක් තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු 
ෙදෙක්, තුෙන් මට මතකයි ධීවර ඇමතිවරු ගණනාවක් ආවා. 
ඇවිල්ලා, ගන්දර ධීවර වරාෙය් කටයුතු නිම කර ෙදන බවට 
ෙපොෙරොන්දු ලබා දුන්නා. මුදල් ෙනොතිබුණ අවස්ථා තිබුණා. 
නමුත්, අවස්ථා ෙදකකදී ෙම් ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කරලා, 
කටයුතු ආරම්භ කරන්න සැලසුම් කරලා තිෙබද්දි අපි කනගාටු 
වනවා, අවුරුදු ෙදකක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා භූමිය 
පරීක්ෂා කරලා තිෙබනවා. ඉඩම් අත් පත් කර ගන්න ඒ ලිපි 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. සාකච්ඡා ගණනාවක් 
පවත්වලා තිෙබනවා. සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, 
තවමත් ඒ කටයුත්ත කියාත්මක ෙවලා නැහැ.  

ගන්දර වරාෙය් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකුට තමන්ෙග් යාතා ටික එම වරාෙයන් දියත් කරන්න බැරි 
වුණාම, අද දවෙසේත් යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් අල්ලපු වැෙට් 
තිෙබන නිල්වැල්ල ෙහෝ සුදුවැල්ල ධීවර වරායන්වලටයි. නැත්නම් 
ෙදවුන්දර ධීවර වරායටයි. එෙහමත් නැත්නම් තිකුණාමලෙය් ධීවර 
වරායට යන්න සිද්ධ වනවා. ඒ ධීවර වරායන්වලට ගියාම ඔවුන්ට 
ෙනොෙයක් ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන මම අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ඒ ධීවර වරායන්වලට ගියාම, ඒ ධීවර 
වරායන් ආශිතව තිෙබන යාතාවලට තමයි පමුඛතාව හිමි 
ෙවන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට ෙපෝලිෙම් ඉන්න ෙවනවා. දවසක් 
ෙදකක් ෙපෝලිෙම් ඉන්න ෙවනවා. අයිස් ටික ගන්න, ෙතල් ටික 
ගහ ගන්න ෙපෝලිෙම් ඉන්න වනවා. ඒ පමාදයන් ඇති වනවා. 
ගන්දර ධීවර වරායට ගිෙයොත් දැක ගන්න පුළුවන්, අද දවෙසත් 
බහුදින ධීවර යාතා 130ක් තිෙබන බව. අද ගන්දර ධීවර වරාෙය් 
කුඩා ෙබෝට්ටු 200ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ ධීවරයන් කිෙලෝ මීටර් 
තුනක්, හතරක් ඈත තිෙබන අයිස් ෙමෝලට ගිහිල්ලා, three-
wheeler එෙකන් අයිස් ටික වැල්ලටම ෙගනැල්ලා, ඊට පස්ෙසේ 
කෙර් තබාෙගන ඔරුවට ෙගනත් දාලා, ඔරුෙවන් තමයි ධීවර 
යාතාවට පටවාෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා නව ධීවර 
අමාත තුමාෙගන් මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගන්දර ධීවර 
වරාෙය් කටයුත්ත ඔබතුමා ආරම්භ කරන්න කියලා. ෙම්ක අවස්ථා 
ෙදකකදී, තුනකදී, හතරකදී, පහකදී පමාද කරපු කටයුත්තක්. 
ගන්දර ධීවර වරාෙය් කටයුත්ත ආරම්භ කිරීම තුළින්, දකුෙණ් 
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ධීවර වරායන් තුළ තිෙබන විශාල ගැටලුවක් විස ෙඳේවි කියලා මම 
හිතනවා. ඒ තුළින් විශාල යාතාවලට එන්න පුළුවන් පහසුකම 
ලැෙබ්වි. මාතර දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙදවිනුවර 
ආසනෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ධීවර 
ජනතාවටත් තම ධීවර කටයුතු ශක්තිමත්ව කර ගන්න ඒ මඟින් 
අවස්ථාව ලැෙබයි කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, අද දවෙසේ මිරිස්ස ධීවර වරාෙය් කටයුතු ආරම්භ 
ෙවලා තිෙබන බව. නමුත්, ඉතාමත් මන්දගාමී අන්දමින් වැඩ 
කටයුතු ෙකෙරන්ෙන්. ෙදවැනි අදියරවන කප්පරෙතොට ධීවර 
වරාෙය් කටයුතුත් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කළා. තවමත් අපි ඒ 
කටයුතු අවසන් කර ගන්න බැරිව ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
පුරාණවැල්ල ධීවර වරාෙය් ෙදවැනි අදියර ආරම්භ කිරීමටත් අපට 
සිද්ධ වනවා. ෙමොකද, අද දවස වනවිට ෙදවිනුවර පුරාණවැල්ෙල් 
බහුදින ධීවර යාතා 950ක් 1000ක් තිෙබනවා. නමුත් නැංගුරම් 
දාන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් යාතා 600කට, 700කට පමණයි. ඒ නිසා 
ෙම් වරායන් පුළුල් ෙවන්න ඕනෑ.  

ධීවර කර්මාන්තෙයන් අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ඇති 
දායකත්වය වැඩි කර ගන්න නම්, ලංකාව වටා තිෙබන මුහුෙද් ඇති 
මත්ස  අස්වැන්න අපි ෙනළා ගන්න ඕනෑ. ඒක අෙප් ආර්ථිකයට 
බද්ධ කර ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි යටිතල පහසුකම් ටික 
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමාෙගන් මම එදාත් ඇහුවාම 
කිව්වා, යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 750කට 
වැඩි මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා; තව මිලියන 1,000ක් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් මීට වැඩිය මුදලක් ෙවන් කරන්න 
කියලා. නැංගුරම් ෙපොළවල්, ධීවර වරායන් විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. ලංකාව වෙට්ම තිෙබන ධීවර වරායන් ටික ගත්තාම ෙම් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබන මුදල යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් 
කරන්න පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, වරායන් විතරක් සංවර්ධනය කිරීමම 
පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ශීතාගාර සකස් කිරීම වැනි අෙනකුත් 
මාර්ගත් සකස් කරන්න ඕනෑ. මම දැක්කා, ශීතාගාර සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2,000ක මුදලක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. නමුත්, ඒ 
ශීතාගාර මත්ස  සම්පත සඳහා පමණක් ෙනොෙවයි, එළවලුවලටත් 
ෙයොදා ගන්න කියලා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවර අය 
වැෙයන් ශීතාගාර පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ධීවර 
අමාත ාංශයට ඇත්තටම ෙවන් ෙවන්ෙන් ෙමොන වාෙග් මුදලක්ද 
කියන කාරණය පැහැදිලි නැහැ. අපි ඒ කාරණය පැහැදිලි කර 
ගන්න ඕනෑ.  

ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්, දිලිප් 
ෙවදආරච්චි රාජ  ඇමතිතුමාත් ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අධ යනය 
කරලා, ධීවර වරායන් සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතු ශක්තිමත් 
කරලා, රට පුරා තිෙබන නැංගුරම් ෙපොළවල්, වරායවල් දියුණු 
කරන්න අවශ  යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ තුළින් තමයි අපට ධීවර කර්මාන්තෙයන් ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අද ධීවරයන් මුහුණපාන තවත් බරපතළ 
ගැටලුවක් මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. අද අපට 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඉන්දියාවත් එක්ක ගැටුම් සහිත තත්ත්වයකට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් නැව් මාර්ගවල තිෙබන 
ගැටලු නිරාකරණය කර ගත්ෙත් නැති නිසා. හැම දාම පවෘත්ති පත 
බලද්දී, රූපවාහිනිය බලද්දී අපි දකිනවා, ඉන්දියාෙවන් අෙප් මුහුද 
ආකමණය කරන ධීවරයන්ෙග් පමාණය එන්න එන්නම වැඩි වන 
බව. නාවික හමුදාවට පාලනය කරන්න බැරි  තරම් ධීවරයින් 
පිරිසක් අද ඉන්දියාෙවන් අෙප් රටට එනවා. ඔවුන් අෙප් රටට 

ඇවිල්ලා තහනම් පන්න කම පාවිච්චි කරලා, ලංකාෙව් මුහුදු 
පතුලම ගලවාෙගන යන්න කටයුතු කරන අවස්ථා අපි දැකලා 
තිෙබනවා. නමුත් අද දවස වනවිට අපට ෙවරළ ආරක්ෂක 
බළකායක් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. නාවික හමුදාවට හැම දාම 
ෙම් ආරක්ෂක කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙයන් ෙම් ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කරලා, ෙවරළ 
ආරක්ෂක බළකායක් පිහිටුවන්න කියලා මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා 
කරනවා. එතෙකොට අෙප් රටට පිටින් එන නැව් ටික නවත්වනවා 
පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පිරිසට 
ඉන්ධන ටික නැති වුණාම, අයිස් ටික මදි වුණාම, පුද්ගලෙයක් 
ෙරෝගාතුර වුණාම ඔවුන්ට අවශ  පහසුකම් සපයන්නත් ෙම් 
ෙවරළ ආරක්ෂක බ  ළකාය ෙයොදා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
ෙවරළ ආරක්ෂක බළකාය පිහිටුවලා, අවශ  යාතා ටික ලබා දීලා 
ඔවුන් ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම මම 
ඔබතුමාෙගන් කරනවා.  

නැව් මාර්ග පිළිබඳවත් අද අපි යම්කිසි සාකච්ඡාවක් කරන්න 
ඕනෑ. ජාත න්තර මුහුෙද්දී ඉන්දියාවට අහුෙවන අෙප් යාතා 
පමාණෙයන් බහුතරයක් ඉන්දියාව බලා යන ඒවා ෙනොෙවයි. 
ජාත න්තර මුහුෙද් තිෙබන මුහුදු මාර්ග පිළිබඳව අපි නිසියාකාරව 
සාකච්ඡා කරලා නිවැරැදි කරෙගන නැති නිසායි අෙප් ධීවරයන් 
ජාත න්තර  මුහුෙද්දී ඒ විධියට ඉන්දියාවට අහු ෙවන්ෙන්. 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරලා, ඒ මුහුදු 
මාර්ග නිවැරැදි කර ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරයි කියලා මම 
හිතනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  යුෙරෝපීය මත්ස  තහනම ඉවත් 
කර ගන්න උනන්දු වන බව අපි දන්නවා. යුෙරෝපීය මත්ස  
තහනම ඉවත් කර ගන්න පසු ගිය රජෙය් අය වැෙයන් විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා VMS ආනයනය කළ බව අපි දන්නවා. අද ඒ 
කටයුතු ශක්තිමත්ව පවත්වාෙගන යනවා. තව සුළු ෙකොටසක් 
කරන්න ඉතුරු ෙවලා ඇති. අෙප් ඩී.වී. චානක මන්තීතුමාත් ෙම් 
කාරණය කිව්වා. ඒ කියාමාර්ග ශක්තිමත් ෙවද්දී, මාළු අස්වැන්න 
ෙනළා ගන්නවා වාෙග්ම, අෙප් ධීවර කාර්මිකයා ශක්තිමත් කර 
ගන්නත් අපට  කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔවුන්ට 
අවශ  තාක්ෂණය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් අද ඉන්න ධීවර 
ව ාපාරිකයන්ට ධීවර ආම්පන්න වාෙග්ම ධීවර යාතා ගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අද ඒවාට බදු  පනවලා තිෙබනවා. අෙප් 
නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාත් කිව්වා, සියයට 33 ඉඳලා සියයට 
47 දක්වා ඒ බදු වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අද අෙප් 
ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තයට වක බදු පැනවිලා තිෙබනවා.  

නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගම මැතිතුමා ධීවර පජාව විශාල වශෙයන් 
ඉන්න පෙද්ශයක - ගාල්ල දිස්තික් කෙය් - ඇමතිවරෙයකු වුණත්, 
එතුමා අද කථා කෙළේ ගාලු වරාය සංචාරක වරායක් බවට පත් 
කරන එක ගැන විතරයි.  ධීවර වරාය ශක්තිමත් කිරීම ගැන 
ෙනොෙවයි එතුමා කථා කෙළේ. මම ඒ ගැන කනගාටු වනවා. 
ධීවරයන් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ වැඩ පිළිෙවළක් ගැන එතුමා 
කථා  කෙළේ නැහැ. තිෙබන වරායන් ටිකට yachts ටිකක් දාලා, 
speed boats  ටිකක් දාලා සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරලා, 
විෙද්ශිකයන්ට අවශ  පහසුකම් ලබා  දීම පමණක් ෙනොෙවයි අපි 
කළ යුත්ෙත්. අපි පළමුෙවන්ම අෙප් ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තය 
ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. අෙප් ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තය ආරක්ෂා 
කර ගන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම ඔවුන් ශක්තිමත් කරන්න 
අවශ  සහන ලබා ෙදන්නත් ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔවුන්ට බදු සහන 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා මුදල් අමාත ාංශය  
එක්ක සාකච්ඡා කරලා, දැල් ආම්පන්නවලට, ධීවර 
ආම්පන්නවලට, යාතා නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ  අමු දව වලට 
බදු සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු කරයි කියලා මම හිතනවා. අපට 
ඒ අවශ තාව තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද වනෙකොට අෙප් රෙට් අවුරුදු 15ක්, 20ක්, 30ක් පැරැණි 
ෙබෝට්ටු තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ගැඹුරු මුහුෙද් මසුන් මරන්න 
නව තාක්ෂණයත් එක්ක ගැළෙපන්ෙන් නැති යාතා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙම් පැරැණි ෙබෝට්ටු ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ පැරැණි 
ෙබෝට්ටු ඉවත් කරනෙකොට ව ාපාරිකයන්ට පහසු මිලක් යටෙත් 
නව යාතා මිලදී ගන්න  පහසු කමයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම් කාරණය කියන්න 
ඕනෑ. ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් ධීවර ව ාපාරිකෙයෝ ඉතා 
ආඩම්බරෙයන් රත්රන් පුරවාෙගන හිටිෙය්. නමුත් අද ධීවර 
කර්මාන්තෙය් නියැෙළන ධීවරයන් සිටින නගර ආශිතව තිෙබන 
බැංකුවලට ඔබතුමා ගිහිල්ලා කථා කරලා බලන්න. අද ඒ 
බැංකුවල ඒ  අයෙග් රත්රන් තැන්පත් කරලා තිෙබනවා. අද ඒවා 
ෙවන්ෙද්සි කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය්  මැතිවරණයට යන අවස්ථාෙව් 
රජය කිව්වා, දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙම් රත්රන්වලට 
රුපියල් ෙදලක්ෂ පණස්දහසට අඩුෙවන් ණය අරෙගන තිෙබන 
අයෙග් ෙපොලිය කපා හරිනවාය කියලා. නමුත් ඒ කටයුත්ත සිද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මා දන්නා විධියට ෙදවිනුවර 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඒ කටයුත්ත සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය් 
ෙදවිනුවර මහජන බැංකුව ඇතුළු සියලු බැංකුවල මාසෙයන් 
මාසයට රත්රන් විශාල පමාණයක් ෙවන්ෙද්සි  වුණා. ඒ නිසා ඒ 
පිරිස අද අසරණභාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ අයට 
බැංකුවකට යන්න බැහැ, ණය සහනාධාරයක් ගන්න. ඒ නිසා 
ඔබතුමා යම් කිසි කමෙව්දයක්  ධීවර කාර්මිකයා ෙවනුෙවන් ඇති 
කරන්න ඕනෑ. යාතාවක් ගන්න පුළුවන් කමයක්, ඔවුන්ට ණය 
සහනාධාරයක් ගන්න පුළුවන් කමයක් සඳහා රජෙය් මැදිහත් වීම 
ෙමොන ආකාරයට සිදු වනවාද කියන කාරණය ෙම් අය වැය තුළ 
නම්  සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක කනගාටුෙවන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

 ගරු ඇමතිතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් සැමන් කර්මාන්තශාලා 
ගණනාවක් ආරම්භ වුණා, ෙද්ශීය කර්මාන්තය ආරක්ෂා ෙවන්න 
කියලා.  ගරු ඇමතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් 
අපි ෙයෝජනා කරලා තමයි පිට රටින් ආනයනය කරන සැමන් ටින් 
එෙක් මිල වැඩි කෙළේ. ඒ මිල වැඩි කෙළේ ෙද්ශීය කර්මාන්තය 
ආරක්ෂා කරන්න.  අද ඒ සැමන් ටින් එෙක්  බදු ඉවත් කිරීම තුළ ඒ 
ව ාපාරිකයන්ට  නැවතත් පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා  සැමන් 
ආනයනය කරන්න. සැමන් ආනයනය කරන එෙකන් ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ආෙය්ත් සැමන් පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවන එක. මාළු 
පරිෙභෝජනයට වඩා සැමන් පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවන එක. ඒ නිසා  
ෙද්ශීය කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නම් ඔබතුමා නැවත  
වරක්  ඒ ගැන හිතන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්  ධීවර අමාත ාංශෙය් 
උපෙද්ශක කාරක සභාව මාසයකට වතාවක්වත් රැස් වුණා. නමුත් 
උපෙද්ශක කාරක සභාව මාස ගණනාවක් රැස් වුෙණ් නැති 
අවස්ථා තිබුණා.  අවුරුදු ෙදකකදී, තුනකදී රැස් ෙවලා තිබුෙණ් එක 
වතාවයි, ෙදවතාවයි, තුන්වතාවයි.  

ජාතික ධීවර සම්ෙම්ලනය ෙගොඩ නැඟුවා ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  
එතුමා  ධීවර සම්ෙම්ලනය හදලා,  ලංකාව වෙට්ම තිෙබන ධීවර 
කමිටු ටික ඒකරාශි කරලා අමාත ාංශයට ෙගනැල්ලා පශ්න 
අහන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ගරු ධීවර ඇමතිතුමනි, අද දවෙසේ 
ෙම් ධීවර සම්ෙම්ලනය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් සැබෑ ධීවරයන්ද 
කියන පශ්නය තිෙබනවා. වරායවල කමිටුවලින් දිස්තික් 
කමිටුවලට ඇවිල්ලා, ඒ දිස්තික් කමිටුෙවන් තමයි ජාතික ධීවර 

සම්ෙම්ලනයට එන්ෙන්. ඒ ජාතික සම්ෙම්ලනෙයන් තමයි 
ධීවරයන්ෙග් සැබෑ පශ්න කථා කරන්ෙන්. අද කවුද ෙම් ධීවර 
සම්ෙම්ලනය නිෙයෝජනය කරන්ෙන්? ඔබතුමා ඇමතිවරයා 
වශෙයන් නිල බලෙයන් සභාපතිවරයා හැටියට පත් ෙවනවා. 
නමුත් කවුද ෙම්ෙක් ෙල්කම්  හැටියට ඉන්ෙන්?  ෙල්කම්  හැටියට 
ඉන්ෙන් චතුර ෙසේනාරත්න මහතා.  මා අහන්න කැමැතියි, එතුමා  
කරන ධීවර කර්මාන්තය ෙමොකක්ද කියලා? එතුමාට ෙබෝට්ටුවක් 
තිෙබනවාද? නැවක් තිෙබනවාද? ෙමොන පන්න කමයටද රස්සාව 
කරන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්] මා අහන පශ්නයට ඔබතුමාෙග් 
ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න.    

ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පුද්ගලයන්ෙගන් තමයි ධීවර 
කර්මාන්තයට අදාළ පශ්න දැන ගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ධීවර 
 කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්ෙන් නැති නම්, ෙබෝට්ටුවක් නැත්නම්,  
නැවක්  නැත්නම් අඩුම තරමින් ෙමොන පන්න කමයටද ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්ෙන් කියන එක  දන්ෙන්ත් නැත්නම්  
ෙකොෙහොමද ෙම් ජාතික ධීවර සම්ෙම්ලනෙය් ෙල්කම් තනතුරක් 
ගන්ෙන්? 

ඒ නිසා මා ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ජාතික සම්ෙම්ලනයට සැබෑ ධීවරයන් ෙගෙනන්න.  
ඒකට ධීවර වරායවල කමිටුවලින් එන සාමාජිකයින් ෙගෙනන්න. 
ඔවුන් දිස්තික් කමිටුවලට ෙගෙනන්න. එෙහම ෙගනැල්ලා ඔවුන් 
ධීවර සම්ෙම්ලනයට ගන්න. මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙගනාවාට 
කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මහජන නිෙයෝජිතයින් ෙගෙනන්න, 
ෙගනැල්ලා අදහස් විමසන්න, පාෙද්ශීය සභා මට්ටෙම් පුද්ගලයන් 
ෙගෙනන්න, පළාත් සභා මට්ටෙම් පුද්ගලයන් ෙගෙනන්න.  කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ, ඒ  ගැන.  නමුත් ෙම් ධීවර සම්ෙම්ලනෙය් 
නිලතලවලට පත් ෙවද්දී ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය- 
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. 

 ඒ සංවිධානය වෘත්තීය සමිති අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින සංවිධානයක්.  ඒ සංවිධානෙය්  ධීවරයන්ට විතරක් ඉන්න 
පුළුවන් කියලා නැහැ. ෙම් රෙට් ඕනෑම වෘත්තියක  අයිතිවාසිකම් 
ගැන කථා කරන්න, ඒ ක්ෙෂේතෙය්ම  ඉන්න අය  ගැනීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
It is not a point of Order. You can answer during your 

time.  Hon. Wijesekera, you may continue. 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙම් සම්ෙම්ලනය වෘත්තිය සමිතියක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 

ෙද්ශපාලනය කරන්න දමා ගත්ත එකක්. ෙමොකක්ද  වෘත්තීය 
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සමිතියක් කියන්ෙන්? ෙම්ක ෙද්ශපාලනය කරන්න දමා ගත්ත 
එකක්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර 
ෙදන්න. ඇයි, කෑ ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] අභිෙයෝග කරන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

ධීවර සම්ෙම්ලනය [බාධා කිරීම්] ධීවර සම්ෙම්ලනෙය් [බාධා 
කිරීම්]  ලැජ්ජයි? ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  
 

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න -[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සංවර ෙවන්න.  
 

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න,  ධීවර අමාත ාංශෙය් ධීවර 

සංවිධානෙය් ෙල්කම් හැටියට පත් ෙවන්න [බාධා කිරීම්]   ඔබතුමා 
කට වහෙගන වාඩිෙවන්න. 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු චතුර ෙසේනාරත්න මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩිෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ඔබතුමාට  ෙලොකු ෙලොකු අභිෙයෝග කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙම් ධීවර සම්ෙම්ලනයට එන්න ඕනෑ සැබෑ ධීවරෙයෝයි. [බාධා 

කිරීම්] ධීවර සම්ෙම්ලනය නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්,- 
[බාධා කිරීම්]. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් 
ධීවර කර්මාන්තය ශක්තිමත් කරන්න ධීවර ඇමතිතුමාටත්, රාජ  
ඇමතිතුමාටත් ලබා ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය  අපි ලබා 
ෙදනවාය කියන එකත් පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනව. 
ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.46] 
 

ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මෙග් මංගල කථාව කරන්නට 

අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  1984 

වසෙර් මැයි දිනෙය්දී මෙග් පියා මාව කර මත තබා ෙගන එදා                 
ශී ලංකා මහජන පක්ෂෙය් මැයි රැළියට විජය කුමාරණතුංග 
මැතිතුමාත් සමඟ ගමන් කරන ෙකොට මා විජය කුමාරණතුංග 
කියන ෙම් රෙට් මානවහිතවාදී ෙද්ශපාලන සටන්කරුවා සමඟ 
ඒකාත්මිකව මෙග් හදවතින්ම ෙද්ශපාලනයට එකතු වුණා. ඊට 
පසුව 1986 මාර්තු මාසෙය් 07වැනිදා ෙදමටෙගොඩ පැවති රැළි යට 
විජය කුමාරණතුංග මැතිතුමා මාව අතින් අල්ලා ෙගන ෙව්දිකාවට 
ෙගොඩවැදුණා.  ෙබෝම්බ පහාර, ෙවඩි පහාර මධ ෙය් මාව 
ෙව්දිකාවට අර ෙගන යන්න එපා කියලා,  චන්දිකා මැතිනිය විජය 
කුමාරණතුංග මැතිතුමාටත්, මෙග් පියාටත් ෙදොස් කියන ෙකොට 
ෙම් පුද්ගලයන් ෙදෙදනා වෙම් ව ාපාරෙය් සියලු ෙව්දිකාවලට 
මාව රැෙගන ගියා. එෙහම  ගිහිල්ලා ඒ තුළින් මා පන්නරය ලබා 
ගත්තා.   

වාමාංශික ෙද්ශපාලනෙය් මතවාද, වාමාංශික ෙද්ශපාලනෙය් 
අරගළ ඉතිහාසය, මාක්ස්වාදය, මාඕවාදෙය් සිට ෙපොත් දහස් 
ගණනක පුස්තකාලයක්   මට ලබා දුන් මෙග් පියාව  මම සිහිපත් 
කරනවා. විජය කුමාරණතුංග කියන ඒ ෙසොඳුරු සටන්කාමියාව 
මට ඒකාත්මික කර ෙදමින්, ඉන් පසුව ෙම් රෙට් ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂ, සමසමාජ පක්ෂ කාර්යාලවල පුස්තකාලවලට මාව රැෙගන 
ෙගොස්, ෙම් රෙට් අෙනක් මැති ඇමතිවරුන්ෙග් පුතුන්ට 
කුමාෙරෝදයවත් කියවා ගන්න බැරි අවස්ථාවක ෙකළින් හිට ෙගන 
ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන මතවාදය කියන්න පුළුවන් පුද්ගලයකු බවට 
එතුමා මා පත් කළා.  

වෙම් ව ාපාරය තුළින් මට පන්නරය ලබා දුන් සියලු වෙම් 
නායකයන්ව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දි  සිහිපත් කරනවා. මීට අවුරුදු 
25කට පමණ ෙපර  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණයට මාව රැෙගන 
ආපු අනුර බණ්ඩාරනායක කියන මෑත කාලෙය් ෙම් සභා ගර්භෙය් 
රිදී සීනුව වුණු, භාෂා තිත්වෙයන්ම කථා කරන්න හැකියාව තිබුණු 
ඒ උත්තුංග ෙද්ශපාලන නායකයාවත්  මම ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම 1994 ජනාධිපතිවරණෙය්දී  ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන උපාය මාර්ග, උපකම සක්සුදක් ෙසේ ඔප්පු කර අපට 
ෙපන්වා දුන්, බුද්ධිමය පතිමූර්තියක් බඳු වූ  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයකු වූ හිටපු ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමාත්, රෙට් අවිහිංසාවාදී ජනතා නායකයකු වූ ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග මැතිතුමාත්,  අෙප් ෙම් ආණ්ඩුව සමඟ ෙබොෙහොම 
ගැෙටන වර්තමානෙය් මම වැඩිය පිළිෙනොගත්තත්, මා සමඟ 
ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලන මතවාදයන් ගනුෙදනු කරන වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර සෙහෝදරයාවත් මම මෙග් ෙද්ශපාලන ගමන් මඟ 
ගැන කියන ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිහිපත් කරනවා.  2006දී   එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්  සිටිනෙකොටත්  වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
සෙහෝදරයාව ෙකොළඹ නගරාධිපති කරන්න එතුමා ෙවනුෙවන් මා 
ෙපනී සිටියා.  

ඒ වාෙග්ම විමුක්ති අරගළ 602ක් ෙම් මාතෘභූමිය තුළ සිදු 
කරලා ෙම් රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ස්ෛවරීත්වය, නිදහස හා 
විමුක්තිය ෙවනුෙවන් සටන් වැදිලා මිය ගිය මිලියන ගණනක් 
රණවිරුවන් සහ අවසාන මානුෂීය ෙමෙහයුෙම්දී ඇස්, ඉස්, මස්, 
ෙල් දන් දීලා -ජීවිතය දන් දීලා- ෙම් මාතෘ භූමිය රැක ගත් 
29,000ක් රණවිරුවන්ට මෙග් හිස නමා ආචාර කරනවා. එතැනින් 
පසුව ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න ජීවිත පරිත ාගෙයන් ඒකාධිපති 
ජුන්ටාවට එෙරහිව සටන් වැදුණු, දශක හතරක් පුරාවට ෙම් රෙට් 
හිටපු හැම නායකයකුටම විරුද්ධව ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන 
නැඟී සිටි අති පූජ  මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත නාහිමිපාණන් 
වහන්ෙසේවත් මා සිහිපත් කරනවා.  ෙම් රෙට් අවුරුදු 40ක් පුරාවට 
කිසිදු මහ මැතිවරණ අෙප්ක්ෂකයකුෙග් ෙව්දිකාවකට ෙගොඩ 
ෙනොවැදුණු උන්වහන්ෙසේ  ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ෙවනස් කරමින් 
ගම්පහට ඇවිත්  මට ලබා දුන් ශක්තිය ෙවනුෙවන් මම 
උන්වහන්ෙසේට පින් අනුෙමෝදන් කරනවා.  

1203 1204 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ වාෙග්ම  එදා  මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙය්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිවරයාෙග් දකුණු අත වෙග් හිටි අතුරලිෙය් රතන 
හාමුදුරුෙවෝ ෙම් රට ෙවනස් කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. උන්වහන්ෙසේ 
මාව පධාන ෙල්කම් ධුරයට පත් කරමින් බිහි කළ   පිවිතුරු ෙහටක් 
ජාතික සභාව තුළින් ෙම් රට ෙවනස් කරන්නට දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත නිර්මාණය 
කරමින්,  ඒකාධිපති ජනාධිපති බලතල අෙහෝසි කරන්නට  
නායකත්වය ලබා දුන්, වත්මන් කුඩාෙපොළ හිමියන් වන්  
අතුරලිෙය් රතන ස්වාමිපාදයාණන් වහන්ෙසේට මම මෙග් ෙගෞරව 
පූර්වක නමස්කාරය පුද කරනවා.  ෙම් ජන අරගළෙය් ඉදිරියට යන 
විට අපි හැමදාම කියපු කාරණයක් තමයි ජාතික ආණ්ඩුවක් 
බිහිකිරීම පිළිබඳ කාරණය. ඔය කෑගහන ෙබොෙහෝ අයට 
ඉස්ෙසල්ලා, ඒ කියන්ෙන් මීට අවුරුදු 15කට විතර  ඉස්ෙසල්ලා 
තමයි රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉල්ලන්න 
කියලා මට කිව්ෙව්.   නමුත් මම හැමදාම කියූ කාරණයක් තමයි, 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳගන්නවා නම් ඉඳ ගන්ෙන් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් බිහි කරලා,  ජාතික න ාය පතයක් තුළින් රට ඉදිරියට 
යනවා නම් විතරයි කියලා.   

ඒක කරන්න අපට හැකි වුණා.  පිවිතුරු ෙහටක් ජාතික සභාව, 
සාධාරණ සමාජයක් උෙදසා ජනතා ව ාපාරය, පජාතන්තවාදී 
ජාතික ව ාපාරය, විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරු, වෘත්තීය සමිති හා 
සියලු සිවිල් සංවිධාන එකට ඒකාබද්ධ කරලා දැවැන්ත සිවිල් 
බලෙව්ගයක් තුළින් ෙම් රෙට් ජාතික ආණ්ඩුවක් සහ රටට, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, අධිකරණයට වගකියන නාය කයකු බිහි කරලා,  
අන්න ඒ ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත් තමයි  අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව්. ඒ වාෙග්ම දවස් 19ක මැතිවරණ පචාරණයක් තුළින්, ඒ 
දවස් 19නුත් දවස් 8ක් අගමැතිතුමාෙග් රැස්වීම්වල ෙනොෙයක් 
ෙකෙනහිලිකම්වලට,  අසාධාරණකම්වලට ලක්ෙවලා කාලය 
නාස්ති ෙවද්දී, දවස් 11ක මැතිවරණ සටනක් ආසන 13ක දියත් 
කරලා, මාව විජයගහණයට පත් කරපු උත්තරීතර ගම්පහ දිස්තික් 
ජනතාවට මෙග් හදවතින්ම උත්තමාචාරය  පුද කරනවා.   

ධනයට බලයට යට ෙවන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් ෙල්, කඳුළු, 
දහඩිය සහ මනාපය ලබා දීලා ෙම් රෙට් අසාධාරණයට එෙරහිව 
සමාජ සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන් මාත් සමඟ ෙපළ ගැසුණු ඒ 
ජනතාවට මම මෙග් ජීවිත කාලය පුරාවටම ණයගැතියි  කියලා  
පකාශ කරනවා.  ඒ වාෙග්ම මාත් සමඟ ෙම් රට ෙවනස් කරන්න 
ජීවිත පරිත ාගෙයන් සටන් කරපු පජාතන්තවාදී ජාතික 
ව ාපාරයට මම හිස නමා මෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා.  ඒ වාෙග්ම 
මා ෙවනුෙවන් මාත් සමඟ ෙපනී සිටි සියලු වෘත්තීය සමිති, සියලු 
සිවිල් සංවිධාන සහ ආගමික සංවිධානවලට මම මෙග් ෙගෞරව 
පූර්වක ස්තුතිය පුද කරනවා.  ඒ වාෙග්ම  මා ෙවනුෙවන් දැවැන්ත 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කරපු ජාතික සංඝ සම්ෙම්ලනෙය් පධාන 
ෙල්කම් පූජ  පාහියන්ගල ආනන්ද ස්වාමිපාදයාණන් වහන්ෙසේ 
පමුඛ ජාතික සංඝ සම්ෙම්ලනයට මෙග් නමස්කාර පූර්වක ස්තුතිය 
පුද කරනවා. අන්න එවැනි අරගළයක් තුළින් තමයි අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරියට අද ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්.  එෙහම නම් ගරු 
සභාවට මම කියන්න කැමැතියි,  ජාතික ආණ්ඩුවක් තුළින් ෙම් රට 
ෙවනස් කරන අලුත් මාවතක් ඔස්ෙසේ අලුත් අය වැයක පදනම අපි 
සකස් කර තිෙබන බව.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ෙලෝක ජාත න්තර ධීවර දිනය 
ෙයෙදන්ෙන් ෙනොවැම්බර් 21 ෙවනිදාටයි.  නමුත් ඒ ධීවර දිනය 
ෙයදී තිබූ පසු ගිය 2014.11.21 ෙවනිදා ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදෙය්ත්, ජන සම්මත වාදෙය්ත්, හෘද සාක්ෂිෙය්ත් දිනය 
බවට පත් වුණා.   ෙම් රට ෙවනස් කරන්නට වත්මන් ජනාධිපති 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එවකට පැවති ආණ්ඩුෙවන් 

එදා එළියට බැස්සා. ඒ කටයුත්තට මෙග් පියා වන රාජිත 
ෙසේනාරත්නයන්, අර්ජුන රණතුංග අමාත වරයා, දුමින්ද 
දිසානායක අමාත වරයා, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
අමාත වරයා ඇතුළු  සටන්කාමී යුග පුරුෂයන්  ෙම් රට ෙවනස් 
කරන්න ඒ සිවිල් ව ාපාරයත් එක්ක; අපිත් සමඟ කඳවුරු බැඳ 
ගත්තා.  අන්න ඒ දිනය ෙම් රෙට් ඓතිහාසික ෙද්ශපාලන 
ෙපරළියක් සිදු කළ දිනයක් බවට පත් ෙවනවා.   

අද ෙබොෙහෝ අය ෙම් අය වැය ගැන කථා කරනවා.  ඒ අය වැය 
ගැන කථා කරනෙකොට "ෙලොජික්" එකක් නැහැ, "මැජික්" ගැන 
විතරක් කථා කරනවා.  ඒ නිසා සැඟවුණු න ාය පතත් එක්ක ෙම් 
අය වැය ගැන කථා කරන එක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට කරන 
ෙලොකු ෙදෝහිකමක් කියලා මම කියනවා.    

දින 370ක් පුරාවට සැතපුම් හයදාහකට වැඩි   අසූහයදාහක රතු  
හමුදාවක් එක්ක  මහා පා ගමනක් ගිහින් චීන විප්ලවයට  
නායකත්වය දුන්  මා ඕ ෙසේතුං වෙරක  කියනවා, "අපි  පාවිච්චි 
කරන වචනත්, කියාවලුත් සියලු  ජාතීන්  ෙබ්ද භින්න කරන්න 
ෙනොෙවයි, සියලු ජාතීන්  සමගි කර එකට ඒකාබද්ධ  කරන්න 
ෙයොදන්න  ඕනෑ"ය කියා. මතක තබාගන්න,  අන්න ඒ කාරණයම 
තමයි  ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ෙවනස. අන්තවාදෙය්ත් ෙම් 
ආණ්ඩුෙව්ත් ෙවනස ඒකයි.    

සමහරු GSP Plus ගැන  කථා කරනවා. GSP Plus නැතිව 
ගිෙය් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් තිබුණු  වැරදි ෙද්ශපාලන  විෙද්ශ 
පතිපත්තිය නිසායි; යුෙරෝපා සංගමයත් එක්ක තිබුණු ඒ ගැටුම 
නිසායි. එම නිසා තමයි යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් තව මාස 
කිහිපයක් යනෙකොට GSP Plus  සහනාධාරය ගන්න ගරු 
ජනාධිපතිතුමා කැමරන් අගමැතිතුමාත් එක්ක කථා කර අවශ  
කටයුතු  ෙම් ෙවනෙකොටත් ෙයොදා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
යුෙරෝපා සංගමෙයන් ඒ සඳහා අවශ  සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා විෙද්ශ අමාත   ගරු  
මංගල සමරවීර මැතිතුමා   ෙම්  ෙවනෙකොටත් ඒ අවශ  
කාර්යභාරය ඉටු කරමින් යන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
තව විනාඩි තුනක් තිෙබනවා,  ගරු මන්තීතුමාට. 

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එතැනින් එහාට ෙම් ජාතික 

ධීවර සම්ෙම්ලනය බිහි කර,  ෙම් ජාතික  ධීවර සම්ෙම්ලනය 
අවුරුද්දක්  ඇතුළත   පාෙද්ශීය සංවිධාන 26ක් තුළින්  ෙම් රෙට් 
ධීවර කාර්මිකයින්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන්  අවශ  හඬ ෙම් 
ෙවනෙකොටත් නඟමින් තිෙබනවා. සමහරුන්ට පශ්න තිෙබනවා, 
තමන්ෙග් තාත්තලාෙග් නැව්  රස්සාව නැතිවුණාම, මාළු කිෙලෝ 
එකකට රුපියල්  20ක් ගන්න බැරි වුණාම,  අවංක ඇමතිවරු 
ඇවිත් ඒ ඒකාධිකාරිය -මාෆියාව- නැති කළාම.    ඒකට තමයි 
විප්ලවය  එන්ෙන්.  ජනවාරි 8 වනදා විප්ලවය  ආවා. ඒ ජනවාරි 8 
විප්ලවය ආපස්සට හරවන්න  පතිවිප්ලවය ආවා. ඒ පතිවිප්ලවය 
තමයි අෙගෝස්තු 17 වනදා  අපි පරාජය කෙළේ කියා  අපි 
ආඩම්බර ෙයන් කියනවා.  

