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පා#$ෙ&'(ව 

අපනයනය ම/' ස1$ හ&බ කර67, ඉස්ස' ක#මා'තය <ධාන 
තැනú ග'නවා.  

මා පළාC Dවර ඇමFවරයා හැGයට වැඩ බාර ගJ67 අෙK රට 
(ළ ඉස්ස' Jෂ්පාදනය FNෙO ෙමPúෙට$% 1,500+. අ. 
පා123 කර6 ය8 ය8 උපාය මා;ග =සා අපට 6?ව%කම 
ලැCණා, එම =ෂ්පාදනය ෙමJúෙට$% 8,000 දúවා වැL 
කර%න. ෙමJúෙට$% 1,500ú ෙලස MCN එම =ෂ්පාදනය අ. 
ෙමJúෙට$% 8,000 දúවා වැL කළා. අ. ෙ8 වනෙක$ට සැලP8 
කරලා Mෙබනවා, ෙබR ûTම සඳහා ඉස්ස% ව;ග ආනයනය 
කර%න. PY 6Z[ ව+රසය =සා ඉස්ස% ක;මා%තෙ] 
=ෂ්පාදනය අ^ ෙවලා MCණා. ඉස්ස% අපනයනය වැL ûTම 
සඳහා  PY 6Z[ ව+රසයට ඔෙර$`a ෙදන 1ෙශcෂ ඉස්ස% ව;ග -
මe ස`a- ෙ8 වන1ට ආනයනය කරලා Mෙබනවා. SPF 
monodon, SPF Vannamei ආp ඉස්ස% ව;ග ආනයනය කරලා, 
ඒ හරහා ඉස්ස% =ෂ්පාදනය අදට වඩා දහsණයû% වැL ûTම+ 
අෙt ඉලúකය ෙවලා Mෙබ%ෙ%. අෙt ඉලúකය, ෙ8 වසර පහ 
ස8u;ණ වන1ට ඉස්ස% අපනයනය 1තරú ෙමJúෙට$% 
100,000 දúවා වැL ûTම+.  

vwpය xවර ක;මා%තය ෙදස බලyz ෙපෙනනවා, vwpය 
xවර ක;මා%තය ආ"ත වැe 30,000කට ආස%න සංඛ~ාවú 
MCණ` ඒවා අතw% ම`ස~ පැටe තැ%ප` කර%න 6?ව% 
=ත~ ජලාශ හා කා�න ජලාශ හැ�යට Mෙබ%ෙ% වැe 10,000ú 
1තර+ ûයලා. ඒවාෙය% වැe 2,000කට සwලන මා? පැටe 
�කව` අ. තවම දාලා නැහැ. වැe 10,000ú ෙතRරා ෙගන  vwpය 
ඉස්ස% 1ශාල �මාණයú එම වැe aළ ෙබR කර%න අ. ඉලúක 
කරෙගන Mෙබනවා. 

 

ග# $ලාසනා)ඪ ම,-.මා 

(The Hon. Presiding Member) 
ග� රාජ~ ඇමMaමා, ඔබaමාට තව` 1නාL ෙදකක 

කාලයú පමණ+ Mෙබ%ෙ%. 
 

ග# සන/ 0ශා,ත ෙපෙ5රා මහතා 

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
අෙt ඉස්ස% =ෂ්පාදනයට 1ශාල ඉZ�මú Mෙබනවා. �නය 

ආp රටවZ අෙප% ඉස්ස% 1ශාල වශෙය% ඉZලනවා. vwpය 
ඉස්ස% =ෂ්පාදනය කරලා ෙම Júෙට$% 250ú තම+ අප දැනට 
අපනයනය කර%ෙ%. අෙt ඉලúකය, vwpය ඉස්ස% 
ෙමJúෙට$% 10,000 දúවා අපනයනය ûTම+.  

�ලාසනා#ඪ ග� ම%�aම=, අ. තහන8 ප%න �ම නතර 
කරලා Mෙබනවා. ඒ වාෙ�ම, පන`, �ඥtM සංෙශRධනය කරලා 
Mෙබනවා. අෙt රෙ� සංචාරය කරන �වාෙව% ඇ1Zලා සමහ� 
අෙt ම`ස~ ස8පත 1නාශ කරනවා. සමහර සංචාරකය%, 
සංචාරක 1ලාසෙය% අෙt රටට ආවාට ඒ අය ඇ`තටම මහා 
ෙල$ý සZ[කාරය% ෙන$ෙව+. එයාලා �ක� එක 1තරú 
හදාෙගන එ%ෙ%, අෙt රෙ� Mෙබන මා? �ක අZලාෙගන 
ය%න+. ජනතාවට �තවාp 1�යට, xවර ජනතාව ෙ� ශúMය 
වැL කරන 1�යට අ. පන`, �ඥtM සංෙශRධනය කරලා 
Mෙබ%ෙ% ඒ =සා+.  

