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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු  චමල් රාජපක්ෂ    මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப.1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
 

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය 
சனாதிபதியிடமி ந்  வந்த ெசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය 
ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம் 
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා 

ෙවත ලැබී තිෙබනවා: 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 

“ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාව: අතිෙර්ක සාමාජිකයන්  
நிைலக்கு  "ஏ" : ேமலதிக உ ப்பினர்கள் 

STANDING COMMITTEE "A" : ADDITIONAL MEMBERS 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
“පිලිප් ගුණවර්ධන ගුණානුස්මරණ සංගමය (සංස්ථාගත 

කිරීෙම්)”  පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස “ඒ” ස්ථාවර 
කාරක සභාෙව් සභාපති වශෙයන් නිෙයෝජ  කථානායක සහ 
කාරක සභාපති ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, 139 වැනි ස්ථාවර 
නිෙයෝගය ය  ටෙත් මවිසින් පත් කරන ලද බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

තවද, එම පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස “ඒ” ස්ථාවර 
කාරක සභාවට මතු පළ වන මන්තීන් අතිෙර්ක සාමාජිකයන් 
වශෙයන් මවිසින් නම් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි :- 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 

ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා 

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා 

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා 
 

 

II 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
රැසව්ීම 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2013 

ඔක්ෙතෝබර් මස 08වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින පස් වරු 2.30ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

929 930  

 
 
 
 
 

 

 
 

“ශ ලංකා ජනාප 

இலங்ைக சனாதிபதி 
President of Sri Lanka 

 
 
 
 

අංකය : ජීෙජ්එල්/308 
 

2013 සැප්තැම්බර් මස 03 වන දින 
ෙකොළඹ දී ය. 

 

ගරු කථානායකතුමනි, 
 
 

(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ 
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ 
සකීය ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී. 

 
 

ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන 
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්. 

 
 
 
 
 
 
 

 මහින්ද රාජපක්ෂ 
 ජනාධිපති" 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
 கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර 2010 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් හයවැනි කාණ්ඩෙය් XXIV 
වැනි ෙකොටස; සහ 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XI සහ XII 
වැනි ෙකොටස්, තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් III වැනි ෙකොටස, හතරවැනි 
කාණ්ඩෙය් VI වැනි  ෙකොටස, පස්වැනි කාණ්ඩෙය් V සහ VI වැනි 
ෙකොටස් සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් XI, XII, XIII, XIV සහ XV 
වැනි ෙකොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් "එකී 

වාර්තාෙව් එකී ෙකොටස් මුදණය කළ යුතුය" යි මම ෙයෝජනා 
කරමි.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

(i) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු, 
1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැව් පනෙත් 126 වැනි සහ 321 වැනි 
වගන්ති යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ජූලි 12 
දිනැති අංක 1818/37 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නිෙයෝග; 

(ii) කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 වැනි අධිකාරය වන) 
සුරාබදු ආඥාපනෙත් 22(1) වැනි වගන්තිය යටෙත්, සුරාබදු 
 සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත වරයා විසින් පනවන 
ලදුව, 2013 ජූලි 29 දිනැති අංක 1821/3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය (අංක 958 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය); 

(iii) කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 වැනි අධිකාරය වන) 
සුරාබදු ආඥාපනෙත් 22(1) වැනි වගන්තිය යටෙත්, සුරාබදු 
 සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත වරයා විසින් පනවන 
ලදුව, 2013 ජූලි 29 දිනැති අංක 1821/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය (අංක 959, 960, 961 දරන සුරාබදු නිෙව්දන); 

(iv) (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ආනයන තීරු ගාසත්ු සම්බන්ධෙයන් වන ෙයෝජනාව (2013 
ජූලි 29 දිනැති අංක 1821/18 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය); 

(v)   ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වසථ්ාව සමඟ කියවිය යුතු, 2007 
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු  පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ   භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2013 ජූලි 11 දිනැති අංක 1818/36 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

  (vi) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ජූලි 31 දිනැති අංක 1821/32 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වසථ්ාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙව ෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 අෙගෝසත්ු 22 දිනැති අංක 
1824/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

 (viii)  2013 අංක 12 දරන මුදල් පනත මඟින් සංෙශෝධිත, 2012 අංක 12 දරන 
මුදල් පනෙත් IV වැනි ෙකොටස යටෙත්, මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2013 ජූලි 11 දිනැති අංක 1818/30 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; 

 (ix) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු, 
2013 අංක 12 දරන මුදල්  පනෙත් 15(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් ෙබෝග 
රක්ෂණ බද්ද සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් පනවන ලදුව, 
2013 අෙගෝසත්ු 23 දිනැති අංක 1824/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; 

 (x) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2013 ජූලි 29 දිනැති 
අංක 1821/1 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය;  

(xi) ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුව සහ ලක්සම්බර්ග් 
මහා ආදිපාදී වසෙම් ආණ්ඩුව අතර ආදායම් මත සහ පාග්ධනය මත වූ 
බදු සම්බන්ධෙයන් ද්විත්ව බදුකරණය වැළැක්වීම සහ බදු ෙනොෙගවා 
මඟ හැරීම වැළැක්වීම සඳහා වූ 2013 ජනවාරි 31 දින අත්සන් තබන 
ලද සම්මුතිය; 

(xii) ආදායම් මත වූ බදු සම්බන්ධෙයන් ද්විත්ව බදුකරණය වැළැක්වීම සහ 
බදු පැහැර හැරීම වැළැක්වීම සඳහා පලස්තීන රජය සහ ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව අතර ඇති කර ගත් 2012 
අෙපේල් 16 දින අත්සන් තබන ලද ගිවිසුම; 

(xiii) ආදායම් මත වූ බදු සම්බන්ධෙයන් ද්විත්ව බදු අය කිරීම වැළැක්වීම 
සහ බදු පැහැර හැරීම වැළැක්වීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ සිෙෂල්ස ්ජනරජ ආණ්ඩුව අතර 
ඇති කර ගත් 2011 සැප්තැම්බර් 23 දින අත්සන් තබන ලද ගිවිසුම; 

(xiv) ෙබලාරුස ් ජනරජ ආණ්ඩුව සහ ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජ ආණ්ඩුව අතර ආදායම් මත වූ බදු සම්බන්ධෙයන් ද්විත්ව 
බදුකරණය වැළැක්වීම සහ බදු ෙනොෙගවා මග හැරීම වැළැක්වීම 
සඳහා වූ 2013 අෙගෝසත්ු 26 දින අත්සන් තබන ලද ගිවිසුම; 

(xv) 2012 අංක 23 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් 
අයවැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මගින් 
සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම - 2013 (අංක 1); සහ 

(xvi) 2012 අංක 23 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් 
අයවැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් 
සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම - 2013 (අංක 2). - [ගරු දි.මු. 
ජයරත්න මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
(i) සංෙශෝධිත 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති 

පනෙත් 3(4) වැනි වගන්තිය යටෙත් ආෙයෝජන පවර්ධන 
අමාත වරයා විසින් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයා විමසා 
සාදන ලදුව 2013 සැප්තැම්බර් 23 දිනැති අංක 1829/23 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ 

(ii) සංෙශෝධිත 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති 
පනෙත් 3 (4) වැනි වගන්තිය යටෙත් ආෙයෝජන පවර්ධන 
අමාත වරයා විසින් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයා විමසා 
සාදන ලදුව 2013 සැප්තැම්බර් 23 දිනැති අංක 1829/24 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය. -  [ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා 
අෙබ්වර්ධන  මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 47(5) යටෙත් වාර්තා පිළිගැන්වීම. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔය කියපු  ගැසට් නිෙව්දනය අපට ඉදිරිපත් කර නැහැ. 

ඉස්ෙසල්ලා ගරු අගමැතිතුමා කියපු ඒවා ඔක්ෙකොම අපට ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ෙබලාරුස් ජනරජ ආණ්ඩුවත් එක්ක තිබුණු  
agreements,   ඒ සියල්ල ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It has been tabled.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
No, it has not been tabled.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It has been sent to the Table Office.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Mr. Speaker, it has not been tabled.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි මම බලන්නම්. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්  නායකතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
The practice is to table the document and speak about 

it; not to speak and then table it. We are against that. You 
table it first and then speak.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම් කැසිෙනෝ පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ ගැසට් නිෙව්දනයද?  

කැසිෙනෝ එෙක්  ගැසට් එක ද ෙග්න්න හදන්ෙන්. ෙම්ක අෙප් 
ෙම්ස උඩ නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට උපෙදස් ලැෙබනවා, ඒ ලියවිලි  සභාගත කර තිෙබනවාය 

කියා. කරුණාකර බලන්න. සභාගත කර තිෙබනවාය කියා තමයි  
මට කියන්ෙන්. සභාගත කර තිෙබනවාය කියා තමයි වාර්තා 
ෙවන්ෙන්. 

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම ගැසට් නිෙව්දනය අපට ලැබී 

නැහැ. ඒකයි ෙචෝදනාව.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Table කරලා නැහැ කියලා ෙන් කියන්ෙන්. නමුත් ෙම්-  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙම් ෙවලාෙව් විපක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමා කථා කරනවා ෙන්. හරි, දැන් ඔබතුමාට කියන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතාම වග කීෙමන් ෙම් 

කියන්ෙන්. ඔය කියන ගැසට් එක සභාගත කර නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමා ඔය කියන කැසිෙනෝ පනත මෙග් ෙම්සය උඩ නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ළඟත් නැහැ.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ළඟත් නැති ලු.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ළඟත් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එම ගැසට් නිෙව්දනය ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ළඟත් 

නැහැ. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ළඟත් නැහැ. සජිත් 
ෙපේමදාස මන්තීතුමා ළඟත් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන මට ලැෙබන ෙතොරතුරු අනුව ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් 

ෙම්ස මත එය  තබා තිෙබනවා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙම්ස මත එය නැහැ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා කරුණාකර බලන්න, ඒක ෙම්සය මත එෙහේ 

ෙමෙහේ ෙවලාද කියලා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙම්ස උඩ නැහැ. කැසිෙනෝ පනත 

ෙම්ස උඩ නැහැ. ෙම්ක ෙහොෙරන් ෙග්න්න හදන්ෙන්. අෙප් ෙම්ස 
උඩ එය නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්ස යටත් නැහැ. 
ලාච්චුෙව්ත් නැහැ. ෙම්ක ෙහොෙරන් ෙග්න්න හදන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එම ගැසට් නිෙව්දනය ෙල්කම් කාර්යාලයට භාර දීලා 

තිෙබනවා නම් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වග කීමක් තමයි එය 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම්ස මත තැබීම.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ෙල්කම්තුමාට ෙදන්න, ෙමන්න ෙම් ලියවිලි අතෙර් තිෙබනවාද 

බලන්න කියලා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙම්ක බටහිර කුමන්තණයක්.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ෙල්කම්තුමනි, මෙග් ෙම්සය උඩ තිෙබන ෙම් ලියවිලි ටික 

ඔබතුමාට එවන්නම්, ඒ අතෙර් ඒක තිෙබනවාද බලන්න. [බාධා 
කිරීමක්]    

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස මත 

ෙමය තබන්නත්, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස මත ෙමය 
ෙනොතබන්නත් ෙහේතුවක් තිෙබ්ද කියලා මම ෙසොයන්නට ඕනෑ. 

එෙහම නම් එහි සම්පූර්ණ වග කීම භාර ගන්නට ඕනෑ- [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම බලලා කියන්නම්.   [බාධා කිරීම්] 
එය ෙම්ස මත තැබීෙම් වග කීම තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්තුමාෙග් කාර්යාලයටයි.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඉල්ලීමක්.  ෙම් ගැන ෙසොයා 

බැලුවාට පසුව -  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ෙම් ගැන ෙසොයන්නම්. දැන් මට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු 

අනුව සෑම ෙම්සයක් මතම ෙම්වා තබා තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලාෙග් ෙම්ස මත යම් කිසි ෙකෙනක් වුවමනාෙවන්ම 
එය ෙනොතැබුවාද, එෙහම නැත්නම්  ෙම්ස මත තබපු ඒවා යම් 
ෙකෙනක් ආපසු රැෙගන ගියාද කියන එක අපි ෙසොයන්නට එපා 
යැ. එක පාරටම තීරණයක් ෙදන්න බැහැ. අපි දැනට ඒවා ෙම්සය 
මත තැබුවාය කියන විශ්වාසය මත -[බාධා කිරීම්]  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Speaker, it is not here. - [Interruption.] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් ඒවා ලැබී ෙනොමැති මන්තීවරුන්ට වහාම ඒවා 

ලබා ෙදන්න. ෙම්වා එම මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස මත ෙනොතිබුෙණ් 
ෙමොකද කියන කාරණය ගැන ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම් ගැසට් පතයට අදාළ පනත් ෙකටුම්පත අෙප් ෙම්ස මත 

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මම ඇත්ත කියන්ෙන්.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තිෙයනවා.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙකොෙහද, තිෙබන්ෙන්? අපි ළඟ තිෙබනවා කියලා ෙකොෙහොමද 

ඔබතුමා දන්ෙන්?  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ඒක බලන්නම්. බලලා කියන්නම්. නැතුව කියන්න බැහැ. 

[බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමාෙග්  ෙම්සය මත තැබීම ඇමතිවරයාෙග් 
වග කීමක් ෙනොෙවයි. ඒක අෙප් -ෙමතැන- වග කීමක්. ඒක නිසා 
මම ඒ ගැන බලන්නම්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Hon. Speaker, - 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්, විපක්ෂ නායකතුමා.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Hon. Speaker, it must be placed on the tables of all the 

225  Members. Placing it on some and not on others does 
not amount to tabling; whether it is the Minister’s 
responsibility or the Secretary-General’s is a different 
matter. But, if it has not been tabled for everyone, then 
there has been no proper tabling. There is a procedure to 
be followed on this issue. I suppose they will return my 
file after you have looked into it, Hon. Speaker. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ඒක බලන්නම්. සාමාන ෙයන් මට  ෙප්න්ෙන් ඒක එෙහම 

ෙවන්න බැහැ කියලායි. හරි, එෙහම නම් අපි බලමු. ඒ ගැන බලලා 
කියන්නම්. එය මතු කළ එක ෙහොඳයි.  ඒක හංගා ගත්තාද 
දන්ෙනත් නැහැ. බලන්න ෙපොඩ්ඩක්.  

 
47 (5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් 

පිළිගන්වන ලද වාර්තාව 
நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள் 
REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 

NO. 47(5) 
 

හෑන්ඩ්ස ්ෙෆෝ එඩියුෙක්ෂන් පදනම (සංසථ්ාගත 
කිරී ෙම්) පනත් ෙකටුම්පත  

ேஹண்ட்ஸ் ெபா எ ேகஷன் மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

HANDS FOR EDUCATION FOUNDATION (INCORPORATION) 
BILL  

 
ගරු කථානායකතුමනි, “හෑන්ඩ්ස් ෙෆෝ එඩියුෙක්ෂන් පදනම 

(සංස්ථාගත කිරී ෙම්) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 47(5) වන ස්ථාවර 
නිෙයෝගය යටෙත් වාර්තාව” මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ඒ අනුව හෑන්ඩ්ස් ෙෆෝ එඩියුෙක්ෂන් පදනම (සංස්ථාගත 
කිරී ෙම්) පනත් ෙකටුම්පෙත් අන්තර්ගත වන කාර්යයන් අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් විෂය පථයට අයත් කාර්යයන් බැවින් ඒ පිළිබඳව 
අමාත ාංශ අනු කමිටුවක්ද අධ යනය කර විස්තර වාර්තා කර 
ඇත. එම කමිටු වාර්තාව සලකා බැලීෙම්දී ෙමහි සඳහන් 
ෙබොෙහොමයක් කරුණු සම්බන්ධව එකඟ විය ෙනොහැකිය.  

ඒ අනුව පනත් ෙකටුම්පත සඳහා අමාත ාංශෙය් එකඟතාව 
ලබා දීමට හැකියාවක් ෙනොමැති බව වාර්තා කරමි. [ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මහතා]  

 

පනත් ෙකටුම්පත 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 09 වන බදාදා ෙද වන 
වර කියවිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   

சட்ட லம் 2013 ஒக்ேராபர் 09, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Bill ordered to be read a Second time upon Wednesday, 09th 
October, 2013. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ.  தயாரத்ன - உண ப் பா காப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙහොප්ටන් පරණ ෙත් 

කර්මාන්තශාලා 'බී' ෙකොටෙසහි  පදිංචි ෙක්. ෙපොන්නාන්දන් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත.  
 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Economic Development) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම  පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1) කන්තෙල්, ෙවන්ඩාසන්පුර, අංක 1039/'සී' දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එස.්එල්. ෙසේනාධීර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) කල්පිටිය, ෙරෝහල් පාර, 'නිලූකා' නිවෙසහි පදිංචි ඩී.එම්.සී. 
ඩයස ්මහතාෙගන්  ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු  සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.  
 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1) පදවිය, 'ඒ' යාය, අංක 74 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
සී.එම්.එන්. පද්මසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(2) අනුරාධපුර, වන්නිතම්මැන්නාව, රාණි ෙබ්කරියවත්ත, 
ගුවන් ෙතොටුපළ පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි               
ආර්.බී. ගාමිණී ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම  පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1) ආඬිගම, බටහිර ගල්කුලිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. 
පියංකා ෙහේමමාලි දිසානායක මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) පණිෙරන්ඩාව, කුඩාබිංගිරිෙයහි පදිංචි ආර්.පී.ඩී. දිල්හානි 
මහත්මියෙගන් ලැබු ණු ෙපත්සම.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන මම 

පිළිගන්වමි. 
(1) රද්ෙදොළුගම, කුසව්ල අංක 44 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි බී. 

ෙජ්මිස ්අප්පුහාමි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) කඩවත, ඉහළ කරගහමුණ, මංගල මාවත, අංක 128/2 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඩී. චිතාල් සිරිරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) මීගමුව, තිඹිරිගසක්ටුව, කටාන පාර අංක 26/5 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ලිලී මැදගම මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා - පැමිණ නැත. 
 

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

හම්බන්ෙතොට ජාත න්තර වරාය ව ාපෘතිය : 
ෙසේවකයන්  

அம்பாந்ேதாட்ைட சர்வேதச ைற கக் 
க த்திட்டம் : ஊழியர்கள் 

HAMBANTOTA INTERNATIONAL HARBOUR PROJECT : 
EMPLOYEES 

2605/’12 
1. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට ජාත න්තර වරාය ව ාපෘතිය 
අවසන්කර කියාකාරී වරායක් ෙලස ආරම්භ වූ 
දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වත්මන් ෙසේවක සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙසේවක මණ්ඩලයට හම්බන්ෙතොට 
දිසත්ික්කෙයන් බඳවා ෙගන ඇති සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) හම්බන්ෙතොට වරායට බඳවා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත 
මුළු ෙසේවක සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட சர்வேதச ைற கக் 
க த்திட்டம் ர்த்தி ெசய்யப்பட்  
இயக்கப்பா ள்ள ைற கமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்தின் தற்ேபாைதய 
பணியாட்ெதாகுதியின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பணியாட்ெதாகுதியின்ெபா ட்  
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தி ந்  
ஆட்ேசர்க்கப்பட்ேடார் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iv) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்திற்கு 
ஆட்ேசர்ப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள ெமாத்த 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the date on which the Hambantota 
International Harbour Project came to its 
conclusion and operations of the Harbour 
commenced; 

 (ii) the number of staff of the Hambantota 
Harbour at present; 

 (iii) the number of persons recruited to that staff 
from the District of Hambantota; and 

 (iv) the total number of employees scheduled to 
be recruited to the Hambantota Harbour? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 
and Highways) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පළමු අදියර 2010 
ෙනොවැම්බර් 18වන දින විවෘත ෙකරුණු අතර, 
එදින සිට එය කියාකාරී වරායක් ෙලස කියාත්මක 
ෙව්. 

 (ii) හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙසේවය සඳහා ෙසේවකයින් 
බඳවා ෙගන ෙනොමැති අතර, අවශ තාව මත 
ෙකොළඹ වරාෙය් ෙසේවකයන් ෙසේවෙය් ෙයොදවා 
අවශ තාව ඉටු කර ගනී. 

 (iii) අදාළ නැත. 

 (iv) පළමු අදියර අවසානෙය් සෘජු ෙසේවකයන් 500ක්ද, 
ෙදවන අදියර අවසානෙය් ෙසේවකයන් 1,500ක්ද 
අවශ  කරන අතර, අවශ තාවන් මත ඉදිරි 
අදියරවලට ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීමට අදහස ්කර 
ඇත.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සමාෙවලා පශ්නෙය් (අ) (ii) ෙකොටෙසේ 

පිළිතුර නැවත කියන්න පුළුවන්ද? 
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
(අ)  (ii)  හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙසේවය සඳහා ෙසේවකයන් 

බඳවා ෙගන ෙනොමැති අතර, අවශ තා මත 
ෙකොළඹ වරාෙය් ෙසේවකයන් ෙසේවෙය් ෙයොදවා 
ගනු ඇත.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   

ගරු ඇමතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට ජාත න්තර වරාය සුවිශාල 
මුදල් පමාණයක් වැය කරලා, එෙහම නැත්නම් මහා ජාතික 
ධනස්කන්දයක් වැය කරලා කියාත්මක වුණු ජාතික ව ාපෘතියක්. 
එය විවෘත කරලා දැනට වසර තුනකට ආසන්න කාලයක් ගත 
වුණත් තවම ඒ වරායට අලුතින් ෙසේවක පිරිසක් බඳවා ෙගන 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ දිසත්ික්කය නිෙයෝජනය කරන 
ගරු මන්තීවරයකු හැටියට ඔබතුමාම දන්නවා, පසු ගිය මැතිවරණ 
කාල වකවානු තුළදී, -මැතිවරණයක් මැතිවරණයක් පාසා- ලක්ෂ 
ගණන් ඉල්ලුම් පත ෙබදාපු බව. ඒ වාෙග්ම  ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් ෙවබ් අඩවිෙය් කියනවා, සෘජු රැකියා හයදහසකුත් වක 
රැකියා පනස්දහසකුත් බිහි ෙවනවාය  කියලා.  කවදාද ෙම් 
ෙපොෙරොන්දු වුණු රැකීරක්ෂා ටික හම්බන්ෙතොට ජාත න්තර වරාය 
ව ාපෘතිෙයන් බිහි වන්ෙන් කියලා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අතුරු පශ්නය අහන ගමන් 

එකතු කරපු අයදුම් පත සංඛ ාවක් ගැනත් කිව්වා.  "වෙහන් 
ඔෙරෝ" විධියටයි එතුමා එන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, මාත් 
"වෙහන් ඔෙරෝ" උත්තරයක්ම ෙදන්නම්. 

අපි ෙම් වරාය හැදුවා වාෙග්ම, දැන් අපි ෙම් වරාය ආදායම් 
ලබන තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා.  අපි  ෙම් 
වන විට නැව් 126ක් ෙමෙහයුම් කරලා තිෙබනවා. අපි ෙම් කාල 
වකවානුව ඇතුළත රුපියල් මිලියන 448ක ආදායමක් ලබලා 
තිෙබනවා. අපි ෙම් වරායට ෙසේවකයන් පුරවලා,  ෙම්ක  අසාර්ථක  
කර රෙට් අනාගතය විනාශ කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් වරාය ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් වන විට අෙප් 
පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන මහෙපොළ ආයතනෙය් පුහුණු 
වන සියලු දරුවන්ට ෙමහි රැකියා අවස්ථා ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ජාත න්තර 

වරායක් ඉදි වන විට, එහි නිර්මාතෘවරයා හැටියට ඔබතුමාෙග් 
අෙප්ක්ෂාව වුෙණ්, වසර තුනක් ගිහිල්ලාත් රැකියා සඳහා බඳවා 
ගැනීමක් ෙනොමැතිවීම ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
විරැකියාෙවන් ෙපෙළන තරුණ පරපුර ලක්ෂ ගණනක් සිටිනවා. 
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් වැය කරලා තිෙබනවා ෙම් වරාය 
ව ාපෘතියට. ෙමතුමා කියනවා නැව් 126ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා ලු. 
රුපියල් මිලියන එකසිය හතළිස් ගණනක් ලාභ ලබලා තිෙබනවා 
ලු. නමුත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් එක පුද්ගලයකුවත් ෙම් 
හම්බන්ෙතොට ජාත න්තර වරාෙය් රැකියාවක් ලබා  ෙගන  නැහැ; 
එක පුද්ගලයකුටවත් රැකියාවක් ලබා දීලා නැහැ. මෙග් අෙප්ක්ෂාව 
ෙනොෙවයි, අඩුම තරමින් කථානායකතුමාෙග් අෙප්ක්ෂාව  

තමුන්නාන්ෙසේලා කවදාද ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්ෙන් කියලා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] ඒකට 
උත්තරයක් ෙදන්න. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
කථානායකතුමා පශ්නයක් අහලා නැහැ. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු කථානායකතුමා තමයි ෙම්  විෂය භාර 

අමාත වරයා වශෙයන් මීට ෙපර කටයුතු කෙළේ. එතුමා  
බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ආකාරෙයන්ම අද වන විට ෙම් වරාෙය් 
කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා. දැන් ඔබතුමා කියනවා හම්බන්ෙතොට 
පෙද්ශෙය් කිසිම ෙකෙනකු ෙම් වරාෙය් ෙසේවයට බඳවා ගත්ෙත් 
නැහැ කියලා. එෙහම බියක් ඇති කර ගන්නට එපා. [බාධා කිරීම්] 
ඔෙහොම ඉන්න, ඔෙහොම ඉන්න.  

අපට -ෙම් රටට- අවශ  වන්ෙන් පුහුණු ශමිකයන්, පුහුණු 
කම්කරුවන්. ඒ අවශ තාව ඉටු කර ගන්න  ඉදිරිෙය්දී පුහුණු 
ශමිකයන්, කම්කරුවන් ෙම් සඳහා  බඳවා ගන්නවා. ඒකට අවශ  
කරන පුහුණුවීම් කටයුතු ෙම් ෙවන ෙකොට කියාත්මක වනවා. 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් රැකියා බලාෙපොෙරොත්තු වන හැම ෙකෙනකුටම ඒ සඳහා අපි 
ෙදොර විවෘත කරලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් -තමුන්ෙග් පියාෙග් 
කාලෙය්- වාෙග් අපි ෙම් ෙද්වල් හත් ෙපොෙළේ ගා ෙගන නැහැ. අපි 
ෙම් වැෙඩ් හරියට කරනවා. ඒ ගැන ගැටලුවක් ඇති කර ගන්න 
එපා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නයත් අහන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, හත් ෙපොෙළේ ගා ෙගන තිෙබන්ෙන් 

කවුද කියලා ෙමතුමාෙග් පිළිතුෙරන්ම අපට පිළිගන්න පුළුවන්. 
ෙම් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට ගරු 
කථානායකතුමාෙගනුත් ෙම් සඳහා ෙපොඩි සහායක් හා තල්ලුවක් 
මම ඉල්ලනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, අවශ  ෙවලාවට ෙදන්නම්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම පිණිස මම 
තව කරුණක් කියන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් විරැකියා පතිශතෙය් 
සාමාන  අගය සියයට 3.9යි. හැබැයි හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
එය සියයට 5.3යි. ඒ කියන්ෙන් ජාතික විරැකියා පතිශතෙය් 
සාමාන  අගයට වඩා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් එම අගය 
සියයට 36කින් වැඩියි. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් වැඩිම 
කාලයක් ගත කරන අෙප් ගරු කථානායකතුමා දන්නවා, විරැකියා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෝලිෙම් සිටින තරුණ තරුණියන් ෙකොපමණ පිරිසක් එතුමා 
හමුවන්න එනවාද කියලා. ෙම් බලන්න, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් ෙවබ් අඩවිය කියනවා, රැකියා 6,000ක් ලබා ෙදනවා 
කියලා. 

ඡන්දය කාලෙය් කිව්වා, රැකියා ලක්ෂයක් ලබා ෙදනවා 
කියලා. අසත  නම් අහන්න ගරු කථානායකතුමාෙගන්. වක 
රැකියා 50,000ක් ලබා ෙදනවාලු. ලජ්ජයි. අද ෙවනකල් එක 
රැකියාවක්වත් ලබා දීමට ඔබතුමන්ලාෙග් රජය අසමත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
කථාවක්ද පැවැත්තුෙව්? ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ගරු 

කථානායකතුමනි, එතුමා ඔබතුමාෙගනුත් ෙපොඩි තල්ලුවක් 
ඉල්ලුවා. ඒ නිසා එතුමාට මෙග් ගණෙන් ෙපොඩි තල්ලුවක් විධියට 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් රැකියා අවස්ථා ෙදකක් 
එතුමාට ලබා ෙදනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ, ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලපු තල්ලුවට. 

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාත් කියන්නා වාෙග් 
රැකියා අවස්ථා ලබා දීෙම් පතිශත පිළිබඳව එතුමා කියන්ෙන් සියලු 
ෙගොවීන්වත් එකතු කර ෙගනයි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අහපු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. 
 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 2001 

ඉඳලා 2004 වන ෙතක් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්,- 
 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ කාලය ගැන ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්. මම අහපු පශ්නයට 

උත්තර ෙදන්න ෙකෝ. 
 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ඉතින්, ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබන්න එපායැ. ෙම් රෙට් රාජ   

ෙසේවකෙයෝ හිටිෙය් ලක්ෂ 6යි. 
 
 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් උත්තරය පිළිගන්න බැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] 
 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අමාත තුමා, හම්බන්ෙතොට වරායට ගැනීෙම් 

බලාෙපොෙරොත්තුව පිට තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොළඹ කී ෙදෙනක් විතර 
පුහුණු කරනවාද? 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අන්න උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
මම ගරු කථානායකතුමාට උත්තර ෙදන්නම්. 
 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාලය තුළ ෙකොළඹ වරායට බඳවා 

ෙගන කී ෙදෙනක් පුහුණු කරනවාද? ඒත් කවුරුවත් නැද්ද? 
 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අන්න ඒකට උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අන්න ෙකොර වුණා. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලාෙග් විනය හදලා ඉන්න 

ෙකෝ. හැසිෙරන්න දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක "ඇති 
හිටියා" ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම්ක "ඉවසුවා ඇති" ෙනොෙවයි ෙන්. 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් ඒ ඇති. 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් වන විට තාක්ෂණ නිලධාරින් 

සහ අෙනකුත් අවශ  කරන ෙසේවයන් සඳහා අවුරුදු 30ට අඩු අය 
මහෙපොළ අභ ාසලාභී ආයතනය මඟින් පුහුණු කිරීම් කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන්ෙග් පුහුණුෙව්දී ඔවුන් 
අෙප් අවශ තාවට ගැළෙපන විධියට ඒ කටයුතු කරනවාද කියලා 
අපි බලනවා. 

ඒ අයට පමුඛතාව ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයට විතරක් ෙනොෙවයි. සියල්ලන් සඳහා ඒ අවශ තාව  
ඉටු කරන්න කටයුතු කරනවා. මැෂින් ෙබදන්ෙන් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිතුෙරන් ඔබතුමා සෑහීමකට පත් 

ෙවනවාද? ඇත්ත කියන්න ෙකෝ;  හෘදය සාක්ෂියට එකඟව 
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කියන්න ෙකෝ.  ඒ උත්තරෙයන් ඔබතුමා සෑහීමකට පත් ෙවනවාද?  
ඔබතුමා උත්තරයක් ෙදන්න ෙකෝ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි දැන්  ඊ ළඟ  පශ්නයට යමු. ඒවා ගැන පසුව කථා කරමු. 

පශ්න අංක 4 -3356/'12- (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා. 

 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම ඒ පශ්නය අහනවා.  අද කෘෂිකර්ම 

ඇමතිතුමා පැමිණ නැහැ. ඒ නිසා ෙමම පශ්නයට පිළිතුර 
ඇමතිතුමාෙගන්ම ලබා ගැනීම සඳහා කල් ලබා ෙදන්න. 

 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා මා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

ධීවර ආම්පන්න ආනයනය : බදු 
மீன்பி  உபகரணங்கள் இறக்குமதி : வாிகள் 

IMPORT OF FISHING GEAR : TAXES 
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5.  ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2):  

(අ) (i) ධීවර යාතා, ධීවර යාතා නිෂ්පාදනය කරන දව , 
ධීවර යාතා එන්ජින්, දැල් වර්ග හා දැල් ආම්පන්න 
නිපදවීෙම් දව  සහ ෙවනත් ධීවර ආම්පන්න 
ආනයනෙය්දී අය කරනු ලබන බදු වර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) ඉහත එක් එක් අයිතමය ෙවනුෙවන් අය කරනු 
ලබන බදු වර්ගවල පතිශතයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மீன்பி ப் படகுகள், மீன்பி ப் படகு உற்பத்திப் 
ெபா ட்கள், மீன்பி ப் படகுக க்கான 
என்ஜின்கள், வைலகள் மற் ம் வைலகைள ம் 
உபகரணங்கைள ம் உற்பத்தி ெசய்வதற்கான 
ெபா ட்கள் மற் ம் ஏைனய மீன்பி  
உபகரணங்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம்ேபா  
அறவிடப்ப கின்ற வாி வைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்,  

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ெபா க்கும் 
அறவிடப்ப கின்ற ஒவ்ெவா  வாி 
வைகயின ம் தங்கள் எவ்வளெவன்பைத ம், 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the types of taxes levied when importing 
fishing vessels or material required for 
building fishing vessels, fishing vessel 
engines, nets and material required for 
making nets and other fishing gear; and 

 (ii) the percentages of each type of tax levied 
when importing each item mentioned 
above. 

(b) If not, why? 

 
 

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්  
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - கடற்ெறாழில், நீரக 
வள லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත්  සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා, 

ධීවරයන්ට විශාල සහනයක් ලබා ෙදනවා කියලා. ධීවරයන්ට අද 
විෙශේෂෙයන් ඉන්ධන සහනාධාරයත් නැතිව ඔවුන්ෙග් කර්මාන්තය 
කර ගන්න- [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සහනාධාරය මාස 
ගණනක් දුන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
මාස ෙදකක් පමා ෙවලා තිබුණා. ඒවාත් එක්ක දැන් දීෙගන 

යනවා.  
 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
දීලා නැහැ.   

  
 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට ධීවරයන් සඳහා ඉන්ධන 

සහනාධාර ලබා දීම ෙහොර කමයකට නවත්වලා තිෙබනවා. 

ෙදනවා කියනවා; ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙදන්ෙන් නැතිවා 
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා, ධීවරයන්ට 
ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන සඳහා අවශ  බදු සහන ලබා ෙදනවා කියලා. 
ෙම් රෙට් ෙවනත් විශාල  ව ාපාරවලට බදු සහන ලබා ෙදනවා. 
දැන් ගැසට් පතයකුත් ඉදිරිපත් වුණා. ඒවා බැලුවාමත් එෙහමයි 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි බිලී ෙකොක්කට, බිලී පිත්තට, දැලට, එන්ජිමට 
-ෙම් හැම එකකටම- විශාල බදු පමාණයක් ගහනවා. එෙහම නම් 
මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් රජය ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි ඉන්ධන 
සහනාධාරයක් දැන් ෙදන්ෙන් නැති ෙකොට ධීවරයන් සඳහා වූ 
ආම්පන්න සඳහා, එන්ජින් සඳහා බදු සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් 
කරනවාද, නැද්ද කියලා. ෙමොකද, ඒක රජෙය් ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ 
කටයුත්ත කරනවාද, නැද්ද? ඒක දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
බදු ෙසේරම අයින් කෙළොත් ආණ්ඩුවට ෙගදර යන්න ෙවනවා. 