ෙද්ශපාලනෙය් හයක් හතරක් ෙත්ෙරන්ෙන් නැති  මිනිසුන්ට  
කථා කරන්නට තිෙබන්ෙන් රුපියල්  ශත විතරයි. නමුත් ෙම් රෙට් 
රුපියල් ශත ෙද්ශපාලනය  ජනවාරි 8 වනදා  අපි  පරාජය කළා. 
එම නිසා යහ පාලන ෙද්ශපාලනෙය්  විසංවාදී  පතිමූර්තිය  ධීවර 

1205 1206 

[ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 09 

අමාත ාංශය තුළ තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික  පක්ෂෙය් දිලිප් 
ෙවදආරච්චි රාජ  අමාත වරයායි,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
අනාගත නායකයා මහින්ද අමරවීර  ඇමතිවරයායි අද එකට  
එක්කාසු ෙවලා  ෙම් අමාත ාංශය ෙගනියනවා. ෙම් එකම  
දිස්තික්කෙය් ෙදපැත්තකින් සටන් කරන අමාත වරු ෙදෙදෙනක් 
එක අමාත ාංශයක ඉන්නවා නම්  ෙම් අෙනක් ෙද්ශපාලන  
අඳබාලයන්ට ෙම් ගැන කථා කරන්නට ෙදයක් ඉතිරි වන්ෙන් 
නැහැ.  

ධීවරයන් ෙවනුෙවන් නිවාස ව ාපෘතියක්  ෙකටිෙයන් මා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරනවා.  ඒ වාෙග්ම සාගර 
විශ්වවිද ාලය  පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්දී පුතාට පවරා දුන්නා, පුතාෙග් 
අනාගතය හදා ගන්න. ඒක  ධීවර අමාත ාංශයට  පවරාෙගන ධීවර 
කාර්මිකයන්ෙග් දරුවන්ට එක්තරා පතිශතයක් එහි ෙවන් කර, 
ධීවර කාර්මිකයන්ෙග්  දරුවනුත්  උගත් ධීවර කාර්මිකයන්  බවට 
පත් කරන අලුත් යුගයක්  නිර්මාණය කරන්න   ගරු ඇමතිතුමනි,  
ඔබතුමා ෙපළ ගැෙසේවිය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ධීවර 
කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදා ගන්නා  සියලුම  ''ෙකෝස්'' වර්ග  
තහනම් කරන ලද  ගැසට් නිෙව්දනය- ඒ නිෙයෝගය -  එදා  
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, හිටපු ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත වරයා 
විසින්.   ඒ ගැසට් නිෙව්දනය හා 2011 අෙපේල් 20 වනදා ධීවර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  නිෙයෝගය මම සභාගත* කරනවා. 

ඒ  ෙවනුෙවන් අවශ  කටයුතු සිදු කරන්න. එතැනින්  එහාට  
සියලුම ධීවර ආම්පන්න තහනම් කර ඒ සුළු පන්න ධීවර 
කාර්මිකයාට සාධාරණය ඉෂ්ට කර ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ඊළඟ කාරණය quota system එක.  ඉන්දියන් සාගරයට 
එනෙකොට  ඒ quota system එක වැඩි කර ගන්න  අවශ  කරන 
ෙමටික් ෙටොන් 262ට වැඩිෙයන් සිය ගුණයක් ඉදිරියට අරෙගන 
යන්න පුළුවන් හැකියාව, ජාත න්තර මුහුද ජයගන්න  පුළුවන් 
හැකියාව අෙප්  ධීවරයන්ට  ලැෙබ්වායි මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම Indian Ocean එෙක් බලය තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
නායකත්වෙයන් ධීවර අමාත ාංශය තුළින්  අෙප් යාතාවලටත් පත් 
කරන්න  තමුන්නාන්ෙසේ  ධීවර අමාත ාංශය ෙමෙහයවාවි යයි මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ජාත න්තරය එක්කාසුෙවලා  ෙම් 
ආර්ථිකය කඩාකප්පල් කරන්නට  දැමු GSP Plus  එක   -
ඒකාධිපති ජුන්ටාව  -තමුන්නාන්ෙසේලාට  ජයගහණය කරන්නට 
ලැෙබ්ය කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ටින්  මාළු කර්මාන්තශාලාවලට  රුපියල් මිලියන 300ක්  ගරු 
මුදල් අමාත තුමා ෙවන් කර තිෙබනවා.     

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

ඒ මුදල් ටින් මාළු කර්මාන්තශාලා දියුණු කරන්නට 
ෙයොදවන්න පුළුවන්. ධීවර රක්ෂණ කමය ෙගනත් තිෙබනවා.  ඒ  

රක්ෂණ  පතිලාභ,  තමන්ෙග් දරුවාෙග් උපන්දිනය ෙවනුෙවන් 
ෙක්ක් එකක් මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් ෙසවීමට ෙගොස්  කිඹුෙලක් 
කාලා මැරණ, රක්ෂණයක් නැති  ධීවරයාටත් ලබා ෙදන 
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න ධීවර සම්ෙම්ලනය ෙම් ෙවනවිටත්  
මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙකටිෙයන් මෙග් කථාව 
කරලා අවසන් කරනවා.  

ධීවර සංවර්ධන බැංකුවක් තුළින් ක්ෂුද මූල  කමෙව්දයක් 
හදලා ධීවර ෙලොතරැයිය තුළින් ඒ ධීවර පවුල්වල දරුවන්ට සහ 
කාන්තාවන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ධීවර ධජයක් නිර්මාණය කරලා 
ඒ තුළින් අෙප් සංෙක්තය  ෙලෝකයටම ඉදිරිපත් කරලා ජාතික 
ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දස්ථානය බවට ධීවර කර්මාන්තය පත් කරන්න 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමාටයි, රාජ  ඇමතිතුමාටයි හැකියාව 
ලැෙබ්වායි මම පාර්ථනා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙද්ශපාලන 
අවස්ථාවාදීන් ෙමොන ෙකෙනහිලිකම් කළත්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
පක්ෂය තුළ ෙහොඳට ෙකෙනහිලිකම් භුක්ති විඳිමින් ඉදිරියට ආපු 
අය. ඒ වාෙග්ම, ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙමම පක්ෂෙය් 
අනාගතෙය් නායකත්වයට එන්න ඉන්න පුද්ගලයා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙවනුෙවන් ධීවරෙයෝ ෙපළ ගැෙහනවා. අපි පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමුන්නාන්ෙසේ ෙවනුෙවන් එකාවන්ව 
අත්වැල් බැඳ ගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් සියලු වැඩ 
පිළිෙවළවල් සාර්ථක ෙව්වායි පාර්ථනා කරමින් ධීවර ජනතාවෙග් 
අනාගතයට සුබ පතමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Sujith Sanjaya Perera. 

Before he starts, the Hon. Edward Gunasekara will take 
the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the 
Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.01] 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන, වරාය හා නාවික යන 
අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා ෙකෙරන ෙමම කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් මඟී ජනතාව- ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව- 
ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් කරන පවාහන අමාත ාංශය 
සම්බන්ධව පථමෙයන්ම අදහස් කිහිපයක් දක්වන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පවාහන අමාත ාංශය ගැන 
කියනවා නම්, අෙප් මඟී ජනතාවට විශාල ෙසේවාවක් කරන 
ආයතනය තමයි ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය. ඉතින්, එම 
ගමනාගමන මණ්ඩලය  දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ මහජන ෙසේවාවක් 
සපයලා ෙම් වන විට ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් දැඩි මූල  
අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් අෙප් 
ෙසෞඛ  සඳහාත්, අධ ාපනය සඳහාත් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. එෙහයින්, මඟී ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් සා විශාල 
ෙසේවාවක් කරන පවාහන අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය සඳහාත් යම් කිසි මුදලක් ෙවන් කරන එක 
සාධාරණයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලවල ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය 
ෙම් රෙට් පවාහන ක්ෙෂේතය සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා 
දුන්නා කියලා. ඒ වාෙග්ම මඟී ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල  
ෙසේවාවක් ලබා ෙදනවා. අපි දන්නවා, ෙම් අය පාඩු ලබන 
අවස්ථාවලදී ෙම් අයෙග් වැටුප් ලබා දීමටත්, නඩත්තු කටයුතු 
සඳහාත්  භාණ්ඩාගාරය මැදිහත් ෙවලා  මුදල් ලබා දුන්නා කියන 
එක. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාල සීමාෙව්දී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් ඩිෙපෝවල නඩත්තු කටයුතු සඳහා, ෙසේවකයින්ෙග් පඩි
-නඩි සඳහාත් මුදල් ලබා දුන්නත්, දැන් ඒ මුදල් යම් කිසි 
පමාණයක් අඩු කරලා තිෙබන නිසා  ඒ තුළින් අද ඩිෙපෝවලට දරා 
ගන්න ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බවක් 
ෙපෙනනවා.  මුදල් අමාත තුමාත්, පවාහන අමාත තුමාත් මැදිහත් 
වී ෙපර තිබුණු පරිදි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් ඩිෙපෝ යථා 
තත්ත්වයට පත් වන තුරුවත්, අඩුම තරෙම් යම් කිසි මුදල් 
පමාණයක් ලබා දී -ෙපර දුන්නා වාෙග්ම- වැටුප් ෙගවීම සඳහා 
කටයුතු කරන්න කියලා ඔබ ෙදෙපොළෙගන්ම මම නැවත වරක් 
ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පවාහන ක්ෙෂේතය ගත්තාම 
අෙප් ඩිෙපෝවලට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි බස් රථ ධාවනය 
කිරීම සඳහාත්, ඒවා නඩත්තු කටයුතු කිරීම සඳහාත් අද විශාල 
මුදල් පමාණයක් වැය කරන්න සිදු ෙවලා තිබීම. ඒ වාෙග්ම තවත් 
තිෙබන අඩුපාඩුවක් තමයි ෙසේවකයින්ෙග් අතිරික්තය. නව බස් රථ 
ලබා ගැනීමට ෙනොහැකිවීමත් අද පවාහන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව 
තිෙබන දැඩි අර්බුදයක් කියලා මම හිතනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රියදුරු මහත්වරුත්, 
ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්වරුත් සම්බන්ධව නම් අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා කියලා අපට කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අෙනකුත් 
ක්ෙෂේතවලට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න ෙසේවකයින්ෙග් පමාණය වැඩි 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව්දී මට මතකයි පවාහන ඇමතිතුමාත්, 
අෙනකුත් අයත් ෙයෝජනා කරලා තිබුණා, ඒ වැඩිපුර ඉන්න ෙසේවක 
අතිරික්තය යම් කිසි වන්දි මුදලක් ෙගවලා ඉවත් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා කියලා. ඒක මම හිතන හැටියට 
ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත කියාවක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තවදුරටත් 
ෙසේවකයන් බඳවා ගන්ෙන් නැහැයි කියලා කිව්වා වුණත්, රියැදුරු, 
ෙකොන්ෙදොස්තර, කාර්මික ක්ෙෂේතය සඳහා, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා 
සඳහා ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම අවශ  වන බව අපි දන්නවා. 

අපි දන්නවා, ඒ ක්ෙෂේතෙය් යම්කිසි අඩු පාඩු පමාණයක් 
තිෙබනවා කියා. ඒ වාෙග්ම, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 
පාෙද්ශීය කාර්යාලවල පුරප්පාඩු ගණනාවක් තිෙබනවා කියාත් මා 
කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ, 
ෙමෙටෝ බස් සමාගම සඳහාත්, ගම්පහ බස ් සමාගම සඳහාත් 
රියැදුරන්ෙග් සහ ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ෙග් දැඩි හිඟයක් 
තිෙබනවා කියා අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබන බව. ගරු 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ගරු රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර ඇමතිතුමා, පවාහන ඇමතිතුමාව සිටි අවස්ථාෙව්දී එතුමා 
ඒ පුරප්පාඩු සපුරා ගැනීම සඳහා යම් යම් අය සම්මුඛ 
පරීක්ෂණවලට කැ ෙඳව්වා. ඒ අය රියැදුරු රැකියාව සඳහාත් ඒ 
වාෙග්ම ෙකොන්ෙදොස්තර රැකියාව සඳහාත් අද මුදල් බැඳලා 
පුහුණුවීම් ලබා සිටියද තවමත් ඒ අයට පත්වීම් ලැබිලා නැහැ. ඒ 
නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු පවාහන ඇමතිතුමා ෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්න කැමැතියි, අඩුම තරමින්, පුරප්පාඩු පවතින රියැදුරු 
තනතුර සඳහාත්, ෙකොන්ෙදොස්තර තනතුර සඳහාත් මුදල් බැඳ 
තිෙබන අය ෙහෝ බඳවාගන්න කටයුතු කරන්න කියා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, තිෙබන අෙනක් පශ්නය 
තමයි, අෙප් බස් රථ ටික නඩත්තු කර ගන්න හැකියාවක් ෙනොමැති 
වීම. අෙප් නිෙයෝජ  පවාහන ඇමතිතුමා පකාශ කළා මට මතකයි, 
බස් රථ විශාල සංඛ ාවක් තිබුණා වුණත් දිනකට ධාවනය කරන 
බස් රථ සංඛ ාව දිෙනන් දින අඩු ෙවනවා කියා. එයට ෙහේතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, බස් රථ ටික නඩත්තු කරන්න, එෙහම නැත්නම් ඒවා 
අලුත්වැඩියා කර ගන්න අවශ  කරන ෙසේවක පිරිස ෙනොමැති 
වීමයි. කාර්මිකෙයෝ නැහැ. විෙශේෂෙයන් ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අංශෙය් 
පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ අංශය සඳහා 
කාර්මිකයන්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවශ  
කම්කරුවන් බඳවාගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
කියා. එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුය යන්න මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, මා කියන්න කැමැතියි, තවත් 
එක කාරණයක්. අපි දන්නවා, නව බස් රථ ලබා ෙදන්න පසු ගිය 
දවස්වල කටයුතු කළ බව. හුඟක් අවස්ථාවලදී ආසන 40ට වැඩි 
බස් රථ තමයි එෙසේ ලබා දුන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් කෑගල්ල 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, මා නිෙයෝජනය කරන යටියන්ෙතොට 
පෙද්ශය, දැරණියගල පෙද්ශය කියන්ෙන් දුෂ්කර මාර්ග රාශියක් 
තිෙබන පෙද්ශ. ඒ පෙද්ශවල ෙලොකු බස් රථ ධාවනය කරවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අවුරුදු ගණනාවකින් -අවුරුදු 20කින්, 
25කින් පමණ-  කුඩා බස් රථ -"සී" ෙශේණිෙය් බස් රථ- ෙගන්වා 
නැහැ. ඒ නිසා මා ගරු අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඉදිරි 
කාලෙය්දී මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර "සී" ෙශේණිෙය් බස ් රථ 
ලබාගන්න කටයුතු කරන්න කියා. ඒ මඟින් තමයි අෙප් ගම්වල 
ජනතාවට විශාල ෙසේවාවක් සිද්ධ වන්ෙන් කියා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, හුඟක් ෙවලාවට නැ ෙඟන 
තවත් මැසිවිල්ලක් තිෙබනවා. ඩිෙපෝවල කළමනාකාර 
මහත්වරුන් අපත් එක්ක සාකච්ඡා කරන ෙකොට කියන්ෙන්, බස් 
රථ නඩත්තු කරගන්න නියමිත ෙව්ලාවට -කලට ෙව්ලාවට- බස් 
රථ අමතර ෙකොටස් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඒ වාෙග්ම හැම 
අවස්ථාවකදීම කියන්ෙන්  ලැෙබන්ෙන් පමිතිෙයන් ෙතොර 
ෙකොටස් කියලායි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ඒකට දිය හැකි ෙහොඳම 
සාක්ෂියක් තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල පුවත් පත්වල පළ වී 
තිබුණා, ලංකාෙව් දීපු ෙලොකුම අල්ලස ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්ත් 
බස් රථ සඳහායි කියා. විෙශේෂෙයන් ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලයට බස් රථ අමතර ෙකොටස් ලබා ෙදන ෙවළඳ 
ව ාපාරිකෙයකු තමයි ඒ අල්ලස ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ තරම් 
විශාල මුදලක් ලබා ෙදන්න නම් ෙමොන තරම් ලාභයක් ලබන්න 
ඕනෑද, එෙහම නැත්නම්, ෙමොන තරම් වංචාවක්, දූෂණයක් ඒ තුළ 
සිද්ධ වනවා ඇතිද කියා අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ගරු පවාහන ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, 
විෙශේෂෙයන් අමතර ෙකොටස් ලබා ගැනීෙම්දී විනිවිදභාවය ඇතිව 
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු අමතර ෙකොටස් පමාණයක් ලබා ගැනීම 
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සඳහා අවශ  වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියන කාරණය 
ෙකෙරහි. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, එය මහ ජන මුදල් අපෙත් යෑමක් 
හැටියටයි අප දකින්ෙන්.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, පවාහන ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් තවත් කාරණාවක් ගැන කියන්න ඕනෑ.   

 
 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, බස් රථ ෙබොෙහොමයක් දිරාපත් වන 

තත්ත්වෙය් තිෙබන්ෙන් කියලා කිව්වා. අපි ඒ බස ් රථ නැවත 
අලුත්වැඩියා කිරීෙම් වැඩසටහනක් කරනවා. තිෙබන කුඩා බස් රථ 
අරෙගන ඒවා අලුත්වැඩියා කරලා ලබා ෙදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අමතර ෙකොටස් පිළිබඳ 
පශ්නය අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාව හමුවට දාලායි තිෙබන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී 
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතුව සියලු අමතර ෙකොටස් ලබා ෙදන්නත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නඟපු 
පශ්නය ගැන අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවා. ලංගමෙය් 
සභාපතිතුමාට ඒ කාරණා දැනුම් දීලා අවශ  කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. මා කියන්ෙන් 

එය කඩිනමින් කියාත්මක කෙළොත් ෙහොඳයි කියලායි. බස ් රථ 
අමතර ෙකොටස් පිළිබඳ පශ්නය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශනය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාව හමුවට දාලා තිෙබන බව 
ඔබතුමා කිව්වා. හුඟක් අවස්ථාවලදී බස ් රථ ධාවනය කරවන්න 
හැකියාවක් නැතිව තිෙබනවා, බස ්රථවලට අවශ  අමතර ෙකොටස ්
නියමිත ෙව්ලාවට ලබා දීෙම් හැකියාව නැති නිසා. ඒ නිසා මා 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම්වා සම්බන්ධව කඩිනමින් අවධානය ෙයොමු 
කරලා නියමිත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලායි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණාව තමයි 
ලංගමෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් පිළිබඳ පශ්නය. 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන් දහස් ගණනක් 
ඉන්නවා. හැම අවුරුද්ෙද්ම  විශාල පිරිසක් ෙසේවෙයන් විශාම 
යනවා. අර්ථ සාධක මුදල් පසු ගිය කාලෙය් නිසියාකාරව තැන්පත් 
කරපු නැනි නිසා ෙසේවකයන්ට අර්ථ සාධක මුදල් ලබා ගන්න 
හැකියාවක් අද වන ෙකොට නැති ෙවලා තිෙබනවා.  අඩුම තරෙම් 
පාරිෙතෝෂිකයවත් නිසි ෙවලාවට, නිසියාකාරව ලබා ගන්න අද 
අවස්ථාව උදා ෙවලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
නිසා මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් සඳහා ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරලා, මුදල් අමාත ාංශයත් එක්ක කථා කරලා, 
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ මහජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරපු 
රියැදුරු මහතුන්ෙග් සහ අෙනකුත් ෙසේවකයින්ෙග් ෙම් ගැටලුව 
විසඳා දීමට කටයුතු සූදානම් කරන්න කියලායි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න.  