අෙt =හාZ ගලtප`M සෙහRදරයා ûeවා, අප අZලාෙගන 
Mෙබන ෙබR�� 600 =දහස් කරනවා ûයලා අෙt අMග� 
ජනා�පMaමා ඉ%pයාවට ��Zලා ûය6 බව. රටවZ ෙදක අතර 
ග�ෙද� කරන ෙක$ට ය8 ය8 ෙyවZ කර%න අපට �Y ෙවනවා. 

අෙt xවරය% ඒ රෙ� ��Y �මාෙep හP වනවා. ඒ රෙ� 
xවරය% අෙt ��Y �මාෙep හP වනවා. ඒ අවස්ථාවලz 
xවරය% =දහස් කර ගැ�ම සඳහා අ. රාජ~ තා%�ක වශෙය% 
කථා කරනවා. හැබැ+, අ. ýමන ෙහR රටú ඉpwෙ] දණ ගහලා 
නැහැ; ýමන ෙහR රටú ඉpwෙ] ෙදකට නැvලා නැහැ. ඒ අයෙ� 
කාලෙ]z වාෙ� ෙබR�� දහස් ගණනú ඇ1Zලා, bottom 
trawling කරලා, අෙt සාගර ස8පත 1නාශ කරන කZ, ��Y 
පaල 1නාශ කරන කZ අ. ඇස්, ක% වහෙගන ඉඳලා නැහැ 
ûයන කාරණය මා ඉතාම පැහැp[ව ûය%න ඕනෑ.  

�ලාසනා#ඪ ග� ම%�aම=, මට කථා කර%න අවස්ථාව 
ලබා zම .¦බඳව ඔබaමාට ස්aMය 6ද කරv% මා =හඬ වනවා.  

 
ග# $ලාසනා)ඪ ම,-.මා 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. S. Shritharan. You have 14 minutes. !
!
ග# එස්. ;තර, මහතා    
(
(The Hon. S. Shritharan)

!
 
ග# $ලාසනා)ඪ ම,-.මා 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙ& අවස්ථාෙR7 කST' ෙහU ගT 

ම'Vවරෙයý ගT මය'ත Xසානායක ම'V(මාෙY නම 
Zලාසනය සඳහා ෙයUජනා කර'න.  

 
ග" ඩ%ලස් ෙ*වාන.දා මහතා 

(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, I propose that the Hon. Mayantha Dissanayake do 

now take the Chair.  
 
3ශ්නය 6මසන ල7., සභා ස:මත 6ය. 

Question put, and agreed to. 
 

අන="ව ග" 6ෙ>පාල ෙහ@AආරDE මහතා Fලාසනෙය. 
ඉවH Iෙය., ග" මය.ත 7සානායක මහතා FලාසනාKඪ 6ය.  

 

Whereupon THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI left the 
Chair, and THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair.
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ග" එස්. Nතර. මහතා    
(
(The Hon. S. Shritharan) 

 

 

 !
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ග# $ලාසනා)ඪ ම,-.මා 

(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ග/ ගාLM NO2 NජයQR ෙසSTසා ම5U?මා. 

ඔබ?මාට NනාX 9ක කාලයú ]ෙබනවා. 
 

 
[අ.භා.5.08] 

 

ග#  ගා<= >?/ >ජයBC ෙසDEසා මහතා 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
Zලාසනා!ඪ ග/ ම5U?ම3, Nෙශaෂෙය5ම cටd eවර 

ඇම]වරයා හැhයට මම නව eවර හා ජල ජ ස>ප2 
ඇම]වරයාට2, රාජi ඇම]වරයාට2 jභ පතනවා. අෙk ඩmලස ්
ෙnවාන5දා මැ]?මා2, අ)2 ෙබSෙහSම cතව2 Lpය5. අ) 
එක?ෙවලා ෙ> qශ්න )rබඳව t6ඝ කාලයú සාකvඡා කළා. 
එෙසa සාකvඡා කරලා අ) සාxcක yරණ ග2තා. උ?/ 
නැ ෙඟනcර පමණú ෙනSෙවT, Q| රෙ}ම ~hන ~ංහල, ෙදමළ, 
Qස්=> eවර qජාවට අ) එකාකාරව සැලýවා. මා කනගා� 
ෙවනවා, Dතර5 ම5U?මාෙm කථාෙ�t භාෂා qශ්නයú 
ඇදෙගන කථා û�ම ගැන. ෙමවැ3 qශ්න ඇදෙගන ෙදමළ 
ජනතාව අ5තවාදයට ත�� කර5න වැඩ කරනවා න>, එය අෙk 
රටට ගැළෙප5ෙ5 නැහැ ûයලා මා cතනවා.  