[බාධා කිරීමක්] ඒක නිසා අවශ  ෙද්වලට සහන ෙදනවා. ඇම 
සඳහා ෙම් වන ෙකොට- [බාධා කිරීමක්] දැල් සඳහා විතරක් ෙම් වන 
ෙකොට රුපියල් එකසිය ගණනක විතර මුදලක් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට අපි භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරෙගන යනවා, කෘෂි කර්මයට හා සමානව පුළුවන් තරම් සහන 
ෙදන්න. මම එදා මෙග් කථාෙව්දීත් ෙම් ගැන කිව්වා. අෙනක් එක, 
ධීවර බලපතවලට අපි ශත පහක්වත් ගන්ෙන් නැහැ. සියල්ල 
ෙනොමිෙල්යි ෙදන්ෙන්. ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම ෙකෙනකු 
ෙනොකරපු ආකාරයට කිසිම බලපතයක් සඳහා- [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
බලපත ගාස්තුව කීයද?  

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
බලපත ගාස්තුවක් ගන්ෙන් නැහැ කිසිම එකකට.  

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
කලින් කීයද ගත්ෙත්?  

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
කලින් ගත්තු ගණන් මම දන්ෙන් නැහැ. දැනට තිෙබන 

තත්ත්වයයි මම කිව්ෙව්. ෙම් වන ෙකොට සම්පූර්ණෙයන් -සියල්ල- 
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. කිසිම බලපතයකට බලපත ගාස්තුවක් 
ගන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ 

ඉන්ධන සහනාධාර දීලාත් නැහැ. විශාල පශ්නයකට ධීවරෙයෝ 
මුහුණ ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ සහනාධාරය දීලාත් නැති 
තත්ත්වයක් ඇතුෙළේ රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා- [බාධා කිරීමක්] රජය 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා ධීවරයන්ෙග් නිෂ්පාදන ආම්පන්න සඳහා 
සහනයක් ෙදනවා කියලා. බලන්න, මහින්ද චින්තන ධීවර 
අමාත ාංශෙය් පතිපත්ති යටෙත්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් අපි 
අහනවා, ඔබතුමා ධීවරයන් නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරයකු 
ෙවලා සිටිද්දීත් ඇයි ධීවරයන්ට ෙම් සහන ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් 
කියලා. ඔබතුමා කියනවා  බදු නැතිව රට ෙගන යන්න බැහැ 
කියලා. [බාධා කිරීමක්] බදු සහන ෙදන්න ඕනෑ නැති ඒවාට බදු 
සහන දීලා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
ගරු මන්තීතුමා මම කිව්ෙව්- [බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අහන ෙවලාවට අදහස් පකාශ කරන්න යන්ෙන් නැතිව 

පශ්න විතරක් අහන්න. 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය කියන්ෙන් රෙට් 

නිෂ්පාදනය සඳහා දායක වන කර්මාන්තයක්. ඒ කර්මාන්තෙය් 
ෙයදිලා ඉන්ෙන් ඉතාම දුක්ඛිත ජනතාවක්. එෙහම නම් ඇයි ඒ 
නිෂ්පාදන සඳහා දායක වන කර්මාන්තයට බදු නිදහස් කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්? [බාධා කිරීමක්] 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ඉවසීෙමන් අහෙගන ඉන්න. ඊට 

පස්ෙසේ කල්පනාෙවන් උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය කියන්ෙන් රෙට් 

නිෂ්පාදනයට දායකත්වය ෙදන කර්මාන්තයක්. ෙම් රට වෙට්ම 
මුහුද තිෙබද්දී විෙද්ශ රටවලින් මත්ස  නිෂ්පාදන ෙගන්වන්න අද 
අප විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. ෙම් රෙට් ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදමින් ඉතාම දුක්ඛිතව ජීවිතය ෙගවන පිරිසක් ඉන්න ෙකොට, 
ඔවුන්ෙග් ඉන්ධන සහනාධාරයත් නවත්වා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් 
නිෂ්පාදන දියුණු කර ගන්න ෙම් කර්මාන්තයට අවශ  දැල් ටිකට, 
එන්ජින් ටිකට, බිලී පිත්තට, බිලී ෙකොක්කට බදු සහන ෙදන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? ඒක රජෙය් ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ නිසා මා අහන්න 
කැමැතියි- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ඇති. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට පැහැදිලිව කිව්වා අපි ලබන අය 

වැෙය්දී ෙම් සියල්ල සාකච්ඡා කරනවා කියලා. ඔබතුමාත් එන්න, 
අෙප් සාකච්ඡාවලට. අෙප් සාකච්ඡාවලට ඇවිල්ලා ඔය වාෙග් 
අදහස් හා ෙයෝජනා ෙදන්න. අපි ධීවර කර්මාන්තය නන්වන්න 
පුළුවන් තරම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරනවා. ෙම් එක එක ෙද්වල් 
කරන්න කිව්වාම, ඒවා ෙහට උෙද්ට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් 
වැඩ ෙනොෙවයි. සාකච්ඡා කරලා කරන්න ඕනෑ වැඩ. මා ඒකයි 
කිව්ෙව්, දැන් දැල්ලන් සඳහා දීලා තිෙබනවා, තීරු බදු සහන. 
බලපත ගාස්තු අය කරන්ෙන් නැහැ. ඊට අමතරව ඔබතුමාත් 
ෙයෝජනා කරන්න, කට්ටියක් එක්ක ගිහින් ෙබෝඩ් අල්ලා ෙගන 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් නැතුව. මම ඕනෑ තරම් කැප ෙවන්නම්. 
ඔබතුමා එන්න අමාත ාංශයට. ඇවිල්ලා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ කියන්ෙන්, දැනට ෙදන්ෙන් නැහැ. පසුව ෙදන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද? එෙහමද? මටත් කියපු එක ෙත්රුෙණ් 
නැහැ.   

පශ්න අංක 6-3576/'13-(2), ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

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

 
 

 ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල : සුභසාධන නිලධාරින් 
இலங்ைகத் தரகங்கள் : நலன் ாி 

உத்திேயாகத்தர்கள் 
SRI LANKAN EMBASSIES : WELFARE OFFICERS 

  3600/’13 
7. ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය -  (2) : 

(අ) (i) විෙද්ශගත ශී ලාංකික ශමිකයන්ෙග් සුභසාධන 
කටයුතු පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා ශී ලංකා 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් ශී ලංකා 
තානාපති කාර්යාලවලට සුභසාධන නිලධාරින් 
අනුයුක්ත කර ඇති බවත්; 

 (ii) විෙද්ශ රටවලදී විවිධ හිරිහැරයට හා අතවරවලට 
ලක්වන ශී ලාංකික ශමිකයන්ට ෙමම නිලධාරින් 
වැඩිෙදෙනකුෙගන් නිසි ෙසේවයක් ෙනොලැෙබන 
බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සුභසාධන නිලධාරින් පත් කිරීෙම්දී සලකා 
බැලූ සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (ii)  පත් කර ඇති එම නිලධාරින්ෙග් නම් සහ 
ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත තනතුර සඳහා ජාත න්තර නීති රීති 
පිළිබඳවත්, අදාළ රෙට් භාෂාව හා සංසක්ෘතිය 
පිළිබඳවත් දැනුමක් ඇති, සුදුසුකම් සහිත 
නිලධාරින් පිරිසක් පත් කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெவளிநா க க்குச் ெசன் ள்ள இலங்ைக 
ஊழியர்களின் நலேனாம் ைக 
நடவ க்ைககைள ஆராய்ந்  பார்ப்பதற்காக 
இலங்ைக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் 
பணியகத்தினால் இலங்ைகத் தரகங்க க்கு 
நலன் ாி உத்திேயாகத்தர்கள் 
நியமிக்கப்பட் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ெவளிநா களில் பல்தரப்பட்ட  
ன் த்தல்க க்கும் பாதிப் க க்கும் 

உள்ளாகின்ற இலங்ைக ஊழியர்க க்கு 
இவர்களில் ெப ம்பாலான 
உத்திேயாகத்தர்களிடமி ந்  ஒ ங்கான ேசைவ 
கிைடப்பதில்ைல என்பைத ம் 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நலன் ாி உத்திேயாகத்தர்கள் 
நியமிக்கப்ப ம்ேபா  கவனத்திற் 
ெகாள்ளப்பட்ட தைகைமகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) நியமிக்கப்பட் ள்ள ேமற்ப  
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 

கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதவிக்கு சர்வேதச சட்ட திட்டங்கள் 
ெதாடர்பாக ம் சம்பந்தப்பட்ட நாட் ன் ெமாழி 
மற் ம் கலாசாரம் ெதாடர்பாக ம் 
அறிவிைன ம் தைகைமகைள ம் ெகாண்ட 
உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare:  

(a) Will he admit that - 
 (i) Sri Lanka Bureau of Foreign Employment 

has attached welfare officers to Sri Lankan 
Embassies to look into the welfare of the 
Sri Lankan migrant workers; and 

 (ii) the Sri Lankan workers who were subjected 
to various types of mistreatments and 
harassments did not get a proper service 
from many of those officers? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) of the qualifications taken into 

consideration in appointing the aforesaid 
welfare officers; 

 (ii) of the names and the addresses of those 
officers; and 

 (iii) whether steps will be taken to appoint 
qualified officers with a proper knowledge 
about international laws, the language and 
the culture of the relevant country? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්.  

 (ii) නැත. විෙද්ශයන්හිදී විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ පා 
අදාළ තානාපති කාර්යාලවල සහය අෙප්ක්ෂා 
කරන විගමනික ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන්ට 
ඔවුන්ෙග් ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට සියලු 
සහය ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. ෙමයට අමතරව 
කාර්යාංශය ෙවත ෙද්ශීය වශෙයන් විගමනික 
ෙසේවකයන්ෙග් ඥාතීන් විසින් සිදු කරනු ලබන 
පැමිණිලි අදාළ තානාපති කාර්යාල නිලධාරින් 
ෙවත ෙයොමු කර අවශ  සහන සලසනු ලැෙබ්. 
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(ආ) (i) ෙමම තනතුරට පත් කිරීෙම්දී පිළිගත් 
විශව්විද ාලයකින් ලබා ගත් උපාධියක් තිෙබ්ද 
කියා  බලනවා. නමුත් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් ඇතුෙළන් බඳවා ගැනීෙම්දී 
උපාධියක් ෙනොමැති වුණත් එයට සමාන සුදුසුකම් 
සහ කාර්යාංශෙය් වැඩ කිරීෙම් ෙසේවා පළපුරුද්දත්, 
ඊට අමතරව ඉංගීසි භාෂාව සහ තමා ෙසේවයට යන 
තානාපති කාර්යාලය තිෙබන රෙට් භාෂාව පිළිබඳ 
පවීණතාවක් තිබීම අමතර සුදුසුකමක් ෙසේ සලකා 
බලනු ලැෙබ්.  

 (ii) පත් කර ඇති එම නිලධාරින්ෙග් නම් සහ 
ලිපිනයන් ෙම් සමඟ ඇති ඇමුණුෙමහි දක්වා 
තිෙබනවා.  ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

 (iii) ඔව්. මම අමාත ාංශය භාර ගත්තාට පසේසේ 
බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර රාජ තාන්තික 
සබඳතා අංශය මඟින් විෙශේෂෙයන් පවත්වනු ලබන 
ජාත න්තර නීති-රීති හා ආගමික පසුබිම, 
සංසක්ෘතික කටයුතු පිළිබඳ පාඨමාලා සඳහා 
ෙයොමු කර ඒ අවශ  දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය 
කරනු ලබන අතර ඉන් අනතුරුව කාර්යාංශෙය් 
විවිධ අංශ ෙවත ෙයොමු කර පාෙයෝගික දැනුම 
අදාළ නිලධාරින්ට ලබා ෙදනු ලැෙබ්. 

ඒ පාඨමාලාවලින් සමත් වන අයට ඉදිරිෙය්දී  කාර්යාංශය 
ඇතුෙළන් පත්වීම් ලබා දීෙම්දි පමුඛතාව ෙදන්න කටයුතු කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම IOM  සහ  ILO ආයතනත් එක්ක එකතු ෙවලා ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙජෝර්දාන් නගර ෙය්දීත්, ෙම් අවුරුද්ෙද් ලංකාෙව්දීත් 
දැනට පිට රට වැඩ කරන සුබසාධන නිලධාරින් සහ ඒ සුබසාධන 
නිලධාරින් එක්ක ලංකාෙවන් සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න නිලධාරිනුත් 
එක්ක පිට රට ඉන්න විෙශේෂඥයිනුත් ෙගනැල්ලා ඒ පශ්න පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන පාඨමාලා ෙදකක් පැවැත්වූවා.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ෙසේවය කළ 
අරුණි නැමති ෙල්කම්වරිය විෙද්ශ රැකියා ලබා ෙදන මුවාෙවන්, -
ඒ සඳහා ෙපොෙරොන්දු වී - රුපියල් ලක්ෂ ගණනින් අල්ලස් ලබා 
ෙගන තිෙබනවාය කියලා අහු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ රැකියා ලබා 
ගැනීම සඳහා සල්ලි දුන්න අය විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය 
වටලා තිෙබනවා. එතුමිය උසස්වීමක් හැටියට ෙකොරියා එම්බසි 
එකට යැව්වා කියලා මාධ  වාර්තා කර තිබුණා. ඇයට විරුද්ධව 
නීතිමය පියවරක් ගත්තාද, ඇත්ෙතන්ම ඇය ෙකොරියාවට යැව්වාද? 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, website එකක තිෙබන මඩක් 

ෙමතැන කියන එක හරිම අසාධාරණයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
කිසිම ලියා පදිංචි මාධ  ආයතනයක  ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
වාර්තා පළ වුෙණත් නැහැ, ඒ ගැන ෙපොලීසියක වාර්තාවක් 
තිබුෙණත් නැහැ. අෙනක,  website  එකක මඩක් හැටියට එය පළ 
වුණත් මම ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කළා. එතුමිය කිසිම 
ආකාරයකින් එවැනි ෙදයකට සම්බන්ධ ෙවලාය කියලා වාර්තා 
වුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමිය  ෙමහි ෙසේවය කරනවාද, නැත්නම්  

දැන් ෙකොරියාෙව්ද  ෙසේවය කරන්ෙන්? 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන සමෙය්දී එතුමිය ෙසේවය කෙළේ නැහැ. 

නමුත් දැන් එතුමිය ෙසේවය කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙකොරියාෙව්ද, ෙමෙහද? 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙකොරියාෙව්.  
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි ඇය ෙමෙහේ ෙසේවය කරද්දී  ෙකොරියාවට 

යැව්ෙව් ඇයි?  
 

 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම ඔබතුමාට දුන්න පිළිතුෙර්  සඳහන් පරිදිම විෙද්ශ ෙසේවා 

නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ෙසේවය කරන අයෙග් ෙසේවා පළපුරුද්දත් ඒ 
වාෙග්ම ඒ රටට යාෙම්දී ඒ රෙට් කථා කරන භාෂාව පිළිබඳ 
පළපුරුද්දකුත් තිෙබනවා නම් අපි ඒ අයව ඒ රටවලට යවනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එතුමිය අතින් එෙහම කිසිම වංචාවක්, දූෂණයක් සිද්ධ ෙවලා 

නැද්ද? 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
පැහැදිලිවම එෙහම ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා  නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි.  Websitesවල මඩ ගහනවා. ගරු මන්තීතුමනි,  
websitesවල නම් ෙම් දවස්වල අපට විතරක් ෙනොෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්තටත් මඩ ගහනවා. ඒ නිසා  
websitesවල තිෙබන මඩවලට පිළිතුරු ෙනොදිය යුතු වුණත්, ෙම්ක  
website එකක මඩක් හැටියට තිබුණ කාරණයක් වුණත් මම ඒ 
ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වලා බැලුවා. කිසිම ආකාරයකින් එවැනි 
ෙදයකට සම්බන්ධ වීමක් තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් අතුරු පශ්න ඉවරයි. එෙහම තමයි පශ්න අහන්ෙන්. පශ්න 

ෙකටිෙයන් ඇහුවත් පශ්නමයි. අතුරු පශ්න ඉවරයි.  
 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2012 ජනවාරි 1වැනිදා සිට 2012 

ෙදසැම්බර් දක්වා මැද ෙපරදිගින් මළ සිරුරු- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා අතුරු පශ්න හතරක් ඇහුවා. අතුරු පශ්න හතරක් 

ඇහුවා ෙන්. ෙමය සම් පදායයක් ෙවනවා, ඔෙහොම කරන්න ගියාම. 
ඒ නිසා ෙහොඳට පශ්නය අහන්න. ෙදන පිළිතුර අනුව තවත් අතුරු 
පශ්න අහන්න යන්න එපා. මා ෙමතැන ඒවා ගණන් කරනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒ පශ්නයට අදාළව අතුරු පශ්නයක් අහන්නම්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තව එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න ෙදන්නම්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා ෙබොෙහොම සාධාරණ 

කථානායකවරෙයක්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි, 2012 වසෙර් 
ජනවාරි 01 වැනිදා සිට 2012 ෙදසැම්බර් දක්වා මැද ෙපරදිගින් මළ 
සිරුරු  463ක් කටුනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හරහා 
ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ මළ සිරුරු 463න් අවුරුදු 30ට 
අඩු  කාන්තාවන්ෙග් මළ සිරුරු තුන්සිය ගණනක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒවායින් සියයට 75කට ෙහේතුව හෘදයාබාධ කියලා 
තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත් ෙම් අය medical reports 
හරියට අරෙගන තමයි මැද ෙපරදිගට විෙද්ශගත ෙවලා 
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තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මළ සිරුරු කුණු ෙවලා තිෙබනවා. සාක්ෂි 
විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පත්තෙර් තිෙබනවා,  ඒ සමහර මළ 
සිරුරුවල අභ න්තර අවයව කුෙව්ට් රෙට්දී  අතුරුදහන් ෙවලා 
කියලා.  Body parts අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙම් තත්ත්වය ගැන එක දිගට මාධ වලින් 
වාර්තා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් කථා 
කරලා තිබුණා. Toiletsවල වතුරු බිබී අමාරුෙවන්, දුෙකන් තමයි 
ෙම් ශමික කාන්තාවන් ඉන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් ෙසේවය අගය 
කරනවා. තරහකින් ෙනොෙවයි ෙම් පශ්න අහන්ෙන්. මා අහන්ෙන් 
ෙම් වාෙග් එක දිගට මළ සිරුරු එද්දී ෙඩොලර් බිලියන 6ක් 
අරෙගන ෙම් අය විකුණලා වැඩක් තිෙබනවාද කියලායි, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෙම් කාන්තාවන්ෙග් ජීවිත ගැන තිෙබන ආරක්ෂාව 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අහලා තිෙබන මුල් පශ්නයට කිසිම 

අදාළකමක් නැති වුණත් මා ඒ අතුරු පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්නම්. 
ෙමොකද ෙහේතුව ෙමතුමා ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් ෙම් පශ්නය ගැන 
අහපු නිසා. නමුත් ෙම් පශ්නය අතුරු පශ්නයක් හැටියට ෙනොව, 
පශ්නයක් හැටියට ඇහුෙවොත් මට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ සිද්ධිය වාර්තා කරන්න පුළුවන්. මට හරියටම ෙම් 
ෙව්ලාෙව් ෙමතුමා කියන සංඛ ා ෙල්ඛන පිළිබඳව නිවැරදිතාව 
කියන්න බැහැ. ෙමොකද, අතීතය පුරාම  ෙමතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් නිරවද  ෙනොවන නිසා. නමුත් 
වග කිව යුතු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු හැටියට මා හිතනවා 
එතුමා වග කීෙමන් කථා කරන්ෙන් කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට වග කීෙමන් කියන්න පුළුවන්  
2012 ආපු මළ සිරුරුවලින් සියයට 95ක්ම ස්වාභාවික ෙහේතු මත 
ඇති වුණු මරණ බව. ඒ රෙට් මරණ පරීක්ෂණය කරන ෙකො ට ඒ 
මරණ පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ  ෙවන්ෙන් ඒ රෙට් පිළිගත්  
ෛවද වරෙයක්. ෙබොෙහෝ විට ඒ මරණ පරීක්ෂණය කරන 
ස්ථානයට අෙප් තානාපති නිලධාරිවරුනුත් සම්බන්ධ ෙවනවා. 
ෛවද වරෙයකු කිව්වාට පස්ෙසේ මිය යෑමට ෙහේතුව හෘදයාබාධයක් 
කියලා අප ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් ඒ හෘදයාබාධය බෙලන් කවුරු 
හරි ඇති කළා කියලා. එෙහම කියන්න බැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

නමුත් සමහර විට මරණ පරීක්ෂණෙය්දී මරණයට ෙහේතුව 
නිශ්චිතව කිව ෙනොහැකියි, නමුත් ස්වාභාවික ෙහේතුවක් විය හැකියි 
යනුෙවන් කියන අවස්ථා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
එවැනි අවස්ථාවලදී අපි ඒ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව පිළිගන්ෙන් 
නැහැ. එම අවසථ්ාෙව්දී නැවත මරණ පරීක්ෂණයක් කරන්නය 
කියා ඉල්ලීමක් කරනවා. එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
මරණයට ෙහේතුව හෘදයාබාධයක්ය කියලා ඒ රෙට් සිටින පිළිගත් 
ෛවද වරු මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාෙවන් කිව්වාට පස්ෙසේ එය 
පිළිගන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් හැටියට ගරු කථානායකතුමනි, 
විෙද්ශිකෙයක් ලංකාෙව්දී මිය ගිය අවස්ථාවකදී ලංකාෙව් 
ෛවද වරෙයක් ඒ විෙද්ශිකයා පිළිබඳව මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව 
දුන්නාම, ඒ ෛවද වරයාෙග් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව අපි 
පිළිගන්නවා; උසාවිෙයනුත් පිළිගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශරීර අවයව අතුරුදහන් වීම 
සම්බන්ධෙයනුත් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් කිසිම ආකාරයක 
සාක්ෂියක් ඇතිව ෙමවැනි ෙද්වල් කියලා නැහැ කියලායි. හැබැයි 
ගරු කථානායකතුමනි, සාක්ෂියක් ඇතිව කියපු හැම 
අවස්ථාවකදීම විවිධ ආකාරෙය් තාඩන පීඩන, තර්ජන ගර්ජන 
මැද්ෙද් පිට රටවලදීත් අපි ඒවාට විරුද්ධව කටයුතු කරලා අවශ  
කරන සාධාරණය ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා.  

විදුහල්පතිවරුන් සහ අධ ාපන පරිපාලන 
නිලධාරින්: හමුදා තනතුරු 

அதிபர்கள் மற் ம் கல்வி நி வாக 
உத்திேயாகத்தர்கள்: இரா வ பதவிகள் 

PRINCIPALS AND OFFICERS OF EDUCATION 
ADMINISTRATIVE SERVICE : MILITARY RANKS 

 

3719/’13 
9.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා 

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  
(අ) (i) ෙම් වන විට  කර්නල්, ෙම්ජර් හා ෙවනත් හමුදා 

තනතුරු ලබා දී ඇති විදුහල්පතිවරුන්, අධ ාපන 
පරිපාලන නිලධාරින් ඇතුළු පාසල් අධ ාපනයට 
සම්බන්ධ නිලධාරීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අධ ාපනයට සම්බන්ධ නිලධාරින්ට යුද හමුදා 
තනතුරු ලබා දීෙම් අවශ තාව කවෙර්ද; 

 (iii) එම තනතුරු ලබා දුන් අයෙග් නම් සහ ලබා දුන් 
තනතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එම තනතුරු ලබා දීම සඳහා සුදුසස්න් ෙතෝරා 
ගන්නා ලද පදනම කවෙර්ද; 

 (v) එවැනි තනතුරු  පිරිනැමීෙමන් පාසල් 
අධ ාපනයට සිදු වන ෙසේවාව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) தற்ேபா  கர்னல், ேமஜர் மற் ம் ஏைனய 

இரா வ பதவிகள் வழங்கப்பட் ள்ள 
அதிபர்கள், கல்வி நி வாக உத்திேயாகத்தர்கள் 
உள்ளிட்ட பாடசாைலக் கல்வி டன் 
சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) கல்வி டன் சம்பந்தப்பட்ட 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு இரா வ பதவிகைள 
வழங்குவதற்கான ேதைவ  யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறித்த பதவிகள் வழங்கப்பட்ட ஆட்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் வழங்கப்பட்ட பதவிகள் 
அடங்கிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) குறித்த பதவிகைள வழங்குவதற்கு 
தகுதியானவர்கள் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அவ்வாறான பதவிகள் வழங்கப்ப வதன் லம் 
பாடசாைலக் கல்விக்கு ஆற்றப்ப ம் ேசைவ 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  
(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of officials connected with 

school education including principals and 
officers of the Education Administrative 
Service who have been awarded Major, 
Colonel and other military ranks; 

 (ii) the need for awarding military ranks to 
officials connected with education; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) whether a register of those who have been 
awarded the said ranks will be submitted 
inclusive of the names and the ranks 
awarded; 

 (iv) the basis on which suitable persons for 
awarding such ranks were chosen; and 

 (v)  the service rendered to school education as 
a result of awarding such ranks? 

(b) If not, why? 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.   
(අ)    (i)   නිලධාරි තනතුරු 59ක් ලබා දී ඇත. ඇමුණුම 'අ' හි 

දැක්ෙව්. 
   (ii)  පාසල තුළ යුද, නාවික, ගුවන්, ෙපොලිස,් 

තූර්යවාදන හා ශිෂ  භට කටයුතුවලට 
විදුහල්පතිවරුන් ලබා ෙදන දායකත්වය 
ෙවනුෙවන් දිරි ගැන්වීමක් ෙලස ෙමම තනතුරු 
පදානය ෙකොට තිෙබ්. 

  (iii)  ඔව්. පසු ගිය කාලය තුළ දී ලබා දුන් තනතුරු 59 
පිළිබඳ නාම ෙල්ඛනය ඇමුණුම 'ආ' හි දැක්ෙව්. 

 (iv)  අධ ාපන වෘත්තීය සුදුසුකම් හා ෙසේවා කාලය සහ 
ශිෂ  භට කණ්ඩායම් වැනි කියාකාරිත්වයන්ට 
දක්වන ලද දායකත්වයන් පදනම් කර ෙගන ෙමම 
තනතුරු පදානය කර ඇත.  

      ඇමුණුම් 'අ' සහ 'ආ' සභාගත* කරමි. 
  (v)  පාසල් පජාව තුළ චරිතවත් බව, චිත්ත ෛධර්යය, 

කීඩාශීලි බව, ආත්ම විශව්ාසය, සව්යං විනය, පජා 
හැඟීම්, විකමාන්විත හැඟීම්, වගකීම් දැරීම, 
සුහදශීලි බව යන නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය 
කර ජාතිෙය් ෙසේවය සඳහා ෙයදවිය හැකි ඕනෑම 
ජීවන පැවැත්මකට නායකත්වය දිය හැකි සාර 
ධර්මවලින් පිරිපුන් විනයගරුක තරුණ පරපුරක් 
බිහි කිරීම සඳහා දායකත්වය ලබා දීමට 
ෙපළඹවීම. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் : 
   Annexes tabled: 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමා.  මෙග් පළමු වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. කර්නල්, ෙම්ජර් තනතුරු  විදුහල්පතිවරෙයකුට 
ෙහෝ අධ ාපන පරිපාලන නිලධාරි මහත්මෙයකුට ෙහෝ ලබා 
දුන්නාට පසුව, එම විදුහෙල් ඉෙගන ගන්නා ලද දරුෙවකු හමුදා 
ෙසේවෙය් කර්නල් ෙහෝ  ෙම්ජර් තනතුරුවලට වඩා  උසස ්තනතුරු 
ලාභිෙයක් වුෙණොත් එම තනතුෙර්  සිටිමින්  එම දරුවා  පාසලට 
ආෙවොත් - හමුදාෙව්  තිෙබන  නිලයට ගරු කරන විධිය අනුව 
ෙම්ජර් විසින් ඊට ඉහළ තනතුරු දරන තැනැත්තාට  සැලියුට් එකක් 
ගහන්න  ඕනෑ. කර්නල් විසින් ඊට ඉහළ තනතුර  දරන 
තැනැත්තාට   සැලියුට් ගහන්න   ඕනෑ - විදුහල්පතිවරයා ඔහුට 
සැලියුට් ගැසිය යුතු ද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. පාසල තුළ විදුහල්පතිවරයා යුද හමුදාවට  අවශ  පරිදි 

නිල ඇඳුම් පැළඳෙගන නැත්නම් කවර නිලධාරියකු ආවත් 
විදුහල්පතිතුමාෙග් භූමිකාව  තුළ තමයි  එතුමා කටයුතු කළ 
යුත්ෙත්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම  ෙහොඳයි ඒක දැන ගත්ත එක. ෙමොකද දන්නවා ද? 

එතුමන්ලා නිල ඇඳුම් ඇඳෙගන සිටින අවස්ථාත් මා දැක 
තිෙබනවා.  එෙහම නම් එම අවස්ථාවලදී ෙබෝඩ් එකක් ගහන්න 
ෙවයි, අද පාසල තුළ  විදුහල්පතිතුමා ෙම්ජර් ඇඳුෙමන් සැරසිලායි 
ඉන්ෙන්. එම නිසා   ඊට ඉහළ  තනතුරු දරන දරුෙවෝ ඉන්නවා 
නම් ඒ අය අද  පාසලට ඇතුළු වන්නට එපාය කියා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කලින් දන්වලා  ආවා නම් හරි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් තමන්ෙග්  පාසල් 

රාජකාරි කාලය තුළදී  පාසල  තුළ විදුහල්පතිවරෙයක්  නිල ඇඳුම් 
ඇඳෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂ  උත්සව හා  ශිෂ භට කණ්ඩායම් 
කටයුතුවලදී පමණයි  එම  නිල ඇඳුම අඳින්ෙන්. පාසල තුළ යුද 

හමුදා නිල ඇඳුම් ඇඳෙගන කිසිම විදුහල්පතිවරෙයකු ෙසේවය 
කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා හිතන හැටියට ඊට වඩා උචිතයි ගරු කථානායකතුමා ෙදන 

ලද පිළිතුර. ඒක තමයි වඩාත් ෙයෝග   වන්ෙන්. එම පාසෙලන් 
ඉෙගන ගන්නා ලද එවැනි  තනතුරක් දරන දරුෙවකු ඉන්නවා නම් 
කලින්  දැනුම් දීමක්  කරන්න ෙවනවා මා අද දින  පාසලට 
පැමිණීමට නියමිතව තිෙබනවාය කියා. 

මා අහන ෙදවන පශ්නය ෙමයයි.  ඔබතුමා කියනවා ෙන් -
[බාධා කිරීම්]  ෙමොකක් ද අර සීනි ඇමතිතුමාට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
දඟලනවා. ෙමොකද දැන් ෙම්- [බාධා කිරීම්]  ඔබතුමාට මතකද, 
සියයට 10යි  කියා ෙබෝඩ් එකක් අල්ලා ෙගන හිටියා, ෙම් පැත්තට 
ෙවලා. ඔබතුමාට මතකද,  ෙම් පැත්ත ට ෙවලා සියයට 10යි කියා 
ෙබෝඩ් එකක් අල්ලා ෙගන කෑ ගහමින් හිටියා. දැන් ඒ ෙබෝඩ් එක -  
[බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවලා ඉන්න ෙකෝ කරුණාකර.    තනතුරු 
තාන්න මාන්නවලට පැන්නා නම් පැනපු විධියට ඉන්න ෙකෝ. ෙම් 
මහින්දානන්දලා, ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධනලා නම්  පාෙර්  ගිහින් 
ආණ්ඩුව වට්ටලා ඇමතිකම් ගත්ෙත්.   

ෙමතුමා ෙමොනවා කරලාද? පස්ෙසේ ගිහිල්ලා. ලජ්ජයි! ලජ්ජයි! 
පස්ෙසේ ගිහින් තනතුරු ගත්තා නම් අඩුම තරමින් ඒ විධියට ඉන්න 
ෙකෝ, මහත්තෙයෝ. මට පශ්නයක්  ෙනොෙවයි සාලින්ද ඇමතිතුමා; 
මට පශ්නයක්  ෙනොෙවයි මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතුවලට ෙයොමු 

වන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමන්ලා නම් පශ්නයක් නැහැ. ෙම් පස්ෙසේ ගිහින් ඇමතිකම් 

අරෙගන තව කෑ ගහන්නත් එනවා. පස්ෙසේ ගිහින් ඇමතිකම 
ගත්තා නම් ගත්ත විධියට වාඩිෙවලා ඉන්න ෙකෝ මහත්තෙයෝ. 
ලජ්ජයි! ඇ ෙඟ් තරමට ෙමොළය තිබුණා නම් ෙමොන තරම් ෙෂෝක්ද?  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අනවශ  වාද විවාදවල පටලැෙවන්න එපා.   

961 962 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙන් එක එක ඒවා 

කියන්ෙන්. තමන්ෙග් පක්ෂෙයන් පැන්නා නම්, පැනලා ෙමොකක් 
හරි තනතුරක් ගත්තා නම් ගත්ත විධියට ඉන්න එපා යැ. ෙමොනවාද 
ෙම් කියන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්] 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා කලබල ෙනොවී අතුරු පශ්නය අහන්න ෙකෝ.  

 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   
 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා ෙක්න්ති ගන්න එපා.  
 
 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇත්තටම ෙම්වාට ෙක්න්ති යනවා. ෙමතුමන්ලා ෙමොනවා 

කිව්වත් අහෙගන ඉන්න පුළුවන් ෙන්. නැද්ද? අපි එකට පාෙර් ගිය 
කට්ටිය ෙන්. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙමොකක්ද  ෙම් කියන්ෙන්?  

 
 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අෙප් යාළුවා.  
 
 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආ, යාළුවා ෙන්.  
 
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, 

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙප් ඩිලාන් ඇමතිතුමාෙගත් ෙහොඳ යාළුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
දැන් ෙම් පාසල් ගුරුවරුන්ෙග්  වැටුප් විෂමතාව පිළිබඳ පශ්නය 

දිගින් දිගටම අවස්ථා ගණනාවකදීම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිබුණා. නමුත් තවමත් පාසල් ගුරුවරුන්ෙග්  ෙමම වැටුප් 
විෂමතාව පිළිබඳ පශ්නය අවසන් කිරීම සඳහා විධිමත් කියා 
මාර්ගයක් අනුගමනය කර නැහැ. ඒ පිළිබඳ ඉදිරි කියා මාර්ග 
ගනිමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි.  

 
 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අනුර කුමාර දිසානායක ශූරීන් අහපු පශ්නයට පිළිතුර ෙම්කයි.  

ඒ පිළිබඳ ඉතාම විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ති ෙබනවා. 
වෘත්තිය සමිති විශාල සංඛ ාවක් එකිෙනකට ෙවනස් මත රාශියක් 
ඉදිරිපත් කරන නිසා ජනාධිපති ෙල්කම්තුමා විසින් ෙජ ෂ්ඨ 
අමාත වරුන්ෙග් ෙල්කම් මඩිහෙහේවා මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. ඒ කමිටුවට 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම, 
වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිෂන් සභාව හා වෘත්තීය සමිති යන 
අංශවල අදහස් අරෙගන දැන් සාකච්ඡා වට තුනක්, හතරක් 
පවත්වා අවසන් කර තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙදනාෙග් 
එකඟතාෙවන් ගුරු ව වස්ථාව, විදුහල්පති ව වස්ථාව හා 
අධ ාපන ව වස්ථාව නිම කිරීෙමන් පසු ෙම් වැටුප් විෂමතාව 
අවසන් කිරීමට කටයුතු කරනවා.  

 
 
 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳ කාල වකවානුවක් කියන්න 

පුළුවන්ද?  
 
 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම කියා තිෙබනවා උපරිම වශෙයන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට 

ෙපර ෙම් ටික ලබා  ෙදන්න කියලා.  
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පශ්නයක් නිරාකරණය කර 

ගැනීමට අවශ යි. හමුදාෙව් ඒ තනතුරුවලට අදාළ වැටුප ඒ 
විදුහල්පතිවරුන්ටත් ලැෙබනවාද? ඒ දීමනා සියල්ලමත් 
ලැෙබනවාද?  