ඔවුන්ට හිමි පාරිෙතෝෂිකය ලබා ගැනීම සඳහා අද දහස් 
ගණනක් ෙදනා අධිකරණයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අර්ථ 
සාධක අරමුදල ෙකොටස් වශෙයන් තමයි ලබා ගන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් කවදාවත් පෙයෝජනයක් ලබා ගන්න ඒ අයට 
හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙකොටස් වශෙයන් ලැෙබන නිසා 
ඒ අය ෙසේවෙයන් විශාම ගියාට පස්ෙසේ අඩුම ගණෙන් තමන්ට 
අවශ  කරන කටයුත්තක් කර ගන්නවත් අවස්ථාව උදා වන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් වාෙග් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තමයි අද පවාහන 
ක්ෙෂේතය තුළ තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
නිසා මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් සඳහා පවාහන ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලායි. මම කියපු කරුණු කාරණා 
සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ෙම් සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

දුම්රිය ෙසේවය පිළිබඳවත් මම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටියා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී දුම්රිය ෙසේවය 
සම්බන්ධෙයන් එකම එක වචනයක් කියන්න අවශ යි. 
කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1,500ක මුදලක් ෙවන් කරන බව ෙමවර අය වැය 
ෙයෝජනාවල සටහන් ෙවලා තිබුණා. මම හිතන විධියට ඒක ඉතාම 
වැදගත්, කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. අවිස්සාෙව්ල්ෙල් ඉඳලා 
යටියන්ෙතොට මාර්ගය හරහා ෙකොළඹට පැමිෙණන්න අද පැය 
ෙදකහමාරකට අධික කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් දුම්රිය 
මාර්ගය විධිමත් අයුරින් දියුණු තත්ත්වයට පත් කර ගත්ෙතොත්, 
පැයක පමණ කාල සීමාවක් තුළදී ෙකොළඹට එන්න පුළුවන් 
කියලා මම හිතනවා. ඒ මඟින් හයිෙලවල් මාර්ගෙය් තිෙබන 
වාහන තදබදය සියයට 50කින් පමණ අඩු කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
වසර ගණනාවක් ගත ෙවයි. ෙම් ගැන ශක තා අධ යනයක් 
කරලා,  මුදල් ෙවන් කරලා ඒ කටයුතු කරන ෙකොට දීර්ඝ කාලයක් 
ගත  ෙවයි. ඒ නිසා දැන් වුණත් නව දුම්රිය ඇන්ජින්, නව දුම්රිය 
මැදිරි ෙගනැල්ලා ෙම් සඳහා කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කෙළොත්, මම හිතන විධියට පැය එකහමාරකින් පමණ ෙකොළඹට 
එන්න පුළුවන්.  

 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ඒ 

පිළිබඳව ෙයෝජනා කරන්න. එතෙකොට ෙලෙහසියි.  
 

 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මම හිතන විධියට දුම්රිය ස්ථාන 37ක දුම්රිය නතර කළත්, 

දැනටත් පැය ෙදකකින් ෙකොළඹට යන්න පුළුවන්. පැය ෙදකක් 
තුළ ෙකොළඹට ගමන් කරනවා, කැලණිවැලි දුම්රිය. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, දැන් ඉඳලා ෙහෝ ෙම් 
දුම්රිය අන්තර් නගර ෙසේවාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න 
පුළුවන් කියලායි. එතෙකොට පැය  එකහමාරකින් ෙකොළඹට එන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ෙම් කටයුත්ත සාර්ථකව ඉදිරියට කර ෙගන යන්න ගරු 
පවාහන ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඇතුළු 
අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් ශක්තිය, 
ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියලා පාර්ථනා කරමින් මාෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
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ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இன்ைறய விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வைதயிட்  நான் 
சந்ேதாசமைடகின்ேறன். கடற்ெறாழில். நீரகவள அபிவி த்தி 
அைமச்சர் ெகளரவ மஹிந்த அமர ர அவர்கள் இங்ேக 
இ க்கின்றார். அேதேபான் , ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் 
விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த 
சில்வா அவர்க ம் சைபயில் இ ப்பைதச் சிறந்த ஒ  
சந்தர்ப்பமாக நான் க கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்ைகப் 
ெபா த்தவைரயிேல, மீனவச் ச கம் மிகுந்த கஷ்டங்க க்கும் 

ன்பங்க க்கும் உள்ளாக்கப்பட் க்கின்ற ஒ  
சூழ்நிைலயிேல, நாங்கள் இன்  இந்த விவாதத்திேல 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற மீனவச் ச கத்தவர்கள் 
ஆழ்கட க்குச் ெசன்  மீன்பி க்க ேவண் ெமன்ற 
ஆைசேயா  இ ந்தா ம்கூட, அவர்க க்கு அதற்குாிய 
வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல என்ற குற்றச்சாட்  
நீண்ட காலமாகேவ இ ந் வ கின்ற . இந்த விடயத்திேல 
ெகளரவ அைமச்சர் மஹிந்த அமர ர அவர்கள் 
ேநர்ைமயாக ம் நியாயமாக ம் நடந் ெகாள்ளக்கூ ய 
ஒ வர். அவர்மீ  எனக்கு நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . அவர் 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் இ க்கின்ற மீனவர்க ைடய 
பிரச்சிைனகள் பற்றி அதிகம் ெதாிந் ைவத்தி க்கின்றார் 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, எதிர்காலத்திேல 
அந்தப் பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற மீனவர்க க்கு multi-day 
shipping boats வழங்கி, அவர்க ைடய மீன்பி த் ெதாழிைல 
ஊக்குவிப்பதற்கான நடவ க்ைககைளச் ெசய்யேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள வாகைரப் பிரேதசத்தில் 
இறால் வளர்ப் க்கு ஏற்ற காணிகள் காணப்ப கின்றன. 
இந்தக் காணிகைளப் ெபா த்தவைரயில், அைவ நீண்ட 
நாட்களாக யா ம் பயன்ப த்தாமல், யா க்கும் உதவாமல் 
இ க்கின்றன. அதனால், அப்பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த யாராவ  
அக்காணிகளில் அத்ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கு 

ன்வ கின்றெபா , அவர்க க்கு ன் ாிைம ெகா த் , 
அந்தத் ெதாழிைல வி த்தி ெசய்வதற்கான 
ேவைலத்திட்டங்கைளச் ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமன 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். சிலேவைளகளிேல, அதற்குப் 
ேபாதியள  தலீ கைளச் ெசய்பவர்கள் அப்பிரேதசத்தில் 
இல்ைலெயன்றால், ெவளியி ந்  வ கிறவர்க க்கு 
வாய்ப் க்ெகா ப்பதன் லம் அந்தப் பிரேதசத்திேல 
இ க்கிறவர்க க்குத் ெதாழில் வாய்ப்பிைன 
ஏற்ப த்தக்கூ யதாக இ க்குெமன்  நான் க கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஒ நாள் மைழ ெபய்  
ெகாண் ந்தெபா  அதைன ம் ெபா ட்ப த்தாமல், 
மிகுந்த கஷ்டங்க க்கு மத்தியிேல மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திற்கும் அம்பாைற மாவட்டத்திற்கும்   
வ ைகதந்தார். அதற்காக நான் அவ க்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் மிகுந்த 
சிரமத்ேதா  அங்கு வந்  உங்க ைடய பங்களிப்ைபச் 
ெசய்தீர்கள்; அந்த மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ேநாிேல 

பார்த்தீர்கள். கிழக்கிேல ஒ வில், அம்பாைற, ெபாத் வில், 
வாைழச்ேசைன ஆகிய பிரேதசங்களி ம் வட லத்திேல 
தைலமன்னார், எ க்கலம்பிட் , வங்காைல, ேபசாைல, 
சிலாவத் ைற, த்தளம் உட்பட ல்ைலத்தீ , 

ல்ேமாட்ைடயி ந்  ெபாத் வில் வைரயான 
பிரேதசங்களி ம் பல பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன. 
ெபா வாக இந்தப் பிரேதசங்க க்கு வ கின்ற மாற் ப் 
பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் தங்க க்குாிய மீன்கைளப் 
பி க்கிறார்கள் என்ற பிரச்சிைன மிக நீண்ட காலமாக 
இ ந் வ கின்ற . இவ்விடயத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் என்ேனா  உடன்ப வார் என்  நிைனக்கின்ேறன். 
எதிர்காலத்திேல அந்த மீனவர்க ைடய பிரச்சிைனையத் 
தீர்க்கும்வைகயில் அந்தந்தப் பிரேதசத்திேல 
இ க்கின்றவர்க க்கு ன் ாிைம அளித் , மற்ைறயவர்கள் 
அங்கு வந்  மீன்கைளக் ெகாள்ைளய த் ச் ெசல்வைதத் 
த த் , அந்தச் ச கத்ைத ன்ேனற்றக்கூ ய வைகயில் ஒ  
விழிப் ணர்ைவச் ெசய்யேவண் ம்.  

நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால, வட லத்திேல 
தைலமன்னார் எ க்கலம்பிட் , வங்காைல, ேபசாைல, 
சிலாவத் ைற, ல்ைலத்தீ , த்தளம் ேபான்ற கடல் 
பிரேதசங்களிேல தமிழ்நாட்ைடச் ேசர்ந்த மீனவர்க ைடய 
ெக பி கள் அதிகமாக இ க்கின்றன. இ ெதாடர்பில் 
நாங்கள் கடந்த காலங்களிேல இந்தச் சைபயிேல அதிகமாகப் 
ேபசியி க்கின்ேறாம். இந்த விடயம் ெதாடர்பில் தமிழ்நாட்  
அரசாங்கத்ேதா  ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி, தீர்விைனப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நீங்கள் பல்ேவ  வழிகளி ம் 

யற்சிகைளச் ெசய் ெகாண் க்கின்றீர்கள். அதற்காக நான் 
உங்கைளப் பாராட் கின்ேறன். எதிர்வ ம் காலத்தி ம் 
இப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதில் நீங்கள் க்கிய பங்களிப்ைபச் 
ெசய் ர்கள் என்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம்.  

ெகளரவ அைமச்சரவர்கேள, நீங்கள் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தி ள்ள ஒ வில் பிரேதசத்ைத ேநர யாகேவ 
பார்த்தீர்கள். அங்கு கடலாிப்பின் காரணமாக ஒ  கிராமேம 
இல்லாமல்ேபாகின்ற நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . 
எதிர்வ ம் 2016ஆம் வ டத்தில் இ ெதாடர்பில் அதிக 
அக்கைறெய ப்பதாக நீங்கள் குறிப்பிட்டதன் பிரகாரம், நான் 
உங்கள் ன்னிைலயிேலேய அந்த மக்க க்குச் சில 
வாக்கு திகைளக் ெகா த்ேதன். அேதேபான் , மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற எல்லா மீனவர்க க்கும் 
அவ்வாறான விடயங்கைளச் ெசய் ெகா ப்பதற்கு ஏற்பா  
ெசய்யேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த நாட் ேல 
ஒவ்ெவா  நா ம் ஓர் இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
கட ேல படகுகளி ந்  மீன்பி க்கிறார்கள். Everyday 
there are more than 1,00,000 fishermen on board. 
இவர்க க்கு ஏதாவ  சுக னம் என்றால், - ධීවරයින් මුහුදු 
ගියාම ෙමොනවා ෙහෝ අමාරුවක් හැදුෙණොත්, ඒ අයට ඉස්පිරිතාලයක් -
hospital එකක්- නැහැ කියා මම කියනවා. එම නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පුළුවන් නම් මුහුදු යන 
ලක්ෂයකට වැඩි සංඛ ාවක් වන ධීවරයින්ට ෙබෝට්ටු hospital එකක් 
introduce කර ෙදන්නය කියා. එෙසේ කළා නම් ෙහොඳයි කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග් එක ෙබෝට්ටුවක් නම් පමාණවත් ෙවන එකක් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ වාෙග් ෙලොකු ෙබෝට්ටු හතරක්, පහක් doctorsලාටත්, 
nurseලාටත් ඉන්න පුළුවන් විධියට සකස් කර, beds දමලා හදන්න 
ඕනෑය කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Mobile hospital එකක්. 
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ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ඔව්. Mobile hospital හැටියට සකස් කළා නම් ෙහොඳයි කියා 

මා හිතනවා. ෙමොකද, මෙග් ගෙම් තුන් ෙදෙනකු ෙම් මාසෙය් මුහුදු 
ගිහින් ඉන්නා අවස්ථාෙව්දී  heart attack හැදිලා මිය ගියා. ඒ අය 
මුහුදු ගියාම නැවත ගමට එන්න දවස් ෙදක, තුනක් ගත ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, මා මුලින් කිව්වා වාෙග් “mobile 
boat hospital” එකක් ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියායි. 
ඒවාට කැමැති නමක් තබා ගන්න. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. මුහුෙද් 
පවතින mobile hospital  එකක් හැටියට ෙබෝට්ටුවක් සකස් 
කරලා, beds හතරක්, පහක් දමලා ෙදොස්තරවරෙයකුත් එක්ක 
තැබීමට පුළුවන් නම්, එය වඩාත් ෙහොඳයි, සුදුසුයි කියා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. එතුමා එම 
කටයුත්ත කිරීමට භාර ගනියි කියාත් මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த நாட் ல் நவம்பர், 
சம்பர் மாதங்களிேல மைழ ெவள்ளம் காரணமாக மீனவ 

ச தாயம் தங்க டய ெதாழிைலச் ெசய்ய யாதி ந்த 
நிைலவரத்ைத நாங்கள் கடந்த காலங்களிேல 
ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாகப் பார்த்  வ கின்ேறாம். 
மீன்பி யாளர்கள் இந்த நாட் க்குச் ெசய்கின்ற தியாகம் 
மற் ம் எங்க ைடய ேபாசாக்கிேல அவர்கள் ெசய்கின்ற 
பங்களிப்  என்பவற் க்காக நாங்கள் அவர்க க்குச் 
ெசய்கின்ற பாிகாரம் குைறெவன் தான் நிைனக்கின்ேறன். 
நவம்பர், சம்பர் ஆகிய இரண்  மாதகால ம் மீனவர்களின் 
கு ம்பங்கள் ப கின்ற கஷ்டங்கள், ன்ப யரங்கள் 
ெசால் லடங்கா. எனேவ, அந்த குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள் 
அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத நகர்த்திச்ெசல்வதற்கு 
மானிய அ ப்பைடயில் ஏதாவ  உதவிகைள அரசாங்கம் 
ெசய்ய ேவண் ம். அந்த வைகயில், அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரம் சிறக்கக்கூ ய ஏதாவ  ஏற்பா கைள நீங்கள் 
ெசய் ர்கெளன்  நான் நம் கின்ேறன்.  

நீங்கள் வ ைகதந்த வாைழச்ேசைன கடற்பிரேதசத்திேல 
ல்லாவி என்ற இடம் மிக ம் க்கியமான ஒ  பகுதியாகும். 

அந்த இடத்திேல boats கற்க டன் ேமாதி accident ஆகின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இதனால் எத்தைனேயா 
படகுகள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. ேம ம், வாகைரப் 
பிரேதசத்தி ள்ள மாங்ேகணியிேல ஒ  blinker light 
அைமத் த்தர ேவண் ெமன்  ெசால்கிறார்கள். எனேவ, 
படகுகள் accident ஆகின்ற ல்லாவி மற் ம் மாங்ேகணி 
ஆகிய இரண்  இடங்களி ம் மீனவர்க க்குச் சமிக்ைஞ 
காட் ம் வைகயில் அதற்குாிய ஏற்பா கைளச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ெமன்  அைமச்சாிடத்தி ம் 
அதிகாாிகளிடத்தி ம் நான் மிக ம் மன்றாட்டமாக 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். இ  மிக ம் கட்டாயமாகச் 
ெசய் ெகா க்கப்பட ேவண் ய விடயமாகும்.  

அ ேபான்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெநாச்சி ைன 
என்ற கிராமத்திேல breakwater system ஒன்ைற ம் ெசய்  
தரேவண் ெமன்  நீண்டகாலமாக அங்குள்ள மக்கள்  
ேகாாிக்ைக வி த் வ கிறார்கள். அைத ம் அவர்க க்குச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். அத்ேதா  வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களிேல இ க்கின்ற மீனவர்க க்கான டைமப் த் 
திட்டத்ைத ம் ேதைவயான ட்  வசதிகைள ம் ெசய்  
ெகா க்கேவண் ய ேதைவப்பா ம் இ க்கின்ற .  இந்த 
விடயங்கைளப் பற்றி நாங்கள் கடந்த காலங்களில் 
ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக இந்தச் சைபயிேல ேபசிவ கின்ேறாம். 
உங்கள்மீ ம் உங்க ைடய அதிகாாிகள்மீ ம் நம்பிக்ைக 
ைவத்தி ப்பதனால்தான் எதிர்வ ம் காலங்களிேல இந்த 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  ைவக்கேவண்  
ெமன்  ெசால்கின்ேறாம்.  

ேவ  மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் எங்க ைடய 
பிரேதசத்திற்குள் வந்  மீன்கைளப் பி ப்ப  க்கியமான 
பிரச்சிைனயாக உள்ள . அதி ம் வட லத்திேல 
இன் ெமா  பிரச்சிைன இ க்கின்ற . அதாவ , 
ெவளிநாட்டவர்கள் வந்  எங்க ைடய மீன் வளத்ைதக் 
ெகாள்ைளய க்கின்றார்கள் என்ற பிரச்சிைன! [இைடயீ ] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව නවත්වන්නද 
කියන්ෙන්? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඇමතිතුමන්ලාට ෙවලාව ෙදන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
එෙහම නම් කියන්න එපා. මට තව විනාඩි 5ක් ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි පහක් ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසානයි. තවත් විනාඩියක් ගන්න. 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
எனேவ, எங்க ைடய மீனவர்களின் கடல் வளங்கைள 

ெவளிநாட்டவர்கள் ெகாள்ைளய ப்பதி ந்  காப்பாற்ற 
ேவண் ம். அந்த நாட்ைடக் குைறகூ வதாக நாங்கள் 
நிைனக்கவில்ைல. அதற்காக அந்த மீனவர்க க்குாிய 
மாநிலமான தமிழ்நாட்  அரசாங்கத்ேதா  ேபச்சுவார்த்ைத 
நடத்த ேவண் ம். எம  கடல் வளத்ைதச் சுரண் கின்ற அந்தப் 
பிரச்சிைன தீர்க்கப்படவில்ைலெயன்றால், எம  மீனவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் கஷ்டப்ப வார்கள்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கிழக்கு 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, மட்டக்களப்  
மாவட்டமான  மீனவர் ச கம் அதிகமாக வாழ்கிற ஒ  
பகுதியாகக் காணப்ப கின்ற . எல்லாக் காலகட்டத்தி ேம 
இவர்க ைடய வாழ்வாதாரம் ஒ  கஷ்டமான நிைலயில்தான் 
இ க்கின்ற .  எந்த ஒ  காலகட்டத்தி ம் ஓர் உயர்ைவ 
ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட ச கமாக அல்ல  ஒ  ெவற்றிெபற்ற 
ச கமாக அங்கி க்கின்ற மீனவர் ச கத்ைதச் ெசால்ல 

யா . அவர்கள் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டார்கள்; 
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்டார்கள். எனேவ, 
மீன்பி த்ெதாழி ல் மிகுந்த ஆர்வமி க்கின்ற இவர்க க்கு 
எதிர்காலத்திேல நாங்கள் நியாயமான ஒ  தீர்விைன 
வழங்கேவண் ம். அேதேவைள, அந்த மாவட்டத்தி ள்ள சில 
பிரேதசங்களிேல ெவளி ாி ந்  வந்  அவர்க ைடய 
கைரவைலப்பாட் க்குச் ெசாந்தம் ெகாண்டா கின்ற ஒ  
நிைலைம ம்  காணப்ப கின்ற .    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Give me three more minutes, Sir. 