අ) ද5නවා, පැය N~හතෙර5 රාජi භාෂාව ~ංහල භාෂාව 
කරනවා ûයලා 1956t අ) ෙnශපාලන වශෙය5 ජය�හණ ලබා 
ග2 බව. එෙහම කරලා, එයට සාධාරණය ඉෂ්ට කර5න 
බ�ඩාරනායක මැ]?මා �දාන> වනෙකSට එදා ෙ> රෙ} cටd 
සමහර �ජක කාරකාt5 එයට N/nධ �ණා. අවසානෙ�t ෙමSකද 
!ෙ#? &යයට 50, &යයට 100 !ණා. අ12ෙ34 &ංහල අයට 
&ංහල භාෂාෙව;<, ෙදමළ අයට ෙදමළ භාෂාෙව;< වැඩ 
කර1න තමF &Gධ !ෙ#. "භාෂා ෙදකF එක රටF, එක භාෂාවF 
රටවK ෙදකF" ûයලාF එදා ආචාOය එ1.එ3. ෙපෙOරා, 
ෙකQKR1 ආO. ද &Kවා වැS වෙ3 ෙGශපාලනඥෙයV ûWෙW. 
අද ඒක ඔZ[ෙවලා 2ෙබනවා. ඒ Sසා අ^ ෙ3වාF1 පාඩ3 
ඉෙගන ෙගන, අෙZ රෙa සැබෑ සමාජ පdවOතනයú සඳහා, ජන 
gRතය hij ûkම සඳහා සාlmක nය<නයú දැdය ioF. 
භාෂාෙW අF2ය, ඔ!1ෙp gව< qෙ3 අF2ය ලබා hය ioF; 
ඒවා තහ!s කළ ioF. ආ#tuම වvවස්ථාව අ;ව 
nජාත1yවා4 රාජvයක 2ෙබන lzක අF2වා&ක3 ඔ!1ට 
ලැ{ය ioF ûයන එක අ^ පළ|ව Rශ්වාස කරනවා.  

lලාසනා!ඪ ගs ම1}oමS, මා Rෙශ~ෂෙය1 මතú 
කර1න ඕනෑ, කරhය, �dhය, û!Khය ûයන අංශ oෙ1ම �වර 
කOමා1තය අෙZ රෙa &Gධ ෙවන බව. ෙ3 රෙa �වර ජනතාව 
ෙ3 අංශ oෙන1 අෙZ දළ ජා2ක Sෂ්පාදනයට &යයට 1.4ක 
දායක<වයú ලබා ෙදනවා. එය |දz1 ග<ෙතQ<, ඇෙමdකා; 
ෙඩQලO �zයන 1,300ú පමණ ෙවනවා. අෙZ  මා� අස්වැ1න 
ෙටQ1 ලúෂ 5කට ආස1නF. ඒ වාෙpම සමස්ත �ම බලකාය 
~යයට 3.7T ; #$ගලය( 575,000ú පමණ ඉ(නවා. ෙමය රෙ8 
ජා:ක <ෂ්පාදනයú.  රෙ8 ෙ@ <ෂ්පාදනය අB වැD කර(ෙ( 
ෙකEෙහEමද? <ෂ්පාදනය වැD කර(න ඕනෑ <ක@ ෙනEෙවJ. 
පKසරය ආරúෂා කරෙගන, Nවර අපරාධ -  fisheries crimes - 
Y$ධ ෙව(ෙ( නැ: Z[යටJ එය කළ _`ෙ`. Nවර අපරාධ 
Y$ධවන එක ගැන අB ෙනabෙc රාජdය සමඟ`, අසfවැY 
රාජdය( සමඟ` සාකgඡා කරලා iZj@වලට එළkණා. අB 
ද(නවා, ඉ(lයාm Nවරය( ආnමණopව ඇZfලා, bottom 
trawling කරලා, අෙy z{| ප`ල ස@}bණෙය(ම Zනාශ කර 
දමා :ෙබන බව. අB එයට z{ණ ෙද(න ඕනෑ. අB එයට 
මැlහ`ෙවලා, ඒ B�බඳව සාකgඡා කරලා එකඟතාවලට 
පැ��යා. ඒවා �යා`මක Zය _�J. ඒවා කf දම(න, මඟ 
හK(න, පjබා(න #�ව(කමú නැහැ.  