 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම කිසිම දීමනාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමය ගරු 

තනතුරක් පමණයි ගරු කථානායකතුමනි.  
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

පශ්න අංක 12-2606/'12-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

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

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

 
 
 

රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශයට අයත් ආයතන : රජෙය් වාහන 

பா காப் , நகர அபிவி த்தி அைமச்சின்கீழான 
நி வனங்கள் :  அரச வாகனங்கள் 

INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF DEFENCE AND URBAN 
DEVELOPMENT: GOVERNMENT VEHICLES 

 

 

3357/’12 
15.ගරු පී. හැරිසන් මහතා 

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :   

(අ) (i) රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශයට අයත් ආයතන සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් ආයතනය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

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

 (iv) එම නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති වාහන 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

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

  (ii) එම වාහනවලට ෙගවීම් කරන ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) එම වාහන ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව ෙගවන මුළු මුදල 
ෙකොපමණද;  

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත අමාත ාංශය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන, 

කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සහ 
නිලධාරින්ෙග් පුද්ගලික වාහන ෙවන් කර හඳුනා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) අමාත ාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති ආයතනවලට 
අයත් රජෙය් වාහනවල රාජ  ලාංඡනය සමඟ 
අදාළ ආයතනෙය් නම සඳහන් කර තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பா காப் , நகர அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு 
ெசாந்தமான நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 ( i i )  ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தின் கீ ள்ள 
அரசாங்க வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 ( i ii )  ேமற்ப  நி வனங்களில் அரசாங்க வாகனங்கள் 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள 
உத்திேயாகத்தர்களின் தரங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 ( i v )  ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்களின் 
ேமற்பார்ைவயின் கீ ள்ள வாகனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அைமச்சின் கீ ள்ள நி வனங்களில் 
உள்ள வாடைக அ ப்பைடயில் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள வாகனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வாகனங்க க்கான ெகா ப்பன கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வாகனங்க க்காக வ டாந்தம் 
ெச த்தப்ப ம் ெமாத்தப் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) வாடைக அ ப்பைடயில் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கைள 
பயன்ப த் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் 
யாவெரன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  அைமச்சின் கீ ள்ள அரசாங்க 
வாகனங்கள், வாடைக அ ப்பைடயில் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கள் மற் ம் 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெசாந்த வாகனங்கைள 
ேவ ப த்தி இனம் காண்பதற்கான 

ைறைமெயான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 
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 (ii) ஆெமனின், இ  ெதாடர்பில் விளக்கமளிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

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

 (iv) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of institutions that come under 
the purview of the Ministry of Defence and 
Urban Development; 

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

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

 (iv) the number of vehicles falling under the 
supervision of those officers? 

(b) Will he inform this House - 

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

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

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

 (iv) the officers who use those vehicles obtained 
on rent basis ? 

(c) Will he also state - 

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

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

 (iii) whether the state insignia and the name of 
the relevant institution are engraved in the 
government vehicles that come under the 

Ministry and the institutions coming under 
it; and 

 (iv) if not, the reasons for that? 

(d)  If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) 25 (විසි පහයි)  

 (ii)  18977 (දහඅටදහස ් නවසිය හැත්ත හතයි)   
ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

 (iii) මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් නිලධාරින්. 

 (iv) 2005 (ෙදදහස ්පහයි). 

(ආ)  (i) 3131 (තුන් දහස ්එකසිය තිස ්එකයි.) 

 (ii) රජෙය් පසම්පාදන කියාවලිය අනුව ෙටන්ඩර් 
කැඳවා අඩුම මිල ගණන් යටෙත් මාසික කුලී 
පදනම මත වාහන කුලියට ගනු ලැෙබ්.  

 (iii) රුපියල් මිලියන 1270.1යි. (මිලියන එක්දහස ්
ෙදසීය හැත්තෑවයි දශම එකයි.) 

 (iv) මාණ්ඩලික නිලධාරින් සඳහා ෙමන්ම ආයතනෙය් 
වාහන සංචිතයට ෙයොදා ෙපොදු රාජකාරි පවාහන 
කටයුතු සඳහාද ෙමම කුලී පදනම මත ලබා ගත් 
වාහන ෙයොදා ගැෙන්.  

(ඇ) (i) ෙමම ආයතන වැඩි පමාණයක වාහන ෙවන් කර 
හඳුනා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් ඇත. 

 (ii) හඳුනා ගැනීෙම් කමෙව්දය අනුගමනය කරන 
ආයතනවල රජෙය් වාහනවල ආයතනෙය් නම, 
රාජ  ලාංඡනය සඳහන් කර ඇත. නමුත් එම 
ආයතනවල නිලධාරින්ෙග් පෙයෝජනයට ගනු 
ලබන පුද්ගලික වාහනවල ආයතනෙය් නම, රාජ  
ලාංඡනය සඳහන් කර නැත. 

  යුද හමුදාව තුළ මිලට ගත්, කුලියට ගත්, පවරා 
ගත් ෙලස වාහන කාණ්ඩ 3කට වර්ග කර ඒ අනුව 
වාහන අංක ෙයොදා ඇත.  

 (iii) ආයතන වැඩි පමාණයක වාහන සඳහා හිමිකම් 
ලබන මාණ්ඩලික නිලධාරින් සඳහා ෙවන් කර 
ඇති වාහන හැර අෙනකුත් සියලුම රජෙය් 
වාහනවල රාජ  ලාංඡනය සමඟ ආයතනෙය් නම 
සඳහන් කර ඇත.  

 (iv) ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ආයතන 
කිහිපයක් රෙට් ආරක්ෂාව හා ඍජුවම සම්බන්ධ 
ෙවමින් කියා කරන ආයතන වීම නිසා ඒවාෙයහි 
සිදු වන රාජකාරි කටයුතුවල රහස  භාවය, 
සංෙව්දීතාවය හා ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත 
ආයතනෙය් නම, රාජ   ලාංඡනය ෙයොදා 
ෙනොමැත.  

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.   

 

967 968 

[ගරු පී. හැරිසන්  මහතා] 



2013 ඔක්ෙතෝබර් 08 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

969 970 



පාර්ලිෙම්න්තුව 971 972 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 



2013 ඔක්ෙතෝබර් 08 973 974 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි,  පළමුවන අතුරු පශ්නය මම අහනවා.   

ෙම් වාහනවලට රාජ  ලාංඡනය ෙයොදලා තිෙබනවායි කියලා 
ඇමතිතුමා කිව්වාට, හවසට ෙගෝල් ෙෆේස් එකට ගියාමත්, ඒ 
වාෙග්ම  ඉස්ෙකෝල ඇරුණු ෙවලාවට ගියාමත්, රජෙය් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට හා රජෙය් ආයතනවලට කුලියට ගත්ත 
වාහන සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපෞද්ගලික ගමන් බිමන්වලට 
ෙයොදවනවා අපට  බලාගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාෙගන් මම 
අහන්ෙන් ෙම් සඳහා ෙවන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියලායි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සමහර වර්ගවල රාජ  ලාංඡනය ෙයොදලා තිෙබනවා ගරු 

කථානායතුමනි. සමහර වර්ගවල රාජ  ලාංඡනය ෙයොදන්ෙන් 
නැහැ, ඒ තිෙබන චකෙල්ඛනය පකාරව. ඉතාම සුළු පමාණයක්, 
අවශ තා මත ෙයෙදන රාජ  ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා එවැනි 
රාජ  ලාංඡන ෙයොදන්ෙන් නැහැ.  

 ෙගෝල් ෙෆේස් යාමට නම් ලාංඡන අවශ ත් නැහැ. ෙගෝල් ෙෆේස ්
යන්ෙනත් නැහැ,  ෙගෝල් ෙෆේස ්යන්නට ලාංඡන අවශ ත් නැහැ. 
ෙගෝල් ෙෆේස් -ගාලු මුවෙදොර- යන්ෙන් මුහුද බලන්න ෙන්. ෙවන 
ෙමොකටද?  

 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
රාජ  ෙද්පළ සහ රාජ  වාහන ෙම් විධියට -අයථා විධියට- 

පරිහරණයට ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
කියන්ෙන් ඒක වැළැක්වීමට සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න 
කියලායි. එෙහම නැතුව මම ඔබතුමාෙගන් උත්තරය අහලා 
ෙම්කට අපි ෙදන්නා සෑහීමකට පත් වුණාට මදියි. ඒකට ෙවනම 
වැඩ පිළිවළක් හදන්න කියලායි මම ඉල්ලන්ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අදහසක් විධියට එෙහම ෙදයක් තිෙබනවා නම් එෙහම සකස් 

කිරීමට අපි වාර්තා කරන්නම්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ස්තුතියි. ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 2 - 2946/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (උසස ් අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

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

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ඇලිහත දිය ඇල්ෙලන් ඉදි කරන විදුලි බලාගාරය : 
පාරිසරික හානිය 

அ ஹத்த  நீர் ழ்ச்சியினால் உ வாக்கப்ப ம் 
நீர்மின் நிைலயம் : சுற்றாடல் பாதிப்   

POWER PLANT CONSTRUCTED USING "ELIHATHA" 
WATERFALL : ENVIRONMENTAL DAMAGE 
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3. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා ( ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க- மாண் மிகு த்திக பதிரண  
சார்பாக )   
(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 
වනජීවී  සම්පත්   සංරක්ෂණ   අමාත තුමාෙගන්   ඇසූ  

පශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) දැරණියගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, 
මාලිෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම තුළ පිහිටි, වනජීවි 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත්, සමනල 
අඩවිය සව්ාභාවික රක්ෂිතෙය් පිහිටි ඇලිහත 
නමැති දිය ඇල්ල ෙයොදා ෙගන ෙමගාෙවොට් 
තුනක ධාරිතාවයකින් යුත් කුඩා ජල විදුලි 
බලාගාරයක් ඉදිකරන බවත්; 

 (ii) එම ඉදිකිරීම පාරිසරික අණපනත් උල්ලංඝනය 
කරමින් සිදු කරන බවත්; 

 (iii) එම ජල විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම නිසා දැඩි 
පාරිසරික හානියක් සිදුවන බවට පරිසරෙව්දීන් 
ෙචෝදනා නගන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ඉහත සඳහන් ජල විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා 
නීත නුකූල අවසරය ලබා ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එය ඉදි කරනු ලබන පුද්ගලයාෙග් ෙහෝ 
ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

  (iii) සිදුවන පාරිසරික හානිය සලකා බලා එම විදුලි 
බලාගාරෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු නවතා දැමීමට 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) ெதரணியகல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 
மா ெபாட கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள வனசீவராசிகள் ேபணல் 
திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான `சமனல 
அடவிய' இயற்ைக ஒ க்கத்தில் அைமந் ள்ள 
அ ஹத்த எனப்ப கின்ற நீர் ழ்ச்சிையப் 
பயன்ப த்தி ன்  ெமகாெவாற் 
ெகாள்ளள ைடய சிறிய நீர்மின் 
நிைலயெமான்  நிர்மாணிக்கப்பட்  
வ கின்றெதன்பைத ம்; 
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 (ii) ேமற்ப  நிர்மாணிப்  சுற்றாடல் சட்டங்கைள 
மீறி இடம்ெப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நீர்மின் நிைலயத்ைத நிர்மாணிப்பதால் 
தீவிர சுற்றாடல் பாதிப்  ஏற்ப வதாக 
சுற்றாட யலாளர்கள் குற்றச்சாட் கைள 

ன்ைவக்கின்றனர் என்பைத ம் 
 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ)  (i) ேமற்ப  நீர்மின் நிைலயத்ைத 
நிர்மாணிப்பதற்கான சட்ட ர்வ அ மதி 
ெபறப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) அதைன நிர்மாணிக்கின்ற ஆள் அல்ல  
நி வனத்தின் ெபயர் யா ; 

  (iii) இடம்ெப கின்ற சுற்றாடல் பாதிப்பிைனக் 
க த்திற்ெகாண்  ேமற்ப  நீர்மின் நிைலயத்தின் 
நிர்மாணப் பணிகைள நி த்த நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Wildlife Resources 

Conservation:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a mini-hydropower plant with a capacity of 
three megawatts is being constructed using 
the waterfall called "Elihatha" located in the 
"Samanala Adaviya" Nature Reserve (Peak 
Wilderness Sanctuary) belonging to Wild 
Life Department and situated within 
Maliboda Grama Niladhari Division of 
Deraniyagala Divisional Secretary's 
Division; 

 (ii) the said construction is carried cut in 
violation of environmental laws; and 

 (iii) environmentalists are levelling allegations 
that severe damages are caused to the 
environment due to the construction of the 
said hydropower plant? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether lawful permission has been 
obtained for the construction of the said 
hydropower plant; 

 (ii) of the name of the person or the institution 
constructing the said plant; and 

 (iii) whether action will be taken to stop 
construction of that power plant, 
considering the environmental damage 
caused? 

(c) If not, why? 

 ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී 
සම්පත් සංරක්ෂණ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 
of Wildlife Resources Conservation) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුර මම සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 
   (ii) එම ව ාපෘතිය තාවකාලිකව තහනම් කරන ලදි.  
   (iii)    දනිමි.   
(ආ) (i)  මධ ම පරිසර අධිකාරිෙයන්නීත නුකූල අවසරය 

ලබා ෙගන තිෙබ්.  

 (ii) ෛවද  හර්ෂ සමරවීර මහතා, පෑන් හයිෙඩෝ(පුද්) 
සමාගම  

  (iii)     ෙමම ව ාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පාරිසරික 
හානිය සලකා බලා ෙමම විදුලි  බලාගාරෙයහි 
ඉදිකිරීම් කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දමන ලද 
අතර, ඒ අනුව සිදු කරන ලද පාරිසරික හානිය අවම 
වන ෙලස ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළත්ව ලබා දුන් 
අනුමැතියට දින දීර්ඝ ලබා දීමට මධ ම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් අෙනකුත් ආයතනවල එකඟතාව 
ලබා ෙගන ඒ අනුව කටයුතු කර ඇත.  තවද 
වනජීවී රක්ෂිතෙය් අදාළ ව ාපෘතිය නිසා  සිදු වූ 
හානි පතිපූර්ණය  කිරීම සඳහා මුදල් අයකර 
ගැනීමට වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කටයුතු කර ඇති අතර,  එහි පළමු වාරිකය 
ව ාපෘති ෙයෝජක විසින් වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙගවා ඇත.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 3774/'13-(2), ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා. 

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා ෙව්ලාසනින් ආවා නම් ෙහොඳයි, 

පළමු වටෙය්දීම පශ්නය අහන්න.  

පිළිතුර ෙදන්න. විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා  සභාව තුළ නැත.  
පශ්නයට පිළිතුර සූදානම්ද, ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 

සංවිධායකතුමා? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා 

සභා ගැෙබ් සිටියා. එතුමා ෙකොෙහේ ගියාද දන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
අෙත් පිළිතුර තිබුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක තමයි. පශ්න අහන ෙවලාවට අමාත වරු වග කීෙමන් 

යුතුව කටයුතු කරනවා නම් රටටම ෙහොඳයි.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

  
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைள யிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

"භූ විඥාපන" පීඨ සංකීර්ණය හා නව කීඩා පිටිය : 
සබරගමුව විශව්විද ාලය 

அளைவயியல் விஞ்ஞானபீடத் ெதாகுதி மற் ம் திய 
விைளயாட்  ைமதானம்:  சப்பிரக வ 

பல்கைலக்கழகம் 
BUILDING COMPLEX OF FACULTY OF GEOMATICS AND NEW 

PLAYGROUND : SABARAGAMUWA UNIVERSITY 
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8. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක 
මහත්මිය ෙවනුවට) 

      (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  
ேசனாநாயக்க சார்பாக) 

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Rosy Senanayake) 
උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1) :  

(අ) (i) සබරගමුව විශව්විද ාලෙය් "භූ විඥාපන" පීඨ 
සංකීර්ණය හා නව කීඩා පිටිෙය් ඉදිකිරී ම් කටයුතු 
සිදු කරනු ලැබූ පාර්ශව්ය කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වන විට එම ඉදිකිරීම් කටයුතුවල පමිතිය 
පිළිබඳව ගැටලුවක් මතුව තිෙබ් ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ  සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් 
ආරම්භ කර තිෙබ් ද;    

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) சப்பிரக வ பல்கைலக்கழகத்தின் அளைவயியல் 
விஞ்ஞானபீடத் ெதாகுதி மற் ம் திய 
விைளயாட்  ைமதானத்தின் நிர்மாணப் 
பணிகைள ேமற்ெகாண்ட தரப்பினர் யார்; 

 (ii) தற்ேபா  அந்த நிர்மாணப் பணிகளின் தரம் 
ெதாடர்பாக பிரச்சிைன எ ந் ள்ளதா; 

 (iii) அவ்வாெறனின், அ  சம்பந்தமாக லனாய் 
ெவான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Higher Education:  

(a) Will he state - 

 (i) the name of the party who carried out the 
construction work of the building complex 
of the Faculty of Geomatics and the new 
playground of the University of 
Sabaragamuwa; 

 (ii) whether an issue related to the standard of 
the aforesaid construction work has arisen 
at present; and 

 (iii) if so, whether an investigation into the 
aforesaid issue has been initiated? 

(b)    If not, why? 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

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

 
(අ) (i)  ඉංජිෙන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ ම උපෙද්ශක 

කාර්යංශය (CECB) 

 (ii) එවැන්නක් වාර්තා වී නැත. (ෙමම ව ාපෘතිෙය් 
කළමනාකරණ හා ඉදිකිරීම් කටයුතු අධීක්ෂණය කරන 
ලද්ෙද් රජෙය් ෙගොඩනැගිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසිනි.) 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශය : ඉදිරි 

සංවර්ධන සැලසුම් 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சு : எதிர்கால அபிவி த்தித் திட்டங்கள் 
 MINISTRY OF FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 
DEVELOPMENT : FUTURE DEVELOPMENT ACTIVITIES 
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11.  ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ 
මහතා ෙවනුවට) 

        (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க சார்பாக) 

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Shehan 
Semasinghe) 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) :   

(අ) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ, 

 (i) අලුතින් ඉදි කරන ලද,ඉදි ෙකෙරමින් පවතින, ඉදි 
කිරීමට ෙයෝජිත හා වැඩිදියුණු කරන ලද ධීවර 
වරායන් සංඛ ාව; 

 (ii) අලුතින් ඉදි කරන ලද නැංගුරම් ෙපොළවල්, කරදිය 
හා මිරිදිය ධීවර ෙතොටුපළවල්, අයිස ්යන්තාගාර, 
ශීතාගාර,යාතාංගණ හා දැල් කර්මාන්තශාලා 
සංඛ ාව;   
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 (iii) ධීවර කටයුතු සඳහා අලුතින් ෙයොදවන ලද ධීවර 
යාතා සංඛ ාව; ෙකොපමණද යන්න ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ඉදිරි 
සංවර්ධන සැලසුම් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2005 ஆம் ஆண்  தல் இ வைரயான 
காலப்பகுதிக்குள், 

 (i) திதாக நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள, நிர்மாணிக்கப் 
பட்  வ கின்ற, நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப் 
பட் ள்ள மற் ம் ேமம்ப த்தப்பட் ள்ள மீன் 
பி த் ைற கங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) திதாக நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள நங்கூரமி ம் 
இடங்கள், உவர்நீர் மற் ம் நன்னீர் மீன்பி த் 

ைறகள், ஐஸ் உற்பத்திச்சாைலகள், குளி 
ட்டல் அைறகள், படகு தி த் ம் இடங்கள் 

மற் ம் வைல உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) மீன்பி  நடவ க்ைகக க்காக திதாக 
ஈ ப த்தப்பட் ள்ள மீன்பி க் கலங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம் 

 தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சின் எதிர்கால அபிவி த்தித் திட்டங்கள் 
யாைவ என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development:  

(a) Will he inform this House, separately, of the 
number of - 

 (i) fishing harbours that have been built anew, 
that are being built, that are proposed to be 
built and that have been developed; 

  anchorages, sea water and fresh water fish 
landing sites, ice plants, cold storages, 
shipyards and net manufacturing factories 
which have been built anew; and  

 (ii) new fishing vessels which were deployed 
for fishing activities; from the year 2005 to 
date? 

 (iii) Will he state what future development 
activities have been planned by the Ministry 
of Fisheries and Aquatic Resources 
Development? 

(b)   If not, why? 
 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன ) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne ) 
ගරු කථානායකතුමනි,   ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
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අය වැෙයන්  ඖෂධ සඳහා වැය කරන ලද  මුදල්: 
විසත්ර 

ம ந் க க்கான வர  ெசல த் திட்ட ஒ க்கீ  : 
விபரம் 

FUNDS ALLOCATED FOR MEDICINES IN BUDGET : DETAILS  
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13.  ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு ரவி 
க ணாநாயக்க  சார்பாக) 

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

   ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) 2010, 2011 සහ 2012 යන වර්ෂවලට අදාළව, 
 (i) ඖෂධ සඳහා අය වැය මඟින් ෙවන්කරන ලද මුදල් 

පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඖෂධ සඳහා වැය කරන ලද තථ  මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත කී මුදල් පමාණයන් සත  වශෙයන්ම වියදම් 
කරන ලද වැය ශීර්ෂයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඖෂධ සඳහා මාසිකව වියදම් කරන ලද මුදල් 
පමාණය සහ ඉහත කී මුදල් පවරන ලද ශීර්ෂයන් 
කවෙර්ද;  

 (v) අය වැය මඟින් ඖෂධ සඳහා ෙවන් කරන ලද 
මුදල් පවරන ලද අය වැය ශීර්ෂයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් 
කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2010 - 2012 வைரயான ஆண் களில், 
 (i) வர  ெசல த் திட்டத்தில் ம ந் க க்காக 

ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட ெதாைககைள ம்; 
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 (ii) ம ந் க க்காக உண்ைமயாகச்  ெசலவிடப் 
பட்ட பணத்தின் அளைவ ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெதாைககள் உண்ைமயாகச் ெசலவிடப் 
பட்ட ெசலவினத் தைலப் கைள ம்; 

 (iv) ம ந் க க்காக மாதாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக மற் ம் அப்பணம் மாற்றப் 
பட் ள்ள ெசலவினத் தைலப் கள் ஆகியவற் 
ைற ம்; 

 (v) வர  ெசல த் திட்டத்தில் ம ந் க க்காக 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட பணம் மாற்றப்பட் ள்ள 
வர  ெசல த் திட்ட ெசலவினத் தைலப்  
கைள ம் 

 அவர் தனித்தனியாகக் கூ வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health:  

(a)  Will he state, separately, for the years 2010, 2011 
and 2012 - 

 (i) the amount of  funds allocated for 
medicines in the Budget; 

 (ii) the amounts of  money actually spent on 
medicines; 

 (iii) the Heads under which the aforesaid 
amounts were really spent; 

 (iv) the amount of money that has been spent 
monthly on medicines and to which Heads 
the said money has been transferred; and 

 (v) the Budget Heads to which the money 
allocated for medicines in the budgets have 
been transferred? 

(b) If not, why? 

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ෙසෞඛ  අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - சுகாதார அைமச்சர்) 
(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

985 986 

ඇමුණුම 
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ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් "පිය - පුතු පදනම" මත 
පුහුණුව ලබා ගත් දරුවන් :  රැකියා අවසථ්ා  

 "தந்ைத-பிள்ைள" அ ப்பைடயில் இலங்ைகத் 
ைற க அதிகாரசைபயால் பயிற்சி 

வழங்கப்பட்ேடார் : ெதாழில்வாய்ப் :  
CHILDREN TRAINED  BY SRI LANKA PORTS AUTHORITY ON 

"PARENT-CHILD" BASIS : JOB OPPORTUNITIES 
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14.ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு த்திக பதிரண  
சார்பாக) 
(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Buddhika 
Pathirana) 
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ  පශ්නය  - (1):  

(අ) (i) ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් විශාමික හා 
විශාමයාමට බලාෙපොෙරොත්තු වන  ෙසේවකයින්ෙග් 
දරුවන් "පිය - පුතු පදනම" මත තාක්ෂණ හා 
තාක්ෂණ ෙනොවන පුහුණු කණ්ඩායම් ෙදකක් 
ෙලස බඳවා ෙගන එම ආයතනය තුළ වර්ෂ තුනක 
පුහුණුවක් ලබා දී ඇති බවත්; 

 (ii) එම පුහුණුව ලැබූ අයට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
තුළ රැකියා ලබා ෙනොදීම නිසා ඔවුන් දැඩි 
අසරණභාවයට පත්ව සිටින බවත්; 

 (iii) එම පිරිසට රැකියා ලබා ෙනොදී ෙවනත් අයට 
හිතවත්කම් මත ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් රැකියා 
ලබා ෙදන බවට ෙචෝදනාවක් ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමෙතක් රැකියා ලබා ෙනොදීම ඉහත පුහුණුව 
ලැබූවන්ට කරන බලවත් අසාධාරණයක් බවත්; 

 (ii) එම පුහුණු ශමිකයන්ෙගන් පෙයෝජන ෙනො ගැනීම 
ජාතික අපරාධයක් බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය "පිය - පුතු පදනම" මත පුහුණුව 
ලබා ගත් දරුවන් සඳහා කඩිනමින් සුදුසු රැකියා ලබා දීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபயில் 

ஓய் ெபற்ற மற் ம் ஓய் ெபற எதிர்பார்த் 
தி க்கும் ஊழியர்களின் பிள்ைளகைள "தந்ைத-
பிள்ைள" அ ப்பைடயில் ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த 
மற் ம் ெதாழில் ட்பம் சாராத இ  பயி நர் 
கு க்களாக ஆட்ேசர்த்  இந் நி வனத்தில் 

ன்  வ ட பயிற்சி வழங்கப் பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) இப்பயிற்சி ெபற்ேறா க்கு இலங்ைகத் ைற க 
அதிகாரசைபயில் ெதாழில் வழங்கப் படாைம 
காரணமாக இவர்கள் ெபாி ம் நிர்க்கதி நிைலக்கு 
உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 ( i ii )  இவர்க க்குத் ெதாழில் வழங்காமல் ேவ  
நபர்க க்கு நட்பின் ேபாில் இலங்ைகத் 

ைற க அதிகாரசைபயில் ெதாழில் வழங்கப் 
ப வதாக ஒ  குற்றச்சாட்  இ க்கின்ற  
என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 
( ஆ) (i )  இ வைர ெதாழில் வழங்கப்படாைம குறிப்பிட்ட 

பயிற்சிையப் ெபற்றவர்க க்குச் ெசய் ம் 
ெப ம் அநீதியாகுெமன்பைத ம்; 

 ( i i )  இப்பயிற்சி ெபற்ற ஊழியர்களிடமி ந்  பயன் 
ெபறாைம மிகப் ெபாிய குற்றமாகுெமன் 
பைத ம்;  அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

( இ) இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபயில் தந்ைத மகன் 
அ ப்பைடயில் பயிற்சி ெபற் ள்ள பிள்ைளக க்கு 

ாிதமாக ெபா த்தமான ெதாழில்கைள வழங்கு 
வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways:  
(a) Is he aware that - 
 (i) children, whose parents are either retired 

employees of the Sri Lanka Ports Authority 
or those who are about to retire, have been 
recruited on “parent-child” basis in two 
groups as technical and non-technical 
trainees and a three-year training has been 
given at the aforesaid institution; 

 (ii) they have become utterly helpless as those 
who received the training have not been 
given jobs at the Sri Lanka Ports Authority; 
and 

 (iii) there is an allegation that although the 
aforesaid group has not been given jobs, 
some others are given jobs at Sri Lanka 
Ports Authority based on personal 
relationships? 

(b) Will he admit - 
 (i) that grave injustice has been caused to 

those who received the training by the non-
provision of jobs up to now; and 

 (ii) that non-utilization of the aforesaid skilled 
labourers is a grave crime? 

(c) Will he inform this House whether expeditious 
action will be taken to provide suitable jobs to the 
children who obtained training at Sri Lanka Ports 
Authority on “parent-child” basis? 

(d) If not, why? 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
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(අ) (i) “ඔව්” පුහුණුවක් ලබා දී ඇත.  

  පළමු   අදියර යටෙත්  2004-01-01 දින සිට 2007-
01-15 දින දක්වා විශාම ගනු ලැබූ ෙසේවක මහත්ම  
මහත්මීන්ෙග් 2007-01-01 දිනට වයස අවු: 16ට 
වැඩි හා 25ට අඩු අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ)  සමත් පිරිමි 
දරුවන් ෙවනුෙවන් ක්ෙෂේත එෙකොළහක් (11) 
යටෙත් ෙතවසරක තාක්ෂණික  ෙශේණිගත 
පුහුණුවක් ලබා ෙදන ලදි. 

  ෙදවන අදියර යටෙත් 2005-01-01 දින සිට 2008-
03-14 දින දක්වා  විශාම ගනු ලැබූ ෙසේවක මහත්ම 
මහත්මීන්ෙග් 2008-01-01 දිනට අවු: 16ට වැඩි හා 
28ට අඩු අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සමත් දරුවන් සඳහා 
ක්ෙෂේත ෙදොළහක් (12) යටෙත්   ෙතවසරක  
තාක්ෂණික හා තාක්ෂණික ෙනොවන ෙශේණිලත 
පුහුණුවක්   ලබා ෙදන ලදි.  

 (ii) අනුමතව පවතින කමෙව්දයන් තුළ පුරප්පාඩු ඇති 
තනතුරු සඳහා 2013-08-15 දින සිට ෙමම 
අභ ාසලාභීන් සඳහා නව පත්වීම් ලබා දී ඇත. 
ෙමොවුන් පුහුණුව ලැබූ ක්ෙෂේතයන්ට අදාළව  බඳවා 
ගැනීම් පටිපාටීන්ට අනුකූලව අනුමත ෙසේවක 
සංඛ ාව තුළ මතු වන  පුරප්පාඩු අතුරින් සියයට 
75ක  පතිශතයක් ෙමම පුහුණු වූවන් සඳහා ලබා 
දීමට කටයුතු  සූදානම් කර ඇත.  

  ෙදවන අදියර යටෙත් පුහුණුව ලැබූ කාන්ෂණික 
ෙශේණිගත අභ ෘසලාභීන් ෙවනුෙවන්ද ලිඛිත 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත.  

 (iii) ෙමොවුන් පුහුණුව ලැබූ ක්ෙෂේත යටෙත් බඳවා 
ගැනීම් සිදු කර ෙනොමැත.  

  එනමුදු පුහුණු හා වෘත්තිය  සුදුසුකම්  ලත් 
අත වශ  තනතුරු සඳහා පමණක් පුවත් පත් 
මඟින් අයදුම් පත් කැඳවා පත්වීම් ලබා දී ඇති 
අතර,  එයද ඉතා සීමිත සංඛ ාවක් පමණි. අනුමත 
ෙසේවක සංඛ ාව තුළ  මතු වන පුරප්පාඩු  
ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී ෙමම කමෙව්දයන් 
කියාත්මක කරනු ඇත.  

(ආ) (i) රැකියා  පුහුණුව වරාය අධිකාරිෙයන් ලබා දුන්නද 
ෙමොවුන්ෙගන් පවතින පුරප්පාඩුවලින් සියයට 
75ක පමාණයක් පමණක් ශී ලංකා වරාය                           
අධිකාරිෙය් රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීමට කටයුතු 
කරන අතර, ෙමම පුහුණු පාඨමාලා සඳහා ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය විසින් කිසිදු ෙගවීමක් අය 
ෙනොකළ අතර, පුහුණු කාලය තුළ යැපීම් 
දීමනාවක් සමඟ දිවා ආහාරයද ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය විසින් ලබා දී ඇත.  

 (ii) ෙමම පුහුණු අභ ාසලාභීන්ෙගන් කණ්ඩායමක් 
දැනටමත් වරාය අධිකාරියට  බඳවා ෙගන ඇති 
අතර, ෙමොවුන්ෙග් පුහුණුව මත ෙවනත් රජෙය් ෙහේ 
ෙපෞද්ගලික ආයතනවල රැකියා සඳහ ද ෙයොමු 
වීෙම් ඉඩ කඩ හා අවකාශ ඇත.  

(ඇ) දැනටමත් ෙමම පුහුණුව ලැබුවන් අතරින් කණ්ඩායමක් 
බඳවා ෙගන ඇති අතර, ඒ  ඒ ක්ෙෂේතවල ඉදිරිෙය්දී පවතින 
තනතුරුවල අවශ තාවය මතද බඳවා ගැනීෙම් 
නමෙව්දයන් අනුව කියත්මක වනු ඇත.  

(ඈ) ඉහත “ඇ”හි පිළිතුර ද ෙමයටත් අදාළ කර ගත හැකිය.   
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා 

පශ්නයක් නැගුවා ගැසට් නිෙව්දනය ඉදිරිපත්  කරපු ෙවලාෙව්දී  
එකී ගැසට් නිෙව්දනය මන්තීවරුන්ට ලැබී තිබුෙණ් නැහැ; table 
කරලා තිබුෙණ් නැහැ කියා. පසුව පස් වරු 01.20ට තමයි ෙම් 
පැත්ෙත් ඉන්න මන්තීවරුන්ට ඒ ගැසට් නිෙව්දනය  ලැබුෙණ්.  මම 
ෙම්ක කිව්ෙව් නැත්නම් ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කල්පනා 
කරාවි අපි ඒවා හංගාෙගන 'නැහැ' කිව්වාය කියා.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ. මම ඒ ගැන  පරීක්ෂණයක් කරන ෙලසට උපෙදස් 

දුන්නා.  ඒවා ෙබදා  නැත්ෙත් ෙමොකද කියන කාරණය ගැන 
සමහර විට ෙමතැන ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයට දඬුවම් කරන්නත් 
ෙවනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අපට ඒ  ගැසට් නිෙව්දනය  ලැබුණු ෙවලාව තමයි මම මතක් 

කර කිව්ෙව්.   

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ெபளத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் 

BUDDHIST TEMPORALITIES (AMENDMENT) BILL  

"ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත්  
ෙකටුම්පතකි." 

989 990 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 
කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට  ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා විසිනි. 

2013 ඔක්ෙතෝබර් 22 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  

அைமச்ச மானவர்  சார்பாக, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2013 ஒக்ேராபர் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Prime 
Minister and Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 
read a Second time upon Tuesday, 22nd October, 2013 and to be 
printed. 

 
කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි 

සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත 
விைளயாட் ல் ஊக்கு பதார்த்தப் 

பயன்பாட் ற்ெகதிரான சமவாயம் சட்ட லம் 
CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT BILL 

 
 

"කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට එෙරහි ජාත න්තර 
සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම පිණිස ද;  උත්ෙත්ජක දව  මර්දන  
නිෙයෝජ ායතනයක් ශී ලංකාව තුළ පිහිටුවීම මගින් එකී සම්මුතිය   ශී  
ලංකාව  තුළ කියාත්මක කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස සහ 
ඉහත කී සම්මුති රාමුව තුළ කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව  ගැනීමට 
එෙරහිවීම සඳහා අදාළ ෙද්ශීය නීතිමය යාන්තනයක් නිශ්චිතවම සඳහන් 
කිරීම පිණිස ද: ඒ  හා සම්බන්ධ ෙහෝ ඊට ආනුෂංගික කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
  

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  කීඩා අමාත  ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා  විසිනි. 