ெவளி ாி ந்  வ கின்ற சில தலாளிமார் அந்தப் 
பிரேதசத்திேல தங்க ைடய வைலயி ப்பதற்குாிய பிரேதசம் 
இ தாெனன்  சண் த்தனத் டன் ெவவ்ேவ  
பலப்பிரேயாகங்கைள ம் பிரேயாகித்  பிரச்சிைனைய 
உ வாக்கி மீன்பி யிேல ஈ ப கின்றனர். இந்த விடயத்தி ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கூ தல் கவனம் 
ெச த்தேவண் ெமன்  நான் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். 

நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால் அந்த mobile hospital 
விடயத்திேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் அதிகாாிக ம் 
அதிக அக்கைறெய த்  இந்த மீனவ ச கத்ைதக் காக்கின்ற 
ஒ  ேசைவையச் ெசய்ய ேவண் ெமன மீண் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, I will 
wind up in a minute.   

அ த்த , இந்த மீனவர்க க்கு ந க்கட ேல சுக னம் 
ஏற்ப கின்ற ேவைளயிேல உதவிக்கு Navy அல்ல  Air Force 
ஐ அைழக்கின்றேபா  அவர்கள் வந் ேசர்வதற்கு நீண்ட 
ேநரம் எ க்கின்ற . அதனால் பல மரணங்க ம் 
ஏற்பட் க்கின்றன. எனேவ, எதிர்காலத்திேல இவ்வாறான 
ேவைளகளிேல விைரவாக அவர்கைளப் பா காக்கக்கூ ய 
ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைதக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 

ன்ைவப்பாெரன்ற பலத்த எதிர்பார்ப்ேபா , ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் அவேரா க்கின்ற 
அதிகாாிக க்கும் என  மனப் ர்வமான நன்றிையத் 
ெதாிவித் ,  விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. 

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. කාලය ෙබොෙහොම සීමිතයි. 

 
[අ.භා. 5.26] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකටිෙයන්  ෙහෝ අදහස් 

දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම පවාහන අමාත ාංශය ගැන වචන කිහිපයක් 
කථා කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු නිෙයෝජ  
අමාත තුමාත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් සිටින 
සාමාන ාධිකාරිතුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය විෙශේෂෙයන්ම 
අමාත තුමාට උදවු කරමින් සිටිනවා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  
අමාත තුමා ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව හසළ අත් දැකීම් තිෙබන 
අමාත වරයකු හැටියට ෙම් අමාත ාංශය ෙහොබවමින් සිටිනවා. 
එතුමා, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී පවාහන අමාත ාංශය තුළ සිදු 
වුණු අසාධාරණකම් නිවැරැදි කරලා ජනතාවෙග් හිතසුව පිණිස ෙම් 
අමාත ාංශය ෙමෙහයවයි කියන විශ්වාසය ජනතාව තුළ ඉතා 
පැහැදිලිවම පැලපදියම් ෙවලා තිෙබනවා.  

මහනුවර දිස්තික්කෙය් මා නිෙයෝජනය කරන නාවලපිටිය 
ආසනය ගත්තාම, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති, නාවලපිටිය 
නගර මධ ෙය් තිෙබන ඉඩම් විශාල පමාණයක් පධාන දුම්රිය 
අංගනයක් සඳහාත්, repair කරන මධ ස්ථානයක් සඳහාත් දීර්ඝ 
කාලයක් පෙයෝජනයට ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙද්ශපාලනඥයන් ගත්ත වැරැදි තීන්දු නිසා නාවලපිටිය ආසනෙය් 
නගර මධ ෙය් තිෙබන ඉඩම්වල බිම් මල් පිෙපනවා වාෙග් 
කාෙග්වත් කිසිම අවසරයක් නැතුව ෙගොඩනැඟිලි හදලා, ඒ 
ෙගොඩනැඟිලි බදු දීලා, ඒ වාෙග්ම හිටපු පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන් සහ අනිකුත් ෙද්ශපාලන අධිකාරින් ෙම් ඉඩම් අයුතු 
ෙලස පරිහරණය කරමින් සිටිනවා. මා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ 
පරීක්ෂණයක් කරන ෙලසත් ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා. ගරු 
අමාත තුමා ඇතුළු සියලු අමාත වරුන්ෙගන්, ෙල්කම්තුමා, 
සාමාන ාධිකාරිතුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරින්ෙගන් මා ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, නාවලපිටිය ආසනයට සිදු වුණු ඒ 
අසාධාරණකම් පිළිබඳව, ෙම් ඉඩම්වලට වුණු විනාශය පිළිබඳව 
ෙසොයා බලා කටයුතු කරන හැටියට.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික බස්වලින් දිගටම කප්පම් 
ගත්තා. මා ෙම් ආසනෙය් සංවිධායකවරයා හැටියට පත් වුණු 
දවෙසේ ඉඳලා ඒ සියල්ල නතර කර තිෙබනවා. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය පුරාවට ලංකාෙව් හැම නගරයකම යම් යම් පිරිස් එකතු 
ෙවලා ෙපෞද්ගලික බස් රථවලින් කප්පම් එකතු කරන තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. හැබැයි නාවලපිටිය ආසනෙය් බස් රථවලින් කප්පම් 
එකතු කිරීම, තී වීලර්වලින් කප්පම් එකතු කිරීම මා සපුරා තහනම් 
කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත තුමාට මා කියා 
සිටිනවා, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව පාඩු ලබන ආයතනයක් 
හැටියට පවත්වා ෙගන ගියත් නගර මධ ෙය් තිෙබන, ඉහළ 
වටිනාකමකින් යුත් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම් ඉතා 
යහපත් වූ ආකාරයට නීත නුකූල බදු පදනම මත දුන්නා නම් 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විශාල ආදායමක් ෙසොයන්න පුළුවන් 
කියලා. ඔබතුමා නායකත්වය දීලා ඒ ඉඩම් ටික බදු පදනම මත 
ඉතා විධිමත්ව ලබා දුන්ෙනොත් පාඩු ලබන දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලාභ ලබන ආයතනයක් හැටියට පරිවර්තනය 
කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසයක් අප තුළ තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. අද මට කථා කරන්න අවස්ථාවක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. 
ඒ වුණත්, මම ඔබතුමාට ඒ ගැන දැන්වූවාම, ඔබතුමා මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් 
වචන කිහිපයක් ෙහෝ කථා කිරීමට කාලය ලබා දීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහාමාර්ග අමාත ාංශය 
මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අෙප් ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමාට ලබා දීම පිළිබඳව අප ගරු අගමැතිතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආසනය හරහා දිෙවන 
පවාහන පද්ධතියට අවශ  පහසුකම් ලබා දී එම පද්ධතිය දීර්ඝ 
කිරීෙම්දී, ගම්ෙපොළ සිට යටියන්ෙතොට දක්වාත්, අසුපිණි ඇල්ල 
හරහා අරණායක දක්වාත් තිෙබන මාර්ග දියුණු කරලා, මගී 
පවාහන පද්ධතියක් ඇති කර බස් රථ ධාවනය කිරීම සඳහා අවශ  
කටයුතු සම්පාදනය කිරීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව 
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පකාශ කරමින්, ඔබතුමා මා හට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව නැවතත් 
ස්තුති කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க ) 
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පවාහන නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමා කියපු විධියට දුම්රිය ඉඩම් පිළිබඳව 

මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින අෙප් මිනින්ෙදෝරුවන් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒවා හඳුනා ෙගන, ඒවා නව බදු දීමක් සඳහා 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
දුම්රිය සාමාන ාධිකාරිතුමා ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනවා. ඒ 
සියලුම ඉඩම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා අපට දැනුම් ෙදන්න. 
එතෙකොට එම කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳමයි, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර 

මහතා. 
 

[අ.භා. 5.32] 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත ාංශ කිහිපයක් පිළිබඳව 

කථා කරන අවස්ථාෙව්දී, විෙශේෂෙයන්ම ධීවර අමාත ාංශෙය් 
කටයුතු පිළිබඳවයි, මා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අද පැවැති ෙම් 
විවාදෙය්දී මන්තීවරුන් ගණනාවක් ඉතාම ෙහොඳ අදහස් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ පිළිබඳව උත්තර ෙදන්න තමයි, මට සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
නමුත් මට ලබා දී තිෙබන කාලයත් ඉතාම සීමිත ඇති. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
විනාඩි 15යි, මට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මෙග් කථාව ෙකෙසේ 

ෙවතත්, ෙම් මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ කාරණාවලට උත්තර දීම 
මෙග් යුතුකමක් කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට වෙට්ටම මුහුද 
තිෙබනවා. අෙප් භූමි භාගය වාෙග් අට ගුණයක් විශාල මුහුදක් 
අපට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අභ න්තර ජලාශ 10,000ක් විතර 
අෙප් රෙට් තිෙබනවා. නමුත් අපි තවම පිට රටින් මාළු විශාල 
පමාණයක් ෙගන්වනවා. මම වාෙග්ම ෙම් අමාත ාංශය භාර ගත් 
හැම අමාත වරෙයකුම ඒ අභිෙයෝගය භාර ගනිමින් විෙද්ශෙයන් 
ෙගන්වන මාළු පමාණය අවම කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
කර තිෙබනවා. නමුත් තවම අපට ඒ ඉලක්ක ෙවත ළඟා ෙවන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
ඕනෑ.  

වර්ෂෙයන් වර්ෂය අෙප් රටට ආනයනය කරන මත්ස  
පමාණෙය් වැඩිවීමක් තමයි, දක්නට තිෙබන්ෙන්. 2014 
අවුරුද්ෙද්ත් ෙමටික් ෙටොන් 21,000කට වැඩි පමාණයක් අපි ෙම් 
රටට මාළු ෙගනැත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, උම්බලකඩ, කරවල, 
හාල්මැස්සන් සහ ටින් මාළුත් ඒ හා සමාන විශාල පමාණයකින් 
අපි ෙම් රටට ෙගනැත් තිෙබනවා. එක පැත්තකින්, ඒ මාළු ෙම් 
රටට ෙග්න්ෙන් අෙප් මත්ස  පරිෙභෝජනයට අවශ  පමාණය ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදනය ෙනොවන නිසායි. ෙම්  අභිෙයෝගය හැමදාම 
තිබුණත්, ෙගන්වන පමාණය අවම කරලා අපනයනය කරන 
පමාණය වැඩි කිරීම තමයි හැමදාම හැම ඇමතිවරෙයකුෙග්ම 
උත්සාහය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අපි දැනටමත් ෙම් 
අභිෙයෝගය උපරිම වශෙයන් භාරෙගන ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළ 
රාශියක් ඇති කරලා තිෙබන බව කියන්න කැමැතියි. අපට තිෙබන 
පධාන බාධක ෙමොනවාද කියාත් අපි හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 

යුෙරෝපා මත්ස  තහනම පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ඉන්දීය 
ධීවරයින්ෙග් පශ්නය පිළිබඳවත් අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළා. 
යුෙරෝපා මත්ස  තහනම පිළිබඳව කථා කෙළොත්, අපට එයින් 
බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි යුෙරෝපයට ටූනා 
මාළු ෙමටික්ෙටොන් 18,000ක් විතර යවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඒවා වැඩි මිලකට විකුණන්නත් අපට අවස්ථාව ලැබී තිබුණා. 
සාමාන ෙයන් අපට වැඩිම ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන් යුෙරෝපෙයන්. 
ඒක අද අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අහිමි වීමට ෙහේතු මම 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. එක පැත්තකින් ෙද්ශපාලන කාරණා 
බලපෑවා. ඒ වාෙග්ම අපට යම් යම්  නිර්ෙද්ශ ලබා දීලා තිෙබනවා, 
අපි ඒවා කියාත්මක කළ යුතු ෙවනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් මම අමාත ාංශය භාරගන්න ෙකොටත් ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා තිබුණා. අපට ඇති කරපු තහනම ඉවත් 
කරගැනීම සඳහා යම් සාධනීය කමෙව්දයන් ආරම්භ කරලා 
තිබුණා. ඒවා අඛණ්ඩව ඉදිරියට ෙගනයන්න අපි සියලු කටයුතු 
සූදානම් කළා. අද ෙවන ෙකොට අපට ලබාදුන් ඉලක්කවලින්, 
නැත්නම් අපට කළ ෙයෝජනාවලින් සියයට 98කට වැඩි 
පමාණයක් අපි කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම ෙම් 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා පසු ගිය දිනවල යුෙරෝපා 
ෙකොමිසෙම් තාක්ෂණික කණ්ඩායමක් ෙම් රටට පැමිණියා. ඒ අය 
ඇවිල්ලා අපි කරපු කාර්යයන් ඇගැයීමකට ලක් කළා. හැම 
තැනකටම ගිහිල්ලා ෙපෞද්ගලිකව පරීක්ෂා කරලා නැවත යන 
ෙවලාෙව් ඔවුන්ෙග් සතුට පකාශ කරලා අපට ඉතා ෙහොඳ 
සහතිකයක් ලබා දුන්නා, ෙම් වාෙග් අභිෙයෝගයක් හමුෙව් අපි ගත් 
පියවර පිළිබඳව. දීපු නිර්ෙද්ශයක් ෙහොඳින් කියාත්මක කළ රටක් 
බවට ඒ අය අෙප් රට නම් කරලා ගියා. ඒ අය ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව යුෙරෝපා ෙකොමිසමට දැනුම් දීලා, ඒ වාෙග්ම 
යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් පිළිබඳව ෙයෝජනා සම්මත 
කරලා ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ - ලබන අවුරුද්ෙද් මුල් මාස තුන 
හතර තුළ - සුබදායී පතිඵලයක් අහන්න ලැෙබයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. යුෙරෝපා තහනම ඉවත් ෙවන ෙකොට ඒ සඳහා 
මුහුණ ෙදන්න අෙප් සූදානමක් තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව 
ගරු මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක්ම අදහස් ඉදිරිපත් කළා. දැනටමත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි ඒ පිළිබඳව අවශ  සූදානම් වීම් සිදු කරනවා. ෙම් වන විටත් 
අෙප් අමාත ාංශය ඒ සඳහා අවශ  කටයුතු සකස් කරමින් 
ඉන්නවා. 

යුෙරෝපා මත්ස  තහනම ඉවත් ෙවන ෙකොට එක පැත්තකින් 
මාළු මිල ඉහළ යෑමක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. අපි ඒකටත් මුහුණ 
ෙදන්න අවශ යි. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා අෙප් සැකසුම් මධ ස්ථාන 
සකස් කරගන්න, අෙප් ශීතාගාර නැවත සකස් කරගන්න, අපි ඒ 
සියලු පියවර ගත යුතු ෙවනවා. දැනටමත් අපට ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
රැකියා විශාල පමාණයක් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, මත්ස  
අපනයනය කිරීම සඳහා අෙප් කර්මාන්තශාලා සැකසුම් 
මධ ස්ථාන ගණනාවක් තිබුණා, සමාගම් ගණනාවක් ඒ 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක වුණා. ඒ සියල්ලම නතර වුණා. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශ රටවලින් මාළු ෙගනැල්ලා පතිඅපනයනය කිරීමක් සිද්ධ 
වුණා. ඒවාෙය්ත් යම් මන්දාගාමී බවක් ඇති වුණා. ඒ නිසා 
ඒවායිනුත් යම් බලපෑමක් ඇති වුණා. ඒ නිසාෙවන්ම නැවත ඒ 
කටයුතු සියල්ල ආරම්භ කරන්න දැන් අපි අදාළ පාර්ශ්වයන් 
එක්ක සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.  

යුෙරෝපා තහනම ඉවත් කරගැනීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා 
මූලිකත්වය ගැනීම පිළිබඳව මම එතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමා ඒ 
පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් දැක්වූවා. ඒ ෙවනුෙවන් අගාමාත  
කාර්යාලෙය් ෙවනම කාර්ය මණ්ඩලයක් පත්කර තිබූ අතර, විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශයත්, අෙප් අමාත ාංශයත් ඒකාබද්ධව ඒ 
කටයුතුවලට දායකත්වය දැක්වූවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ව ාපාරික පජාවත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙකොපමණ අපහසුතා 
තිබුණත් අෙප් ධීවර ජනතාවත් ඒ සඳහා ලබාදුන් දායකත්වය අපි 
අගය කරනවා. ඒ නිසාම අනාගතෙය්දී අපට ෙම් තහනම ඉවත් 
කරගන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ විධියට අෙප් මත්ස  ආදායම වැඩි 
කරගැනීම සඳහා අවශ  සියලු පියවර අපි අරෙගන තිෙබනවා. 

අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, පරිෙභෝජනය කරන්න අවශ  
මත්ස  පමාණය අෙප් ජනතාවට ලබා දීෙම් වගකීම අපට 
තිෙබනවා. ජාත න්තර මට්ටමට අනුව ඒක පුද්ගල මත්ස  
පරිෙභෝජනය කිෙලෝ 21ක් විධියට තමයි සඳහන් ෙවන්ෙන්. නමුත් 
අෙප් රෙට් ඒ පමාණය නැහැ. අෙප් සමහර පෙද්ශවල ඒක පුද්ගල 
මත්ස  පරිෙභෝජනය කිෙලෝ 16ක් විතර ෙවනවා. සමස්තයක් 
විධියට අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල මත්ස  පරිෙභෝජනය සියයට 16ත් -
17ත් අතර පමාණයක තිෙබනවා. නමුත් සමහර දිස්තික්කවල, 
උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ඒක 
පුද්ගල මත්ස  පරිෙභෝජනය ගෑම් 400යි. ඒක ඉතාම අවම 
මට්ටමක්. ඒ නිසා අපි ෙම් පමාණය තව වැඩි කර ගැනීමට අවශ  
ෙවනවා. ඒ සඳහා අපි දැනටමත් අභ න්තර ජලාශවල මත්ස  
කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
සඳහා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  

මුහුෙද් සිටින මාළු ටික අල්ලා ගන්න අපි සියලුම ෙදනා විවිධ 
තාක්ෂණය ෙග්නවා. ඒ තාක්ෂණය ෙග්න්න ඕනෑ. නමුත් ඒ 
වාෙග්ම අභ න්තර ජලාශවල මසුන් ඇති කිරීමට අවශ  පියවර 
අපි කඩිනමින් ගත යුතුව තිෙබනවා. අපි තවමත් අෙප් ජලාශවලින් 
ෙතෝරා ගත් ජලාශ සියල්ලටම මත්ස යන් දමන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා නැහැ.  ඒ ෙතෝරා ගත් ජලාශවලටත්  1/5ක්, 1/4ක් වාෙග් 
පමාණයක් තමයි මත්ස  පැටවුන් තැන්පත් කිරීම සිද්ධ වුෙණ්. 
දැන් අපි ඒ සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළ ගණනාවක් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. එයින් එකක් තමයි, අෙප් අභිජනන මධ ස්ථාන වැඩි 
දියුණු කිරීම.  ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ෙම් පිළිබඳව 

ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබන  මන්තීතුෙමක්. අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා එතුමාට. එතුමා අපට ෙහොඳ ෙයෝජනා ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා, ලියලාත් දුන්නා. අපි ඒ  සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරනවා.  