Zෙශ�ෂෙය(ම ෙ@ සාගර ප`ල ගෙcෂණය කර(න 
ෙනabෙc රාජdෙ� $ජි8 නැ(ස( ෙන�කාව �ට අ��| 40කට 
කp( ආවා. මා Nවර ඇම: වශෙය( Y� කාලෙ� ඒ ෙන�කාව 
නැවත ඇZfලා ෙ@ රෙ8 :ෙබන Nවර ස@ප` ගැන 
ස@}bණෙය( ගෙcෂණය කළා. ඒ වාbතාව අපට ලැ�ණා. ඒ 
වාbතාෙc < bෙ$ශ, ඒ වාbතාෙව( ලබාග` ද`ත ස@බ(ධෙය( 
ග(නා �යාමාbග ෙමEනවාද?  මා දැúකා, ඊෙ� ෙපෙbදා �න 
නැවý` ඇZfලා ගෙcෂණයú කළ ආකාරය. අපට �ශ්නයú 
:ෙබනවා. මා ûය(ෙ( නැහැ, �න නැවú ඇZfලා ගෙcෂණය 
කළ එකට මා Z�$ධJ ûයලා. නz` හැම රටúම ෙ@ Z[යට 
ගෙcෂණය කර(ෙ( ෙමEන ෙහ��වකටද, ෙමEන කාරණාවකටද? 
ඒවාෙය( අෙy රටට :ෙබන වැදග`කම ෙමEකúද ûයන 
�ශ්නය අB ග� ඇම:�මාෙග( අහනවා. ග� ඇම:�ම<, 
ඔබ�මා ෙ@ ගැන ෙසEයා බල(න.  

මා මතú කර(න කැමැ:J, අෙy කාලෙ� Nවර වරාය( 
�:සංZධානය කළ බව. ග� ඇම:�ම<, ඔබ�මා ද(නවා, 
කලමැ�ය Nවර වරාය, ගාfල නව ජැ�ය, මJෙල�D වරාය අB 
ආර@භ කළ බව. අෙy ආ��ව කාලෙ� ඒවා Zවෘත කළා. අෙy 
රාජd ඇම:�මාෙ� lස්�úකෙ� ෙවfලමංකෙb Nවර වරාය අB 
ආර@භ කළා. ඊළඟට බලB�ය Nවර වරාය, �ගzව කළ#ව 
සංවbධනය කළා. ෙමය Zෙශ�ෂ වැඩ B�ෙවළú.  

අB ද(නවා, අද j� වbෂාපතනයú ඇ: �ණ` සමහර 
�ෙ$ශ යට වන බව. z�රාජෙවල ෙගEඩ û¡ම <සා ව`තල 
�ෙ$ශය යට ෙවනවා. ඒ ප &ෙ$ශෙ� ජන ¢Zත අ�f ෙවනවා. 
ඊළඟට කටාන, �ගzව යන �ෙ$ශ Yයfලම යට ෙවනවා. 
එතෙකEට එම නගරවල වැYය(ෙ�, ග@වා£(ෙ� ජන ¢Zතය 
අ�f ෙවනවා. එය <වැරl û¡ම සඳහා තමJ අප ෙ@ කළ# 
සංවbධන වdාපෘ:ය ආර@භ කෙළ�. ¤ලාසනා!ඪ ග� 
ම(¥�ම<, ෙ@ කළ# සංවbධන වdාපෘ:ෙ�¦ අප අවධානය 
ෙයEz කළ ¤pක කාරණා û§පයú :ෙබනවා. එúlන යා¨ා සහ 
බ{lන යා¨ා ආරúෂාකා¡ව හා nමව`ව නැව©ෙ@ පහjක@ 
සැල£ම, ම`සd ෙව(ෙ$Yය Y| වන කාලෙ�¦ ෙලfලම හා ඒ 
අවට �ෙ$ශවල ඇ: වන රථ වාහන තදබදය සඳහා Zස«@ ලබා 
¦ම. �ගzව කළ#ව හා ඒ අවට �ෙ$ශවල පKසර සංරúෂණය, 
පKසරය අලංකාරව` û¡ම හා nමව`ව පව`වාෙගන යාම, ජල 
බස්නා nම, ඇළ මාbගවල ජලය පහjෙව( සංසරණය ¬ම 
සඳහා, ඒවාෙ� B¡ ඇ: ෙරE( මඩ ඉව` û¡ම, අවශd සථ්ානවල 
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