2013 ඔක්ෙතෝබර් 22 වන අඟහරුවාදා  ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 

அ த்கமேக அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2013 ஒக்ேராபர் 22. ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Mahindananda Aluthgamage, Minister of 

Sports; to be read a Second time upon Tuesday, 22nd October, 2013 
and to be printed. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

ශී ලංකා බදුකරණ කාර්යායතනය (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக வாிவிதிப்  நி வகம் (கூட் ைணத்தல்) 
(தி த்தம்) சட்ட லம்  

SRI LANKA INSTITUTE OF TAXATION (INCORPORATION) 
(AMENDMENT) BILL 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
"2000 අංක 21 දරන ශී ලංකා බදුකරණ කාර්යායතනය (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 
 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
 

පශන්ය 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 සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත මුදල් හා කම සම්පාදන 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  நிதி, 

திட்டமிடல் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப் 
பட்ட . 

  
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 Finance and Planning for report. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින විෂය අංක 1.  

 
විද ාව හා තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීෙම් 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
விஞ்ஞான ெதாழில் ட்பவியல் அபிவி த்தி 

(தி த்தம்) சட்ட லம் 
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

(AMENDMENT) BILL  
 
 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
[අ.භා. 2.07] 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - ெதாழில் ட்ப, 
ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.   

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙම් අරමුණ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එයට ඉතාමත් පුංචි සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒමයි. 1994 
අංක 11 දරන විද ාව හා තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීෙම් පනත 
මඟින් නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය, 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය සහ ජාතික විද ා පදනම පිහිටුවනු 
ලැබුවා. ඒවාෙය් පධාන විධායක නිලධාරියා හැටියට 
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අධ ක්ෂවරෙයකු තමයි පත් කර තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අමාත ාංශය යටෙත්ම පවතින 1984 අංක 6 දරන ශී ලංකා පමිති 
ආයතනය පනත යටෙත් පිහිටුවලා තිෙබන ශී ලංකා පමිති 
ආයතනෙය් පධාන විධායකවරයා ෙලස කටයුතු කරන්ෙන්ත් ඒ 
වාෙග්ම ජාතික ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ආයතනෙය් 
පධාන විධායක නිලධාරිවරයා ෙලස කටයුතු කරන්ෙන්ත් අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරෙයකුයි. ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය, කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනය සහ ජාතික විද ා පදනම කියන ෙම් ආයතන 
තුනටම දැනට ඉන්න අධ ක්ෂවරයා ෙවනුවට පධාන විධායක 
නිලධාරියා අධ ක්ෂ ජනරාල් හැටියට නම් කිරීම තමයි ෙම් 
සංෙශෝධනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. අපි ෙමම 
සංෙශෝධනය ෙගන එන්න පධාන වශෙයන් ෙහේතු ෙදකක් 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙමම "අධ ක්ෂ" යන තනතුරු නාමය "අධ ක්ෂ  ජනරාල්" 
ෙලස ෙවනස් කිරීම මඟින් එම ආයතනෙය් සම මට්ටෙම් තනතුරු 
අතර ඒක මිතිකභාවයක් ඇති කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ෙමොකද, ෙම් අධ ක්ෂ සහ අධ ක්ෂ ජනරාල් තනතුරු 
සඳහා අෙප් අමාත ාංශය යටෙත්ම තිෙබන ආයතන අතෙර් 
තිෙබන්ෙන් එකම වැටුප් ෙඛ්තයක්. එම නිසා එම ආයතන අතර 
විධායක නිලධාරියාට, පධාන විධායක නිලධාරියාට සම 
තත්ත්වයක් ළඟා කර ෙදන්න ෙමයින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම එම ආයතන අභ න්තරෙය් 
සිටින අයට උසස්වීම් ෙනොමැති වීමත්, එම ආයතනවල පැවැත්ම 
සඳහා අවශ  කරන  විද ාත්මක ඥානය සහිත පිරිස් රඳවා ගැනීමට 
ෙනොහැකි වීමත් නිසා එම ආයතන පවත්වා ෙගන යාමට අද විශාල 
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. අන්න ඒ කාරණා ගැනත් අපි 
ෙමතැනදී අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ පිරිස්වලට ෙම් 
තත්ත්වය ලබා දීම මඟින් ෙම් ආයතනවල තව දුරටත් -දිගින් දිගට- 
රාජකාරි කර ගැනීෙම් හැකියාව ඇති කර ගන්න කටයුතු කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ඒක තමයි අෙප් ෙම් පනත් 
සංෙශෝධනෙය් අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, විද ා හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය ගැන අපි 
කල්පනා කර බලන ෙකොට පසු ගිය කාල වකවානුව මුළුල්ෙල් 
ෙලෝකෙය් නව යුගයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. මුල් 
කාලෙය්දී අපි හඳුනා ගන්නවා, කිස්තු වර්ෂ 1760 වසෙරන් පස්ෙසේ 
ෙලෝකෙය් කාර්මික විප්ලවයක් ඇති වුණා කියලා. එෙහම 
නැත්නම් වාණිජ ආර්ථිකයන් ඇති වීම ආරම්භ වුණා කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඊට ෙපර තිබුණු ආර්ථිකයන් මුල් 
ෙවලා තිබුෙණ් ආසියාව මතයි. ෙලෝකෙය් විශාලතම ආර්ථිකය, 
නිෂ්පාදන රට හැටියට තිබුෙණ් චීනයයි. නමුත් 1760 යුෙරෝපෙය් 
ඇති වුණු  කර්මාන්තකරණය  වාෙග්ම නව නිර්මාණ බිහි වීම 
ආදිය නිසා එංගලන්තය ෙලෝකෙය් කාර්මික විප්ලවෙය් පධාන රට 
බවට -රාජ ය බවට- පත් වුණා. ඒ මුල් යුගෙය්දී ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්න පධාන වශෙයන්ම ලාභ ශමයත් ඒ වාෙග්ම ලාභ සම්පත්ද 
භාවිත වුණා. ඒ අයට විශාල අධිරාජ යන් තිබුණු නිසා වහල් කමය 
ෙයොදා ගන්න හැකි වුණා. ලංකාෙව්ත් ඒ ෙගොල්ලන් ඒක කළා. 
ෙලෝකය පුරාම ඒ සම්පත් ෙයොදා ගැනීම නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ආර්ථික වශෙයන් අෙනක් රටවල් පසුකර යාෙම් හැකියාව 
ලැබුණා. ඒ අනුව කිස්තු වර්ෂ 1820 දී ෙලෝකෙය් ෙලොකුම 
ආර්ථිකය බවට එංගලන්තය පත් වුණා, චීනය පසු කරලා. ඒකට 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නෙවෝත්පාදනයන් -නව උපකරණ බිහි කිරීම්- 
උපෙයෝගී වුණා. ඒ මඟින් ශමෙය් බලය වැඩි කරන්න හැකි වුණා. 
ගරු කථානායකතුමනි, 1820ට පථම නූල් රාත්තලක් හදන්න 
චීනෙය්, ඉන්දියාෙව් පැය ෙදසියයක් වැය වුණා. නමුත් 
එංගලන්තෙය් ජීවත් වුණු යම් යම් නිර්මාණ ශිල්පීන්, -හැග්ගීවර්ස්, 
කාට්රයිට් වාෙග් අය- නව උපකරණ හැදුවාම, පැය 200කින් සෑදූ 
නූල් රාත්තල එක පැෙයන් නිපදවන්නට පුළුවන් වුණා. 200 
ගුණයකින් මනුෂ  ශමෙය් බලය වැඩි කරන්න ඒ 
යන්ෙතෝපකරණවලට හැකියාව ලැබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පළමුෙවනි ෙලෝක මහා 
සංගාමය වන විට නව විද ාත්මක කමෙව්ද ෙගොඩක් වැඩි දියුණු 
ෙවලා, -සන්නිෙව්දනය පැත්ෙතන්, විදුලි බලය පැත්ෙතන්, ඒ 
වාෙග්ම ෙවනත් උපකරණ පැත්ෙතන් සහ විෙශේෂෙයන්ම ෙපොසිල 
ඉන්ධන භාවිත කිරීම පැත්ෙතන්- මිනිස් ශමය ෙවනුවට 
බලශක්තිය ෙයදවිලා ෙලෝකය පුරා ෙයෝධ විප්ලවයක්  ඇති ෙවලා, 
ඒ හරහා බටහිර ෙලෝකය, ෙලෝකෙය් විශාල ආර්ථික බලයක් බවට 
පරිවර්තනය වුණා. ඉන් පසුව ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න තව 
දුරටත් ලාභ ශමයට සහ ලාභ සම්පත්වලට හැකි වුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා යන්ෙතෝපකරණවල ඵලදායිතාව, කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ 
යවන්න අවශ  වුණා. ඒ සඳහා මුල් ෙවලා කටයුතු කෙළේ ජපානය, 
ජර්මනිය වාෙග් රටවල්. ඒ නිසා ඒ ආර්ථිකයන් ඉදිරියට ආෙව් 
ඵලදායීතාව, කාර්යක්ෂමතාව සහ යන්ෙතෝපකරණ වැඩි දියුණු 
කර ගැනීම මඟින්. දැන් ඒ යුගයත් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
අලුත්ම යුගයක් එළැඹිලා තිෙබන්ෙන් නාෙවෝත්පාදනය මඟින්. 
නව නිර්මාණ මඟින් ආර්ථිකය  වැඩිදියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණයයි ෙම් නව යුගය කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
අෙප් රටටත් එය පසු කර යන්න බැහැ. අද නෙවෝත්පාදන මඟින් 
තමයි ආර්ථිකෙය් ඉදිරි පිමි සටහන් වන්ෙන්; ඉදිරියට යන ගමන් 
මඟ තීරණය වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ 
ක්ෙෂේතෙය් කරන ෙයෝධ ආෙයෝජන මඟින් තමයි ඒ ඒ රටවල් ඒ 
ආර්ථික පිමි පැනලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් කලාපෙය් තිෙබන දකුණු 
ෙකොරියාව වාෙග් රටවල් ආර්ථිකෙය් ඒ මහා පිමි පැනලා 
තිෙබන්ෙන් සම්පත් තිබිලා ෙනොෙවයි; ශමය ඉතා විශාල ෙලස 
තිබිලා ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණෙය් කාර්යක්ෂමතාව 
වැඩිදියුණු කිරීමකින් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම නව නිර්මාණ 
මඟින් ඒ අය ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට 
ෙපෙනනවා සන්නිෙව්දන ක්ෙෂේතෙය් දවෙසන් දවස ෙවනස් 
වනසුලු තත්ත්වයක්. අෙප් දුරකථනවල, අෙප් පරිගණකවල, අෙප් 
සන්නිෙව්දන උපාය මාර්ගවල නව ෙවනස්කම් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්ත්, අෙනකුත් ක්ෙෂේතවලත් ෙම් 
ෙවනස්කම් තිෙබනවා. ෙම් ෙවනස්කම් වන්ෙන් විද ාත්මක 
ක්ෙෂේතෙය් විතරක් ෙනොෙවයි. කළමනාකරණ උපාය මාර්ගවලත් 
ෙම් ෙවනස්කම් ඇති ෙවනවා. දහනව වන සියවෙසේ අග භාගෙය් 
ෙෆෝඩ් ෙකොම්පැනිය production line එක පළමුෙවනි වතාවට 
ෙලෝකයට හඳුන්වලා දුන්නා. ඉතාම ෙකටි කලකින්  ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවල් එය අනුකරණය කරමින් එතැනට ගියා. ඉන් පසුව 
ඊට සමාන්තරව ඒ ඒ යුගවල කළමනාකරණ උපකම ෙවනස් 
ෙවමින් වර්ධනය ෙවමින් තිෙබනවා.  

අද ඒ තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් අලුත් යුගයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම නව නිර්මාණ පිළිබඳව, අභ ාවකාශ තාක්ෂණය 
ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව, නැෙනෝ තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම 
පිළිබඳව, ජීව තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව සහ ස්නායුතන්තු 
තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව අලුත් ෙපරමුණු ගණනාවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

අන්න ඒවාට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ ආකාරයට අෙප් විද ා හා 
තාක්ෂණ ක්ෙෂේත, අෙප් විද ාඥයන්, අෙප් විද ාගාර, අෙප් විද ා 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන ෙපළ ගස්වා ගත යුතු වනවා.  

වසර 2016 දී ෙඩොලර් 4,000ක ඒක පුද්ගල ආදායමක් සහිත 
රටක් ෙගොඩ නඟන්න අෙප් රජෙය් ඉලක්කයක් තිෙබනවා. ඒක 
අපට නිකම් කරන්න බැහැ. ෙමොකද, අවට ෙලෝකෙය් සෑම 
රටකටම ඒ වාෙග් ඉලක්ක තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙපරදී වාෙග් 
ෙනොෙවයි, ඉතාම තරගකාරී වටපිටාවක් අපට ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් තරගකාරී වටපිටාෙව් ඉදිරියට යන්න නම්, 
අනිවාර්යෙයන්ම නෙවෝත්පාදනයට මුල් තැන ෙදන්න ඕනෑ. අපි 
ආතර් සී. ක්ලාක් මධ ස්ථානය ගත්තත්,  කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනය ගත්තත්, ජාතික විද ා පදනම ආයතනය ගත්තත්, නර්ඩ් 
ආයතනය ගත්තත් අතීතෙය්දී ෙම් හැම එකක්ම පිහිෙටව්ෙව් යම් 
කිසි නිශ්චිත අරමුණක් ඇතිවයි.  

993 994 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2008 දී අෙප් රෙට් ජාතික පතිපත්තිය අපි සකස් කළා. ඒ 
වාෙග්ම 2010 දී අපි උපාය මාර්ග සකස් කළා. ෙම් නව තත්ත්ව 
යටෙත් ඉදිරි කාලෙය්දී අතිශයින්ම රටට අවශ  කරන නව 
තාක්ෂණ කම ෙමොනවාද, ඒවා වැඩිදියුණු කරන්න ගන්නා කියා 
මාර්ග ෙමොනවාද, ඒ වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම  ඒවා ආර්ථිකයත් 
එක්ක ගැට ගහලා ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
හිතන්න  අපට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

අද රට පුරා විදාතා මධ ස්ථාන 260කට ආසන්න පමාණයක් 
තිෙබනවා. සුළු හා මධ  පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් අතිවිශාල 
පමාණයකට ඒවාෙයන් තාක්ෂණ පහසුකම සැපෙයනවා. නමුත්, 
තාක්ෂණයත් එක්ක වැඩිදියුණු කරපු, තත්ත්වෙයන් ඉහළ ගණෙය් 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා ඉදිරි කාලෙය්දී නිපදවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
අභිෙයෝගය අද අපට තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
නෙවෝත්පාදනකරුවන් අතිවිශාල පිරිසක් අප ළඟ ලියා පදිංචි 
ෙවලා සිටිනවා. පාසල් දරුවන් අතරින් පමණක් 600කට ආසන්න 
පිරිසක් අපට සිටිනවා. ඒ නෙවෝත්පාදකයන් ව වසායකයන් බවට 
පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන අභිෙයෝගය අපට තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා අපට ෙම් ආයතනවල ෙවනස්කම් අවශ යි; ෙම් ආයතන 
පුළුල් කිරීම අවශ යි; ෙම් ආයතනවලට අවශ  කරන, ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට අවශ  කරන අධ ක්ෂවරු, විධායක 
අධ ක්ෂවරු පත් කර ගැනීමක් අපට අවශ යි. ඒ සඳහා දරන  එක 
පුංචි පයත්නයක් විධියට තමයි අපි ෙම් පනතට ෙම් සංෙශෝධනය 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. අනාගත අභිෙයෝගය ජය ගන්න, ෙම් 
තරගකාරී ෙවෙළඳ ෙපොළ ජය ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයට ෙම් 
රෙට් ආයතන ෙපළ ගැස්වීමයි ෙමහි අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි එකක් මතක තියා ගන්න ඕනෑ. කාලයක් එංගලන්තෙය් 
තිබුණු ඉතාම කුඩා සුළු හා මධ  පරිමාණ කර්මාන්ත තමයි පසුව 
ෙලෝකෙය් මහා කර්මාන්ත බවට පත් වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
රෙට්ත් තිෙබන ෙම් කුඩා කර්මාන්ත අනාගතෙය්දී මහා පරිමාණ 
කර්මාන්ත ෙනොවුණත්, විෙශේෂ ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ඉලක්ක කර 
ගත් කර්මාන්ත බවට පරිවර්තනය වන්න නියමිතයි. අන්න ඒ 
තත්ත්වයට ෙකොෙහොමද ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ සකස් කරන්ෙන් 
කියන එක අද අපි බලන්න ඕනෑ. 

ඒ කාලෙය් අෙප් රෙට් තිබුෙණ්, අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙලෝකෙය් හැම තැනකම තිබුෙණ් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමයි. ඒ 
භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඕනෑ තරම් මිනිස්සු හිටියා. අපි ඒකට කියනවා 
"sales" කියලා. ෙවෙළඳාමක් විතරයි එතැන සිද්ධ වුෙණ්. හැබැයි, 
ඊට පස්ෙසේ marketing කියලා අදහසක් ආවා. ඒ ෙමොකක්ද? 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ ඒ භාණ්ඩය පිළිබඳ විෙශේෂ උත්ෙත්ජනයක් 
ඇති කරලා, ඒ භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට සැලැස්වීමක් කළා, 
ෙවෙළඳ ෙපොළ උපාය මාර්ග මඟින් සහ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කළමනාකරණය මඟින්.  අද තත්ත්වය තමයි පාරිෙභෝගිකයාටම 
උචිත ෙවච්ච, පාරිෙභෝගිකයාම ඉලක්ක කර ගත් භාණ්ඩ නිපදවීම. 
ඒ හැකියාව අද ලැබිලා තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි. 
උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත්, ඉදිරි කාලෙය්දී ෙයෝධ 
විප්ලවයක් ඇති වීමට නියමිත තාක්ෂණයක් තමයි 3D printing 
කියන එක. ෙම් 3D printing යන්තය මඟින් අද ඕනෑම ෙදයක්, 
ඕනෑම උපකරණයක්, ඕනෑම භාණ්ඩයක් photocopy එකක් 
ගහනවා වාෙග් - photocopy එකක තිෙබන්ෙන් 2D printing 
විතරයි,  ද්විමාන විතරයි- නිර්මාණය කිරීෙම් හැකියාව ළඟා කර 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ මඟින් අපට පුළුවන් පාරිෙභෝගිකයාට අවශ  
කරන උපාංගවලින් යුතු භාණ්ඩයම නිෂ්පාදනය කරන්න.  අනාගත 
ෙලෝකෙය්දී ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා කාර් එකක් ෙතෝරා ගන්න, 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා භාණ්ඩයක් ෙතෝරා ගන්න අවශ  නැහැ. 

මට ඕනෑ වාහනය, මට ඕනෑ  භාණ්ඩයම නිපදවා ගැනීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා. ඒක ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අනාගතෙය් ඇති 
ෙවමින් තිෙබන ෙයෝධ විප්ලවයක්. ඒ විප්ලවය, ඒ ඇති ෙවමින් 
තිෙබන  ෙවනස්කම් මඟ හැර යන්න ශී ලංකාවට බැහැ. ශී ලංකාව 
ඒක තුළ අනිවාර්යෙයන්ම තරග කළ යුතු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි සංචාරක ක්ෙෂේතය 
ගත්ෙතොත්, ඒ කාලෙය් කාමර 500, 1,000 වාෙග් විශාල -ෙයෝධ- 
ෙහෝටල් ඉදි කිරීම තමයි රැල්ල හැටියට තිබුෙණ්. නමුත් පසුව ඒක  
ෙවනස් ෙවලා boutique hotels ඇති වුණා. අපි කියන්ෙන් 
"boutique hotels" කියලා. සීමාසහිත පිරිසකෙග් අවශ තා ඉටු 
කරන, ඉතාම ඉහළ ගණෙය් පහසුකම් සපයන, විෙශේෂ 
තත්ත්වයන් සහිත ෙහෝටල් පද්ධති ඇති වුණා. ඒ විදියට 
අනාගතෙය්දී මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ෙවනුවට විෙශේෂ අවශ තා, 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ඉලක්ක කර ගත් කර්මාන්ත සහ ෙසේවා 
ඇති වීමට නියමිතයි. අන්න ඒ අවශ තාව සපුරන්න, අන්න ඒ 
ඉලක්කය සපුරන්න අෙප් විද ාත්මක ෙසේවය, අෙප් ඉංජිෙන්රුමය 
පැත්ත, අෙප් පර්ෙය්ෂණ පැත්ත සූදානම්ද කියන අභිෙයෝගය තමයි 
අප ඉදිරිෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒක ජය ගැනීම සඳහා අවශ  කරන 
ආයතනික පතිසංවිධානයක් හැටියට තමයි අපි ෙම් පනත 
සංෙශෝධනය කරලා අධ ක්ෂ ජනරාල් කියන පදවි ආතර් සී. 
ක්ලාර්ක් ආයතනයටත්, කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයටත්,  ජාතික 
විද ා පදනමටත් එකතු කෙළේ. 

අපි ආතර් සී. ක්ලාර්ක් මැතිතුමා අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙම් ෙලෝකය හිතන්නත් කලින්  1945 දී එතුමා තමයි චන්දිකා 
තාක්ෂණෙය් තිෙබන වැදගත්කම ගැන කල්පනා කෙළේ. 

ඒ කාලෙය්දී අහසට චන්දිකාවක් යවා තිබුෙණ් නැහැ; 
චන්දිකාවක් යවන කමයක් ගැන හිතලා තිබුෙණත් නැහැ. නමුත් 
එදා එතුමා විද ාත්මක පතිකාවක් ලිව්වා, ඒ පති කාෙවන් ෙපන්වා 
දුන්නා, පධාන චන්දිකා තුනක් පෘථිවිය වෙට්ට හැතැප්ම 20ක් 
ඈතින් ස්ථානගත කරන්න පුළුවන් නම් ෙම් මුළු  ෙලෝකයම 
ආවරණය කරන්න පුළුවන් කියා. එතුමාෙග් විප්ලවවාදී අදහස 
තමයි පසුව ෙයෝධ තාක්ෂණික විප්ලවයක් බවට -චන්දිකා 
තාක්ෂණය මඟින්- පත් වුෙණ්. පුංචි අදහසක් රට තුළ අති විශාල 
විප්ලවයක් ඇති කළා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එතුමාෙග් 
නමින් බිහි කර තිෙබන ආතර් සී. ක්ලාක් මධ ස්ථානය මඟින් 
එවැනි නවීකාරක තාක්ෂණයන් ඉදිරි කාලෙය්දී ඉදිරියට ෙගන 
යන්න. ඒකට අපට තිෙබන පධාන බාධාව අෙප් ක්ෙෂේතවල වැටුප් 
සහ අෙනකුත් පුහුණුව නැති වීම. ඒ නිසා අද ෙම් රෙට් අපි  විශාල 
පශ්නයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අපි බිහි කරන විද ාඥෙයෝ, අපි 
බිහි කරන ඉංජිෙන්රුෙවෝ, අපි බිහි කරන නිර්මාණශීලීන් රට 
ඇතුළත රඳවා ගැනීෙම් ගැටලුවක්; ෙම් රටට ඔවුන්ෙග් ෙමෙහවර  
ලබා ගැනීෙම් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ ගැටලුවලට ආයතනික 
විසඳුම් ෙසොයා ගැනීෙම් එක පියවරක් හැටියට තමයි අපි ෙම් 
විද ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනය මඟින් ආහාර ක්ෙෂේතෙය් පර්ෙය්ෂණ විශාල 
පමාණයක් කර තිෙබනවා. අද තායිලන්තය වාෙග් රටවල් ආහාර 
ෙක්න්දයක් බවට; ආහාර පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ කරන, ආහාර  
පලතුරු ඉදිරියට  ෙගෙනන පර්ෙය්ෂණ ෙක්න්දයක් බවට  පත් කර 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒවා නිපදවන ෙක්න්දයක් බවට 
තමන්ෙග් රට පත් කර තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් කුස්සිය එෙහම 
නැත්නම් ෙලෝකෙය් ආහාර නිපදවන තැන බවට තායිලන්තය පත් 
කර තිෙබනවා. ඝර්ම කලාපෙය් රටක් හැටියට, විශාල ෛජව 
විවිධත්වයක් තිෙබන රටක් හැටියට, ආහාර විවිධත්වයක් තිෙබන 
රටක් හැටියට, පලතුරු විවිධත්වයක් තිෙබන රටක් හැටියට අපට 
අෙප් පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතෙයන් ආහාර ක්ෙෂේතෙය් ෙයෝධ ඉදිරි 
පිම්මක්   පනින්න පුළුවන්. ඉදිරි කාලෙය්දී -ලබන වසෙර්දී- 

995 996 
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මාලෙබ් පිහිටුවන නව පර්ෙය්ෂණාගාරය මඟින් අෙප් රට ඇතුළත 
ආහාර ක්ෙෂේතෙය් විශාල විප්ලවීය පරිවර්තනයක් ඇති කරන්න; 
ආහාර පිළිබඳව ෙලොකු පිම්මක් අෙප් සමාජය තුළ ඇති කරන්න; ඒ 
මඟින් සුළු හා මධ  පරිමාණ කර්මාන්ත අති විශාල පමාණයකට 
අවශ  කරන ජවය ලබා ෙදන්න අපි කල්පනා කරනවා.  

අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ, ෙම් රටට ඇපල්, මිදි 
වැනි විෙද්ශීය පලතුරු රුපියල් බිලියන 4කට වැඩි පමාණයක් 
වාර්ෂිකව ෙගන්වනවා. ෙම් පලතුරුවලට තරගයක් ෙදන්න 
පුළුවන්, එම පලතුරුවලට වඩා ෙහොඳ ගුණාත්මකභාවයක් තිෙබන  
පලතුරු අතිවිශාල පමාණයක් රට තුළ අපෙත් යනවා. ෙම් 
පර්ෙය්ෂණ කියාවලියන් මඟින් අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා, ෙම් 
පිළිබඳව ඉදිරි පිමි සකස් කරන්න. අපි විෙශේෂෙයන්ම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඉදිරි කාලෙය්දී  කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනය වැනි ආයතන මඟින් ආහාර ක්ෙෂේතෙයන් උදාර 
ෙමෙහවරක් ඉටු කරන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් හිටපු කීර්තිධර 
විද ාඥෙයකු ෙග් මැදිහත් වීෙමන් -අෙප් කුලසිංහ මැතිතුමා, 
මහාචාර්ය ෙක්.ෙක්.වයි.ඩබ්ලිව්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා ආදීන්ෙග් 
මැදිහත් වීෙමන්- තමයි නර්ඩ් ආයතනය බිහි වුෙණ්. එම ආයතනය 
මඟින් පසු ගිය කාලෙය් සිවිල් ඉංජිෙන්රු ක්ෙෂේතෙය් කාර්මික 
ඉංජිෙන්රු ක්ෙෂේත ෙය්  විෙශේෂෙයන්ම ෙකොන්කීට් නිර්මාණ 
පැත්ෙතන් විශාල ෙමෙහවරයන් පමාණයක් ෙම් රෙට් සිදු කළා. 
නමුත් ඒ ආයතනය ඉන් එහාට ෙගන යන්න, ඉන් ඔබ්ෙබ් තිෙබන 
නව තාක්ෂණයන් වැඩිදියුණු කරන්න තවම ෙයදවුෙණ් නැහැ. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ ආයතනය ඉන් 
ඔබ්ෙබ් වූ තාක්ෂණයන් දියුණු කරන්න; ඉන් ඔබ්ෙබ් වූ අලුත් 
තාක්ෂණයන් මැදිහත් කර ගැනීෙම් කියාවලියකට ෙගන යන්න.  

ෙලෝකය පුරා ඇති වී තිෙබන නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකය දියුණු 
කර ගැනීම සඳහා නව නිර්මාණ මඟින් ලැෙබන ශක්තිය ළඟා කර 
ගන්න නම් අෙප් විද ාත්මක ආයතන ව හාත්මකව 
පමාණාත්මකව ෙවනස් විය යුතුයි. විද ාත්මක ක්ෙෂේතයට 
ෙකෙරන ආෙයෝජනය සාෙප්ක්ෂව වැඩි දියුණු කර ගත යුතුයි. 
අපට තිෙබන ආෙයෝජන ඉතාම අඩුයි. ෙම් අභිෙයෝගය අනාගතෙය්  
ජය ගන්න නම් එම තත්ත්වය අපි වැඩිදියුණු කර ගත යුතුයි.  ඒ 
නිසා ස්ථාවර ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟා කර ගන්න අනිවාර්ෙයන්ම 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්, කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් 
නවීකාරකභාවය, ගුණාත්මකභාවය, නෙවෝත්පාදන තත්ත්වය 
ශක්තිමත් කර ගත යුතු ෙවනවා. අන්න ඒ සඳහා තමයි අපි ෙම් 
ආයතනික ෙවනස්කම් සිදු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ලබන වසෙර් සිට තුන් අවුරුදු සැලැස්මක් 
යටෙත් තීරණාත්මකව වැඩිදියුණු කළ යුතු තාක්ෂණයන් 
පමාණයක් හඳුනා ෙගන එම තාක්ෂණයන්  වැඩිදියුණු කර ගැනීම 
සඳහා අෙප් පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කරලා  ජාත න්තර ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළත් ඒ වාෙග්ම ජාතිකමය ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇතුළතත් 
නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟා ගැනීෙම් ඉලක්කයට 
යන්න.  

ඒ වාෙග්ම අද ෙලෝකය පුරා ඇති ෙවමින් තිෙබන නව කාර්මික 
විප්ලවය දිහා බලන්න. විෙශේෂෙයන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතෙය්, පරිගණක ක්ෙෂේතෙය්, ඒ වාෙග්ම නැෙනෝ තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතෙය්, නැෙනෝ තාක්ෂණෙය් ඊළඟ පියවරයන් හැටියට 
ගැෙනන ඊටත් වඩා සියුම් quantum විද ාවන් එක්ක එළෙඹන ඒ 
අලුත් තත්ත්වයන්හි, ඒ වාෙග්ම ජාන තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය්, ස්නායු 
තන්තු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් -ෙම් හැම ක්ෙෂේතයකම- අලුත් 
තාක්ෂණයන් කැටි කර ගන්න පුළුවන් පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථාන අප 
රෙට් ඇති විය යුතුයි. ඒ මඟින් නව කාර්මික විප්ලවයකට අවශ  
කරන පසු බිම, පදනම රට තුළ දැමිය යුතුයි. අන්න ඒ සඳහා තමයි 
අපි ෙම් පනතට ක රන ෙම් ව හාත්මක ෙවනස. එදා 1994 ෙමම 
පනත ෙගන ආ අවස්ථාෙව් තිබුණු තත්ත්වයන් ෙනොෙවයි ඊට 
අවුරුදු 20කට පස්ෙසේ, එනම් අද රෙට් තිෙබන්ෙන්. අපට අලුත් 
ෙවනස්කම් අවශ  ෙවනවා ඉදිරිෙය්දී ෙම් ආර්ථික ජයගහණ, 
සමාජ ජයගහණ ළඟා කර ගන්න. ෙමොකද, අෙප් රටට, අපට 
තිෙබන වැදගත්ම සම්පත තමයි නිදහස් අධ ාපනය, ඒ නිදහස් 

අධ ාපනය තුළින් මතු ෙවලා තිෙබන නිර්මාණ ශීලි, හැකියා 
පූර්ණ අෙප් දරු පරපුර සහ අෙප් තරුණ පරපුර. ඒ අයට ෙම් 
සමාජය ජය ගැනීම සඳහා අවශ  කරන ඒ නෙවෝත්පාදන ශක්තිය 
ලබා ෙදන්න නම් ආයතන අවශ යි, පර්ෙය්ෂණාගාර අවශ යි, ඒ 
සඳහා පහසුකම් අවශ යි. ඒ සියල්ල වැඩිදියුණු කර ගැනීම තමයි 
අප ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් එක අරමුණක් හැටියට සලකන්ෙන්. 
අපි ඉදිරි කාලෙය්දී තවදුරටත් ෙම් ක්ෙෂේත සියල්ල ආවරණය 
කරගත්තු ෙවනස්කම් ගණනාවක් මඟින් අෙප් රෙට් විද ාත්මක 
ක්ෙෂේතෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික හා සංවර්ධනමය ක්ෙෂේතවලත් 
ෙවනස්කම් ඇති කර ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාෙග් 
සහෙයෝගය ෙම් ජාතික පතිපත්තිය, ජාතික ඉලක්කය ජය ගැනීම 
සඳහා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. ඉන් පසුව ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමාෙග් කථාව.  

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு 
ேகசு  சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.27] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 

පිළිබඳව, එහි පරමාර්ථ පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. ඒ 
පරමාර්ථ පිළිබඳව අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට අෙප් සහාය ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අමාත තුමා සඳහන් 
කළා ඉතාම වැදගත් කරුණු කීපයක්, ෙම් රෙට් කාර්මික හා 
තාක්ෂණික සංවර්ධනය පිළිබඳව. ෙලෝකෙය් ජාතියක්, රටක් දියුණු 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ රට ඒ ජාතිය දියුණු වීම සඳහා කාර්මික 
සංවර්ධනය පමුඛ අවශ තාවක් විධියට හඳුනාෙගන තිෙබනවා. අපි 
ඒක දැක්කා, එක් අතකින් කාර්මික විප්ලවය හරහා එංගලන්තය 
පමුඛ යුෙරෝපෙය්ත්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එය ඇෙමරිකානු 
මහාද්වීපයටත්,  ඒ ඓතිහාසික රටාව ෙවනස් ෙවලා ඉන් පසුව එය 
නැවත ආසියාවටත් ඇවිල්ලා අද කාර්මික දියුණුෙව් මුල් තැන 
බවට ආසියාව පත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් එවැනි අවස්ථාවක අෙප් 
රට -ශී ලංකාව- ජාතියක් විධියට ඉදිරියට යද්දී ෙම් රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනය පිළිබඳව, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් දියුණුව පිළිබඳව 
අත වශ  වූ, මූලික වූ කරුණක් හැටියට අපට ෙම් රෙට් 
තාක්ෂණික දියුණුව හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්. හැබැයි රටක් 
තාක්ෂණික වශෙයන් දියුණු ෙවන්න නම්, ඒ තාක්ෂණික දියුණුව 
අත් පත් කර ගන්න නම් එක අතකින් තාක්ෂණය රෙට් අධ ාපනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තුළ පමුඛ කරුණක් වශෙයන් හඳුනා ගත යුතුව තිෙබනවා. එක 
අතකින්, පාසල් අධ ාපනය තුළ තාක්ෂණය පමුඛ විය යුතුයි.  