මිරිදිය ඉස්සන්ෙග් නැත්නම් අඬු ඉස්සාෙග් අභිජනන 
මධ ස්ථානය තිෙබන්ෙන් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාත් 
ඉන්න අෙප් දිස්තික්කෙය් කහඳෙමෝදර. නමුත් ඒක පමාණවත් 
නැහැ. අපි දැන් අලුෙතන් ඒ සඳහා අවශ  මුදල් පතිපාදන ලබා 
දුන්නා, ඒක ෙදගුණයක් කරන්න. ඒ අනුව ලබන අවුරුද්ෙද් මැද 
වන විට ඉස්සන් පමාණය ෙදගුණයකින් වැඩි කර ගන්නට අපට 
පුළුවන් ෙවනවා.  

 අපි අලුෙතන් අභිජනන මධ ස්ථාන පටන් ගත්තා. ඉරනමඩු 
පෙද්ශය මුල් කරෙගන රුපියල් මිලියන 400ක ව ාපෘතියක් 
අවසාන කරලා තිෙබනවා. අපි තව ව ාපෘති ෙදකක් ආරම්භ කළා. 
ඉන් එකක් ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඉදි කළා. මුරුතෙවල තිබුණු අෙප් 
අභිජනන මධ ස්ථානය 1992දී ෙපෞද්ගලික අංශයට දීලා තිබුණා. 
ඒකත් අපි නැවත අරගත්තා. එහි වැඩ කටයුතුත් අපි ලබන 
අවුරුද්ෙද් පටන් ගන්නවා. ඒ සඳහා අවශ  මූල  පතිපාදන 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අතෙර් අපි ඒ ජලාශ තුළම මත්ස යන් ෙබෝ 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරනවා, pen culture වැඩසටහන 
යටෙත්. ඒ තුළින්  මසුන් වැඩි කිරීම සඳහා අවශ  පියවර ෙම් වන 
විට හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි අනිවාර්යෙයන්ම 
කියනවා, -මට ස්ථිර වශෙයන්ම කියන්න පුළුවන්- තව අවුරුදු 
හතරක් යන්න ඉස්ෙසලා එෙහම නැත්නම් ඊටත් ෙමහා කාලයකදී 
අෙප් මිරිදිය මත්ස  නිෂ්පාදනෙය් පමාණය ෙදගුණයකින් වැඩි 
කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා කියලා. ඒක අපි ලබන 
ෙලොකු ජයගහණයක්. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි කාල පරාසය සඳහාත් අපි 
ඒ වාෙග්ම පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් සසක් කරලා තිෙබනවා. 

ෙම් මිරිදිය මත්ස  කර්මාන්තෙයන් විශාල ආදායමක් ගන්න 
පුළුවන්. දැන් අපි මඩකළපුව දිස්තිකක්ෙය් ෙහක්ටයාර් 1,000කට 
වැඩි පමාණයක් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා, ඉස්සන් සහ මසුන් ඇති 
කිරීෙම් ව ාපෘති සඳහා ලබාදීමට. අපි ඒ දිස්තික්කෙය් ආර්ථික 
කලාපයක් සකස් කරන්නට සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ 
දිස්තික්කෙය් අයට පමුඛතාව ලබා ෙදමින් සුළු පරිමාණ, මධ ම 
පරිමාණ සහ මහා පරිමාණ විධියට හඳුනා ගනිමින් ඒ ව ාපෘති 
කියාත්මක කරනවා. ඒ ව ාපෘතිය අපි 2016 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ 
කරනවා. ඒ තුළින් අපට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න  
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මම  කලින් කිව්වා වාෙග් මුහුෙද් මාළු හිඟ ෙවමින් පවතිනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගැන  දන්නවා. 
අෙනක් ගරු මන්තීතුමන්ලාත් කියපු ආකාරයට, අපට තිෙබන 
අභිෙයෝග එක්ක ඉන්න මාළු ටික අල්ලා ගන්න විවිධ තාක්ෂණය 
ෙග්නවා. දැන් ෙකොළඹ ඉඳෙගන අපි දන්නවා මාළු ඉන්න පෙද්ශ 
පිළිබඳව. ඒ අනුව අෙප් ධීවරයන්ට ඒ පෙද්ශ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් 
සිද්ධ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර මට්ටෙම් ෙබෝට්ටුවලට ඒ 
ෙබෝට්ටුෙව්ම ඉඳෙගන මාළු ඉන්න තැන ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
අය ගිහින් මාළු ටික අල්ලාෙගන එනවා. ඒ නිසා මාළුවල යම් අඩු 
පාඩුවක් ඇති ෙවනවා.  අපිත් දැන් අෙප්ක්ෂා කරනවා ෙම් 
තාක්ෂණය අෙප් ධීවරයන්ටත් ලබා ෙදන්න. ඒ නිසා තමයි ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් අදහස් කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙලොකු පමාණෙය් 
ෙබෝට්ටු හා නැව් ජාත න්තර මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය සඳහා 
ෙයදවිය යුතු බව. අෙප් රෙට්ම අයට අපි ආරාධනා කරනවා ෙම් 
ව ාපාරයට එන්න කියලා. ෙමොකද, යුෙරෝපා මත්ස  තහනම 
ඉවත් ෙවනවාත් සමඟම අපට ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ඒ 
නිසා අපි ඒ අයට ආරාධනා කරනවා අඩි 45ට වඩා ෙලොකු ෙබෝට්ටු 
ජාත න්තර මුහුදට දාන්න කියලා.  අපට තව සුළු පමාණයක් 
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තමයි ෙබෝට්ටු ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 1,615යි අෙප් සීමාව 
තිෙබන්ෙන්. දැනටමත් අපි ෙබෝට්ටු 1,500 ගණනක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉතිරි ටික සඳහා අඩි 45ට 
වැඩි, පහසුකම් සහිත ෙබෝට්ටු ලබා ෙදන්නයි.   

ඒ සඳහා අවශ  මුදල් ෙසොයා ගැනීෙම්දී රජෙයනුත් යම් 
සහනයක් ලබා දීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ආර්ථික 
කමිටුෙව්දීත් ඒ පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම 
ෙබෝට්ටු අපට ලබා දුන්ෙනොත් පහසුකම් සහිතව මාළු ෙගෙනන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම මාළු වැඩි පමාණයක් අල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. 
ඔබතුමා දන්නවා, බහු දින යාතාවල කිෙලෝ 10,000ක්, කිෙලෝ 
12,000ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි ෙගෙනන්ෙන් කියලා. නමුත් 
අර ෙලොකු පමාණෙය් යාතාවලින් කිෙලෝ ලක්ෂයක් හමාරක් 
ෙගෙනන ෙකොට අපට වැඩි ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අවශ  
තාක්ෂණය ඒ ෙබෝට්ටුෙව්ම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ මාළු ෙහොඳ 
තත්ත්වෙයන් ෙගන ඒෙම් අවශ තාව තිෙබනවා.  දැනට අපි ඒ  
පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිෙබනවා.  

රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාත් ෙම් අමාත ාංශෙය් ඇමතිවරයා 
විධියට හිටිය අවස්ථාෙව් ව ාපෘතියක් ඇවිල්ලා තිබුණා. JBIC 
ව ාපෘතිය යටෙත් දැනටමත් ඒ ශීතාගාර සකස් කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ෙසල්සියස් අංශක ඍණ 60ට - minus 60-degrees 
Celsius - ඒ ශීතාගාර සකස් කරන්නත්, මුහුදු වතුෙරන් අයිස් - 
seawater ice - නිෂ්පාදනය කරලා ඒ ෙබෝට්ටු තුළ අරෙගන 
යන්නත් පුළුවන් ෙවනවා. එතෙකොට මාළුවා අල්ලලා ඒ අයිස්වල 
දැම්මාම ෙගොඩට එන ෙකොටත් ෙහොඳම තත්ත්වෙයන් මාළුවා 
එනවා. ඒ වාෙග්ම minus 60-degrees Celsiusවලට හදන 
ශීතාගාරවල ඒ මාළු තැන්පත් කළාම අවුරුදු ෙදකක් යන කල් ඒ 
තත්ත්වෙයන්ම තිෙබනවා. අවුරුදු ෙදකක් ගිහිල්ලා කැපුවත් අලුත් 
මාළුෙවකුෙග් තත්ත්වෙයන්ම තිෙබනවා. Minus 60-degrees 
Celsius කියන තාක්ෂණය ෙබොෙහෝ රටවල තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
ෙබොෙහොම සුළු වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. එවැනි මහා පරිමාණ 
ව ාපෘතියක් කියාත්මක කිරීම ෙකෙරහි දැන් අවධානය ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. එෙහම වුෙණොත් අපට ජපානෙය් ''සෂිමි'' සඳහා 
මාළු යවන්න පුළුවන්. ඒ අය අමුෙවන තමයි මාළු කන්ෙන්. ඒ 
ගැන ඔබතුමා දන්නවා. ඒ අනුව ඒ අයට මාළු සපයන්න අපට 
අවකාශය ලැෙබනවා. ඒ තුළින් අපට ධීවර ක්ෙෂේතෙය් විශාල 
පගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩි ෙදකයි ඔබතුමාට  තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 තව කාරණා කිහිපයක් කියන්න තිෙබනවා. අෙප් මාෛව 

ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා ෙම් ගැන ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අපි ඒ ඔක්ෙකෝම සටහන් කර ගත්තා. 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා කිව්වා, ඉන්දියානු ධීවර පශ්නය ගැන. 
ෙගොඩක් මන්තීවරුන්ෙග් කථා බෙහේදීත් ඒ පිළිබඳව කියැවුණා. 
ෙමතැන කථා කළ අයත්, කථා ෙනොකළ අයත් ෙපෞද්ගලිකව ෙම් 
පශ්නය   අපට කිව්වා. ෙම්ක අද ඊෙය් ඇති වුණ තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක අවුරුදු 30කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ ඇති වුණ 
තත්ත්වයක්. අපි ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව ඉන්දියාවත් එක්ක 
ගැටුමක් ඇති කර ගන්ෙන්ත් නැතුව, ඒ පශ්නය විසඳාගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි නාවික හමුදාවට සහ 
ෙවරළාක්ෂක බළකායට  හැම ෙවලාෙව්ම උපෙදස් ලබා දීලා 

තිෙබන්ෙන් කිසිම ආකාරයක පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියට 
කටයුතු කරන්න කියලායි. අපි ෙවරළාක්ෂක බළකායට තමයි ෙම් 
සඳහා වැඩිම බලයක් දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද නැත්නම් ෙවන 
විධියකට ෙම් පශ්නය හඳුන්වන නිසා. අපි ඒ ෙබෝට්ටු අත් 
අඩංගුවට ගන්න කියලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අත් අඩංගුවට 
ගන්න කිසිම ෙබෝට්ටුවක් අපි නිදහස් කරන්ෙන්ත් නැහැයි කියන 
එක අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලිව කියනවා. අපට ධීවරයන් 
පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ. අපි ඒ ධීවරයන් අල්ලා ගන්නවා. ඒ 
ධීවරයන් අෙප් හිර ෙගවල්වල ඉන්නවා තමයි. හැබැයි, ඒ 
ෙබෝට්ටුවල නියම අයිතිකාරෙයෝ කවුද කියලා ෙහව්ෙවොත් 
ඔබතුමාට ෙපෙනයි, තමිල්නාඩුෙව් ඉන්න ෙද්ශපාලනඥෙයෝ 
තමයි ඒවාෙය් වැඩි පමාණයක අයිතිකාරෙයෝ කියලා. ඒ  නිසා 
තමයි ෙම් පශ්නය අපට පාන්ත රජයත් එක්ක කරන සාකච්ඡාවකදී 
ෙබ්රා ගන්න බැරි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා මධ ම රජයත් එක්ක අපි ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරනවා. තානාපති කාර්යාලයත් එක්ක අපි  ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඉතාම සුහද සාකච්ඡා මාර්ගයකින් අපට 
ඒ පශ්නය යම් මට්ටමකට පාලනය කරෙගන අඩු කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

ධීවර ක්ෙෂේතෙය් යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන් 
වරායන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මුදල් ෙයොදවන එක ගැන 
කිව්වා. ඒ සඳහා අවශ  මුදල් පමාණයත් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. 
අපි අලුෙතන් වරායවල් ගණනාවක් -හයක්- 2016 අවුරුද්ෙද් 
සකස් කරන්න  කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම කලින් ආරම්භ කරපු 
වරාය ගණනාවක් තිෙබනවා. රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 
ආරම්භ කරපු කලමැටියාව වරාෙය් කටයුතු අපි ෙව්ගවත් කරනවා. 
හම්බන්ෙතොට කුඩාවැල්ල වරාෙය් අඩු පාඩුවලට  අපි සල්ලි 
දුන්නා. උතුරු පළාෙත් අලුෙතන් වරාය  කීපයක්ම ආරම්භ 
කරන්න-  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
වැලිපටන්විල නැංගුරම් ෙතොටුෙපොෙළේ අඩු පාඩු සකස් 

කරන්න. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
වැලිපටන්විල නැංගුරම් ෙතොටුෙපොෙළේ අඩු පාඩුවත් අපි සකස් 

කරනවා. කිරින්ද ධීවර වරාෙය් තවත් අදියරකට අපි සල්ලි 
ෙදනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ලංකාව පුරාම වරායන් හදනවා. හලාවත අලුෙතන් වරායක් 

හදනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරුකරයට අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරනවා. ෙමොකද ඒ ජනතාවට අවශ  පහසුකම් ලැබිලා නැති 
නිසා. අපි පිළිගන්නවා, එතුමන්ලා කියපු කාරණා. ඒ පළාෙත් 
යුද්ධයක් තිබුණා. ඒ නිසා යමක් ෙදන්න බැරි වුණා. පසු ගිය 
කාලය තුළ රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ව ාපෘති ගණනාවක් 
සකස් කරලා තිබුණා. ඒ පිළිබඳ ශක තා අධ යන වාර්තා සකස් 
කරලා තිෙබනවා. ඒවා  එකින් එකට සල්ලි ලබා දීම සඳහා අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා අපට,- 
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ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ  
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය ඉවරයි. නමුත්  

point of Order  එකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) ) 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ඔක්ෙකෝම වරාය  හදන්න සල්ලි දුන්නා 

කියලා. කවදාද Myliddy Harbour එක හදන්න පුළුවන් කියලා 
අහනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අෙප් ඇමතිතුමිය කියපු ඒ වරායත් අපි සකස් කරනවා.  අපට 

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මුදල් පතිපාදන ලබා ෙදනවා. 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් ලබාෙදන සියලු මුදල් අප 
ෙයොදවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් උතුරු පළාතට බව මා 
පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.  ෙම්වාෙය් ශක තා අධ යන වාර්තා 
සකස් කිරීම 2016 වර්ෂෙය්ම ආරම්භ කරනවා. 2017 වසර වන විට 
ෙම් වැඩ කටයුතුවල ෙලොකු පගතියක් අත් කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා අප හිතනවා.  

එක තැනක් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රෙට්ම ධීවර ජනතාවෙග් 
ආර්ථික තත්වය නඟා සිටුවන්නත්, අෙප් මත්ස  පරිෙභෝජනය 
වැඩි කරන්නත් අප රජය විධියට ගන්න පුළුවන් කියාමාර්ග 
සියල්ලම ගන්නවා.  ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් පශ්නවලට  මට ෙවන 
ෙවනම  උත්තර ෙදන්න බැරි වුණා.  උපෙද්ශක කාරක සභාවලදී 
ඔබතුමන්ලා සමඟ ෙම් කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් සියලුම කටයුතුවලට අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශාල 
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා.  ඒ පිළිබඳව එතුමාට මෙග්  ස්තුතිය 
පුද කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමාටත්,  මට කලින් 
ධීවර අමාත වරයාව සිටි රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටත්, ධීවර 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳ දැනුමක් තිෙබන අෙප් නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. හමු ෙවන හැම 
ෙවලාවටම ඒ පෙද්ශවල මන්තීවරු දක්වන සහෙයෝගයට මා 
එතුමන්ලාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමිය, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා සහ අමාත ාංශෙය් 
කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුෙදනාටත්, අ ෙප් ආයතනවල 
සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ටත් අෙප් පශංසාව හිමි 
කරමින්, ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගන්න අපත් එක්ක එකතු ෙවන්න 
කියා ඔබ සියලුෙදනාට ආරාධනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා: 

(1) "17 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන අයිතමය 
ආෙද්ශ කරන්න. 

 'පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශය' " ; 

(2) "17වන පිටුෙව්, 5 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන අයිතමය 
ආෙද්ශ කරන්න. 

 'ශීර්ෂ 114 - පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත වරයා' " 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එම සංෙශෝධනයට සභාව එකඟ ද? 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye! 

 
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 297,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 23,100,000 
 
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 23,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,150,500,000 
  
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,150,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 21,233,000,000 

 
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 21,233,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
306 වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 13,592,500,000 
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“306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 13,592,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 20,585,100,000 
 
“306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 20,585,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
307 වන ශීර්ෂය.-  ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,632,400,000 
 
“307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,632,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 1,016,500,000 
 
“307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,016,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 “தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 297,550,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 
 

தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  23,100,000 

 

“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா  23,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,150,500,000 

 

“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,150,500,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  

தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  21,233,000,000 

 
“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  21,233,000,000  அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  306.-  இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 13,592,500,000 

 
“தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 13,592,500,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 20,585,100,000 

 
“தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 20,585,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  307.-  ேமாட்டார் வாகனத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,632,400,000 

 
“தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,632,400,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,016,500,000 

 
“தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  1,016,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 297,550,000, for Head 114,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Head 114, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 23,100,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 23,100,000, for Head 114, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 114, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,     
Rs. 1,150,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,150,500,000, for Head 114,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 21,233,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 21,233,000,000, for Head 114,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 306. -  DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS 
 

Programme 02. -  Development Activities - Recurrent Expenditure               
Rs. 13,592,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 13,592,500,000, for Head 306,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 306, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. -  Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 20,585,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 20,585,100,000, for Head 306, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 306, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 307. -  DEPARTMENT OF MOTOR TRAFFIC 
 

Programme 02. -  Development Activities - Recurrent Expenditure     
Rs. 1,632,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,632,400,000, for Head 307,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. -  Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 1,016,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,016,500,000, for Head 307, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 307, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

"151 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  210 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

151 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      

රු.  41 ,420,000 
 

"151 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  41 ,420,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
151 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  980 ,000,000 
  

"151 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  980 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
151 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,     

රු.  1 ,665,000,000 
 

"151 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  1 ,665,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
151 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

290 වන ශීර්ෂය.- ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  381 ,925,000 

  

"290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  381 ,925,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,     

රු.  1 ,654,700,000 
 

"290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  1 ,654,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
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290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 210,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 41,420,000 
 

“தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 41,420,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 980,000,000 

 
தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 980,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்-  லதனச் 
ெசல  பா 1,665,000,000  

 
“தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,665,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  290.- கடற்ெறாழில் மற் ம் நீர் வாழ் வளங்கள் 

திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 381,925,000 

 
“தைலப்  290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 381,925,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 1,654,700,000 
 

“தைலப்  290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,654,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 210,000,000, for Head 151,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 151, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 41,420,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 41,420,000, for Head 151, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

  
Head 151, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 980,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 980,000,000, for Head 151,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 151, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 1,665,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,665,000,000, for Head 150, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 151, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 290.- DEPARTMENT OF FISHERIES AND AQUATIC 
RESOURCES 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs.  381,925,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 381,925,000, for Head 290, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 290, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 1,654,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,654,700,000, for Head 290, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 290, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
“176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 157,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 13,700,000 

1231 1232 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 13,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

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

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         

රු. 519,000,000 
 

“176 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 519,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
176 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 157,900,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 13,700,000 
 

“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 13,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 519,000,000 

 
    “தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 519,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 157,900,000, for Head 176,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in Schedule" put and 
agreed to.   