අෙනක් අතට, විශ්වවිද ාල සහ කාර්මික විද ාල මට්ටෙම්, 
වෘත්තීමය මට්ටෙම් අධ ාපනය තුළ තාක්ෂණය සහ ඒ හා 
සම්බන්ධ අෙනකුත් විද ා පිළිබඳ පමුඛතාවක් දිය යුතුයි. හැබැයි 
ෙම් සියල්ලට වඩා අෙප් රට මුහුණ දී තිෙබන පධානතම 
අභිෙයෝගය තමයි, රෙට් තිෙබන අෙනකුත් මූලික පශ්න හමුෙව් 
තාක්ෂණික දියුණුව, ඉංජිෙන්රුමය අධ ාපනය සහ ෙපොදුෙව් විද ා 
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් රෙට් තිෙබන ආෙයෝජනය ෙකොපමණද 
කියන කාරණය. ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රට ෙමම 
කරුණට අදාළව ලබා දිය යුතු පමුඛත්වය හා සලකන ෙකොට ෙම් 
රෙට් විද ාව හා තාක්ෂණය ෙවනුෙවන් පසු ගිය අය වැෙයනුත්, 
ඉන් ෙපරත් කරලා තිෙබන ආෙයෝජනය ඉතාම අල්ප 
ආෙයෝජනයක්. මා දන්නවා පාසල් අධ ාපනය තුළට 
තාක්ෂණෙව්දය විෂයයක් වශෙයන් හඳුන්වා ෙදන්න රජය කටයුතු 
කර තිෙබන බව. ඒක ඉතා වැදගත් ෙදයක්. ඒක සුදුසු ෙදයක්. 
හැබැයි පාසල් අධ ාපනයට උසස් ෙපළ මට්ටෙම්දී තාක්ෂණෙව්දය 
විෂය ධාරාව හඳුන්වා දුන් පමණකින්ම ෙම් රටට ඉතා ඉක්මනින්ම 
අවශ  කරන ඒ පිම්ම පැන ගන්නට අවශ  ශක්තිය, ෛධර්ය 
ලැෙබනවාද කියන කාරණය අප කල්පනා කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් පාසල තුළ 
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව උගන්වන්න තිෙබන ෙලොකුම 
පශ්නය තමයි, ඒ පිළිබඳව පවීණත්වයක් සහිත ගුරුවරු නැතිකම. 
එෙහම පවීණත්වයක් ඇති අය පාසලක ගුරුවරෙයකු හැටියට 
ලබන ඒ අවම වැටුපට වැඩ කරන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය 
සාධාරණව කල්පනා කර අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
යම් විෂයයක් ඉගැන්වීමට අවශ  සුදුසුකම් සහ උනන්දුව සහිත, 
ඉගැන්වීෙම් දක්ෂතාව සහිත ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව 
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව ඉගැන්වීම භාර ගත් පාසල්වල අද 
ගැඹුරු පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් 
රෙට් කාර්මික විද ාල සහ අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාලවල 
ඉන්ජිෙන්රුමය විෂයයන් ඉගැන්වීම සඳහා සිටින ආචාර්ය 
මණ්ඩලය ඉතාමත්ම අඩුයි. කිසි ෙසේත්ම අවශ තාවට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ දක්ෂ, සුදුසුකම් සහිත, 
උනන්දුවක් සහිත ආචාර්යවරුන් රට තුළ රඳවා ගැනීමට අප 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. බුද්ධි ගලනය ෙම් ක්ෙෂේතයට 
අදාළව ඉතාමත් බරපතළව බලපා තිෙබනවා. ෙමොකද, නියම 
සුදුසුකම් තිෙබන, ගැළෙපන උපාධි තිෙබන, ඒ වාෙග්ම අදාළ 
තාක්ෂණෙව්දයන්, ඉන්ජිෙන්රුෙව්දයන් පිළිබඳව නිපුණතාව 
තිෙබන කිසිවකු අඩු පඩියකට, අඩු පහසුකම් යටෙත් රට තුළ වැඩ 
කිරීෙම් මාර්ගය ෙතෝරා ගන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ෙග් පවුෙල් කටයුතු 
පිළිබඳ පීඩනය එන විට, දරුවන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව සැක 
සංකා මතු වන විට ඔවුන් ෙතෝරා ගන්ෙන් වඩා පහසුකම් සහිත 
රටක ෙසේවය කිරීෙම් අවස්ථාව. ඒ වාෙග්ම ශිෂ ත්ව මත විවිධ 
රාජ යන්වලට යන අපෙග් දක්ෂයන් නැවත ලංකාව ෙවත 
ෙගන්වා ගැනීමට අවශ  කරන ආකර්ෂණය අප රට තුළ නැහැ. ඒ 
නිසා විධිමත්, ගැළෙපන රාජ  පතිපත්තියක් අප රට තුළ තිබිය 
යුතු වනවා. හැබැයි ඒ පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීමට අවශ  කරන 
ආෙයෝජනය තිබිය යුතුයි. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ඒ අවශ  කරන ආෙයෝජනය පිළිබඳව 
පමුඛත්වය ඇත්ෙත් නැහැ.  

අප ෙමෝටර් රථ ෙකොටස් එකතු කර ෙමෝටර් රථ නිෂ්පාදනය 
කිරීම ආරම්භ කළා. ඒ හරහා තාක්ෂණය අෙප් රටට එනවා කියන 
අරමුණින් යුතුව අප කටයුතු කළා. එදා උපාලි විෙජ්වර්ධන 
මහත්මයා "ෆිෙයට්" හඳුන්වා දීලා කිව්ෙව්, "අපි දැනට එකලස් 

කරනවා. ඒ හරහා ලැෙබන දැනුෙමන් අපි අෙප්ම ෙමෝටර් රථයක් 
නිර්මාණය කරනවා" කියලායි. දැන් ඒ අරමුණින්ම                  
මයිෙකෝ සමාගම ආරම්භ කළා. හැබැයි අද වන ෙකොට අප රට තුළ 
උපාංග නිෂ්පාදනය කරනවා ෙවනුවට දකුණු ෙකොරියාෙව් 
නිෂ්පාදන එෙලසම ෙගනැල්ලා එකලස් කළ බව කියමින්, බදු 
සහන ලබමින් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට විකිණීෙම් තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ, එවැනි උපාය 
මාර්ගයන් තුළ අෙප් රෙට් තාක්ෂණය දියුණු වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
දැනුම අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අප ෙම් කාර්මික ක්ෙෂේතය තුළ, 
කාර්මික දියුණුව තුළ, නව නිපැයුම් තුළ ෙලෝකෙය් පසුපසට 
ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ෙලෝකය ඉතා ෙව්ගෙයන් අප පසු කර 
ෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් කාර්මික 
දියුණුව පිළිබඳව සැබෑ ආෙයෝජනයන් කරනවා ෙවනුවට, නියම 
පමුඛතාව හඳුනා ගන්නවා ෙවනුවට අප කාර්මික දියුණුව පිළිබඳ 
ව ාජ මවාපෑම්වලට ඉදිරිපත් වනවා. ෙම් පිළිබඳව ඉතාම දරුණුම, 
ඉතාම නරකම උදාහරණය තමයි පසු ගිය වසෙර් පධාන 
පවෘත්තියක් බවට පත් වුණු, ශී ලාංකික ෙරොකට්ටුවක් චීනය විසින් 
අභ වකාශගත කළා කියන කථාව. ෙම්ක ශී ලාංකිකෙයකුෙග් 
සැලසුමක් අනුව, ශී ලාංකික සමාගමක සංකල්පනාවක් අනුව,             
ශී ලාංකික සමාගමක ආෙයෝජන අනුව ගුවන්ගත කළා කියලා 
මිත ාවක් පකාශ කළා. නමුත් අප ෙහොඳාකාරවම දන්නවා අෙප් 
අවාසනාවකට ෙම් අදාළ ෙරොකට්ටුව අභ වකාශගත කිරීම සඳහා 
ශී ලාංකික විද ාඥයන් ෙහෝ ශී ලාංකික සංකල්ප ෙහෝ උපෙයෝගි 
වුෙණ් නැති බව. නමුත් එවැනි මිත ාවන් වැපිරීම තුළ අෙප් රෙට් 
ෙම් තාක්ෂණෙව්දය, ඉන්ජිෙන්රු විද ාව පිළිබඳව උනන්දුව 
දක්වන පුද්ගලයන් අෛධර්යට පත් වනවා. ෙමොකද, ෙම් පිළිබඳව 
කිසිම දායකත්වයක් ෙනොදක්වන පුද්ගලෙයෝ විද ාඥයන් ෙලස, 
අභ වකාශ ඉන්ජිෙන්රුවන් ෙලස ෙපනී ඉන්නවා. හැබැයි ඒ 
පිළිබඳ දක්ෂතා තිෙබන පුද්ගලයන්ව අගය කිරීමට ලක් වන්ෙන් 
නැහැ.   

එපමණක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙම් සභා ගැෙබ්දී ගරු අස්වර් මන්තීතුමා පකාශ කළා, ශී ලාංකික 
පුරවැසිෙයක් පළමුවරට අභ ාවකාශයට යවනවාය, එෙසේ පළමු 
වරට අභ ාවකාශයට යවන ශී ලාංකික පුරවැසියා 
රාජපක්ෂවරෙයක්ය කියලා.  නම රාජපක්ෂ වුණත්, ෙපෙර්රා 
වුණත්, සිල්වා වුණත්, පනාන්දු වුණත්  අෙප් රෙට් පුරවැසිෙයක් 
අභ ාවකාශයට යනවා නම් ඇත්තටම අපට ආඩම්බරයි.  හැබැයි, 
අපට ෙපනී ගිය ෙද් තමයි අප රට තුළ දැනුම ලබලා, ඒ හරහා 
අෙප් රට ෙවනුෙවන් අදාළ යම් නිශ්චිත ඉලක්කයක් සහිත 
අභ වකාශ ගමනක් යනවා, පර්ෙය්ෂණයක් කරනවා ෙවනුවට 
පුද්ගලාභිමානය නංවාලීම සඳහා; පුද්ගලයින්ෙග් පතිරූපය 
වර්ධනය කිරීම සඳහා  ෙම් අභ ාවකාශ චාරිකාව පිළිබඳව සැලසුම 
සකස් වනවාය කියන එක. එයින් අෙප් රෙට් ආර්ථික දියුණුවට, 
අෙප් රෙට් විද ාෙව් දියුණුවට, අෙප් රෙට් තාක්ෂණෙය් දියුණුවට, 
අෙප් රෙට් ඉන්ජිෙන්රුවන්ෙග් ෙගෞරවයට කිසිවක් එකතු වන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් රෙට් ෙගෞරවාන්විත, දක්ෂ ඉන්ජිෙන්රුෙවෝ 
ඇෙමරිකාෙව් නාසා ආයතනයට ෙහෝ යුෙරෝපෙය් තිෙබන ෙවනත් 
අභ ාවකාශ වැඩසටහන්වලට තමන්ෙග් ශමය, බුද්ධිය දායක 
කරන අතරතුර අපි ෙලෝකය ඉදිරිෙය් විහිළුකරුවන් බවට පත් 
ෙවනවා. අෙප් සැබෑ විද ාඥයන්, සැබෑ ඉංජිෙන්රුවන් හෑල්ලුවට 
ලක් ෙවනවා. ඒ නිසා එක අතකින් පමාණවත් ආෙයෝජනයක් ෙම් 
ක්ෙෂේතයට කරන අතරතුර විහිළු නතර කළ යුතුයි. අෙප් රෙට් 
සිටින සැබෑ ඉන්ජිෙන්රුවන් හාස යට ලක් කිරීම නතර කළ 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම අඩු ගණෙන්  විද ාව, තාක්ෂණය සහ ඉංජිෙන්රු 
විද ාව යන ක්ෙෂේතයන්වල අෙප් තිෙබන පමුඛතාවන් හඳුනා 
ෙගන ඒ පමුඛතාවන්වලට ගැළෙපන ඉතා ඉක්මන්, කඩිනම් කියා 
මාර්ග ගත යුතුයි.  
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 
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අප පතිපත්ති සකස් කරනවා. පතිපත්ති සකස් කිරීම ගැන අප 
දිගින් දිගටම කථා කරනවා. අප ජාතික පතිපත්තීන් හඳුන්වා 
ෙදනවා. හැබැයි, ඒ පතිපත්තීන් කියාත්මක කළ හැකි වන්ෙන් ඒ 
සඳහා පමාණවත් ආෙයෝජනයකුත්, ඒ ආෙයෝජනය සමඟ නියමිත 
දින වකවානු, ඉලක්ක සහිතව ඒ ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට කැප 
වුණු පිරිසකුත් ෙම් රට තුළ ඉන්නවා නම් පමණයි. නමුත් අද 
අවාසනාවනට ඉන්ජිෙන්රු තාක්ෂණය ෙහෝ ෙව්වා, විද ාව හා 
සම්බන්ධ අෙනකුත් ජීව විද ාත්මක තාක්ෂණ ක ්ෙෂේත ෙහෝ ෙව්වා, 
ඒවා අද වන ෙකොට ඉතාමත්ම පසුගාමී තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග්ම, ආචාර්ය කුලසිංහ 
මැතිතුමා ෙකොන්කීට් තාක්ෂණය පිළිබඳව ෙලෝකෙය් පමුඛ 
ෙමෙහයක් කළා. නර්ඩ් ආයතනය පිහිෙටව්වා. නර්ඩ් ආයතනය 
හරහා අෙප් රෙට් ඉංජිෙන්රුමය පශ්නවලට විසඳුම් ෙසව්වා. අෙප් 
තරුණ ඉංජිෙන්රුවරු ඒවාෙය් පුහුණුව ලැබුවා. හැබැයි, මීට අවුරුදු 
හතළිහකට පණහකට කලින් පටන් ගත් ඒ ව ායාමය අද 
තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද? අද අෙනක් ජාතීන් අප පසු කර ෙගන 
ගිහිල්ලා, ඉන්ජිෙන්රුමය ක්ෙෂේතයන්වල -ෙකොන්කීට් තාක්ෂණය 
ඇතුළු අෙනකුත් ක්ෙෂේතයන්වල- ඉදිරියට යද්දී අප තවමත් 
කුලසිංහ මැතිතුමා කියපු පරණ මූලධර්ම මත පමණක් කටයුතු 
කරනවා. කුලසිංහ මහතාෙගන් ඉදිරියට යන්න අප අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇයි, අෙප් රෙට් ඉංජිෙන්රුෙවෝ දක්ෂ නැද්ද? අෙප් රෙට් 
ඉංජිෙන්රුෙවෝ බුද්ධිමත් නැද්ද? නැහැ, අෙප් රෙට් ඉන්ජිෙන්රුෙවෝ 
දක්ෂයි. අෙප් රෙට් ඉංජිෙන්රුෙවෝ බුද්ධිමත්. ඔවුන්ට ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම අභිෙයෝගයක් ජය ගන්න පුළුවන් බව ෙපන්නුම් කර 
තිෙබනවා. ඒ අවශ  පහසුකම් සහ ඉලක්ක ලබා දුන් විට ඔවුන් 
ෙලෝකෙය් - ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ ෙවන්න පුළුවන්, 
යුෙරෝපය තුළ ෙවන්න පුළුවන්- ඒ අදාළ ක්ෙෂේතයන් තුළ ඔවුන් 
පුෙරෝගාමී ෙලස කටයුතු කරනවා. ඕස්ෙට්ලියාව  තුළ ඔවුන් 
පුෙරෝගාමී ෙලස කටයුතු කරනවා. අප සමඟ එකට පාසෙල්, අප 
සමඟ එකට විශ්වවිද ාලෙය් හිටපු අෙප් මිතෙයෝ අද ෙලෝකෙය් 
පධාන ෙපෙළේ විශ්වවිද ාලවල, ඉංජිෙන්රු පීඨයන්වල 
මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු වශෙයන් පුෙරෝගාමී ෙමෙහයක් 
කරනවා, ෙලොව කිසිවකුට ෙදවැනි ෙනොවන ඉතාම  ඉහළ ෙපෙළේ 
ඉංජිෙන්රුවරුන් වශෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒක අෙප් චම්පික 
රණවක මැතිතුමාටත් ෙපොදුයි. එතුමාත් එක්ක හිටපු ෙබොෙහෝ 
ෙදනා අද රට හැර ගිහින්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අවාසනාව  කියන්ෙන් 
ෙම් පශ්නය අද පමුඛ පශ්නයක් වශෙයන් හඳුනා ෙනොගැනීමයි. එක 
අතකට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් යම් ආකාරයකට ඒ අදාළ 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පරිපාලනමය ගැටලුවක් විසඳා ගැනීමට 
උත්සාහ ගැනීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. හැබැයි, කළ යුතු 
වන්ෙන් අඩුම ගණෙන් ෙම් උදා වන 2014 අය වැෙයන්වත් විද ා 
හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතයන්වල වර්ධනය සඳහා බරපතළ 
ආෙයෝජනයක් - රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් පතිශතය 
ෙමපමණයි කියා කියන්න පුළුවන් තීරණාත්මක ආෙයෝජනයක්- 
කරලා, ශී ලංකාව තුළ ඒ අදාළ ක්ෙෂේතවල තවමත් රැඳී ඉන්න 
විද්වතුන් රඳවා ෙගන ඔවුන්ෙගන් පෙයෝජන ලබා ගනිමින්, අද 
ෙවනත් රටවල ෙසේවය කරමින් අෙප් රටට එන්න කැමැත්ෙතන් 
ඉන්න, එන්න අවස්ථාවක් ෙනොලැබීම නිසා කනගාටුෙවන් ඉන්න 
විද ාඥයින් අෙප් රටට ෙගන්වා ගැනීම සඳහා අවශ  පරිසරය රට 
තුළ සකස් කිරීමයි. රටක් දියුණු ෙවනවාය කියන්ෙන් ඒ රෙට් 
කර්මාන්ත දියුණුවයි. රටක් දියුණු ෙවනවා කියන්ෙන් ඒ රෙට් 
කෘෂිකාර්මික දියුණුවයි. කෘෂිකාර්මික දියුණුවත්, කර්මාන්ත 
දියුණුවත් එකිෙනක බැඳිලායි යන්ෙන්. ඒ නවීන තාක්ෂණික 
දියුණුව හරහා පමණයි අෙප් රට දියුණු කළ යුතු වන්ෙන්; දියුණු 
කළ හැකි වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
හරහා ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පවතින පරිපාලනමය පශ්නයන් පිළිබඳව 

අවධානය ෙයොමු කිරීම ගැන සත්ුතිවන්ත වන අතර, ෙම් රෙට් 
තාක්ෂණය පිළිබඳව දැක්විය යුතු පමුඛතාව පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

[අ.භා. 2.41] 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த 
சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்) 
(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විද ාව හා තාක්ෂණය 

සම්බන්ධෙයන් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම  ෙබොෙහොම 
වැදගත් කියලා මා කල්පනා කරනවා. ෙම්ෙකන් බලා ෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් අධ ක්ෂකවරයා, “අධ ක්ෂ ජනරාල්” හැටියට නම් 
කිරීමයි. ඒක ෙබොෙහොම වැදගත් කියලා මා කල්පනා කරනවා. 
ෙමොකද, ෙම් වාෙග් ෙශේෂ්ඨ කාර්යයකට මුල් වන පුද්ගලයා 
“ජනරාල්” කියන තත්ත්වයට පත් කිරීම වැදගත් වනවා.  

විද ාව හා තාක්ෂණය ගැන බලන විට ඇත්තටම අවුරුදු 62ක 
කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ ෙකොච්චර දුරට විද ාව හා තාක්ෂණය             
ශී ලංකාෙව් දියුණු ෙවලාද කියලා අප කල්පනා කර බලන්න 
වුවමනා කරනවා. ෙම්ක රාජ යට පමණක් කරන්න පුළුවන් 
කාරණයක් ෙනොෙවයි. රජයක් කියාත්මක කරද්දී ෙනොෙයක් 
ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් ජනතාවට අවශ  ෙද්වල් ලබා දිය යුතුයි.  
ඒ සඳහා මිල මුදල් වුවමනා කරනවා. ඒ අවශ තාවන් අප 
සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ අනුව බුද්ධිමත් පුද්ගලයින්, ර ටට ආදරය 
කරන පුද්ගලයින්, දක්ෂයින් ඒවාට ෙයෝග  ආකාරෙයන් තමන්ෙග් 
යුතුකම් ඉෂ්ට කරනවා නම්  රටක් මීට වඩා දියුණු කරන්න පුළුවන් 
ෙවනවා. අපත් එක්කම නිදහස ලබා ගත්ත දකුණු ෙකොරියාව දිහා 
බැලුෙවොත් අද ඒ රට ෙලෝකෙය් ෙකොච්චර දියුණු රටක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවාද? බිතාන  අධිරාජ යට යටත්ව තිබුණු 
ෙලෝකෙය් රටවල් රාශියක්  එක්දහස් නවසිය හතළිස් ගණන්වලදී 
නිදහස ලබා ගත්තා. ඒ නිදහස ලබා ගත්ත හුඟක් රටවල් අද 
තාක්ෂණික අතින්, විද ාව අතින් හුඟක් දුරට දියුණු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ශී ලංකාව ගැන කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් ශී ලංකාෙව් 
ඉතිහාසය ෙබොෙහොම වැදගත් වනවා. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්ෙසේ 
වැඩම කරලා ෙම් රෙට් බුද්ධිමත්, ඒ වාෙග්ම ෙශේෂ්ඨ 
මනුෂ ත්වයක් ෙගොඩ නඟලා අවුරුදු 2,557ක් ෙවනවා. අවුරුදු 
හාරදාහකට ඉස්ෙසල්ලා, වාල්මිකී ඊෂ්වරයාෙග් රාමායනය 
කියන්ෙන්, ෙම් රට ඒ කාලෙය්දී -රාමා එන ෙවලාෙව්-  තට්ටු 
හතක ෙගොඩනැඟිල්ලක ඉඳ ෙගන රාවණා ෙසේනාව  බැලුවාය 
කියලායි. අවුරුදු හාරදාහකට ඉස්ෙසල්ලාත් ඉතිහාසයක් ශී ලංකාව 
තුළ තිබුණු බව එයින් ෙපෙනනවා. නමුත් ඉතිහාසෙය් කිසිම 
තැනක එෙහම ෙදයක් ලියැවිලා නැහැ. ඒ කාලෙය් තිබුණු 
ඉතිහාසය දැනට නැහැ. අවුරුදු 2,557ක  ඉතිහාසයක් තමයි  අපට 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් රටට නිදහස ලැෙබන්නත් ඉස්ෙසල්ලා 
කන්නන්ගර මැතිතුමා නිදහස් අධ ාපනය ලබා දුන්නා. ඒ නිදහස් 
අධ ාපනය තුළින් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අධ ාපනය, 
කලාව දියුණු කිරීමයි. කලාව තුළින් මනුෂ යාෙග් බුද්ධිය දියුණු 
වීෙම් ඇත්තක් තිෙබනවා. මනුෂ ත්වෙයන් ෙශේෂ්ඨත්වයක් ෙගොඩ 
නඟන්න පුළුවන්කම ති ෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් කියලා මා 
කල්පනා කරනවා. "විද ා දදාති විනයං - විද ා දාති පාතකාම්" 
කියලා කියනවා. විද ාව  කියන්ෙන් විනය ඇති කිරීමයි. ඒෙකන් 
පවිත තත්ත්වයක්, දියුණු තත්ත්වයක්, සහනදායී තත්ත්වයක් ඇති 
වනවාය කියන එක තමයි පකාශ වන්ෙන්. ඒ තිබුණු පරණ 
විද ාෙව් හැටියි. නමුත් නවීන විද ාෙව් තිෙබන්ෙන් ස්වභාව ධර්මය 
පඨවි, ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ  කියන ෙම් සියලු ෙද්වල්ම 
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ඒකාබද්ධ කරලා, ඒවාත් එක්ක සටන් කරලා, ඒවා ෙවනස් කරලා 
ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් ජනතාවෙග් පෙයෝජනය සඳහා ෙමන්ම 
ආර්ථික දියුණුව සඳහා ඒවා ෙයොදා ගැනීමයි. වැඩි වශෙයන් අද 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් කරන්ෙන් ජනතාවෙග් දියුණුව සඳහා 
ඒවා පෙයෝජනයට ගැනීමට වඩා ජනතාව තමන්ට යටත් කර 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කිරීමයි. 

ෙබෝම්බ හැදීම, තුවක්කු හැදීම, ෙවනත් අවි ආයුධ හැදීම සඳහා 
විද ාව පෙයෝජනයට ගන්නවා. තමන් ඉහළ ජාතියක්, තමන් දියුණු 
ජාතියක් හැටියට ඉන්න අතර අනික් ජාතීන් තමන් යටතට පත් කර 
ගැනීමයි අද ෙබොෙහෝ දුරට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුණත් 
ෙම් විද ාව තුළින් මනුෂ  ජීවිතය සාර්ථක කර ගන්න, 
සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් වන්න පුළුවන් විධිෙය් කියා මාර්ගත් 
අනුගමනය ෙකෙරනවා. ඒ අනුව බලන ෙකොට අලුත් යන්ත සූත 
නිර්මාණය කිරීම තුළින් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න 
පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
අෙප් ලංකාව ගැන කල්පනා කර බැලුෙවොත් ලංකාෙව් විශාල 
වශෙයන් අමු දව  තිෙබනවා. අෙප් ඒ අමු දව  සියල්ලම යන්ත 
සූත තිෙබන, විද ාව හා තාක්ෂණය තිෙබන රටවලට යවනවා. 
අෙප් රබර් ගැන බලන්න. ඒ රබර්වලින් ෙකොපමණ ෙද්වල් 
නිෂ්පාදනය කරනවාද? නමුත් අපි ඒවායින් ගන්න පෙයෝජන 
ෙමොනවාද කියලා බලන්න. අෙප් රබර් පිට රටවලට යවා අපට 
ඕනෑ කරන ටයර්, අඩු ගණෙන් අපට ඕනෑ කරන ෙපොඩි ෙද්වල් 
පවා අපි පිට රටින් ආපසු ෙගන්වා ගන්නවා. අපට රබර්වලට 
ලැබුණු වටිනාකම වාෙග් හතරපස් ගුණයක්, දහෙදොෙළොස් ගුණයක් 
ෙගවලා ඒ රටවලින් අපි ඒ නිෂ්පාදනයන් ලබා ගන්නවා. ඉතින් 
ෙකො ෙහොමද අෙප් ආර්ථිකය දියුණු කරන්ෙන් කියන එක ගැන අපි 
බලන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම feldspar 
කියන ඒවා ගල් වශෙයන් තමයි පිට රටවලට යවන්ෙන්. ඒවා කුඩු 
කරලා ෙනොෙවයි යවන්ෙන්. ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළවල්වලදී 
රජයක් පමණක් වැරැදිකාරයන් බවට පත් කරන්න උත්සාහ කිරීම 
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදි කියාවක් කියා මා කල්පනා කරනවා. රජය 
සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑය කියන එක සැබෑවයි. නමුත් රජෙය් 
සියලු ෙදනාටම පුළුවන්ද, ෙම් ගල් කඩලා ගල් කුඩු කරන වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න; රබර්වලින් ටයර් හදන්න? බැහැ. 
රජයකට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ඒ බුද්ධිමත් ජනතාව ඒ 
කටයුතුවලට ඉදිරිපත් කරන්න වුවමනා කරන මිල මුදල් සහ 
අනිකුත් පහසුකම් සපයා දීලා ඒවාට උදවු පදවු කරන්න. ඒ 
කටයුත්ත අෙප් බුද්ධිමතා කරනවාද කියන එකයි අපට කල්පනා 
කරලා බලන්න තිෙබන්ෙන්.  

කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන දුර්වල වාහන, කැඩී 
තිෙබන වාහන සියල්ලම අරෙගන ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙයන් 
ඒවා හදන්න, ඒවා repair කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් 1994 
අවුරුද්ෙද්දී ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලයට මා ඉදිරිපත් කළා. ඒවාට 
වුවමනා කරන සම්පූර්ණ මුදල අපි ලබා ෙදනවා, එම මුදල දරුවන් 
හා ගුරුවරුන් අතර ෙබදා ගන්න කියලා. අවාසනාවකට  ඒ 
විශ්වවිද ාලෙය් මහාචාර්යතුමා ඊට මාස ෙදකකට පසුව නැති 
වුණා. ඊට පසුව පත් වුණු මහාචාර්යතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කිව්වා. නමුත් එතුමා එය කියාත්මක කෙළේ නැහැ.  

අද පංශෙය් විශ්වවිද ාලවල ෙබෙහත් වර්ග හදලා ෙලෝකයට 
යවනවා. ඒ ලබා ගන්නා මුදල්වලින් ෙකොටසක් ඒ විශ්වවිද ාලෙය් 
ඉෙගන ගන්නා දරුවන් හා ගුරුවරුන් අතර ෙබදා ගන්නවා, 
ෙකොටසක් විශ්වවිද ාලය නඩත්තු කිරීමට ෙගවනවා. 

ඕස්ෙට්ලියාෙව් විශ්වවිද ාලයක අහස් යාතා හදනවා. ඒ තුළින් 
ලැෙබන මුදලිනුත් ෙකොටසක් ගුරුවරුන් හා දරුවන් අතර ෙබදා 
ගන්නවා,  ෙකොටසක් විශ්වවිද ාල ෙය් නඩත්තුව සඳහා ෙගවනවා. 
ෙම් විධියට බුද්ධිමතුන් තමන්ෙග් රට ෙවනුෙවන්, ජනතාව 
ෙවනුෙවන්  තමන්ෙග් බුද්ධිය ෙමෙහයවා ෙසේවාවන් කරනවා. 
අෙප් ලංකාෙව් එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. ලංකාෙව් බුද්ධිමතුන් 
විශාල පිරිසක් ඇෙමරිකාවට, එංගලන්තයට ෙහෝ ෙවනත් රටකට 
ගිහින් තමන්ෙග් බුද්ධිය ෙමෙහයවා ඒ රටවලට ෙසේවාවන් කිරීමයි 
කරන්ෙන්.  

අද අපට කුඹුරු අක්කර දහඅටලක්ෂයක් තිෙබනවා. අද 
දරුෙවෝ විශ්වවිද ාලවල ඉෙගන ගත්තත්, ඒ වාෙග්ම පාසල්වල 
ඉෙගන ෙගන අවුරුදු 18කට පසුව පුරවැසියන් බවට පත් වුණත් 
කුඹුරකට බහින්ෙන් නැහැ; උදැල්ලක් අල්ලන්ෙන් නැහැ; 
අලවංගුවක් අල්ලන්ෙන් නැහැ; මුල්ලුවක් අල්ලන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඒ කිසිම ෙදයකට කැමැති නැහැ. එවැනි කැමැති 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න බුද්ධිය සකස් ෙවලා නැහැ. එෙහම නම් 
අපට තිෙබන්ෙන්, ෙමයට වුවමනා කරන තාක්ෂණය අරෙගන 
විද ානුකූලව කුඩා මැෂින් හදලා, ඒ තුළින් අෙප් ෙපොෙළොව සකස් 
කරලා කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීමයි.  

අද බැලුෙවොත් සෑම දිස්තික්කයකම අස්වද්දා ගන්නට බැරිව 
කැළෑවල් බවට පත් වුණු  කුඹුරු විශාල  පමාණයක්  තිෙබනවා.  
ෙම් ගැන අෙනක් අයට වඩා මා ෙහොඳට දන්නවා කියා මා  
ඔබතුමන්ලාට පකාශ කරන්ෙන්  මා   හුඟාක් ෙවලාවට අහෙසන් 
යන නිසායි.  ඒ යන ෙකොට මම ෙම් ගැන ෙහොඳට බලා ෙගන 
යනවා. “ෙමන්න බලන්න  ෙම්වාෙය් තත්ත්වය” කියා මා සමහර 
මැති ඇමතිවරුන්ටත් ෙපන්නුවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙත් ඉඩම් 
ගැන බලන්න. එදා  ෙහොඳ දියුණු තත්ත්වයට තිබුණු  ෙත්  ඉඩ ම් අද  
දුර්වල තත්ත්වයට පත් ෙවලා කැළෑවල් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  ෙම් රෙට් ජාතික  ආදායම 
පල්ෙලහාට බැසීම තුළින් රෙට් ජනතාවට සැපවත් ෙලස ජීවත් 
වන්නට තිෙබන මිල මුදල්, ආධාර  ඒ වාෙග්ම අෙනක් ෙද්වල් 
නැති ෙවලා යනවා. තව ටික දවසක් යනෙකොට  ෙත් වතුවල දළු 
කඩන්නට ෙකෙනක් නැතිව යනවා. දැනට ලංකාෙව් වතුවල 
ඉන්න මව්වරු තමයි ඒ වැෙඩ් කරන්ෙන්. ඒ අය නැති වුණාම ෙත් 
දළු කඩන්න බැරි ෙවනවා. ඒ සඳහා අප මැෂින් එකක් හදන්න  
සූදානම් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  රුසියාෙව් ෙත් දළු කඩන්ෙන් 
මැෂිෙමන්. ඇයි අප ඒකට දැන්ම සිට   සූදානම් ෙනොෙවන්ෙන්?  
අප ජනතාව ගැන, අනාගතය ගැන  කල්පනා කර  බලනවා නම්  
ඒ සඳහා සුදුසු ආකාරයට දැන්ම සූදානම් ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා 
සූදානම් වීමක් අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  අද ෙත් ඉඩම්වලින්  අප 
විශාල වශෙයන්  පතිඵල ලබා ගන්නවා  අඩුයි. ඒවාෙයන් විශාල 
වශෙයන් පතිඵල ලබා ගන්නට නම්, බුද්ධිමතුන් ලවා  
විද ානුකූලව ඒ වැඩ පිළිෙවළවල් සකස ් කරලා ඒකට වුවමනා 
කරන machinery හදලා  නව ෙලෝකයක් ෙගොඩ නැගීමට  වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්නට  ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  දිෙනන් දින අප ෙබොෙහොම 
 පපාතයකට ගමන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ෙම් තත්ත්වය ෙගොඩ නඟන්නට බැහැ.  
ෙමන්න ෙම් වැඩය කරලා තිෙබනවා; ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව ෙම්කට 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියා එෙහම ම කියලා බැහැ.  ඒක හරියට 
කියාත්මක කරන්නට  බුද්ධිමත් ජනතාවක් ඉන්නවා.  ෙම්  රෙට්  
ජනතාවෙග්  මිල මුදලින් තමයි බුද්ධිය සකස්  කරලා තිෙබන්ෙන්.  
විශ්වවිද ාලවල ඉන්න ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු ජීවත් 
ෙවන්ෙන්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් බුද්ධිය හදා තිෙබන්ෙන්  සාමාන  
ෙපොඩි ජනතාවෙග් ෙල්වලින්ය කියන එක  කල්පනාවට  ගන්නට  
ඕනෑ. එෙහම නම් අනාගත පරම්පරාව සඳහා ඒ බුද්ධිය 
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ෙමෙහයවන එක හරි වැඩක් ෙනොෙව්ද කියා කල්පනා කර 
බලන්නට   ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හත්සියයකට වැඩි 
පමාණයක් ෙදොස්තරවරු ෙම් රෙටන් පිට රටවලට ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒ අය ෙම් රෙට් නැහැ.  ඒ අයෙග් pension  එක පවා 
ලංකාෙවන් ඒ රටවලට යවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම්ක 
අෙප් ජාතික දුර්වලකමක්ය කියා අප කල්පනා කරන්නට  වුවමනා 
කරනවා.  ඒ විධියට අප කල්පනා ෙනො කෙළොත් කමකමෙයන් අද 
ජීවත් වන අය පමණක් ෙනෙවයි, අනාගතෙය් ෙම් රෙට් උපදින 
අයටත්  ඒ වාෙග් තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න ට සිද්ධ ෙවනවා, 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් ෙද්වල් ගැන කල්පනා 
කර බලා ෙම්වාට පිළියම් ෙයොදා ඒවා රජයට ඉදිරිපත් කරන්නය 
කියා, බුද්ධිමතුන්ෙගන්, විශ්වවිද ාලවලින්, උගතුන්ෙගන්, 
විද ාඥයින්ෙගන් අප  ඉල්ලා සිටිනවා.   අප රජය වශෙයන් ඒවාට 
උදව් කරන්නට ලැහැස්තියි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හැම 
ෙවලාෙව්ම පකාශ කරනවා, ඒ වාෙග් ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරන්න, 
ඒවාට වුවමනා කරන  ආධාර උපකාර, මිල මුදල්  සියල්ලම අප 
ලබා ෙදන්නට ලැහැස්තියි කියා. එම නිසා ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 
ඇති කරන්න  ඕනෑ.  ෙකොයි ආණ්ඩුවක් තිබුණත්  ඒ තත්ත්වෙයන් 
කියාත්මක වුෙණොත් තමයි රට දියුණු කරන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
එෙහම නැත්නම් නිකම් පාලනයක් කිරීම තුළින් විතරක් 
පෙයෝජනයක් ෙවනවාය  කියා කියන්නට බැහැ. පාලනය කිරීෙම්  
විවිධත්වය තිෙබන්ෙන් ඒ අනුවයි. ජනතාවට සැපවත්ව 
සන්ෙතෝෂෙයන්, බිෙයන් සැකෙයන් ෙතොරව ජීවත් ෙවන්නට  
සකස් කිරීම රජයක යුතුකමයි. ඒ යුතුකම  ඉෂ්ට කරන්නට  නම්  
රෙට් ඉන්න බුද්ධිමත් ජනතාව ඒකට සම්පූර්ණෙයන්ම 
සෙහෙයෝගය ෙදන්නට ඕනෑ. සෑම ආකාරයකින්ම බුද්ධිමතුන්ට 
පුළුවන් තරම් උදව් උපකාර කරලා  අෙප් රෙට්  ආර්ථිකය දියුණු 
තත්ත්වයට  පත් කරලා  ජනතාව ෙබොෙහොම සතුටින් ජීවත් වන  
තත්ත්වයට පත්  කරන්න ෙම් රජය ලැහැස්තියි. එම නිසා  ෙම්වා ට 
උදවු උපකාර කරලා  තමන් සන්ෙතෝෂ ෙවන අතරම,   සාමාන  
ජනතාවටත් සන්ෙතෝෂෙයන්  ජීවත්  වන්නට  කියා කරන්නටය 
කියා අෙප් රෙට් බුද්ධිමතුන්ට  විද ාඥයින්ට අප  ආරාධනා 
කරනවා. ෙලෝකෙය් බුද්ධිමත් අය සිය ගණනින්,  දහස් ගණනින්, 
ෙකෝටි ගණනින් නැහැ.  සෑම ෙකෙනකුටම ෙම්ක කරන්නට 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  ඒ වාෙග්  කියන්නට පුළුවන් විද ාඥයින් 
ෙබොෙහොම ටික ෙදෙනකු තමයි ඉන්ෙන්.  ලංකාෙව්ත් සිය 
ගණනින්, දහස් ගණනින් නැහැ.  ෙලෝකෙය්ත්  එෙහම   නැහැ.  ටික 
ෙදනායි ඉන්ෙන්.  ඒ ටික ෙදනා මුළු මහත් මිනිස් සංහතිය 
ෙවනුෙවන් ඒ දියුණුව සඳහා  කියා කරන්නට  ඕනෑ. ශී ලංකාෙව්  
ඒ තත්ත්වය ෙකෙරනවා ද කියා  ම ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
නම් අවුරුදු හැට හැත්තෑ  ගණනක කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රට 
විද ාත්මක වශෙයන්, තාක්ෂණික වශෙයන්  ආර්ථික වශෙයන් 
දියුණු වන්නට  ඕනෑ ෙන්ද කියා කල්පනා කරන්නට  පුළුවන්. මා 
මීට වඩා කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. හැම 
විද ාඥයකුටම ඒ විධියට උදව් උපකාර කරලා  විද ානුකූලව අෙප් 
රෙට් තාක්ෂණය දියුණු කරන්න  අප සියලු ෙදනාම ලැහැස්තියි. ඒ 
ආකාරයට  අෙප්  ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කිරීමට  උදව් 
කරන්නට කියා අප ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට  
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.55] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබා දීම ගැන පළමුෙවන්ම මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණය පිළිබඳව කථා කරන්නට මට ඉඩ 
ලැබීම ගැනත් මා ආඩම්බර ෙවනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, "අලුත් අලුත් දෑ 
ෙනොතනන ජාතිය ෙලොවැ ෙනො නඟී" කියලා කුමාරතුංග මුණිදාස 
මහත්මයා එදා කිව්වා.  අලුත් අලුත් ෙද් තනන්න අද  ෙම් ජාතියට 
මඟ ෙපන්වන්ෙන් තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශයයි.  එම 
අමාත ාංශය යටෙත් අද ඉදිරිපත් කර ඇති පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳ විවාදයට සහභාගී ෙවන්න මට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
ආඩම්බර ෙවනවා කියා කිව්ෙව් ඒ නිසායි. මම ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෙෂන් ඇවිත් අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් අප සම්මත 
කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා බැලුවාම මට ෙපනී ගියා ෙමහි 
තිෙබන්ෙන් අධ ක්ෂවරයා "අධ ක්ෂ ජනරාල්" නමින් ෙවනස් 
කිරීමක් බව. කැෙල් මාරු වුණාට ෙකොටියාෙග් පුල්ලි මාරු 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් අධ ක්ෂ කියන තනතුර "අධ ක්ෂ ජනරාල්" 
කියා ෙවනස් කළාට රටට ෙදන ෙසේවය ෙවනස් ෙවනවාද? රෙට් 
දුප්පත්කම තුරන් කරන්න ෙම් නව තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවාද කියා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  ගරු 
අමාත තුමා පැහැදිලි කළා, ෙම් අධ ක්ෂවරයා කියන නාමය 
"අධ ක්ෂ ජනරාල්" වශෙයන් ෙවනස් කරන්ෙන් ඇයි, ඒ අයට 
ෙගවන පඩිය මදි, පඩි වැඩි scale එකකට ගන්න ඕනෑ නිසායි 
ෙමෙහම කරන්ෙන් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  තාක්ෂණ විද ාව 
උගන්වන ගුරුවරු ෙසේවයට බැ ෙඳන්ෙන් නැති බව අද අප දකිනවා. 
ඒක ට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? තාක්ෂණ විද ාව උගන්වන ගුරුවරුන්ට 
ෙගවන පඩිය මදි නිසායි. IT ගුරුවරු පාසල්වලට බැ ෙඳන්ෙන් 
නැහැ. ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා IT ගුරුවරයා ෙනොෙවයි, IT අධ ක්ෂ ජනරාල් 
කියලා ඒ තනතුරු නාමයත් ෙවනස් කරලා, ඔවුන්ට පඩි වැඩි 
කරලා ෙම් අය තාක්ෂණ විෂයය උගන්වන්න බඳවා ගන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු තාක්ෂණ  හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා උගත්, බුද්ධිමත් අමාත වරෙයක්. ඒ 
වාෙග්ම ඉන්ජි ෙන්රුවරෙයක්. එතුමාෙග් අමාත ාංශය තුළින් ෙම් 
රටට වැඩදායී කාර්ය භාරයක් කරන්න එතුමාට වුවමනා කර 
තිෙබනවා. නමුත් අප දකිනවා එතුමාට ඒ අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැති 
බව.  තමන්ෙග් දැනුම පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න ෙම් රජය ගරු 
ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ.  එතුමාෙග් තාක්ෂණයවත් 
අද අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් වැය කරන්න පුළුවන්කමක් නැති 
තත්ත්වයට එතුමා අතෙකොළුවක්, රූකඩයක් බවට පත් කරන්න අද 
රජය උත්සාහ කරනවා.  එතුමා විදුලිබල මණ්ඩලය දැඩි 
උත්සාහයකින් හදාෙගන ආවා.  එතුමා විදුලිබල මණ්ඩලය ලාභ 
ලබන මාර්ගය ෙවත ෙගන එමින් සිටියා. නමුත් ඒ තත්ත්වයට 
ෙග්න්න හම්බ වුෙණ් නැහැ. මඟ හරිෙය්දී එතුමාෙග් ඇමතිකමත් 
නැති කර දමලා, එතුමා ෙවන පැත්තකට තල්ලු කළා. එතුමාෙග් 
තාක්ෂණය විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවනුෙවන්වත් ෙදන්න බැරි වුණු 
ෙවලාෙව්, ෙම් තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත  ධුරය අරෙගන 
තමන්ෙග් දර්ශනය ෙම් රටට ඉදිරිපත් කරන්න එතුමාට පුළුවන් 
ෙවයිද කියන පශ්නය අද තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
විදුලි බලාගාරය දිහා බලන්න. අද එය කැඩිලා. ඒ නිසා දවසකට 
ෙකෝටි ගණනක පාඩුවක් ජාතියට සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් කැඩීම නිසා අෙප් රෙට් 
මිනිසුන් ණය ෙවලා, බඩු මිල වැඩි ෙවලා, ණය ෙගවා ගන්න බැරි 
අවදානමකට රට පත් ෙවලා, මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම දැන ට මාස ෙදක 
තුනක සිට කුකුෙල්ගඟ ව ාපෘතියත් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
නිසා දවසකට ෙකෝටි ගණනක අලාභයක් සිදු ෙවනවා. 
කුකුෙල්ගඟ ව ාපෘතිෙය් turbine එකක් අකිය වීම නිසා එහි වැඩ 
නැවතිලා තිෙබනවා. ඒවා හදන්න අෙප් රෙට් තාක්ෂණය නැද්ද? 
නැත්නම් තාප විදුලි බලාගාරවලට වැඩිෙයන් සල්ලි දීලා අෙප් 
ලයිට් බිල වැඩි කරන්නද ෙම් තීරණ අරෙගන තිෙබන්ෙන්? අෙප් 
තාක්ෂණය ෙම් සඳහා පමාණවත් ෙලස ෙයොදා ගන්න බැරිද කියලා 
මම අහනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අප දකිනවා ෙම් රෙට් 
ෙහොඳ  ලියවිලි සකස් කරන බව. ෙම් රෙට් ගුණාත්මක ලියවිලි 
සකස් කරනවා; වැදගත් ලියවිලි සකස් කරනවා. නමුත් ෙම් ලියවිලි 
කියාත්මක ෙනොවීම තමයි තිෙබන පශ්නය. අප දැක්කා විදුලිබල 
මණ්ඩලය පනත ඉදිරිපත් කරද්දිත් මාස හයක විදුලිය මිල අඩු 
කරන්න, පුළුවන් නම් ඉතිරි මාස හෙය්දි එහි පතිලාභ ජනතාවට 
ලබා ෙදනවා, විදුලි බිල අඩු කරනවා කියා කිව්ව හැටි. නමුත් ෙම් 
ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කරන්න අද අෙප් රෙට් තාක්ෂණය නැද්ද? ෙම් 
තරම් වහින කාෙල්, ජලාශ ඉතිෙරන කාෙල් ෙම් බලාගාරවල 
turbines  කැඩිලා; ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වැනි විදුලි බලාගාර කැඩිලා. 
තාප විදුලි බලාගාරවලටම යන්ෙන් නැතිව අෙප් ලයිට් බිල අඩු කර 
ගන්න අෙප් තාක්ෂණය ෙයොදවන්න බැරිද?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් දැනුම, 
උගත්කම තිෙබන මිනිසුන් ෙකොයි තරම් හිටියත්, තාක්ෂණෙයන් 
පරිපූර්ණ තාක්ෂණ ආයතන ෙකොයි තරම් තිබුණත් ඒවායින් 
පෙයෝජන ගන්ෙන් නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ෙම් රටට ෙගනාව බාල 
ඉන්ධන නිසා එක කාලයක මඟ දිගට වාහන නැ වෙතන්න පටන් 
ගත්තා. ඒ විධිෙය් බාල ඉන්ධන ෙම් රටට ආනයනය කළා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙගොඩනැඟිලි හදන්න බැරි බාල සිෙමන්ති ෙම් 
රටට ආනයනය කළා.  ඉස්පිරිතාලයකින් ෙබෙහත් ගන්න ගියාම 
ඉන්ෙජක්ෂන් කුප්පිෙය් වීදුරු කටු තිබුණු අවස්ථා අපට හමු වුණා. 
එෙහම නැත්නම් කල් ඉකුත් වුණු ෙබෙහත්, බාල වර්ගෙය් 
ෙබෙහත් දව  ෙම් රටට ෙගන්වනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඉස්පිරිතාලයකට අවුරුද්දකට චකෙල්ඛ, නිෙයෝග 
50ක්, 60ක් එනවා ෙම් ෙබෙහත් අයින් කරන්න, ෙම් ෙබෙහත් 
පමිතිෙයන්  ෙතොරයි කියලා. ෙම් අෙප් සල්ලි ෙන්ද නාස්ති 
කරන්ෙන්? ෙම් විධියට  සල්ලි නාස්ති කරන්ෙන් අෙප් තාක්ෂණෙය් 
දියණුවක් නැති නිසාද? නැත්නම් ෙම් තාක්ෂණය හිතාමතාම 
පැහැර හැරලා ෙවනත් ෙකොමිස් මුදල් ලබා ගන්න ලැහැස්ති 
ෙවනවාද?  

ෙකෙසේ ෙවතත් අද ෙම් රෙට් උගතුන් නැති ෙවලා. ඇයි 
තාක්ෂණෙයන් ෙතොර ෙම් වාෙග් බාල ෙද්වල් අෙප් රටට 
ආනයනය කරන්ෙන්? අෙප් රට දැනුම තිෙබන මිනිසුන් සිටින 
රටවල් අතරින් ෙලෝකෙය් හයවැනියට, හත්වැනියට වාෙග් තිෙබන  
රටක්.  නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් ඒ දැනුෙමන් අෙප් රටට 
පෙයෝජනයක් ලබා ෙගන නැහැ.  එෙහම පෙයෝජනයක් වුණා නම් 
ෙම් රට ෙලෝකෙය් හයවැනියට දියුණු ෙවලා තිෙබන රට වන්නට 
ඕනෑ. අද ෙම් රෙට් පුද්ගලයන් ලබා ගන්නා සහතික සංඛ ාව 
වැඩියි. මා හිතන හැටියට ෙලෝකෙය් වැඩිම සහතික ලබාෙගන  
තිෙබන පුද්ගලයන් සිටින රට අෙප් රට. පස්වැනි ෙශේණිෙය් 
ශිෂ ත්ව විභාගෙයන් වැඩිම පිරිසක් පාස් ෙවන රට අෙප් රට. O/L 
විභාගෙයන් විෂයයන් නවයටම "A" ලබා ගන්නා වැඩිම පිරිසක් 
සිටින්ෙන් අෙප් රෙට්.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  රැකියා දී ගන්නට 
බැරි තරමට  ඩිප්ෙලෝමාධාරින්, උපාධිධාරින් වැඩි පිරිසක් 
සිටි න්ෙන්ත් අ ෙප් රෙට්.  නමුත් අෙප් රට අද දියුණු තත්ත්වයකට 
පත්ෙවලා නැහැ. අෙප් රට ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන දුප්පත් රටක් 
බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි ෙම්කට ෙහේතුව? අෙප් 
තාක්ෂණෙව්දීන්ෙග් දැනුෙමන්, ෙනොෙයක් විෂයයන් 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් මිනිසුන් තුළ තිෙබන දැනුෙමන් අෙප් 
ර ටට පෙයෝජන ලබා ගැනීෙම් අපහසුතාවක් තිෙබනවා. මා හිතන 
හැටියට ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්න ඉස්සර ඒ ගැන 
හිතන්න ෙවනවා. වර්තමාන තත්ත්වය දිහා බැලුවාම,  තාක්ෂණය 
ලබා දීම සඳහා ෙනොෙයකුත් ආයතන අ ෙප් රෙට් තිෙබනවා. ඒ 
ආයතනවලින් අෙප් ජාතිය සංවර්ධනය කරන්නට, අෙප් රටින් 
දුප්පත්කම නැති කරන්නට අවශ  අදහස්, අවශ  තාක්ෂණය 
ගලාෙගන එන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා, දුප්පත්කම තුරන් කරන්නය 
කියලා ඇට වර්ග ගමක් ගණෙන් ෙබදාෙගන ගිය හැටි. ඒ ඇට 

වර්ග පැළ වන්ෙන් නැහැ. ඇයි ෙම් ඇට වර්ග පැළ කරන්න 
තාක්ෂණය නැද්ද?  කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා ෙනොෙවයි  
ඒ ඇට වර්ග ෙබදුෙව්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල වැඩ කරන 
නිලධාරින් ලවා තමයි ගම්වලට ඒ ඇට වර්ග ෙබදන්න පටන් 
ගත්ෙත්. රට වෙට් ඇට ෙබදුවාට තාක්ෂණය දන්නා 
පුද්ගලයාෙගන් වැඩ ගත්ෙත් නැහැ. කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් නිකම් වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. ෙගොවි 
ජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට ෙම් වැඩ පැවරුෙව් 
නැහැ.  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා පැළ ෙවන්ෙන් නැති 
ඇට ෙබදුවා.  ෙම් සඳහා තාක්ෂණය ෙකොතරම් උපෙයෝගි කර 
ගත්ෙත් නැද්ද කියලා කියනවා නම්, සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට ගියාම ෙපෙනනවා ඇට ෙගෝනි ගණන් ෙගොඩගහලා 
ඒවා ඒ විධියටම තිෙබන හැටි.  ඒවා ඒ විධියට අඩුක්කර තැබුවාම 
පැළ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකවත් දැන ගන්න ෙම් නිලධාරින්ට 
හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒක නිලධාරින්ෙග් වදරක් ෙනොෙවයි. 
අදාළ තාක්ෂණය දන්නා නිලධාරින් සිටිද්දී ඒ නිලධාරින්ෙගන් 
වැඩ ගන්ෙන් නැති එකයි එතැන තිබුණ පශ්නය.  

මම ඊෙය් ෙපෙර්දා NERD ආයතනයට ගියා. NERD 
ආයතනෙය් ෙහොඳ උපකරණ හදලා තිෙබනවා. දක්ෂ 
ඉංජිෙන්රුෙවෝ එහි සිටිනවා. ඒ අය ලී කුඩුවලින් පාන් පුච්චන 
ෙබ්කරියක් හදලා තිෙබනවා මා දැක්කා.  එයට විදුලි බිලක් 
එන්ෙන් නැහැ; ගෑස් වියදමක් යන්ෙන් නැහැ.  අහක දමන ලී 
කුඩුවලින් පාන් පුච්චන්න පුළුවන්. ඒ උපකරණෙයන්  පාන් 
පුච්චලා මට කන්නත් දුන්නා. ෙහොඳ ගුණාත්මක තත්ත්වෙය් 
නිෂ්පාදන කරන්න පුළුවන් උපකරණ හදලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
රෙට් සිටින ෙබ්කරි හිමියන් දන්ෙන් නැහැ, ෙමෙහම 
උපකරණයක් NERD ආයතනය හදලා තිෙබනවා කියලා. එෙහම 
දැනෙගන සිටියා නම් ඔය ෙමොරටුව පැත්ෙත් තිෙබන ෙබ්කරිවලින් 
ෙකොළඹට විතරක් ෙනොෙවයි, ගම්පහ පෙද්ශයටත් පාන් 
ෙගෙනන්න පටන්ගනියි. ඒ තරම් අඩු වියදමකින් ඒක කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි. නමුත් ෙම් තාක්ෂණය රට තුළට ගලා යෑෙම් 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත ාංශය යටෙත් ''විදාතා'' මධ ස්ථාන ඇති කරලා තාක්ෂණය 
ගමට ෙබදන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා.  ඒවාට ෙහොඳ ගුරුවරුන් 
සිටිනවා; ෙහොඳ උපෙද්ශකයන් සිටිනවා; ෙහොඳට උගන්වනවා.  ඒ 
අයට දැනුම තිෙබනවා; සහතික තිෙබනවා.  නමුත් ඒ අයෙග් 
ජීවන තත්ත්වය ෙවනස් කර ගන්නට, එෙහම නැත්නම් රෙට් 
ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වන්නට ඒ අයට පහසුකම් නැහැ. ෙම් විදාතා 
මධ ස්ථානවලින් ඉෙගන ගන්ෙන් අහිංසක අය. නමුත් ෙවනත් 
රටක ඉඳලා ෙකෝටි ගණනක් අරෙගන විෙද්ශිකයකු ෙම් රටට 
ආෙවොත් එයාට BOI  ආයතනෙය්  one-stop shops තිෙබනවා. 
එක තැනක සිට සියලු වැඩ කර ෙගන එයාෙග් වැඩ බිමට විතරයි 
යන්න තිෙබන්ෙන්. හැම ෙද්ම කරගන්න පහසුකම් තිෙබනවා. ඒ 
විධියට ඒ අයට පහසුකම් සලසනවා. නමුත් ෙම් විදාතා 
මධ ස්ථාන තුළින් තාක්ෂණය ඉෙගන ගන්නා පුද්ගලයන්ට 
එෙහම අවස්ථාවක් නැහැ.  ඒ අයට බලපතයක් ලබා ගැනීම සඳහා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට යන්න  ඕනෑ. ඒ  ගියාම කියනවා, 
"PHI ළඟට ගිහිල්ලා PHI ෙගන් බලපතය ගන්න" කියලා. 
බලපතය ලබා ෙනොදීම නිසා ඒ අයට දවස් ගණනක් ඒ සඳහා 
රස්තියාදු වන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ අයට තමන්ෙග් ව ාපාරය 
පටන්ගන්න බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ අය අෛධර්ය ෙවනවා.  

ෙම් උත්තරීතර සභාවට මම විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැතියි, අර ආෙයෝජන කලාපවලට පැමිෙණන  ව ාපාරිකයන්ට 
වාෙග් ගෙම් දිරිය පුද්ගලයන්ටත් ඒ පහසුකම්  සලසා ෙදන්න 
කියලා.  දැනුම ලබා  ගත්තා වාෙග්ම,   තාක්ෂණය ලබා ගත්තා 
වාෙග්ම,  ඒ තුළින් තමන්ෙග්ම  ව ාපාරයක් ආරම්භ කරන්න 
අවශ  බලපතයත්  එකම වහලක් යටින් ලබාෙගන ඒ කටයුතු  
කරෙගන යන්න ඒ අයට අවස්ථාව සලසා ෙදන්න ඕනෑ. මඟදී ඒ 
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අය අතරමං කරන්ෙන් නැතිව, ෙදපයින් නැඟී සිටින්නට පුළුවන් 
අවස්ථාව එනෙතක් ඒ අය රැක බලා ගන්නා ආයතනයක් ෙම් 
තාක්ෂණ ආයතනයත් එක්කම බිහිවන්නට ඕනෑය කියන එක 
විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කරනවා.  

ෙම් අයට සල්ලි ෙසොයා ගන්න බැංකු ණයක් ගන්න ගිෙයොත් 
ගන්න පුළුවන්ද? රජෙය් ෙසේවකයන් ෙදෙදෙනක් ඒකට අත්සන් 
කරන්න ඕනෑ කියනවා.  එෙහම නැත්නම්  "ෙකෝ, ගනුෙදනු 
කරනවාද කියලා බලන්න  බලන්න බැංකු ෙපොත ගන්න " 
කියනවා.  ඒ අයට බැංකුව සමඟ ගනුෙදනු කරන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා නම් බැංකුෙවන් ණයක් ගන්න එන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් අයට රජෙය් ෙසේවකෙයක් ෙහොයා ෙගන අත්සන් ගන්නට 
පුළුවන් නම්, ඒ හැකියාව තිබුණා නම්  loans ගන්න එන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අද ෙම් අයට ණය ගන්න එකත් එපා ෙවලා. ඒ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා. ඒ නිසා අර ඇට ෙබදනවා වාෙග් ෙද්වල් 
කරලා  ෙම් රෙට් සල්ලි කාබාසිනියා කරන ෙවලාෙව්, ෙමවැනි 
දිරිය පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් යම් නිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න ඕනෑය කියන එක දැඩි ෙලස අවධාරණය කරනවා.  

ඇට ෙබදීම ගැන කථා කරන ෙකොට ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ, 
කෘෂිකර්මෙයන් අද  අෙප් රට ෙවනස් කරන්නට පුළුවන් බව. 
රඹුටන් තිෙබන කාලයට රඹුටන් කුණු ෙවලා අහක දමනවා. 
රඹුටන් නැති කාලයට මුකුත් නැහැ. ඇයි ඒ සඳහාත් අපට 
තාක්ෂණය උපෙයෝගි කර ගන්න බැරිද?   අන්නාසි අවුරුද්ද පුරා 
හැෙදනවා වාෙග් අවුරුද්ද පුරාවට රඹුටන් හැෙදන විධියක් හරි 
ගස්සන්න අපට බැරිද? අපි ෙබොෙහොම අභිමානෙයන් කෑ ගහනවා, 
"අෙප් පලතුරු හරි ෙහොඳයි, අෙප් පලතුරු ෙලෝකෙය් තිෙබන 
රසවත්ම පලතුරු" කියලා. නමුත් ෙවන රටකට ගිහින් බැලුවාම 
අෙප් පලතුරු එෙහේ නැහැ. අපි "ෙහොඳයි, ෙහොඳයි" කියා ෙම්ක 
ඇතුළට ෙවලා ඉන්නවා මිසක් අෙප් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ. අපට ආෙව්ණික තාක්ෂණය අපි පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම,  විදාතා 
වැඩසටහන ගැන විෙශේෂෙයන් කිව යුතුයි. එහිදී අෙළවිකරණය 
වාෙග් ෙද්වලුත් පුද්ගලයන්ට කියා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් අමාත ාංශය 
තුළින් විදාතා මධ ස්ථාන ඔස්ෙසේ ෙදන දැනුම, ෙවන  කාර්මික 
ආයතනවලින්, ෙවන පාඨමාලාවලින් ෙදන දැනුම පෙයෝජනයට 
ගන්න පාෙයෝගිකව කටයුතු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඇති 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, Arthur C. Clarke 
Centre එෙක් ආචාර්යවරුන්ෙග් සහ මහාචාර්යවරුන්ෙග් හිඟයක් 
තිෙබනවා. ඒක අෙප් ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කළා. ඒ අයට පඩි 
ෙගවන්න විධියක් නැහැ, පඩි ෙගවන්ෙන් නැහැ, ඒ අයට ෙගවන 
පඩිය මදි නිසා එන්ෙන් නැහැ කියලා එතුමා පකාශ කළා.  Arthur 
C. Clarke Centre එෙක් අයට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්  රෙට් 
ඉන්න හැම පුද්ගලෙයකුටම අද ලැෙබන පඩිය මදි. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. එක එක්ෙකනා 
අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා කරලා පඩි වැඩි කරන්න බැහැ. ෙම් විධියට 
බැලුෙවොත් එෙහම, සමස්ත ජනතාවම අධ ක්ෂ ජනරාල්ලා 
කරන්න ඕනෑ, ඒ අයෙග් පඩි වැඩි කරන්න. ෙවන විධියක් නැහැ  
ඒක කරන්න. ඇයි  ඒ? මිනිස්සු  ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ෙම් අයට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

පහුගිය දවස්වල ෙබ්රුවලට සුළි සුළඟක් හැමුවා. ධීවරෙයෝ 
අනාථ වුණා. කාලගුණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපි ඇහුවා, "ඇයි 
ඔය ෙගොල්ලන්ට සුළි සුළඟක් එනවා කියලා කලින් කියන්න 
බැරි?" කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියනවා,"ඉන්දියාව පැත්ෙතන් ආවා 
නම්, ෙබංගාල ෙබොක්ෙකන් ආවා නම් අපට කියන්න පුළුවන්" 
කියලා. ඉන්දියාෙවන් call කරලා කියනවා, "ඔන්න සුළි සුළඟක් 

මඟ එනවා" කියලා. එතෙකොට ෙමෙහේ අයට ලැහැස්ති ෙවන්න 
පුළුවන්. අෙප් රෙට් අෙනක් පැතිවලින් සුළඟක් ආෙවොත් කවුද ඒක 
කියන්ෙන්? ගව් ගානක් ඈත මුහුෙද් ඉන්න අයට ඒක කියන්න 
ෙකෙනක් නැහැ. ඉන්දියාව විතරයි කියන්න ඉන්ෙන්. එෙහම නම් 
ෙම්කට තිෙබන විකල්පය තමයි චන්දිකා තාක්ෂණය පාවිච්චි කර 
ෙගන කාලගුණ ෙවනස්වීෙම් ෙතොරතුරු ලබා ගන්න එක. නමුත් 
චන්දිකා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න විධියක් නැහැ. ෙමොකද, 
යුෙරෝපා රටවල් තමයි  චන්දිකා තාක්ෂණෙය් අයිතිකාරෙයෝ. අපි 
සිංහෙලන් යුෙරෝපයට බැණලා ඉංගීසිෙයන් සමාව ගන්න ජාතියක්  
බවට පත් ෙවලා. යුෙරෝපයත් එක්ක අත්වැල් බැඳෙගන, දියුණු 
ජාතීන් එක්ක අත්වැල් බැඳ ෙගන, වැඩ කරන ජාතියක් ෙනොෙවයි 
අපි.  ස්වාසිලන්තය වාෙග් රටවල් එක්ක  සම්බන්ධ ෙවලා, -ෙම්වා 
ෙකොෙහන් ෙහොයා ෙගන එනවාද මා දන්ෙන් නැහැ- ඒ අය එක්ක 
අත්වැල් බැඳගත්තාය කියලා අෙප් තාක්ෂණය දියුණු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා  විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝපයට බණින්ෙන් නැතුව, හැම 
රටක් එක්කම අත්වැල් බැඳෙගන, අපි  ඒ අයෙග් තාක්ෂණයත් 
අරෙගන වැඩ කරන්න,  පුළුවන් ෙද් කරන්න පටන් ගන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ පතිපත්තියට යන්න ඕනෑය කියන තැන අපි 
ඉන්නවා.  

පසු ගිය කාලෙය් විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරු strike  කළා, 
ෙපළපාළි ගියා පඩි මදි කියලා. ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාත් ගරු සභා ගර්භෙය් හිටියා. එතුමාටත් ෙම්ක කියා 
ෙදන්න ඕනෑ.  අපි බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාටත් කියනවා. ෙම් 
පඩි මදි කියන කාරණාව තුළ ෙම් විධියට කටයුතු කරනවා නම්, 
අපි ඒ අයත්, විශ්වවිද ාලවල අයත් අධ ක්ෂ ජනරාල්ලා කරමු. 
එතෙකොට සියලු ෙදනාම අධ ක්ෂ ජනරාල්ලා. එතෙකොට ලැෙබන 
පඩියත් ෙහොඳයි, පශ්නයක් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
අධ ාපනය සඳහා ෙදන මුදල සියයට 6ක් දක්වා වැඩි කරන්න 
කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මහ ෙලොකුවට තාක්ෂණ 
විද ා විෂය පාසල්වල උගන්වන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ 
ගුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ෙදන වැටුපට වැඩ 
කරන්න තාක්ෂණ විද ා විෂය උගන්වන ගුරුවරු ඉස්ෙකෝලවලට 
එන්ෙන් නැහැ. මම කියනවා, ෙම් පනතින්  ඒකට උත්තරයක් 
තිෙබනවා කියලා.  ඊළඟ දවෙසේ බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඒ 
අයත් අධ ක්ෂ ජනරාල් තනතුරට පත් කරයි. එතෙකොට පඩි වැඩි 
ෙවනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ඒක නිසා ෙහොඳ කමයක් ෙම්ක. ඊට 
පස්ෙසේ ඒ ගුරුවරු පාසල්වලට එන්න පටන් ගනියි.  

සපිරි පාසල් කියලා පාසල් වර්ගයක් හැදුවා. නමුත් IT ගුරුවරු 
ඒ පාසල්වලට බඳවා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒත් ඔය 
පඩි පශ්නය නිසායි. දැන් ඒ අයත් IT අධ ක්ෂ ජනරාල් තනතුරට 
දැම්මාම ඒ අයෙගත් පඩි වැඩි ෙව්වි.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දකිනවා, ෙම් දැනුම,  ෙම් තාක්ෂණය ගමට 
ගලා ෙගන යන්න නම් රෙට් යහ පාලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ බව. 
උගතාට ෙදපයින් නැඟී සිට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න පුළුවන් තරම් 
වාතාවරණයක් රෙට් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ෙමොන තාක්ෂණය, 
ෙමොන කමය තිබුණත් උගතා ෙනොෙවයි නම් වැඩ කරන්ෙන්, 
ඔවුන්ෙග් තාක්ෂණය ෙනොෙවයි නම් කියාත්මක කරන්ෙන්, 
තුවක්කුවට නැත්නම් ඒකාධිපතිවාදයට අනුව නම් රට කියාත්මක 
වන්ෙන්, ඒකාධිපතියාෙග් නිෙයෝගයට නම් රට කියාත්මක 
වන්ෙන්,  කවදාවත් ෙම් රෙට් තිෙබන තාක්ෂණය ගමට ගලා ෙගන 
යන්ෙන් නැහැ. ඒක නතර ෙවනවා.  

ඒ නිසා ඒ සඳහා ෙම් රෙට් යහ පාලනය  දියත් කරන්න ඕනෑ.  
අද  උගතුන් රට හැර දමා යන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් යහ පාලනයක්  
නැති නිසායි.  තමන්ෙග් උගත්කම අනුව  වැඩක් කරන්න පුළුවන් 
උගත්කමට  ගැළෙපන විධියට වැඩක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් 
ෙම් රෙට් නැහැ.  අද ෙම්   රෙට් හරි  ෙදය  ෙනොෙවයි, හරි ෙදය .  
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බලපුළුවන්කාරකමට, පගාවට, ෙකොමිස් මුදලට යට වන ෙදය 
තමයි හරි ෙදය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොටයි  ඒක හරි 
ෙවන්ෙන්. ඒ මිසක් හරි ෙදය, හරි ෙදයයි කියා පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
අන්න එවැනි වාතාවරණයක්  අද ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා  
තිෙබනවා. රෙට් නීතියට යටත් ෙවන්ෙන් නැහැ. රට 
ෙද්ශපාලනයට යටත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන 
බලපුළුවන්කාරකමට   රට යටත් වන තත්ත්වයක්  අද හරිගස්සා 
තිෙබනවා. එෙහම නම්  ෙකොෙහොමද ෙම් තාක්ෂණය ගමට 
ෙගනියන්ෙන්? ෙම්වා  ගැන නිදහෙසේ ලියපු, පත්තරවල ෙම්වා  
ගැන සඳහන් කරපු ෙල්ඛකයන් රට හැර දමා ෙගොස් තිෙබනවා. 
පගීත් එක්නැලිෙගොඩ, සුනන්ද ෙද්ශපිය  වැනි මාධ ෙව්දින් ෙම් 
ගැන  වාර්තා කරලා  අඩු  පාඩු ෙපන්වා දුන්නා.  ඒ අයට ෙම් රෙට් 
ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැති වුණා. සමහර අයට රට හැර දමා 
යන්න  සිදු වුණා. සමහර අයෙග් ජීවිත  නැති වුණා.  ලසන්ත 
විකමතුංග වැනි පත්තරකාරෙයෝ මහ මගදි ෙවඩි තියා මැරුවා. එදා  
'සිරස'  ෙම්වා ගැන ඇත්ත ෙහළි කළාම   'සිරස' ට  ෙබෝම්බ ගහලා 
කුඩු  කළා.  අද ඒ අය ෙමල්ල ෙවලා තිෙබනවා.  අද ඒ අය 
ආණ්ඩුවටම කෙඩ් යන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් රතුපස්වල පෙද්ශෙය් ඇති වූ සිද්ධිය  
බලන්න.  උගත් මිනිස්සු තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන ඒ ජලය 
ෙබොන්න එපාය  කියා ගෙම් අයට කිව්වා. උගත් පුද්ගලයන්  
තාක්ෂණය  කියන ෙදය පාවිච්චි කරලා, ඒ ජලෙය් පීඑච් අගය 4යි; 
ඒ ජලය බීමට සුදුසු නැහැයි කියා  ලිඛිතව සඳහන්  කරලා  ගෙම් 
ජනතාවට කිව්වා.  තාක්ෂණය  විශ්වාස කරපු මිනිස්සු  පිරිසිදු ජලය   
ෙබොන්න ෙදන්නය කියා රජෙයන් ඉල්ලීමක් කළා. ෙමොකක්ද 
දුන්නු  උත්තරය?  පිරිසිදු ජලය  දුන්නද?  නැහැ. ෙවඩි උණ්ඩෙයන්  
ඒ අයට උත්තර දුන්නා. තාක්ෂණෙයන් පැන   නැඟුණු ගැටලුවට 
අන්තිෙම්දී තුවක්කුෙවන් තමයි උත්තර දුන්ෙන්;  හමුදාව ෙයොදවා 
පාසල් දරුවන් මරා තමයි උත්තර දුන්ෙන්.  ඉතින් තාක්ෂණය 
ෙමොකටද? කවුද, තාක්ෂණය ගැන විශ්වාස කරන්ෙන්?   ඊට පසුව 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට  නිෙයෝගයක් 
දුන්නා, පීඑච් අගය 2 වුණත් කමක් නැහැ, ආෙයත් දවසක එෙහම 
වතුර ෙබොන්න එපාය  යැයි  කියන්න එපාය කියලා.  පීඑච් අගය 2 
වුණත් කමක් නැහැ වතුර ෙබොන්න එපා යැයි  කියන්න ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන  මණ්ඩලයට  අයිතියක් නැහැයි කියා 
තහංචි නිකුත් කළා. රෙට් යහ පාලනයක් නැත්නම් තාක්ෂණය 
දියුණු කරලා ෙමොකටද?   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් යහ පාලනය ස්ථාපිත කරන්න 
ඕනෑය කියා විෙශේෂෙයන්ම අපි කියනවා.  ඒකාධිපති පාලනය 
නැති කරලා, පජාතන්තවාදී පාලනයක්  ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කළාම 
අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් රටට ෙම් තාක්ෂණය  වැඩදායී ෙව්වි. 
එෙහම  ෙනොවුෙණොත්   තාක්ෂණය ගමට යන්ෙන් නැහැ.   