 
Head 176, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 13,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 13,700,000, for Head 176, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 176, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 519,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 519,000,000, for Head 176,  

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 176, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 "කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය" යිද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 5.50ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු  පිණිස 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැස්වීම 2015 

ෙදසැම්බර් 10වන බහස්පතින්දා.  
 

பி.ப. 5.50க்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2015 சம்பர் 10 வியாழக்கிழைம. 

 

At 5.50 p.m., the Hon. Presiding Member left the Chair to report 
Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Thursday, 10th 
December, 2015. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු 

ඉස්හාක් රහුමාන් මහතා.  
 

 පමිතිෙයන් ෙතොර කෘමිනාශක භාවිතය 
தரக்குைறவான கி மிநாசினிகைளப் பாவித்தல்  

USE OF SUBSTANDARD INSECTICIDES 
 

[பி.ப. 5.52] 
 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவா்கேள, 

"அ ராத ர மாவட்ட விவசாயிகள் உபேயாகப்ப த் வதற்கு 
பாவைனக்குதவாத கி மிநாசினி மற் ம் கைளநாசினிகள் 
விநிேயாகிக்கப்பட் க்கின்றன. இதனால் அங்கு உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற ெபா ட்களி ம் நீர்ப்பாசன வாய்க்கால் 
களி ம் கலக்கின்ற கி மி நாசினிகளால் மாசுப த்தப் 
ப கின்ற கு நீைரப் பயன்ப த் வதன் காரணமாக 
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அ ராத ரம், ெஹாரவப்பத்தாைன, மதவாச்சி, ெமதிாிகிாிய 
ேபான்ற கிராமங்க ட்பட ேம ம் பல விவசாயக் 
கிராமங்களில் வாழ்கின்ற எம  மக்கள் சி நீரக ேநாயினால் 
பாதிப் க்குள்ளாகியி க்கின்றார்கள். இதனால் ஏற்ப கின்ற 
மரண தம் அ ராத ர மாவட்டத்தில் 1.6 தமாக ம் 
ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தில் 1.36 தமாக ம் 
அதிகாித்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இதற்கு மாற்  நடவ க்ைக 
ெய க்க ேவண் ெமன ம் பாதிப் ற்ற கு ம்பங்க க்கு 
நஷ்டஈ  வழங்கேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் க  
கின்ற " என்ற தீர்மானத்ைத இங்கு ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාව 
අවුරුදු 20ක්  ඡන්දය දුන්ෙන් ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණු 
රජයටයි. වකුගඩු ෙරෝගය නිසා දැනට ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම 
පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාවයි.  
ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණු රජය අවුරුදු 20ක් රට පාලනය 
කරලාත් උතුරු මැද පළාතට අංග සම්පූර්ණ වකුගඩු ෙරෝහලක් 
හදන්න බැරි ෙවලා තිබීම කනගාටුවට කරුණක්.  අෙප් යහ පාලන 
රජය ඇති කරලා, පළමුවැනි අය වැෙයන්ම අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු ෙසෞඛ  ඇමතිතුමාත්, 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාත් එකතු ෙවලා  රුපියල් මිලියන 2,000ක් 
ෙවන් කරලා අෙප් උතුරු මැද පළාෙත් මින්ෙන්රිය කියන 
බලපෙද්ශයට මහ විශාල ඉස්පිරිතාලයක් හදන්න දැනටම තීරණය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් යහ පාලන රජයටත්, යහ පාලන 
රජෙය් සියලුම මන්තීවරුන්ටත් උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් මෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය ෙම් ගරු සභාෙව්දී පුද 
කරමින් මම නිහඬ වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ස්ථිර කිරීම, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 

මන්තීතුමා. 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, I second the Motion.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 
 

[අ.භා. 5.54] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඉස්හාක් රහුමාන්  

මන්තීතුමා  ජාතික මට්ටෙමන් බලපාන ඉතාම කාෙලෝචිත සහ 
වැදගත් ෙයෝජනාවක් අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ගරු සභාව 
හමුෙව් තබා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අෙප් ෙගෞරවය ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් පුද කරන්නට ඕනෑ.  

වසර 67ක රාජ  පාලන කාලය තුළ ෙම් රෙට් ජනතාව 
දහසකුත් එකක් වූ දුක් ෙව්දනා මැද ජීවත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
දක්වා පැවැති හැම ආණ්ඩුවකම ජනාධිපතිවරුන්ට, 
අගමැතිවරුන්ට, මැති ඇමතිවරුන්ට තමන්ට කියන්න පුළුවන් 
සරලම භාෂාෙවන් ෙම් මහා ව සනය ගැන ඕනෑ තරම් කරුණු 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් මහා දැවැන්ත ව සනයට 
ෙගොදුරු වුණු රෙට් ජනතාව එයින් මුදාෙගන, ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ  

තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන්න, ඔවුන්ට යළි ජීවිතය ලබා ෙදන්න 
පමාණවත් මැදිහත් වීමක් සිදු ෙනොවීම කනගාටුවට කරුණක්.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙළොන්නරුව පමණක් ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
පුරාමත් ෙම් භයානක ෙරෝගය ව සනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ඒ මුළුමහත් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය විනාශ 
කරමින්,  වයස් ෙභ්දයකින් ෙතොරව එම ජනතාව අකාලෙය් මිය 
යන තත්ත්වයට ඇද දමා තිෙබනවා.  

මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, 2014 වසර තුළ  
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අවුරුදු 35 ඉඳලා, අවුරුදු 65 දක්වා 
ස්තී පුරුෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව වකුගඩු ෙරෝගෙයන් මිය ගිය 
10ෙදෙනකුෙග් මළ ෙගවල්වලට මට සහභාගී වන්නට සිදු වුණා. 
ෙම්ක මහා භයානක ෙඛ්දවාචකයක්.  2015 වසෙර් ෙදසැම්බර් 
මාසය වන ෙකොටත් වකුගඩු ෙරෝගීන් 7, 8ෙදෙනකුෙග් මළ 
ෙගවල්වලට මට සහභාගි වන්නට  සිදු වුණා.  

 වකුග ඩු ෙරෝගය අද දැවැන්ත ව සනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. රෙට් පාලකයන්, මැති ඇමතිවරු මහජන මුදල් විශාල 
පමාණයක් දූෂණයට, ෙහොර මැරකම්වලට ෙයොදවලා නාස්ති 
කරනවා. ෙහොරකම් කරනවා; පිල්ලි ගනවා. අඩුම ගණෙන් 
තමන්ට ඡන්දය දුන් ජනතාව ජීවත් කරවන්න, ඒ  දරුවන් ජීවත් 
කරවන්න, ඒ අයට ෙසෞඛ  සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න 
අවශ  පදනම අප සකස් කර ෙදන්න ඕනෑ.  

අද සමහර අය මහා ෙලොකු කථා කියනවා. "ආෙරෝග ා පරමා 
ලාභා" කියා පම්ෙපෝරි ගහනවා. නමුත්, කියාව බින්දුවයි. ඒ නිසා 
ෙමන්න ෙම් කාරණය ජාතික පමුඛතාව දිය යුතු කටයුත්තක් ෙලස 
සලකලා, ෙම් ෙවනුෙවන් පුළුවන් තරම් මුදල් ෙයොදවලා, ජනතාව 
ජීවත් කරවන්න, ඔවුන්ෙග් ජීවිතය නඟා සිටුවන්න, ජනතාව ෙම් 
අකල් මරණෙයන් ෙබ්රා ගන්න අවකාශ සලසන්න කියා ෙම් 
පවතින ආණ්ඩුවට අෙප් පැත්ෙතන් අප බල කර සිටිනවා.  

මට ආරංචි වුණු විධියට ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් රුධිර 
කාන්දුකරණය කර ගන්න බැරිව  වකුගඩු ෙරෝගය නිසා අද විශාල 
පිරිසක් ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ මිය යනවා. ෙම් තුළින් පවුෙල් 
ආර්ථිකය විනාශ ෙවනවා. ෙම්කට අසල්වැසියන්ෙග් අනුකම්පාව 
ෙනොෙවයි ලැෙබන්ෙන්. ඒ අහිංසක මිනිස්සු ෛවරෙයන්, 
ෙකෝධෙයන් ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ට අද ෙලඩ ෙදකකින් ෙව්දනා 
විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එකක් තමයි වකුගඩු ෙරෝගය. 
අනික් එක මිනිසුන්ෙගන් සිදුවන ෙකනහිලිකම්. ඒ අතරතුෙර් 
පාලකයින් ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කිරීෙම් 
ස්වභාවය ඉතාමත්ම මන්දගාමී තත්ත්වයක පවතින නිසා අද 
එන්න එන්නම වසරක් පාසා ජීවිත අහිමි වන අයෙග් පමාණය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්තට පමුඛතාවක් ලබා දීලා, 
ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානෙයන්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙයන් වාෙග්ම ෙද්ශීය විෙද්ශීය වශෙයන් කාෙග් 
කාෙගන් ෙහෝ මුදල් පතිපාදන ඉල්ලාෙගන ෙම් මිනිසුන්ට ජීවිතය 
ලබා ෙදන්න කියන  ඉල්ලීම මා ෙම් ෙමොෙහො ෙත් ආණ්ඩුවට බල 
කරමින් කියා සිටිනවා.  

 
[අ.භා. 5.59] 
 

ගරු  (ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්  ෙජ ෂ්ඨ 

ගරු මන්තීවරෙයකු හැ ටියට ඔබතුමා මුලසුෙන් ඉන්න 
අවස්ථාෙව්දී මට වකුගඩු ෙරෝගය සම්බන්ධෙයන් වචන කීපයක් 
කථා  කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙරෝගය ෙබෝ  
ෙනොවන ෙරෝගයක් - non-communicable disease. ඒ වාෙග්ම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය නිසා  ෙගොවි පවුල්  
රාශියක් පීඩාවට ලක් වී සිටිනවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
ඔවුන්ෙග් හඬට, ඔවුන්ෙග් දුකට  සමහර පාලකයින්, සමහර 
නිලධාරින් ඇහුම් කන් දුන්ෙන් නැහැ කියන එකයි මෙග් 
විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය හැදීමට 
පධානතම ෙහේතුව තමයි, සමහර ආණ්ඩු -විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය  
ආණ්ඩුව-   අඩු මුදලට ලබා දුන්නු ෙපොෙහොර සහනාධාරය. ෙමන්න 
ෙම් කාරණය World Health Organization එෙක් report එෙකත් 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම 
නතර කරලා, ෙමවර අය වැෙයන් ෙගොවීන්ට මුදල් ලබා ෙදන්නට 
තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්ත් එක්තරා විධියකට ෙම් ෙහේතුව 
නිසාය කියන කාරණය මම ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් කියනවා.  අද 
ෙම් වකුගඩු ෙරෝගයට  වැඩි පුරම ලක් ෙවන්ෙන් පවුෙල් පධානියා 
- පවුෙල් ආදායම සපයන පුද්ගලයා, ගෘහ මූලිකයා-. ෙම් ෙලෙඩ් 
එක පාරට  heart attack එකක් වාෙග් හැදිලා මරණයට පත් වන 
ෙලඩක් ෙනොෙවයි. වකුගඩු ෙරෝගය හැදුණාම දුක් විඳලා තමයි 
මරණයට පත් ෙවන්ෙන්. Dialysis machines එක්ක සමහර 
ෙවලාවට මාස ගණන් ඉන්න ෙවනවා.  වකුගඩුවක් අකිය වුණාම  
තව වකුගඩුවක් බද්ධ කර ගන්න තරම් හැකියාවක් අෙප්  ගම්වල 
ඉන්න අහිංසක මිනිසුන්ට නැහැ.  ෙම් ෙරෝගය නිසා දින ගණන්, 
සති ගණන් ඉස්පිරිතාල  ගණෙන් ගිහිල්ලා ෙබෙහත් අර ගන්න 
ඔවුන්ට පුදුම විධියට දුක් මහන්සි ෙවන්න සිදු ෙවනවා.  

ෙම් රටට බත සපයන අෙප් ආදරණීය ෙගොවි මහත්වරුන් 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙරෝගය නිසා දුක් විඳිනවා. 2014 
වර්ෂය වනවිට වකුගඩු ෙරෝගීන් 24,256ක් ඉඳලා තිෙබනවා. 
වර්ෂයකට ෙරෝගීන් 300ක් විතර මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් 
රටට අවශ  කරන ඒ ෛවද  ෙසේවය ලබා ෙදන්න ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
dialysis centres 1,000ක් ලංකාව පුරාම ස්ථාපිත කරන්නට ෙමවර 
අය වැෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වකුගඩු 
ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කරන්නටත් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් පතිපත්ති 
පකාශනෙය්දීත්,  ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් ෙවනස කරද්දිත් අෙප් රටට 
කිව්වා, "අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය ජාතික පශ්නයක් 
හැටියට හඳුනාෙගන ඒ ජාතික  පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදනවා"ය 
කියලා. ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය අෙප් රටින් තුරන් කිරීම සඳහා 
ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න සියලු ෙදනාටම වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි වාෙග් සියලුම මන්තීවරුන්ට ෙලොකු 
වගකීමක් පැවරිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය අෙප් 
රටින් තුරන් කිරීමට සෘජුව මැදිහත්  ෙවන්න කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙබො ෙහොම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු  ෙමම 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් 
කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින් මට ෙම්  
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 6.02] 
 

ගරු (ෛවද ) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මැතිතුමා  ෙම් ගරු 

සභාෙව් ඉදිරිපත් කළ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
මම පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් 
පමණක් ෙනොව, අනුරාධපුරය, ෙපොෙලොන්නරුව ඇතුළුව 
සම්පූර්ණෙයන් රජරට පෙද්ශෙය් සහ වයඹත්, රෙට් අෙනකුත් 
පෙද්ශවලත් දැන් ෙම් Chronic Kidney Disease නිසා  
පුද්ගලයින්  මරණයට  පත් ෙවනවා කියා අප දන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘමිනාශක හා වල්නාශක 
භාවිත කිරීම ෙහේතුෙවන් -විෙශේෂෙයන් පමිතිෙයන් අඩු වල්නාශක 
හා කෘමිනාශක භාවිතෙයන්- ෙම් ෙලඩ ෙරෝග පැතිරී යන බව ගරු 
මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර තිබුණත්, එයට ෙහේතු වන 
ෙවනත් කාරණාත් තිෙබන බව මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන් රෙට් ෙනොෙයකුත් පළාත්වල ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය මඟින්  Reverse Osmosis  
යන්තය භාවිතයට පත් කර තිෙබනවා. අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙලොන්නරුව හා රෙට් අෙනකුත් පෙද්ශවල Reverse 
Osmosis යන්ත - RO plants- දැන් ඉදි කර තිෙබනවා. ඒ තුළින් 
වකුගඩු ෙරෝගය හුඟක් දුරට අඩු කර ගැනීමට උත්සාහ දරනවා.  

ඊට අමතරව,  අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් උනන්දුෙවනුත්, ගරු අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් උනන්දුෙවනුත් චීන ආධාරෙයන් වකුගඩු 
පර්ෙය්ෂණාගාරයක් ෙප්රාෙදනිෙය් ඉදි කිරීමටත් කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම,  Western medical treatments වලට 
අමතරව  - Chronic Kidney Disease -CKD- එකට ආයුර්ෙව්ද 
පතිකාරත් සාර්ථක බව මූලික පර්ෙය්ෂණවලින් - pilot 
studiesවලින්-   ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා.   ඒ තුළින් ෙම් වකුගඩු 
ෙරෝගය හුඟක් දුරට අවම කිරීමට පුළුවන් බව නාවින්න ආයුර්ෙව්ද 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් සිදු ෙකෙරන පර්ෙය්ෂණ කටයුතුවලින් 
දැනටම ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා.     

ෙම් සඳහා මා ෙයෝජනා කරනවා,  ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන්, 
පජා ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරින් බඳවා ෙගන ඔවුන්ට ෙරෝගීන් 
ෙවත යාමට හා අවශ  සායන පැවැත්වීමට පහසුකම් ලබා දිය 
යුතුයි කියා. කෘමිනාශක හා වල්නාශක පමණක් ෙනොව, ජලෙය් 
පවතින රසායනික සංයුතිය වැඩි වීමත් වකුගඩු ෙරෝගවලට 
කාරණාවක් වනවා.  

ඊට අමතරව, අයහපත් කාලගුණය නිසා ෙබෝග වගාව 
විනාශයට පත් වීම ෙහේතුෙවන්, ෙගොවීන් අතර පවතින මානසික 
පීඩාකාරි තත්ත්වය නිසා  ඔවුන් ෛවද  උපෙද්ශෙයන් ෙතොරව 
ෙව්දනානාශක වැඩිපුර ගැනීමත්, ෙලඩ ෙරෝග සඳහා නිසි 
ෙවලාවට පතිකාර ෙනොගැනීමත් වකුගඩු ෙරෝගයට කාරණාවක් 
වනවා. 

ඊට අමතරව  පාලනය රහිත දියවැඩියාව -uncontrolled 
diabetes - ෙම් වකුගඩු ෙරෝගයට ෙහේතු වන කාරණාවක් ෙවනවා. 
ෙම් ඔක්ෙකොම මූල් කර ෙගන ලංකාෙව් උග ෙලස පවතින  
වකුගඩු ෙරෝගය -Chronic Kidney Disease- මැඬපැවැත්වීමට සහ 
තුරන් කිරීමට ගරු ඉස්හාක් මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළ ආකාරයට 
අවශ  විධිවිධාන ෙයදීම සඳහා රජය  සුදුසු කියා මාර්ගයක් ගත 
යුතුය කියලා සඳහන් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට ලැෙබන පාර්ලිෙම්න්තු 

පඩියත්, ඉන්ධන දීමනාවත්  අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මෙග් 
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ආදරණීය වකුගඩු ෙරෝගී ජනතාව ෙවනුෙවන් දැනටමත් මම 
පරිත ාග කර තිෙබනවා. ඉදිරි අවුරුදු පහම එයින් රුපියලක්වත් 
මෙග් වියදමට පාවිච්චි ෙනොකර සම්පූර්ණ මුදලම අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් මෙග් ආදරණීය වකුගඩු ෙරෝගී ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ලබා ෙදනවා කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට කියා සිටිනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්- 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉස්හාක් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 

අවුරුදු පෙහේම පඩිය ෙදනවා කියලා ෙන්ද? 
 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
පඩියත් ඉන්ධන දීමනාවත් ෙදනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඒක වැදගත් ෙදයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මහතා විසින් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මමත් අමාත  දුමින්ද 
දිසානායක මැතිතුමාත් දරන්ෙන් එකම සංකල්පයක්. අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා එතුමාෙග් වැටුප 
සම්පූර්ණෙයන්ම පරිත ාග කරන බව එතුමා පකාශ කළා. ඉන්ධන 
දීමනාවත් පරිත ාග කරන බව එතුමා පකාශ කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් අරමුදලක් පිහිටුවා තිෙබනවා 

ෙන්ද? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔව්. ඒක ෙම් අය වැෙය්දීත් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ඒ අරමුදලටම එතුමාෙග් පඩිය ෙයොමු කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔව්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අරමුදලක් තිෙබනවා.  ඒකටම එතුමාෙග් 

පඩිය ෙයොමු කරන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අරමුදලක් තිෙබනවා. එතුමාෙගන් 

ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට පුළුවන් එම 
අරමුදලට ඔබතුමාෙග් වැටුප පරිත ාග කරන්න. ඔබතුමා ඒ සඳහා 
ඒක අවස්ථාවක් කර ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මම ඒක පටන් ගත්ෙත් ඡන්දයට කලින්. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඡන්දයට කලින්. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර, ෙහොෙරොව්පතාන, 
මැදවච්චිය හා මැදිරිගිරිය යන ෙගොවි ජනපදවල පමණක් ෙනොව, 
ෙබොෙහොමයක් කෘෂි ජනපදවල ෙමම වකුගඩු ෙරෝගය පැතිෙරමින් 
පවතිනවා. විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන මාතෙල් 
දිස්තික්කෙය් ලග්ගල, පල්ෙල්ගම, විල්ගමුව, ඒ වාෙග්ම දඹුල්ල 
පෙද්ශෙය් ෙබොෙහොමයක් ෙගොවීන් සහ ඔවුන්ෙග් පවුල් වකුගඩු 
 ෙරෝගයට මුහුණ දී  තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
කලින් කථා කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්ව විධියටම විෙශේෂෙයන් 
අනුරාධපුර දිස්තික්කය, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය, බදුල්ල 
දිස්තික්කය, මාතෙල් දිස්තික්කය ඇතුළු දිස්තික් ගණනාවක 
වකුගඩු ෙරෝගීන් සිටිනවා. 

 පසු ගිය කාලය තුළ අපි දැක්ක ෙදයක් තමයි විෙශේෂෙයන් 
ෙපොෙහොර සහනාධාර ෙවනුෙවන් ලබා දුන්  එම ෙපොෙහොරවල 
පමිතියක්   ෙනොතිබුණු බව.  විෙශේෂෙයන්ම රුපියල් 350ට දුන්න 
ෙපොෙහොරවල පමිතිය අඩුකම නිසා වකුගඩු ෙරෝගයට අද ෙම් 
ෙගොවි ජනතාව මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලි ෙම්න්තුෙව් හඬක් නඟුවා; උපෙද්ශක කාරක සභාවල කථා 
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ නිසා තමයි 
ඉදිරිෙය්දී සහනාධාරය යටෙත් රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන් 
නැතිව ෙහක්ෙටයාර් එකකට රුපියල් 25,000ක මුදලක් ෙදන්න 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම වකුගඩු ෙරෝගයට මූලික 
ෙහේතු සාධක ෙලස මනුෂ යන්ට අහිතකර රසායනික දව  අඩංගු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෘමිනාශක, වල්නාශක සහ බාල වර්ගෙය් රසායනික ෙපොෙහොර 
පසු ගිය දශකයන්හි ආනයනය කිරීමට අවසර දීමට ගත් 
ෙකටිකාලීන තීරණ ෙහේතු වූ බව මම කියන්න කැමැතියි. පසු ගිය 
ආණ්ඩු මඟින් දීර්ඝකාලීනව ෙගොවි ජනතාව ෙමෙලස අමාරුෙව් 
දමා  තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙගොවි ජනතාව 
බහුල වශෙයන් සිටින පෙද්ශවල වැඩි වැඩිෙයන් අපට දකින්න 
ලැබුණා.   

සමස්තයක් හැටියට ගත්ෙතොත් පසු ගිය රජය කාලෙය් වකුගඩු 
ෙරෝගය පිළිබඳ කිසිම සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත් ෙම් 
ෙපොෙහොරවල පමිතිය සම්බන්ධව එදා හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා 
අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැහැ. විෙශේෂෙයන් අනුරාධපුර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කළ ඇමතිවරු සිටියද ඔවුන් ඒ සම්බන්ධව අවධානය 
ෙයොමු කෙළේ නැහැ.  එහි පතිඵලයක් හැටියට,  වකුගඩු ෙරෝගීන් 
දවසින් දවස වැඩිෙවන බව  අද  ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් සභාෙව් 
කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම වකුගඩු ෙරෝගීන් පරීක්ෂා කරන 
අවස්ථාෙව් හඳුනාගත් කාබරිල්, ෙපොපනිල්, ක්ෙලෝෆයිරෙෆෝස් 
අඩංගු කෘමිනාශකද, ග්ලයිෙෆොෙසේට් යන රසායනික දව  අඩංගු 
වල්නාශක ද කැඩ්මියන් වැනි බැර ෙලෝහ සහිත ෙපොෙහොර ද 
ආනයනය කිරීම සහ පාවිච්චි කිරීම තහනම් කර තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ 
සම්බන්ධව අද තීරණය කර තිබුණා.  එෙමන්ම කෘෂි රසායනික 
දව  සම්බන්ධෙයන් මාධ ෙයන් පචාරය කිරීම් නැවැත්වීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දිස්තික් කමිටු රැස්වීම්වලදී, 
කන්න රැස්වීම්වලදී කෘෂිකර්ම නිලධාරින්, ෙගොවි සංවර්ධන 
නිෙයෝජිතයන් හා කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අෙනකුත් 
නිලධාරින් එක්කර ගනිමින් ආරක්ෂාකාරී ෙලස කෘෂි රසායනික 
භාවිතය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් පවත්වා තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව  සියලුම ෙගොවි 
සංවිධාන ෙම් ෙවනෙකොට දැනුවත් කර තිෙබනවා. සෑම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක්ම ෙම් සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඒ 
පෙද්ශෙය් සහකාර ෙගොවිජන ෙසේ වා ෙකොමසාරිස්තුමා  වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  

මීට අමතරම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කෘෂි රසායන 
අකමවත් භාවිතය අවම කිරීම සඳහා කෘෂි රසායනික අෙළවි 
තාක්ෂණ සහායකයින් 7,000ක් පමණ පුහුණු කිරීමට කටයුතු 
ෙයොදා තිෙබනවා.  ෙම් වන විටත් 300 ෙදෙනක් පුහුණුව අවසන් 
කර ඇති අතර, තවත් 460 ෙදෙනක් පුහුණු ෙවමින් සිටිනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව අමාත ාංශෙයන් 
විෙශේෂෙයන් පුද්ගලික සමාගම්  දැනුවත් කරලා, ඒ අය 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් සම්බන්ධෙවලා ෙම් දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතු කර 
තිෙබනවා;  ඒ වාෙග්ම පුහුණු කටයුතු කරලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
සංකල්පයක් අනුව ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය මැදිහත්ව දැන් 
ජාතික වකුගඩු නිවාරණ ව ාපෘතිය කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.  
මීට සමගාමීව වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන ජනතාව සඳහා පිරිසිදු 
පානීය ජලය ලබා දීෙම් වැඩසටහන් ද කියාත්මක ෙවමින් 
පවතිනවා. 

ෙසෞඛ  අමාත වරයාෙග්  පුර්ණකාලීන  මැදිහත්වීම මත  
ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතය  හරහා  වකුගඩු ෙරෝගය නිවාරණය සහ  
පාලනය කිරීම සඳහා ෙනොෙයකුත් කියාකාරකම් සිදු කරමින් 
පවතින  අතර වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා අවශ  ෙල් පිරිසිදු කිරීෙම් 
යන්ත ඇතුළු සියලු පහසුකම්  ෙසෞඛ   ක්ෙෂේතය මඟින් ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
ගරු අගමැතිතුමාත්  විෙශේෂෙයන් ගරු මුදල්  ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී  පකාශ කළා, පසු ගිය වර්ෂයට වඩා ෙමවර කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශයට රුපියල්  බිලියන 54ක මුදලක් ලබා දී තිෙබන බව. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතුද කර ෙගන යනවා.  
මා මීට ෙපර කිව්ව විධියට අෙප්  ආහාර නිෂ්පාදන  ජාතික 
සැලැසම්; අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගමැතිතුමාෙග්  
තුන් අවුරුදු සැලැස්ම  කියාත්මක කිරීම සඳහා පසු ගිය කාලෙය් 
පමිතිෙයන් ෙතොර  රුපියල් 350ට ලබා දුන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය  
ෙවනුවට ඕනෑම ෙගොවිෙයකුට, ෙගොවි සංවිධානවලට ෙහොඳ 
පමිතියකින් යුතු ෙපොෙහොර ලබාදී  ඉදිරිෙය්දී ඒ අයෙග් අස්වැන්න 
වැඩිකර ගන්න ට අවස්ථාව   සලසා දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ, පසු ගිය කාලය තුළ  කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය නිසා වකුගඩු 
ෙරෝගීන් විශාල  පිරිසක් ඇති වුණ බව. සමහර දුෂ්කර පෙද්ශවල  
විෙශේෂෙයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨා සවල ෙගොවි ජනතාවට 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් මා නිෙයෝජනය කරන 
දිස්තික්කෙය්, විල්ගමුව කලාපෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා අද 
ෙබෙහත් නැහැ;  රුධිරය පිරිසිදු කිරීෙම් යන්ෙතෝපකරණ  නැහැ;  
සමහර තැන්වල ඇම්බියුලන්ස්  නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළදී ෙමම 
වැඩපිළිෙවළ හරියට කියාත්මක වුණා නම්,  අඩුම තරමින් ඒ 
දුෂ්කර පෙද්ශවල ෙරෝහල්වලට  අවශ  කරන ෙබෙහත් ටික, 
යන්ෙතෝපකරණ ටික ලබා දුන්නා නම් මීට වඩා ෙලොකු ෙවනසක් 
ෙවන්නට ඉඩ තිබුණා. එෙහම නම්,  ජීවිතක්ෂයට පත්වන සංඛ ාව 
අපිට අඩු කර ගන්නට තිබුණා. විල්ගමුව කලාපෙය්  පමණක් ෙම් 
වනවිට ෙදදාහකට වැඩි පිරිසක්  වකුගඩු ෙරෝගීන් බව  හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා තමයි අලුත් ආණ්ඩුව ෙම් වැඩපිළිෙවළ 
කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය ෙකෙරහි  වැඩි 
අවධානයක්  ෙයොමු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් මෙග් 
අමාත ාංශෙය් දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා  කෘෂිකර්ම 
අමාත තුමා හැටියට කටයුතු කරනවිට එතුමා දන්නවා, 
අනුරාධපුර පෙද්ශෙය්  ගැටලු  රාශියක් තිෙබන බව. ෙම්වාට 
විසඳුම් තමයි අලුත් ආණ්ඩුව  තුළින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එම 
නිසා තමයි මම කිව්ෙව්,  "පසු ගිය කාලය තුළදී  ෙම් සම්බන්ධව 
ෙම්  ගරු සභාෙව්දී සෑම මන්තීවරෙයක්ම හඬක් නැඟූවා. ෙම් ගැන 
උපෙද්ශක සභාවලත් කථා කළා.  කථා කළාට විසඳුම් තිබුෙණ් 
නැහැ" කියා.    පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී විසඳුම් ලබා  ෙනොදීෙම්  
පතිඵලය තමයි අද ඇති වී තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාවට බාධා කිරීමක් 

ෙනොෙවයි මම කරන්ෙන්. එයට ෙපොඩි එකතු කිරීමක් කරන්න 
ඕනෑ. මම හිතනවා, කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතයට වැඩි 
නැඹුරුවක් ඇති කරන්න කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය අවධානයක් 
ෙයොමු කරනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියලා. ගරු අමාත තුමනි, ඒ 
ෙවනුෙවන් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනවාද කියා පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් වඩාත් 
ෙහොඳයි.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අමාත ාංශය භාර 

ගන්නෙකොටත් අමාත ාංශෙය් පැවැති මෙග් පළමුෙවනි 
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සාකච්ඡාෙව්දී එහි නිලධාරින් දැනුවත් කිරීෙම් දී පකාශ කෙළේ, 
"කාබනික ෙපොෙහොර භාවිත කිරීම සඳහා වැඩසටහන් සෑම ගාම 
ෙසේවා වසමකම කියාත්මක කරන්න" කියලා. ඒ සඳහා කෘෂිකර්ම 
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින්ෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා මම එම සාකච්ඡා ෙව්දී කිව්වා. ඒ 
වාෙග්ම,"රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අඩු කරලා, කාබනික 
ෙපොෙහොර භාවිතය වැඩි කරන්න" කියලා අපි ෙම් වන විට 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරින්ට කියලා තිෙබනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය, එෙහම නැත්නම් ෙම් ෙහක්ෙටයාරයකට 
ෙදන රුපියල් 25,000ක මුදල තුළ අපි ඔවුන්ව ඒ සඳහා ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, කාබනික ෙපොෙහොරවලට ෙයොමු 
ෙවන්න කියලා අපි ඒ අයට උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි අවශ  වන්ෙන්. පසු ගිය අවුරුදු 20ක කාලය තුළ සිට අද 
වන විට   ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටෙමන්ම කාබනික ෙපොෙහොර 
ටික  හරියට කියාත්මක කර ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් 
ෙහොඳයි. එෙහම වුණානම්,  වකුගඩු ෙරෝගීන් සංඛ ාව අපට අඩු 
කර ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත්, එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ඒ 
අය කියාත්මක කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ගැන කියන විට 

අවුරුදු 20ක අතීතයක් ගැන කථා කරනවා. නමුත්, අනාගතෙය් 
ෙපොෙහොර ආනයනය කිරීෙම්දී සිදු ෙවන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් අපි 
ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවාද?  ෙම් සඳහා ඉදිරිෙය්දී  ගත හැකි 
විකල්පය ෙමොකක්ද?  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. අපි ෙමොන 
විධියකට ෙහෝ ඔවුන්ට  කාබනික ෙපොෙහොර භාවිත කරන්න 
කිව්වත්, ඒ සඳහා කමෙව්දයන් නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි, ගමක 
කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කිරීෙම් කම විධි නැහැ. ෙකොටින්ම 
කියනවා නම්, අද වන විට පාෙද්ශීය සභාවලට කසළ 
කළමනාකරණය ෙලොකුම පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අඩුම 
තරෙම් පාෙද්ශීය සභාවලටවත් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය පිළිබඳව 
වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. එම නිසා ෙම්කට යම්කිසි කියා මාර්ගයක් 
ගන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහසත් හරි. ගරු මන්තීතුමනි, 

අපි ෙම් වන විට කාබනික ෙපොෙහොර සම්බන්ධව ඔවුන්ව දැනුවත් 
කර තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නව ආණ්ඩුෙවන් තමයි පටන් 
ගත්ෙත්. පසු ගිය කාලය තුළදී ආරම්භයක් හැටියට ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කරන්න තිබුණා. නමුත්, ඒ අය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න ඕනෑ, ගාම නිලධාරි වසම් 
මට්ටෙමන් අෙප් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ෙම් අය පසු ගිය කාලය තුළදී ඒවා 
සම්බන්ධව අවධානයක් ෙයොමු කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ෙමම පශ්නයට මුහුණ ෙදන්ෙන්. එම නිසා අපි අමාත ාංශෙය් 
නිලධාරින්ටත් කිව්ෙව්,"කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන 
සහකාරවරුන්ට පුහුණුවක් ලබා දීලා ෙම් අයව දැනුවත් කරන්න" 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාබනික ෙපොෙහොර 
භාවිතය සම්බන්ධව දැන්වත් ෙම් අය දැනුවත් කරලා ෙම් අලුත් 
ආණ්ඩුව තුළින් ආරම්භයක් හැටියට කියාත්මක කරන්න කියලා 
අපි ෙම් වන විට උපෙදස් දීලා තිෙබනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මමත් ඉන්ෙන් ෙගොවිතැන් කරන පෙද්ශයකයි. දැන් දඹුල්ල 

වාෙග් පෙද්ශවල සමහර ෙගොවිෙයෝ ඉන්නවා. දැන් රසායනික 
ෙපොෙහොර ෙයොදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, බණ්ඩක්කා වාෙග්; බටු 
වාෙග් එළවලුවලට ක්ෂණිකව ෙතල් ගහනවා. බටු වගාෙව්දී, උෙද් 
බටුවලට ෙතල් ගහලා හවස වන විට ෙවෙළඳෙපොළටත් දමනවා 
කියලා අපි දන්නවා. දඹුල්ෙල් ඉන්න සමහර  ව ාපාරිකෙයෝ හවස 
කෙඩ් වහලා යනෙකොට, බටු ෙගොඩ තුනී කරලා; බණ්ඩක්කා 
ෙගොඩ තුනී කරලා කෘමිනාශක ෙබෙහත් වර්ග ගහලා යනවා. දැන් 
ෙම්කත් ෙහේතු ෙවනවා. අපි දන්නවා, සමහර ගෘහනිෙයෝ කෙඩ්ට 
ගියාම බටු ෙගෙනනවා. ෙගෝවා ගැන ඔබතුමා දන්නවා ඇති.  
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔව්. මම දන්නවා.  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ෙමොකද, ඔබතුමාත් ෙගොවිතැන් කරන පෙද්ශයක ඉන්ෙන්. 

දිනපතා ඒවාට - 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත ාතුමාට කථා කරන්න කාලය මදි ෙවයි. තව 

විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන්. 
 
 
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
( மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
අධ ාපනය, ෙසෞඛ , රැකියාවන් පිළිබඳ වැඩසටහන් වාෙග් 

ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
අනිවාර්ෙයන්ම. ගරු මන්තීතුමා මීට වැඩිය දීර්ඝ ෙලස අෙප් 

උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී කථා කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු අමාත තුමනි, ඒ සඳහා මටත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න 

තිෙබනවා.  
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔබතුමාෙග් අදහසත් ඉදිරිපත් කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 එප්පාවල පන්සෙල් පියරතන හාමුදුරුවන් ට කාබනික 

ෙපොෙහොර ෙයොදා කරන වගාවන් සම්බන්ධෙයන් දිස්තික්කය පුරා 
විහිදී යන වැඩසටහනක් තිෙබනවා. උන්වහන්ෙසේ  ඉදිරිපත් කරපු  
ලිපියක් තිෙබනවා - 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි,  මට තව විනාඩියක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමා උන්වහන්ෙසේෙග් වැඩසටහනට රාජ  අනුගහහයක් 

දුන්නා නම්, එම කටයුත්ත අපට  ෙලෙහසිෙයන්ම කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ෙහොඳයි.  ගරු මන්තීතුමනි, උපෙද්ශක සභාෙව්දී අපි එය දීර්ඝ 

ෙලස කථා කරමු. ඔබතුමන්ලා ඒ සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාෙව්දී 

කළ ෙයෝජනා මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් පිළිගන්නවා. මම හිතන 
විධියට අපට ඒවා කියාත්මක කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබ්වි. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන 
සියලු ෙරෝගීන් සඳහා රුපියල් 3,000ක මාසික දීමනාවක් ලබා දී 
තිෙබනවා වාෙග්ම, ඔවුන් සඳහාම ෙවන් වූ අතිනවීන 
පහසුකම්වලින් සමන්විත ෙරෝහලක් ඉදි කිරීමටද සැලසුම් කර 
තිෙබන බව මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. අය වැය තුළත්  එෙසේ 
ෙයෝජනා වුණා. මින්ෙන්රිෙය් තමයි එම ෙරෝහල ඉදි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඉදිරිපත් 
කරපු අදහස් ටික, ඒ ෙයෝජනා ටික විෙශේෂෙයන් සැලකිල්ලට 
ෙගන, අෙප් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් සමඟත් ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධව අපට 
කරන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටෙම් ෙද් කරන්න අප කටයුතු කරන 
බව පකාශ කරන්න කැමැතියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.6.30ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

28වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 10වන 
බහස්පතින්දා පූ. භා.9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 10, 
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 
10th December, 2015 pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015.  
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා 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  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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