අද ෙම් රෙට් ෙප්ටන්ට් බලපත ගැන බැලුෙවොත් අවුරුද්දකට 
ෙප්ටන්ට් බලපත 90ක්වත් අරෙගන නැහැ. 2010 දීද ෙකොෙහද නව 
නිපැයුම් සඳහා ෙද්ශීය නිෂ්පාදකවරු  ෙප්ටන්ට් බලපත ෙදසිය 
ගණනක් අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් අද බලනෙකොට  
අවුරුද්දකටවත් 90ක් අරෙගන නැහැ.  එක එක අවුරුදුවල 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් 25යි, 30යි, 40යි. ඇයි ෙම්  රෙට් ෙප්ටන්ට් 
බලපත ගන්න තරම් උගතුන් නැද්ද?  ඇයි ෙම් රෙට් නව ෙසොයා 
ගැනීම් කරන්න උගතුන් නැද්ද?  නැහැ, අද ෙම් රෙට් සියලු ෙදය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා.  අද ෙම් රට ඒකාධිපතිකරණයට යටත් 
ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රටට තාක්ෂණය 
අලුතින් හඳුන්වා  ෙදන්න තරම් ෙදයක් නැහැ.  එදා  විජය කුමාරයා 
ෙම් රටට එනෙකොට කුෙව්ණිය කපු කටිමින් හිටියා.  ඒ කියන්ෙන් 

එදා  අෙප් රෙට් ෙරදි පිළි තාක්ෂණය ඉහළින්ම  තිබුණාය කියන 
එකයි.  අනික් අතට බැලුෙවොත් එදා ෙම් රෙට් විශ්මිත  වාරි 
කර්මාන්තයක්  තිබුණා. සීගිරියට ගිහින් බැලුවාම ෙලෝකෙය්  
ඉංජිෙන්රුවරු පුදුම ෙවනවා, ෙකොෙහොමද ෙම් ජල කර්මාන්තය 
ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙකොෙහොමද ෙම්වා ඉදි කෙළේ කියා. 
අදටත් හිතා ගන්න බැරි  තරමට ඒවා  ෙලෝකෙය් විශ්මිත නිර්මාණ 
අතරට එක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා  නිර්මාණය කෙළේ අපියි. අෙප් 
ජාතියයි. ඉදි කිරීම් තාක්ෂණය ගැන කථා කරනෙකොට 
රුවන්වැලිසෑය ගැන බැලුෙවොත් ෙකොෙහොමද එදා සිෙමන්ති 
ෙසොයා ගත්ෙත්? අද අෙප් රටට සිෙමන්ති ආනයනය කරන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එදා සිෙමන්ති ෙසොයා ගත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද? ඇම්බැක්ෙක් ලී කැටයම්  දිහා බැලුවත් එෙහමයි.  ඒ  
තාක්ෂණය නිසා අදත් ඒවා ෙනොනැසී  පවතිනවා. මාළිගාවිල 
පිළිමය දිහා බැලුෙවොත්, ඒ ගල්  කැටයම් දිහා බැලුෙවොත් එදා ෙම් 
රෙට් දියුණු  තාක්ෂණයක් පැවතුණු බව අපට ෙපෙනනවා.  
කැණීම්වලදී අපට පිඟන් කැබලි පවා හම්බ ෙවලා තිෙබනවා.  
අදත් අපි එංගලන්තෙය් තිෙබන තාක්ෂණය, ජපානෙය්  
තාක්ෂණය තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. අද අෙප් තාක්ෂණය යට 
ගිහින් තිෙබනවා.   ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ හින්දා 
අප විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කරනවා, ෙම් රෙට් යහ පාලනය ඇති 
කරන තාක් කල් ෙම් රෙට් ෙමොන  විද ාව කළත්, ෙමොන ෙද් 
කළත්, ෙමොන ෙසොයා  ගැනීම් කළත් රටට ඒක ගලාෙගන ගිහින් 
රට සමෘද්ධිමත් බවට පත් ෙවන්ෙන් නැහැයි කියා.  ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් යහ පාලනයක් ඇති කිරීම සඳහා අවධානය ෙයොමු කරන්න 
යැයි කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් පාඨලී චම්පික 

රණවක ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් තාක්ෂණ හා විද ා ක්ෙෂේතය පිළිබඳ 
වැදගත් ෙවනස්කම් සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන 
අවස්ථාෙව්දී අධ ාපන අමාත වරයා වශෙයන් මට වචන 
කිහිපයක් එකතු කරන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. විද ා 
හා තාක්ෂණ අමාත ාංශය පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ 
මැතිතුමා යටෙත් අලුත් ෙමෙහවරකට, තාක්ෂණික අංශෙය් 
විප්ලවීය ෙවනසකට මූලාරම්භයන් රාශියක් ඇති කරලා තිබුණා. 
ඒවා තව දුරටත් ඉදිරියට ෙගන යමින් සහ තවත් විශාල 
තාක්ෂණික ජයගහණ ලබා ගන්නා ආකාරයට ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා දරන 
උත්සාහය අපි අගය කරනවා. මක්නිසාදයත්, පසුගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ -මට ෙපර කථා කළ  ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ 
පරිදි- අෙප් රට තාක්ෂණය පිළිබඳ ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත් 
ෙවලා තිබුණු රටක්.  

මහින්දාගමනෙයන් පසු එදා ලංකාෙව් ෙලෝවා මහාපාය 
ඉදිකරන විට, සමුදුර පරයන මහා වැව් තනන විට, ෙයෝධ ඇළ 
අඟෙල් බැස්මට ඉඳි කරන විට, කුෙව්රයාෙග් ආලකමන්දාව බඳු 
සීගිරිය මහා විස්මිත විස්කමක් බවට පත්වන විට, ෙලෝකෙය් 
පළමුෙවන්ම යකඩ ෙසොයා ගන්නා විට ෙද්ශීයව හිතනවාට වැඩිය 
යමක් හිතලා, ෙපෙනනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් දැකලා, 
ඇෙසනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් අහලා පර්ෙය්ෂණාත්මක 
තාක්ෂණික දියුණුවක් තිබුණු ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් 
ෙවලා තිබුණු රටයි, ශී ලංකාව. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් 1815 
කන්ද උඩ රට ගිවිසුෙමන් අපි බිතාන  අධිරාජ වාදෙය් යටත් 
වැසිෙයෝ බවට පත් වීෙමන් පසු ෙම් සම්පදායික තාක්ෂණය 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙවලා බටහිර අනුකරණවාදී 
මානසිකත්වෙයන් යුතුව කටයුතු කිරීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් 
ඔවුන් ෙම් රෙට් අධ ාපන කමය, ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම්, 
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ආකල්ප, ජනවහර, ධර්මතා, සංසක්ෘතික උරුමයන් සියල්ල විනාශ 
කළා. එහි පතිඵලයක් ෙලස අපි එංගලන්තය දිහා බලාෙගන ඒ 
රටවල නිෂ්පාදනය කරන තාක්ෂණික භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා රටක් 
බවටත්, ඒවා නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ  අමුදව  ෙයදවුම් විධියට 
පිටරට පටවන රටක් ෙලසටත් පත් කරමින් ආනයන, අපනයන 
ආර්ථිකයකට අපිව අරෙගන ආවා.  

ෙම් රටට නිදහස් අධ ාපනය හඳුන්වා දුන්ෙන් 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර පථම අධ ාපන අමාත තුමායි. 
එතුමා "හන්ෙදස්ස ආදර්ශය" කියලා එකක් ඇති කළා. මධ  
විද ාල 54ක් ඇති කරපු අවස්ථාෙව්දී ඒ මධ  විද ාල 54 තුළම ෙම් 
රෙට් දරුවන්ට 6වන ෙශේණිෙය් සිට 13වන ෙශේණිය දක්වා 
තාක්ෂණය පිළිබඳව, විද ාව පිළිබඳව අලුෙතන් හිතන්න පුළුවන් 
ගුණ, නැණ, බල, සුව සපිරි විශ්වයට සම්පතක් විය හැකි දරුෙවකු 
නිර්මාණය කරන්න අවශ  වට පිටාව සකස් කරලා තිබුණා. ඒ 
කාලෙය් තිබුණු මධ  විද ාලවල වඩු වැඩ; යකඩ වැඩ; ෙලෝහ 
වැඩ; ෙමෝටර් රථ යාන්තික විද ාව; අත් යන්ත ෙරදි පිළි 
කර්මාන්තය; ඉෙලක්ෙටෝනික් වැඩ; විද ාව සඳහා ෙවනම 
විද ාගාර තිබුණා. ෙම් සියල්ල තිබුණා පමණක් ෙනොව ඒ සඳහා 
අවශ  ගුරුවරු සියලු ෙදනා ඒ කාලෙය් මධ  විද ාලය ඇතුෙළේ 
හිටියා. ඒක තමයි කන්නන්ගර චින්තනය. මධ  විද ාල තුළ 
අනිවාර්යෙයන් කළු ගල්වලින් කරපු පර්ෙය්ෂණ ෙකෙරන 
විද ාගාරයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම වඩු වැඩ, යකඩ වැඩ, ෙලෝහ 
වැඩ, ෙමෝටර් රථ කාර්මික විද ාව කරන්න අවශ  යන්තසූත, 
උපකරණ මධ  විද ාලය ඇතුෙළේ තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මධ  විද ාල 54ට ආපහු 
සැරයක් එළවා එළවා ගහලා ඒ නිදහස් අධ ාපනය විනාශ කිරීෙම් 
පතිඵලයක් ෙලස පසු ගිය වසෙර් පෙහේ ශිෂ ත්වය සමත් ෙවලා, 
සාමාන  ෙපළ සමත් ෙවලා, උසස් ෙපළට එන ෙකොට දරුෙවෝ 
එක්ලක්ෂ තුන්දහසක් පමණයි විද ා අංශෙයන් අධ ාපනය 
ලැබුෙව්. එක්ලක්ෂ තුන්දහසක් කියන්ෙන් උසස් ෙපළ හදාරන 
දරුවන්ෙගන් සියයට 22යි විද ා අංශෙයන් අධ ාපනය ලබන්ෙන්. 
එතෙකොට ෛවද වරු, ඉංජිෙන්රුවන්, විද ාඥයන්, ගණිතඥයන්, 
පර්ෙය්ෂකයන්, නව නිපැයුම්කරුවන් බිහි කර ගන්න ඕනෑ ඒ 
සියයට 22 අතරිනුයි. ඊළඟට රක්ෂා අවස්ථා, ජීවෙනෝපාය විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා ෙසේවා අංශෙය්, වාණිජ අංශෙය්.  බැංකු, 
රක්ෂණය, පවාහනය, ගබඩාකරණය, සන්නිෙව්දනය, සංචාරක, 
කළමනාකරණය, අෙළවිකරණය වැනි ක්ෙෂේත.  දරුවන් එක්ලක්ෂ 
විසිහත්දහසයි ෙම් ක්ෙෂේතවලින් උසස් ෙපළ කරන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් සියයට 27යි. සියයට 51ක්, එනම් ෙදලක්ෂ 
තින්පන්දහසක් දරුවන් උසස් ෙපළ අධ ාපනය ලබන්ෙන් කලා 
අංශෙයන්. ඒ දරුවන් කුඩා කල ඉඳන් ඉෙගන ෙගන ඇවිල්ලා 
උසස් ෙපළදී තවදුරටත් හදාරන්ෙන් ෙද්ශපාලන විද ාව, තර්ක 
ශාස්තය හා විද ාත්මක කමය, සිංහල භාෂාව. පතිඵලය වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? ෙමෙහම ඉතා විශාල ෙලස පමාණාත්මකව නිදහස් 
අධ ාපනය වැඩි වුණා. ඉන්දියාෙව් සියයට 51ක් විද ා තාක්ෂණ 
අධ ාපනය හදාරන ෙකොට ලංකාෙව් සියයට 51ක් කලා අංශෙයන් 
අධ ාපනය  ලැබුවාට ෙම් ෙදලක්ෂ තිස්පන්දහසින් අටදහසක් 
පමණයි විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් කර ගන්ෙන් කලා උපාධියට. 
කලා උපාධිය අරෙගන ආවත් ඒ ලැබුණු කලා උපාධිෙයන් 
කරන්න රක්ෂාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා බණ්ඩාරනායක 
අනුස්මරණ ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාෙවන් - BMICH 
එෙකන්- කලා උපාධිය ලබා ගන්නා ෙකොට ෙග්ට්ටුව ළඟ ෙවනම 
යටි රැවුල වවාපු තරුණ කිහිප ෙදනකු ඉඳෙගන උපාධිය අරෙගන 
එන දරුවන්ට දුන්නා, රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් සංගමෙය් 
නිත  සාමාජිකත්වය පිළිබඳ ෙපෝරමය. ෙම් නිසා ඒ 
විශ්වවිද ාලෙයන් පිටවන තරුණයන්ට රක්ෂා දීම පමණක් 
ෙනොෙවයි,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට  පින් සිද්ධ ෙවන්න විද ා ද, 
කලා ද, වාණිජ ද කියන පෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලුම 
උපාධිධාරින්ට සිල්ලරට ෙනොෙවයි  ෙතොග වශෙයන් රක්ෂා ලබා 
දීෙම් පතිඵලයක් ෙලස තමයි අද ඔවුන්ට අවම ජීවෙනෝපායක් 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් පධාන පශ්නය බවට පත් වුෙණ්, අෙප් අධ ාපන 
පද්ධතිය තුළින් බිහි කරන දරුවන්ට -සුදුස්සන්ට- ෙදන්න රක්ෂා 
ෙනොමැති වීමයි. තිෙබන රක්ෂාවලට අවශ  සුදුස්ෙසෝ බිහි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම සඳහා 
ලංකාෙව් කිසිම ආණ්ඩුවක් ඵලදායක, පතිපත්තිමය තීන්දුවක් 
අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. එහි පතිඵලයක් ෙලස අවුරුද්දකට 
දරුවන් ලක්ෂ ෙදකකට වඩා වැඩි පමාණයක් තමන්ට ජීවිතය 
ෙගොඩ නඟා ගන්න බැ රිව අසහනයට පත් ෙවලා උතුෙරයි 
දකුෙණයි ෙද්ෙක්ම ඔවුන් ෙතෝරා ගත්ෙත් පචණ්ඩත්වෙය් මාවත. 
තමන් ලබාපු අධ ාපනෙයන් ඵලදායී ජාතික කර්තව යක නිතර 
ෙවන්න බැරි නම්, ඔවුන්ට තරුණ වයෙසේදී විවාහයක් කර ගන්න 
බැරි නම්, ෙගයක් ෙදොරක් හදා ගන්න බැරි නම්,  රක්ෂාවක් ෙහොයා 
ගන්න බැරි නම් ඔවුන් මරාෙගන මැෙරන්න තීන්දු ගැනීෙම් 
පතිඵලයක් ෙලස දශක තුනක් අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ලියලා 
තිෙබන්ෙන් ෙල්වලින්. නමුත් ෙම් පශ්නය ෙමෙලස වුෙණ් නැහැ 
මහජන චීනයට, ජපානයට, ෙකොරියාවට හා සිංගප්පූරුවට. හැබැයි 
ඒ රටවල් අපට වඩා පහළින් හිටිෙය්. අපට නිදහස ලැෙබන ෙකොට 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජපානෙය් ඒක පුද්ගල 
ආදායම අපට වඩා වැඩි ෙඩොලර් ෙදකයි. ඉතාම දුප්පත් පැල්පත් 
නිවාස තිබුණු පෙද්ශයට තමයි ෙකොරියාව කිව්ෙව්. 1965 දී 
ෙකොරියාවට නිදහස ලැෙබන ෙකොට ෙකොරියාව කිව්වා 1976 වන 
ෙකොට ශී ලංකාෙව් තැනට එන්න ඕනෑය කියලා. ලී ක්වාන් යූ 
ලංකාවට ඇවිල්ලා ෙසලින්ෙකෝ ආයතනෙය් තරප්පු ෙපළ 
නැඟලායි කිව්ෙව්, "සිංගප්පූරුව ෙකොෙහොම හරි ලංකාෙව් තැනට 
එන්න ඕනෑ" කියලා.  ඇයි  අපට ඒ ජපානෙය්, දකුණු ෙකොරියාෙව්, 
සිංගප්පූරුෙව් ආදර්ශය  ගන්න බැරි වුෙණ්? අපි ෙම්  අධ ාපනෙය් 
අවශ  පතිපත්තිමය ෙවනස ෙම් රෙට් අතිමහත් බහුතර සාමාන  
ජනතාවෙග් දරුවන් ෙවනුෙවන්  කෙළේ නැති නිසයි. ඒ නිසා 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මහින්ද 
චින්තන ඉදිරි දැක්ම යටෙත් පැහැදිලිව ෙම් පශ්නය හඳුනා ෙගන 
කටයුතු කිරීම තුළ, අපි විද ා, තාක්ෂණ, වාණිජ ඇතුළු කලා 
අංශවල තුලිත තත්ත්වයක් ඇති වන අධ ාපන පතිසංස්කරණයක් 
ෙයෝජනා කළා.  ඒ අනුව මම කැමැතියි කියන්න, එදා 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර මැතිතුමාට නිම කළ ෙනොහැකි වූ 
හන්ෙදස්ස ආදර්ශය අද මහින්ද චින්තනය යටෙත් පාෙයෝගික 
යථාර්ථයක් බවට පත් කර තිෙබන බව.  

අපි ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ෙම් රෙට් පාසල් 250ක 
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව හඳුන්වා දී තිෙබනවා. එහිදී අපි 
දරුවන්ට පාසල ඇතුෙළේ වර්ෂ ෙදකක් ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය 
කියන විෂය උගන්වනවා. එහිදී ඒ වර්ෂ ෙදක තුළදී අපි විෂය 
නිර්ෙද්ශයට අනුව උගන්වන්ෙන් සිවිල් ඉංජිෙන්රු විෂය.  එනම් 
ෙගොඩනැඟිලි, විවිධ ෙද් ඉදි කිරීම පිළිබඳ තාක්ෂණය. යාන්තික 
ඉංජිෙන්රු; කාර්, බස්, ෙලොරි, ෙමෝටර් රථ හා ෙවනත් යන්ත සූත 
පිළිබඳ තාක්ෂණය.  විදුලි හා ඉෙලක්ෙටොනික් කටයුතු පිළිබඳ 
තාක්ෂණයත් විෂය නිර්ෙද්ශයට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. 
ඊළඟට ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය - Biosystem Technology. 
කෘෂිකර්මය, පසු අස්වනු තාක්ෂණය, ආහාර තාක්ෂණය, 
ආහාරවල අගය එකතු කිරීෙම් තාක්ෂණය සහ ෙගොවිෙපොළ 
කළමනාකරණය වැනි ෙද් ඇතුළත්ව ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය 
හඳුන්වා ෙදනවා. ඊළඟට, තාක්ෂණය සඳහා විද ාව - Science for 
Technology - ඇතුළත් කර තිෙබනවා.  ෙම් විෂයන් තුනක් 
සහිතව තාක්ෂණය සඳහා පාෙයෝගික පුහුණුවක් පාසල තුළ ලබා 
දීම සඳහා විෙශේෂ යන්තසූත හා උපකරණ ෙම් පාසල්වලට ලබා 
ෙදන්නට ඕනෑ. අපි ඒ සඳහා සෑම පාසලකටම අඩි 30 x 90  
ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් තුළ engines,  gearboxes, ලියවන 
පට්ටල්, welding plants සහ ෙවනත් උපකරණ යනාදී සියල්ල 
ඉදිරි වර්ෂය තුළදී ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ ලබා දීම තුළින් පාසල 
තුළදී පැවරුම් සඳහා ලකුණු 25ක් ලැෙබනවා. ලකුණු 75ක් තමයි 
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් Z-score ගණනය කරන විටදී ලබා 
ෙදන්ෙන්. ෙම් යටෙත් උසස් ෙපළ හදාරන දරුෙවෝ 2016 දී 
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් වන විට ලංකාෙව් විශ්වවිද ාල පද්ධතිය 
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තුළ ෙමෙතක් කල් පැවති විද ා පීඨය -Science Faculty එක - 
Science and Technology Faculty එක බවට පරිවර්තනය 
ෙවනවා.  

ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා විශ්වවිද ාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව තුළින් අලුත් උපාධියක් හඳුන්වලා ෙදනවා BSc 
in Information Technology කියලා. ඒ විද ාෙව්දී තාක්ෂණ 
උපාධිය සඳහා 2016 දී පමණක් දරුවන් 1,500කට වැඩි 
පමාණයක් බඳවා ගන්නවා. ෙම් පියවෙර් පතිඵලය ලැෙබන්ෙන්, -
2016 දී විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් කර ගන්නා දරුවා 
විශ්වවිද ාලෙයන් එළියට එන විට 2020 ෙවනවා- අද ඇති කරන 
අධ ාපන ෙවනෙසේ පතිඵලය, ගුණාත්මක ෙවනෙසේ පතිඵලය අපට 
දකින්නට ෙවන්ෙන් 2020 දී. ෙමය මීට අවුරුදු 20කට ෙපර පටන් 
ෙගන තිබුණා නම්, තාක්ෂණ හා විද ා අංශෙයන් අෙප් රටත් 
ඉන්දියාව, ෙකොරියාව, චීනය, ජපානය වැනි රටවල් සමඟ සම 
මට්ටෙම් ෙව්ගවත් සමස්ත වර්ධනයකට ගමන් කරන්නට ඉඩ 
තිබුණා. ෙම් තාක්ෂණෙව්දී පාඨමාලාව පටන් ගන්නට තිබුෙණ් මීට 
අවුරුදු 20කට ඉස්ෙසල්ලා. මීට අවුරුදු 20කට ඉස්ෙසල්ලා එය 
පටන් ගත්තා නම් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට - Asian 
Development Bank එකට- පුළුවන්කම තිබුණා අපට loan එකක් 
ෙනොෙවයි ආධාරයක් ෙදන්න. ෙමොකද, ඒ වන විට ලංකාව දුප්පත් 
රටක්. අද එෙහම කරන්නට බැහැ. මධ ම ආදායම් ලබන රටක් 
නිසා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක්, ෙකෝටි 2,500ක් ආංශික 
සංවර්ධන සැලැස්ම - Sector Development Programme - යටෙත් 
අධ ාපන අමාත ාංශයට ලබා දීලා තිෙබනවා, උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පළාතත් සහිතව ෙදමළ හා සිංහල මාධ  ෙදෙකන්ම ෙම් තාක්ෂණ 
විෂය ධාරාව ආරම්භ කරන්නට. ඒ අනුව තාක්ෂණ විෂය ධාරාව 
ඉගැන්වීෙම් කියාවලිය 2013 ජුනි මාසෙය් 15 ෙවනි දා අපි  ආරම්භ 
කළාය කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට 
දැනුම් ෙදන්නට කැමැති ෙවනවා. එය ලංකාෙව් අධ ාපනෙය් 
දැවැන්තම හැරවුම් ලක්ෂය ෙලස ඉතිහාසෙය් සටහන් ෙවනවා.  

මහින්ෙදෝදය පාසල් 1,000 තුළ ෙමෙතක් කල් කිසිම දවසක 
විද ාව ඉෙගන ගන්නට බැරි වුණු පාසල් 150ක අලුෙතන් විද ා 
අංශෙයන් උසස් ෙපළ ආරම්භ කරන්නට අපට පසු ගිය වර්ෂෙය්දී 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. එය ෙමොන මිම්මකින් බැලුවත් 
විශිෂ්ට ජයගහණයක්. ගම්බද දරුවන්ට විද ාගාර තිබුෙණ් නැහැ; 
විද ා ගුරුවරු හිටිෙය් නැහැ; විද ා අංශය සඳහා උපකරණ සහ 
පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, මහින්ෙදෝදය 
තාක්ෂණික විද ාගාර සහිත පාසල් 1,000 තුළින් අලුතින්ම පාසල් 
150ක උසස් ෙපළ විද ා අංශය ආරම්භ කරන්නට; අලුෙතන්ම 
පාසල් 250ක තාක්ෂණික අංශය ආරම්භ කරන්නට; පාසල් 350ක 
ගුණාත්මක, ව හාත්මක, පමාණාත්මක ෙවනසක් කරන්නට. ඉදිරි 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී -2016 වන විට- ෙකොළඹ නගරෙය් ෙහෝ 
මහනුවර ෙහෝ කුරුණෑගල ෙහෝ ඕනෑම පධාන නගරයක යම් කිසි 
පාසලක කුමක් ෙහෝ පහසුකමක් තිෙබනවා නම්, ඒ සියලු 
පහසුකම් සහිතව සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම පාසල් 3 
බැඟින් මහින්ෙදෝදය පාසල් 1,000ක් ඉදි ෙවනවා.   

ඒක කාටවත් නතර කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒ ව ාපෘතිය ෙම් 
වන විට පාෙයෝගික යථාර්ථයක් බවට පත් ෙවලා. ඉස්ෙසල්ලා 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කිව්වා, ෙම්වා සිහින, ෙම්වා කවදාවත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා. අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට මම ගරු කරනවා. 
එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ය නිෙයෝජනය කළත්, තාක්ෂණ විෂය 
හඳුන්වා දීෙමන් ලංකාෙව් අධ ාපනෙය් ගුණාත්මක ෙවනසක් ඇති 
කරන්න ගත් පියවර අගය කළා. එතුමා කිව්වා, ගුරුවරු නැහැ 
කියලා. ඒක ඇත්ත. ඇයි ඒ? ෙමපමණ කල් තාක්ෂණය පිළිබඳව 
පාඨමාලා තිබුෙණ් නැති නිසා අෙප් රෙට් කිසිම තාක්ෂණ 
උපාධියක් තිබුෙණ් නැහැ. දැන් තමයි අලුෙතන් තාක්ෂණෙව්දී 
උපාධිය ඇති වන්ෙන්. එෙතක් ෙම් රෙට් තිබුණු කාර්මික 

විද ාලවලින්, විශ්වවිද ාලවලට සම්බන්ධ විවිධ ආයතනවලින් 
තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ෙලෝමාධාරින් අපි බිහි කරලා 
තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Your time is over. Please wind up now. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විනාඩි ෙදෙකන් අවසන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වෘත්තීය 
පුහුණු අමාත ාංශය භාර ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා සහ 
එහි අධීක්ෂණ මන්තී ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මැතිතුමා මැදිහත් 
ෙවලා වෘත්තීය පුහුණු අමාත ාංශෙය් පුහුණුව ලැබූ සුදුසුකම් ඇති 
තාක්ෂණික නිලධාරින් මාසයකට දවස් හතරක්, පහක් පාසලට 
යවලා දීමනාවක් යටෙත් ෙම් විෂය ඉගැන්වීෙම් කටයුත්ත 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්ජිෙන්රු තාක්ෂණය ඉගැන්වීම සඳහා 
ගුරුවරු 250ක් අලුෙතන් බඳවා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි ගිය සතිෙය් ඒ සඳහා සියලුම 
පුවත් පත්වල පසිද්ධ දැන්වීමක් පළ කරලා තිෙබනවා. අමාරු 
ආරම්භයක් අපි කරලා තිෙබනවා. එහි අඩු පාඩු විශාල පමාණයක් 
තිෙබන්න පුළුවන්. ෙමෙතක් කල් ෙනොතිබුණු ෙදයක් අලුෙතන් 
ආරම්භ කිරීෙම්දී ඒ ආරම්භය සමඟ පාතිහාර්යයක් කරන්න බැහැ. 
එහි අඩු පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්. ඉදිරි කාලය තුළදී ඒ අඩු පාඩු 
සියල්ල අපි සම්පූර්ණ කරනවා. තාක්ෂණෙව්දී විෂය ධාරා පිළිබඳව 
පිපාසෙයන් සිටි සිසුන් දැන් එම විෂය ධාරාව වැළඳ ෙගන 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට පැහැදිලි ෙහටක් ඇති කිරීම සඳහා තාක්ෂණ 
හා විද ා අංශය දියුණු කිරීමට පාසල් අධ ාපන අංශෙයන් අපි 
මැදිහත් වන අතර, තව අලුත් තාක්ෂණ කම පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම 
නැෙනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳව තාක්ෂණික උද ානය හා 
විශ්වවිද ාලය ඇති කරනවා. මා නිෙයෝජනය කරන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය වන ෙහෝමාගම පිහිටි අක්කර 53ක භූමි පමාණයක 
තමයි එය ඉදි වන්ෙන්. අෙප් තිස්ස විතාරණ මහාචාර්යතුමා තමයි 
එය ආරම්භ කෙළේ. එහි පළමුවැනි අදියර ෙම් වසෙර් ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් විවෘත කිරීමත් ලංකාෙව් 
තාක්ෂණ හා විද ා අංශය ලබපු ජයගහණයක්ය කියන ටික 
පවසමින් මෙග් වචන කීපය ෙමයින් සමාප්ත කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.32] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තාක්ෂණය සම්බන්ධව 

කථා කරද්දී අෙප් රෙට්  මීට වසර 5,000ක පමණ ඈත ඉතිහාසයට 
එය විහිෙදනවා. ෙමොකද, රාවණා රජතුමාෙග් කාලෙය් අෙප් රෙට් 
ගුවන් යානා තාක්ෂණය තිබුණු බව අමතක කරන්න බැහැ. එහිදී 
අපට දඬු ෙමොනර යන්තය මතක් වනවා. රසදිය ෙයොදා ෙගන 
ගුවන් යානාවක් භාවිත කරපු රජතුෙමකු වශෙයන් රාවණා 
රජතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඒ අවධිෙය්දී අපට ඉතා 
දියුණු යුද ශිල්පයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණෙය් අෙනකුත් 
පැතිවලින් බැලුවත් ෙබොෙහොම දියුණු තාක්ෂණ කම භාවිත කරපු 
ෙලෝකයම ෙහොල්ලා ෙගන සිටි රජවරු සිටි සමයක් අපට තිබුණු 
බව අමතක කරන්න බැහැ. ඊට පස්ෙසේ ෙයෝධ ඇළ වාෙග් වාරි 
කර්මාන්ත ලංකාෙව් බිහි වුණා. ඒ වාෙග්ම අවුකන බුදු පිළිමය 
ෙශේෂ්ඨ නිර්මාණයක්. ෙමොකද, ඒ බුදු පිළිමෙය් නාසෙයන් 
ෙබ්ෙරන දිය බිඳක් පාද ෙදක අතරට  වැෙටන විධියට 
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සමමිතිකභාවයක් තිෙබනවා. අෙප් ඉතිහාසෙය් ඒ වාෙග් ෙශේෂ්ඨ 
නිර්මාණ තිබුණා. සීගිරිෙය් ජල කර්මාන්තයත් එවැන්නක්. 
ෙමොකද, සීගිරිෙය් තිෙබන වාරි පද්ධතිය නැත්නම් ජල පවාහන 
පද්ධතිය ෙලෝකයම විස්මයට පත් කළ ජල පවාහන පද්ධතියක්. ඒ 
වාෙග්ම මාදුරු ඔය ජලාශය ඉදි කරද්දි අෙප් ඉපැරණි වාරි 
ශිෂ්ටාචාර මතු වුණා. තාක්ෂණය සම්බන්ධව ෙම් වාෙග් සුවිෙශේෂ 
සන්ධිස්ථාන අෙප් රෙට් තිබුණා. ෙම්වා අමතක කරලා අපට කථා 
කරන්න  බැහැ.  

අද අපට තාක්ෂණය ආනයනය කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
අද අපට අෙප් රෙට් තාක්ෂණයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒකට 
ෙහොඳ උදාහරණ අද අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි 
බලාගාරය ගත්ෙතොත් චීන තාක්ෂණය නිසා අද අපි අතරමං ෙවලා. 
අද වන ෙකොට ඒ බලාගාරය මාස ගණනක් නඩත්තු කටයුතුවලට 
වහලා. ඉදි කිරීම් කළාට පස්ෙසේ 24 වතාවක් ඒ බලාගාරය 
කැඩුණා. ෙමොකද, ඒකට ජාත න්තර පමිතීන්වලට අෙප් රෙට් 
තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ගන්ෙන් නැතුව විෙද්ශ රටවල, එෙහම 
නැත්නම් ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත අපට එක එක අයෙග් 
අතෙකොළු බවට පත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම 
නැත්නම් චීන තාක්ෂණය බෙලන් අෙප් ඇ  ෙඟ් ගහගන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙක් පතිවිපාක අද අපි විඳිනවා. 

ගරු තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ හා පරමාණුක බලශක්ති 
අමාත තුමා දැන් ෙමතැන නැහැ. එතුමා විදුලිබල ඇමතිවරයා 
වශෙයන් හිටපු කා ලෙය් කරපු අෙප් පළමු විදුලිය ව ාපෘතිය 
අසාර්ථකත්වයට පත් වීම නිසා අද විශාල අර්බුදයකට මුහුණ පාලා 
තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය 
හරහා අපි නැවත වතාවක් අමාරුෙව් වැෙටන්නයි යන්ෙන්. අපි 
දන්නවා ඊෙය් විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමිය ඒ ගිවිසුම 
අත්සන් කළා. ඒෙක් බරපතළ ගැටලු තිෙබනවා. සාම්පූර් විදුලි 
බලාගාරය සම්බන්ධව බරපතළ ගැටලු තිෙබනවා. ඒෙක් අයිතිය 
ඉන්දියාවටත් ශී ලංකාවටත් තමයි තිෙබන්ෙන්. අපි දන්ෙන් නැහැ, 
සම අයිතියක් තිෙබන විධියට තමයි සඳහන් ෙවන්ෙන්. ෙම් සාම්පූර් 
විදුලි බලාගාරය අපට තාක්ෂණය ලබා ගන්න කරන එකක්ද, 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලන අවශ තාවක් ඉෂ්ට කරන්න; 
ෙද්ශපාලන ෙපොෙරොන්දුවක් ඉෂ්ට කරන්න ලබා ෙදන ත ාගයක්ද 
කියලා අපට පශ්න කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විදුලි 
බලාගාරෙය් ශක තා අධ යනය අද වන විට ඉන්දියාවට වාසි 
සහගත තත්ත්වයක් උදා වන විධියට ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය ෙමයයි. බලාගාරෙය් කාර්යක්ෂමතාව 
සියයට 40ක් විධියට තමයි ශක තා අධ යන වාර්තාෙව් - 
Feasibility Report එෙක්- තිබුෙණ්. අද ඒක සියයට 33 දක්වා අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ෙම්කට ෙහේතු ෙමොනවාද කියන එක අපට 
ෙලොකු පශ්නයක්; ෙලොකු ගැටලුවක්. ඒ අඩු කිරීම හරහා වාර්ෂිකව 
අෙප් රටට සිදු වන අලාභය රුපියල් බිලියන 2.6ත් 4.9ත් අතර 
පමාණයක් ෙවනවා. ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. එහි විපාක විඳින්න 
ෙවන්ෙන් ජනතාවටයි.  

ඒ වාෙග්ම නඩත්තු වියදම් විධියට මූලික ශක තා අධ යන 
වාර්තාෙව් තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 20.5යි. අද ඒ 
නඩත්තු වියදම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 32.5 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒෙක් අලාභයත් විඳින්න ෙවන්ෙන් 
අපට;  අෙප් රටට. ඒ වාෙග්ම හිමිකම මත ලැබීම්, ඒ කියන්ෙන් 
Return on Investment - RoI - සාමාන  ෙලෝක සම්මතය අනුව 
නම් සියයට 12යි. හැබැයි ෙම් ගිවිසුෙම් සියයට 18ක් වෙග් වැඩි 
පමාණයක් තමයි සටහන් ෙවන්ෙන්. ෙම්ෙක් වාසිය තිෙබන්ෙන් 
ඉන්දියානු සමාගමට. ෙමොකද, එහි සියයට 50ක අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් NTPC, එෙහම නැත්නම් National Thermal Power 
Corporation කියන ඉන්දියානු සමාගමටයි. ඉතින් ෙම්ෙක් 
ලාභයත් වැඩිපුර ඉන්දියාවට යන ආකාරෙයන් තමයි ෙම් හිමිකම් 
මත ලැබීම සියයට 18 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිසා 
අෙප් රටට වන අලාභය රුපියල් බිලියන 1.2ක් ෙවනවා. එතෙකොට 

වාර්ෂිකව වන මුළු පාඩුව රුපියල් බිලියන 7.3ක් ෙවනවා. ෙමන්න 
ෙම් අවාසිය -අලාභය- මඟ හරවා ගන්න නම්, එෙහම නැත්නම් 
ෙම් වන පාඩුව විදුලිබල මණ්ඩලයට පාඩුවක් ෙනොවී පවත්වා 
ෙගන යන්න නම්  ශී ලංකාෙව් සෑම විදුලි පාරිෙභෝගිකෙයක් 
වාර්ෂිකව දරන මුදලට අමතරව වැඩිපුර මුදලක් විධියට රුපියල් 
1,525ක් ෙයොදවන්න  ෙවනවා. ෙමන්න ෙම්කයි අපට අද තිෙබන 
බරපතළ පශ්නය. ෙමන්න, තාක්ෂණය නිසා අද අපට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන ෙද්. අපි තාක්ෂණය ෙද්ශපාලන තීන්දු තීරණවලට බද්ධ 
කර ගැනීම නිසා අෙප් රටට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන හානිය අපට ෙම් 
විධියට දක්වන්න පුළුවන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ගිවිසුෙම් බරපතළ ගැටලු තිෙබනවා. 
අපි දන්ෙන් නැහැ ෙම් ගිවිසුමට අනුව බලාගාරයට අවශ  ගල් 
අඟුරු ෙකොෙහන්ද ෙගෙනන්ෙන් කියලා. ඒවා ජාත න්තර 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්ද ගන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් ඉන්දියාෙවන් ද 
ෙගන්වන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ඉන්දියාෙව් තිෙබන ගල් අඟුරුවල විශාල ගැටලු 
තිෙබනවා. පධානම ගැටලුව තමයි ඉන්දියානු ගල් අඟුරුවලින් 
නිකුත් වන අළු පමාණය ඉතාම අධික වීම. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියානු 
ගල් අඟුරුවලින් පිට වන දුම ඉතා අධිකයි. ඒකට ෙහොඳම 
උදාහරණය තමයි ඉන්දියානු බලාගාර ආශිතව ෙවෙසන ජනතාව 
වසරකට එක්ලක්ෂ විසිදහසකට ආසන්න පමාණයක් මිය යෑම.  
ෙම් ගිවිසුම ෙමොකක්ද කියන එක; ෙම් ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි 
ෙමොනවාද   කියන එක අපට ෙහළි කර ගන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙයන් පාඩමක් ඉෙගන ෙගනයි 
ඉන්ෙන්. අපි දන්ෙන්  නැහැ ෙම් ඉදි වන විදුලි බලාගාරය 
තාක්ෂණය අතින් ෙකොයි තරම් පමාණයකින් ඉදිරිෙයන් තිෙබන 
බලාගාර යක්ද කියලා. අපි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලන් ෙහොඳට බැට 
කාලා ඉද්දී ෙම් සාම්පූර් බලාගාරය තාක්ෂණෙයන් ඉහළ මට්ටමක 
තිෙබන ෙලෝක සම්මතයන්ට අනුකූලව පිළිගත හැකි උසස් 
තාක්ෂණෙයන් යුත් බලාගාරයක් විධියට අෙප් රෙට් පිහිටුවන්න 
අපට සිද්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, විදුලි අර්බුදය හමුෙව් අපිට තව 
වතාවක් අමාරුෙව් වැෙටන්න බැහැ. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය 
නිසා අමාරුෙව් වැටිලා අද අෙප් රට හාන්සි ෙවලා ඉන්ෙන්. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් කටයුතු ඉවර ෙවද්දි විදුලි 
ඒකකයක් රුපියල් 3ට ෙදනවාය කිව්වා. අද ඒ තත්ත්වය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. සාම්පූර් විදුලි 
බලාගාරය නිසා නැවත ඒ තත්ත්වයට පත්  ෙවන්න බැහැ. සාම්පූර් 
විදුලි බලාගාරය ඉදි වන්ෙන් ෙමොන තාක්ෂණයක් යටෙත්ද, ෙමොන 
කමෙව්දයක් යටෙත්ද, ෙමොන රටකින් එන බලාගාරයක්ද කියන 
එක දැන ගන්න රටක් විධියට අපිට වගකීමක් තිෙබනවා. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙයන් බැට කාලා ඉන්න අෙප් 
රෙට් ජනතාවට සාම්පූර් විදුලි බාලාගාරෙයනුත් බැට කන්න බැහැ. 
ඒ නිසා ඒ ගැනත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
නව නිපැයුම්කරුවන් ඕනෑ තරම් සිටින බව අප දන්නවා. හැබැයි, 
අෙප් තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලින් ෙම් අයට නිසි ඇගයීමක් 
ෙවලා තිෙබනවාද? ඊෙය් ෙපෙර්දා බරපතළ පශ්නයක් ඇති වුණා. 
අෙප් දුම්රිය හරස් මාර්ගවල ෙර්ල් ෙග්ට්ටු සවි කළ යුතු 
අනාරක්ෂිත ස්ථාන තිෙබනවා. ෙම්කට පිළියමක් හැටියට අෙප් 
ෙද්ශීය විද්වෙතක් ෙර්ල් ෙග්ට්ටුවක් නිර්මාණය කළා. හැබැයි, 
ෙම්වාට ඇගැයීමක් කර තිෙබනවාද, ෙම්වා දියුණු කරන්න අවශ  
තාක්ෂණය දීලා තිෙබනවාද, අවශ  ශක්තිය දීලා තිෙබනවාද කියා 
අපිට පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද අෙප් 
විද ාඥෙයෝ ඉන්නවා. දැන උගත් අය සිටිනවා. නමුත් ෙම් 
අයෙගන් බහුතරයක් විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ 
අය  ෙග් රැකියා වට නිසි වැටුපක් නැහැ; නිසි ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඒ 
නිසා අෙප් විද්වතුන්ෙගන් බහුතරයක් අද විෙද්ශගත ෙවලා 
ඉන්ෙන්.  
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජාන 
තාක්ෂණය ගැන කියනවා නම් අෙප් තිෙබන්ෙන් ජාන 
ෙකොල්ලයක්. අෙප් රට ෙබොෙහොම ෙහොඳ පාරිසරික පද්ධතියක්, 
ෙහොඳ ජාන පද්ධතියක්,  ෙහොඳ ශාක පද්ධතියක් තිෙබන රටක්. 
හැබැයි, අද අෙප්  ජාන පද්ධතිය ෙකොල්ලකරුවන්ෙග් ගහණයට 
හසු ෙවලා. අෙප් පැළෑටිවලින් බහුතරයක අයිතිය තිෙබන්ෙන් 
අෙප් රටට ෙනොෙවයි. ඒ ෙප්ටන්ට් අයිතිය ෙවනත් රටවල් 
උදුරාෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා සම්බන්ධව රජය ෙගන තිෙබන කියා 
මාර්ග ෙමොනවාද කියා අපිට පශ්න කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
පාසල්වල තිෙබන පාසල් තාක්ෂණ විෂය ගනිමු. අෙප් 
ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. මධ  මහා විද ාලවල ෙබොෙහොම 
ෙහොඳ තාක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. තාක්ෂණ විෂයන් 
කියාත්මක වුණා. අද ඒ තත්ත්වයන් නැහැ. එම තත්ත්වයන් වැඩි 
දියුණු කරන්න අධ ාපන ඇමතිතුමා ගන්නා කියා මාර්ග 
සම්බන්ධව අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අද විද ාලවලින් බිහි 
වන ශිෂ යන්ට, එෙහම නැත්නම් විශ්වවිද ාලවලින් බිහි වන  
උපාධිධාරින්ට  රැකියා අවස්ථා ෙතොග වශෙයන් සපයා  
තිෙබනවාය කියා අෙප් අධ ාපන ඇමතිතුමා කිව්වා. හැබැයි, සපයා 
තිෙබන රැකියා ගැන අපිට බරපතළ පශ්න තිෙබනවා. රුපියල් 
10,000කට උපාධිධාරින්ෙග් වැටුප සීමා කර තිෙබනවා. 
උපාධිධාරිෙයකුෙග් දැනුම, වසර ගණනාවක් ලබා ගත්  අධ ාපනය 
රුපියල් 10,000කට සීමා කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙගොඩක් 
ස්ථානවල උපාධිධාරින්ට රැකියාව කරන්න පුටුවක් බංකුවක් 
ෙම්සයක්වත් නැහැ. ෙමන්න ෙම්කයි තත්ත්වය. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ 
ශමිකයන් සම්බන්ධෙයන් කථා කළෙහොත් විෙද්ශ ශමිකයන්ෙගන් 
සියයට 70ක්ම  විෙද්ශගත වන්ෙන් කම්කරුවන් විධියටයි. ෙම්ක 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, 
කම්කරුවන් විෙද්ශගත වනවාට වඩා තාක්ෂණෙයන් දැනුවත්  
ශිල්පීන් පිරිසක්, තාක්ෂණය සහිත පිරිසක් විෙද්ශගත කරන්න 
පුළුවන් නම් වැඩි ලාභයක් වැඩි ආදායමක් වැඩි වැටුපක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අපිට  උදා කර ෙදන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වාරි 
කර්මාන්තය ගත්ෙතොත් වාරි තාක්ෂණෙයන් ෙබොෙහොම දියුණු 
රටක් ෙවලා තිබුණු අෙප් රට අද තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ෙගන 
අෙප් වාරි පද්ධතිය දියුණු කරන්න අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ග 
ගැන අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ. මා ඔය වාෙග් අවුරුද්ෙද් 
මාස කිහිපයක් විශාල ජල කඳක් මුහුදට ගලා ෙගන යන ගංගා 
තිෙබනවා. ෙම්වා ෙය් ජල              ය නිසි ෙලස කළමනාකරණය කිරීමට 
අවශ  වැඩ පිළිෙවළක්, තාක්ෂණයක් ෙයොදලා නැහැ. අපිට මාස 
තුනක් ෙහොඳට වහිනවා. ෙහොඳට වතුර ගලාෙගන යනවා. ඉතුරු 
මාස නවය මා ඔය ෙදපස ජලය පරිෙභෝජනය කරන අයට 
පාවිච්චියට අවශ  ජල පමාණය නැහැ. ෙම්වා වාරි තාක්ෂණය 
උපෙයෝගී කර ෙගන  දියුණු කරන්න හැකියාවක් තිෙයද්දි ෙම් 
රජය ඒ සම්බන්ධව කියාත්මක ෙවලා නැහැ.   

මහවැලි ව ාපෘතියට සම්බන්ධව  අද විදුලි බලාගාර ඉදි ෙවලා 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. හැබැයි ෙම් විදුලි බලාගාර තවතවත් 
ජලෙයන් ෙපෝෂණය කරන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න බැරි නැහැ; පුළුවන්. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ෙහොඳ ජල 
සම්පතක් තිෙබනවා. ඒ ජල සම්පත නිසි පරිදි කළමනාකරණය 
කරනවා නම් අපට පුළුවන් ෙම් විදුලිබල පද්ධතිය තවදුරටත් 
ෙපෝෂණය කරන්න, ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්මයට ජලය ලබා ගැනීම 
සංවර්ධනය කරන්න. කෘෂිකර්ම පද්ධතිය තවදුරටත් දියුණු 
කරන්න  ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න, ඒ කමෙව්දයන් සකස ්
කරන්න අපට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පාසල් අධ ාපන 
ක්ෙෂේතය ගැන නැවත කථා කරන්න මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් 
සාමාන  ෙපළ අසමත් ෙවලා විශාල පිරිසක් පාසෙලන් ඉවත් 
ෙවනවා. ඒ පිරිසට යම් කිසි තාක්ෂණික දැනුමක් ලබා දීලා එළියට 
දමන්න පුළුවන් නම්, පාසෙලන් එළියට එන ෙකොටම ඒ අයට යම් 
කිසි රැකියාවකට ආරම්භයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. මා හිතන්ෙන් 
අපි ඒකත් අවධානයට ලක් කරන්න ඕනෑ කියලායි. ෙම් රජය 
ඉදිරිෙය්දී විෙශේෂෙයන් තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට ෙවන් 
කරන මුදල් සම්බන්ධව බරපතළ ගැටලු තිෙබනවා. ෙමොකද, අය 
වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතුවලට කිසිෙසේත් පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරි 
අය වැයවලදී තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ විෂයය තවදුරටත් 
වැඩිදියුණු කිරීමට, ඒ විෂයය ශක්තිමත් කිරීමට, ඒ අමාත ාංශය 
ශක්තිමත් කිරීමට වැඩි මුදලක් ෙවන් කරනවා නම් ෙහොඳයි. මා 
හිතන විධියට ඒක තමයි ෙම් තාක්ෂණය තවදුරටත් රෙට් 
ජනතාවට පෙයෝජනවත් විධියට භාවිත කිරීමට,  එෙහම නැත්නම් 
ජනතාවෙග් -විෙශේෂෙයන් තරුණ තරුණියන්ෙග්- දැනුම වර්ධනය 
කිරීමට, තාක්ෂණය ෙයොදාගන්නා ආයතන ශක්තිමත් කිරීමට 
තිෙබන කමෙව්දය. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධවත් සභාව දැනුවත් 
කරමින් මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
[අ.භා. 3.47] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා (විද ාත්මක 
කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)  திஸ்ஸ விதாரண - விஞ்ஞான 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද තාක්ෂණෙය් 

වැදගත්කම ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කිරීම ඉතාම 
ෙයෝග යි කියලායි මා හිතන්ෙන්. ෙපොෙහොසත් රටවල් සහ දුප්පත් 
රටවල් අතෙර් තිෙබන පරතරය දිහා බැලුවාම ඒක තාක්ෂණ 
පරතරයක් හැටියටයි අපට හඳුනාගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. දියුණු 
සංවර්ධිත රටවලට ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් උසස් 
තාක්ෂණය දියුණු කර තිෙබන නිසායි. 1970 දශකෙය් අපට වඩා 
පසු පසින් සිටි, අපට වඩා හතර ගුණයකින් දුප්පත්ව සිටි 
ෙකොරියාව දැන් අපට වඩා දස ගුණයක් ෙපොෙහොසත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව වාෙග් 
රටවලුත්. ඉතින්, ලංකාවටත් ඒ ගමන තමයි දැන් යන්න 
තිෙබන්ෙන්. කමානුකූලව ටිෙකන් ටික වුණත් ඒ ගමන දැන් අෙප් 
ආණ්ඩුව ආරම්භ කර තිෙබනවා; ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන 
යනවා. මම ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ගිය අය වැෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙපෞද්ගලික අංශයට සියයට 300ක් බදු සහන 
දුන්නා, තමන්ෙග් ව ාපාරය ෙවනුෙවන් පර්ෙය්ෂණ දියුණු කිරීමට 
මුදල් ෙයොදවනවා නම්. ෙම්ක ෙහොඳ දිරි ගැන්වීමක්. ඒ වාෙග්ම 
රජෙය් පර්ෙය්ෂණ ආයතන ශක්තිමත් කරලා ඒවාෙය් තිෙබන 
යටිතල පහසුකම් දියුණු කරමින් පර්ෙය්ෂකයන්ට අවශ  පහසුකම් 
ලබා ෙදමින් කමානුකූලව දියුණු කරන්න ඕනෑ. මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා ෙම් වතාෙව් ආයතන තුනක -එනම්, ජාතික විද ා පදනම, 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය, ආතර් සී. ක්ලාක් උසස් තාක්ෂණ 
මධ ස්ථානය කියන ඒවාෙය්- ඉහළම පරිපාලන නිලධාරි 
තනතුරට නිසි තැනක් ලබා දීමට ෙයෝජනා කිරීම ගැන. ඒ 
විද ාඥයන්ට එතැන පමණක් ෙනොව රෙට්ත් නිසි තැනක්, නිසි 
පිළිගැනීමක්, නිසි තත්ත්වයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මම හිතනවා 
අප ෙම් කටයුත්ත රට වශෙයන් දියත් කෙළොත් ෙම් පටන්ගත්තු 
ගමන තවත් ශක්තිමත් කරෙගන අෙප් විද ාඥයන් උනන්දු 
කිරීමට ෙම්ක වැදගත් පියවරක් ෙවනවා කියලා.  

අද ෙමතැනදී කථිකයන් කිහිප ෙදෙනකුම කිව්වා,"ෙදන 
පඩිනඩි මදි. දීමනා වැඩි කරන්න ඕනෑ" කියලා.  මා එය 
පිළිගන්නවා. එෙහම කරලා තමයි මා සඳහන් කළ අෙනකුත් 
රටවල්වල සිට පිට රටවලට ගිය විද ාඥයන්, තාක්ෂණෙව්දීන් 
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ආපසු තමන්ෙග් රටට ෙගන්වා ෙගන, උසස් තාක්ෂණය, ෙලෝක 
මට්ටෙම් තාක්ෂණය ඒ රටවල්  තුළ දියුණු කරලා, ඒ තාක්ෂණය 
ෙයොදවා අමු දව වලට උපරිම වටිනාකමක් එකතු කරලා භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත දියුණු කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ  
තුළින් තමයි ඒ රටවල් ෙපොෙහොසත් වුෙණ්. ඒ ගමන තමයි දැන් 
අපටත් යන්න තිෙබන්ෙන්. 

විද ාත්මක කටයුතු භාර ඇමති හැටියට අද මට කියන්න 
සන්ෙතෝෂයි, විද ා හා තාක්ෂණ ඇමති හැටියට පසු ගිය කාලෙය්දී 
මා පටන් ගත්ත වැඩ පිළිෙවළ තවත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන 
යන්න පුළුවන් වීම ගැන. ඒ කාලෙය්දී ආතර් සී. ක්ලාක් උසස ්
තාක්ෂණ ආයතනෙයන් කර්මාන්තවලට පෙයෝජනවත් වන 
ආකාරෙය් ෙලෝක මට්ටෙම් තාක්ෂණයක් මතු වීෙම් අඩු පාඩුවක් 
තිබුණා. මම ඒ අඩු පාඩුව පිරිමහන්න SLINTEC - Sri Lanka 
Institute of Nanotechnology කියන ආයතනය බියගම, නිදහස් 
ෙවෙළඳ කලාපෙය් ආරම්භ කළා. දැන් අපට සතුටු වන්න පුළුවන්, 
ඒක හරහා නිනිති තාක්ෂණය - nanotechnology - කියන උසස් 
තාක්ෂණය දියුණු ෙවලා තිෙබන එක ගැන. ඒ එක්කම තවත් උසස් 
තාක්ෂණ ෙදකක්, ඒ කියන්ෙන්, ජීව තාක්ෂණය හා 
ඉෙලක්ෙටෝනික තාක්ෂණය සහ mechatronics තාක්ෂණයත් 
දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුද්දක කාලයක් තුළ 
ඇෙමරිකාෙව් ෙප්ටන්ට් බලපත හතක් ලියා පදිංචි කරන්න අප 
දක්ෂ වුණා. ඒ ආකාරයට නිර්මාණශීලිව නව උත්පාදන දියුණු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කර ෙගන යනවා.  

මා Cabinet එකට විද ා තාක්ෂණ නව උත්පාදන සැලැස්මක් 
ඉදිරිපත් කරලා, ඒක පදනම් කර ෙගන අෙප් රෙට් උසස් 
තාක්ෂණය ශීඝ ෙලස දියුණු කරමින් අෙප් අපනයනවල වටිනාකම 
වැඩි කරන ගමනක් දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. නමුත් අපි 
රටක් හැටියට කනගාටු වනවා, උසස් තාක්ෂණය ෙයොදවලා 
නිපදවන අෙප් අපනයන භාණ්ඩ පමාණය සියයට 1.5ක් වන නිසා. 
ෙම්ක කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු තත්ත්වයක්. අපි යටත් විජිත 
යුගෙය් අමු දව  තමයි පධාන වශෙයන් පිට රට යැව්ෙව්. 
කමානුකූලව මධ ම මට්ටෙම් තාක්ෂණය ඒවාට එකතු කළා. 
උදාහරණයක් හැටියට ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගන්න පුළුවන්. නමුත් 
අපි උසස් තාක්ෂණය ෙයොදවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 1.5යි. දැන් 
ජපානය සියයට 85ක්, ෙකොරියාව සියයට 70ක්, සිංගප්පූරුව 
සියයට 60ක් උසස් තාක්ෂණය ඒෙගොල්ලන්ෙග් අපනයනවලට 
ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. අපි දැන් ඉලක්ක කරලා තිෙබනවා, 2015 
වන ෙකොට අප රෙට් අපනයනවලින් සියයට 10ක් උසස් 
තාක්ෂණය ෙයොදවලා නිපදවන්න. ඒකට අවශ  යන්තණයක් අෙප් 
අමාත ාංශෙය් දැන් පිහිටවලා තිෙබනවා. ඒකට ඉංගීසිෙයන් 
කියනවා, Coordinating Secretariat for Science, Technology 
and Innovation කියලා. ඒක ෙකටිෙයන් හඳුන්වනවා COSTI 
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, විද ා තාක්ෂණ හා නෙවෝත්පාදන 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් කාර්යාලයටයි. ඒ කාර්යාලය දැන් අපි 
කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  

ඒ තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අප රෙට් තිෙබන අමු 
දව  ෙකොටස් ෙකොටස් හැටියට ෙවන් ෙවන්ව ෙතෝරා ෙගන උසස් 
තාක්ෂණය  එකතු කරමින්  ඒවාට වැඩි වටිනාකමක් එකතු 
කරන්නට. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හැම භාණ්ඩයකටම  
වටිනාකෙම් දම්වැලක් තිෙබනවා. ඒ දම්වැලට අපට ඇතුළු වන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහන්ද,  වැඩි වටිනාකමක් එකතු කරලා 
ෙලෝකෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළක්  ලබා ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද  කියලා ෙසොයා ෙගන, ඒකට ගැළෙපන පර්ෙය්ෂණ 
පවත්වලා, තාක්ෂණය දියුණු කරන්න ඕනෑ.  එයින් අෙප් 
කර්මාන්ත හිමියන් පෙයෝජන ලබා ෙගන ඒ හරහා අප රට 
කාර්මික රටක් කිරීෙම් ගමන ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. ෙම් COSTI 
ආයතනය හරහා දැන් ඒ ගමන ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම් 
COSTI  ආයතනය  දියුණු කර ෙගන යනවාත් එක්කම 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එයට සම්බන්ධ කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවනවා. මම කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට SLINTEC ආයතනය 
විශ්වවිද ාලවලිනුත්, පිට රටිනුත් පර්ෙය්ෂකයන් ෙගන්වා ෙගන 
තිෙබනවා. SLINTEC  ආයතනයට පර්ෙය්ෂකයන් 34 ෙදෙනකු 
සම්බන්ධ වුණා. ඒ අය අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව ාපාර 
පහක් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා, භාණ්ඩයක් නිපදවීෙම්  ආරම්භෙය් 
සිට පිට කිරීෙම් තැන දක්වා ඔවුන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ ෙයොමු කළා. ඒ 
භාණ්ඩවල වටිනාකම වැඩි වන ආකාරයට අවශ  පර්ෙය්ෂණ 
කියාත්මක කළා. ඒෙකන් තමයි  දැනටමත් අපට පතිඵල ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත්, ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවලින් පිට, අපිම ෙතෝරා ගත් යම් ෙද්වල් තිෙබනවා. අෙප් 
ඉල්මනයිට් පස තිෙබනවා. බිතාන  පාලන කාලෙය් සිටම 
නැ ෙඟනහිර ෙවරළ දිෙග් තිෙබන ඒ පස නැව්වලට පටවලා පිට 
රට යැව්වා. පිටරටවල දී ඒ ඉල්මනයිට්වලින් ටයිෙට්නියම් 
ඩෙයොක්සයිඩ් හා ටයිෙට්නියම් නිෂ්පාදනය කළා. ගුවන් 
කර්මාන්තයට අත වශ  වන ෙලෝකෙය් හිඟයක් තිෙබන 
ටයිෙට්නියම් නිෂ්පාදනය කළා.  දැන් අප රට තුළ ඒවා නිෂ්පාදනය 
කිරීෙම් ගමන ආරම්භ කර තිෙබනවා. මම කියන්න සන්ෙතෝෂයි, 
ඒ තාක්ෂණය දියුණු කළ විද ාඥයන් එක්ක එකතු ෙවලා, ලාෆ්ස් 
ගෑස් සමාගම මුදල් ෙයොදවලා ඒ කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ 
කිරීෙම් කටයුතු දැන් පටන් ෙගන තිෙබන බව.  

ෙම් ආකාරයට උසස ් තාක්ෂණය ෙයොදවලා අෙප් අමු 
දව වලට උපරිම වටිනාකමක් එකතු කරන කර්මාන්ත  අප රට 
තුළ දියුණු කිරීෙම් ගමන දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් 
ගමන ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ඉදිරියට ගිය තරමට තමයි අපට 
පුළුවන් වන්ෙන්, අෙප් රෙට් දුප්පත්කම  නැති කරලා, අඩු දියුණු 
තත්ත්වය නැති කරලා, දියුණු ෙපොෙහොසත් රටක් හදලා අෙප් 
ජනතාවෙග්  විවිධ පශ්න විසඳන්න. ඒ සඳහා අපි වැඩි මුදලක් 
ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑ. නමුත් මම  කියන්න කනගාටුයි, අෙප් 
රෙට් දළ ෙද්ශීය ආදායෙමන්  පතිශතයක් විධියට 0.2ක්  තමයි අපි 
තවම විද ා  තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් 
ෙයොදවන්ෙන්. අෙනකුත් රටවල් දිහා බැලුවාම අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
පමාණය සියයට  එකට වැඩියි. සමහර සංවර්ධිත, ෙපොෙහොසත් 
රටවල් සියයට ෙදකකට තුනකට වඩා ෙවන් කරනවා.  ෙකොරියාව 
වාෙග් රටක් ෙමතරම් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්, කාර්මික 
රටක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගිය වර්ෂෙය්  දළ ෙද්ශීය ආදායෙමන් 
සියයට 3.2ක් ෙම් ෙවනුෙවන් ෙයොදවපු නිසා. නමුත් අපට එක 
පාරටම ඒ තැනට එන්න බැහැ. අපිත් කමානුකූලව  පියවෙරන් 
පියවර වැඩි මුදලක් ආෙයෝජනය කෙළොත්, අෙප් රටටත් එවැනි  
සංවර්ධන ගමනක්, නියම සංවර්ධන ගමනක් යන්න පුළුවන් 
ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් අෙප් අමු දව වලට උපරිම වටිනාකමක් 
එකතු කරන, භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ගමනක් ආරම්භ කර 
නියම සංවර්ධනයක් අප රට තුළ ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
ගමන අප දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. මට සන්ෙතෝෂයි  ෙම් 
කාරණය ගැන කියන්න. COSTI ආයතනය හරහා අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් පිට කරන අමු දව  ෙතෝරා ෙගන පිට 
රටවල්වල වැඩි වටිනාකම් දම් වැෙලන් හුඟක් ආදායමක් ලබා 
ගන්න. අප බලනවා,  ඒ ෙකොයි ඒවාද අපට ෙයෝග  කියලා. ඒ 
අනුව සැලැස්මක් උඩ පර්ෙය්ෂණයක් යම් පිළිෙවළකට කර 
කමානුකූලව කර්මාන්තකරණයක් අප රට තුළ ඇති කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ ගමන තමයි දැන් අප ආණ්ඩුව හැටියට 
ඉදිරියට ෙගනි යන්ෙන් කියලා මතක් කරනවා. 

විරුද්ධ පක්ෂෙයන් ෙනොෙයකුත් මත ඉදිරිපත් කළා; ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් කළා. නමුත් විදාතා මධ ස්ථාන තුළින් අප නගරෙය් සිට 
ගමට තාක්ෂණය ෙගනි යන්න මාර්ගයක් සලස්වා තිෙබනවා. ඒ 
මධ ස්ථාන මා ආරම්භ කළා. දැන් ෙම් වාෙග් මධ ස්ථාන 263ක් 
තිෙබනවා. හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම එක 
මධ ස්ථානය බැගින් ඇති කර තිෙබනවා. ඒවාෙය් අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවා. ඒවා අප තවත් ශක්තිමත් කරලා, දියුණු කරලා ගමට 
අවශ  කරන තාක්ෂණය දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළට සම්බන්ධ 
කරෙගන කියා කෙළොත් මා හිතන හැටියට ගෙම්ත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කර්මාන්තකරණයක් ඇති කරලා ගෙම් තිෙබන දුප්පත්කමත් නැති 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ ගමන තාක්ෂණය පදනම් කරෙගන සිදු 
කරන්න අ ෙප් ආණ්ඩුව දැන් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, වඩා සාර්ථකව ඒක ඉදිරියට ෙගනි යන්න 
පුළුවන් ෙව්විය කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti. 

Before he starts his speech, will an Hon. Member propose 
the Hon. Shehan Semasinghe to take the Chair? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do now 

take the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.02] 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විද ාව හා 

තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් පධාන වශෙයන්ම විද ා හා තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතයට බලපාන ආයතන තුනක නිල තනතුරු දරන පධාන 
තනතුරුවල නිල නාමයන්ෙග් ෙවනස්කම් කරන්නයි. ඒෙක්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය්ත්, 
ජාතික විද ා පදනෙම්ත්, ආතර් සී. ක්ලාක් මධ ස්ථානෙය්ත් 
"අධ ක්ෂවරයා" කියන නිල නාමය -තනතුරු නාමය- "අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරයා" හැටියට ෙවනස් කර ගැනීමයි. අප ෙමතැන 
සාකච්ඡා කළ යුත්ෙත් ෙම් ෙවනස ෙකොෙහොමද අෙප් රෙට් ජන 
ජීවිතයට, විද ාව හා තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කරන්නට 
පාෙයෝගිකව බලපාන්ෙන් කියලායි. ෙමොකද, "අධ ක්ෂ" කියන 
නිල නාමය තිෙබන ෙම්සය උඩින් "අධ ක්ෂ ජනරාල්" කියන නිල 
නාමය ආව පමණින්, ඒ තනතුර දරන පුද්ගලයාෙග් letterhead  
එෙක් ෙහෝ ඔහුෙග් visiting card එෙක් ෙහෝ "අධ ක්ෂ" ෙවනුවට 
"අධ ක්ෂ ජනරාල්" කියන තනතුරු නාමය ආව පමණින් අෙප් 
රෙට් විද ා හා තාක්ෂණෙය් ෙමොන යම් ෙහෝ ෙවනසක් සිද්ධ ෙවයි 
කියලා අපට විශ්වාස කරන්න බැහැ. ඒ ෙවනස පාෙයෝගිකව 
කියාවට නැ ෙඟන්න නම් ඒක අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් එදිෙනදා 
ජන ජීවිතයත් එක්ක බද්ධ ෙවලා තිෙබන ගැටලුවලදී -පශ්නවලදී- 
උත්තර ෙදන, ඊට මැදිහත් වන, කියාකාරී දායකත්වයක් සපයන 
ආයතන බවට ඒ ආයතන පත් ෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පාෙයෝගික උදාහරණයක් 
ගන්නම්. චම්පික රණවක අමාත තුමාත් එකඟ වනවා ඇති, පසු 
ගිය දවස්වල විශාල ආන්ෙදෝලනයකට ලක් ෙවච්ච, ජනතාව 
මුහුණ දුන්නු ෙලොකු ගැටලුවක් තමයි කිරි පිටිවල ඩීසීඩී අඩංගුයි 
පශ්නය; ෙමලමයින් අඩංගුයි කියන පශ්නය. කිරි පිටිවල ඇති වුණු 
ඒ අර්බුදය අදටත් පාෙයෝගිකව ජනතාව අතර තිෙබන පශ්නයක්. 
ඒ පශ්නෙය්දී ආණ්ඩුවක් හැටියට ආණ්ඩුව ගත්ත කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද? එක ෙමොෙහොතකින් කිව්වා, කිරි පිටි වර්ග ගණනාවක් 
“ඩීසීඩී” අඩංගු හැටියට නම් කරලා පැය 24ක් ඇතුළත ෙව ෙළඳ 
ෙපොෙළන් ඉවත් කරන්න කියලා. ඒ කිරි පිටි ෙතොග ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් ඉවත් කරන්නත් කලින් නැවත කියනවා, "නැහැ, 
එෙහම පශ්නයක් නැහැ" කියලා.  

එතෙකොට ෙම් පශ්නය අදටත් ජනතාව අතෙර් කුකුසක් 
හැටියට, මතෙභ්දාත්මක ගැටලුවක් හැටියට, විසඳුෙණ් නැති 
පශ්නයක් හැටියට තිෙබනවා. අද සමහරු ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහින් 
ඒ කිරි පිටි ගන්ෙන් නැහැ. සමහරු ඒ කිරි පිටි ගන්නවා. හැබැයි ඒ 
ආයතනයත් එක්ක ගැටලුවක් ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. 
එවැනි තත්ත්වයක් නිරාකරණය කරන්න, එවැනි පශ්න 
නිරාකරණය කරන්න ෙම් විද ා හා තාක්ෂණ ආයතන, එෙහම 
නැත්නම් ආණ්ඩුව මැදිහත් වන්ෙන් ෙමොන පමාණෙයන්ද? අපට 
ෙපෙනන්ෙන් ගැටලු විසඳනවා ෙවනුවට ගැටලු වර්ධනය කරන 
බවයි. ගැටලු වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් ආයතනවල පාෙයෝගික 
කියාකාරිත්වයක් නැහැ. "අධ ක්ෂ", "අධ ක්ෂ ජනරාල්" කිරීම 
වැනි පාෙයෝගික මැදිහත්වීම්වල තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ඈලි මෑලි 
ස්වභාවයක් නම්, උත්තර ෙදන්ෙන් නැති ස්වභාවයක් නම් අදටත් 
ඒ පශ්නය ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. අදටත් ආණ්ඩුව කියන්ෙන් 
නැහැ, ඒ පශ්නයට නිවැරැදි උත්තරය ෙමොකක්ද කියලා. ඊළඟට 
ආණ්ඩුව ඒ පශ්නය ගන්ෙන් ෙද්ශපාලන පශ්නයක් හැටියටයි. 
නවසීලන්ත රජය ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලයීය රාජ  නායකයින්ෙග් 
රැස්වීමට එයිද, නැද්ද? ඒ පශ්න තමයි ඊළඟට බලන්ෙන්. ඒ පශ්න 
නිසා ජනතාවෙග් කිරි පිටි පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට ජනතාව DCD කෑවත් එකයි, නැතත් එකයි. ඊළඟට 
බලනවා, ෙම් ෙද්ශපාලන අර්බුදයට උත්තර ෙසොයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. නවසීලන්තෙය් විෙද්ශ ඇමති ෙහෝ කවුරුන් 
ෙහෝ ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එතුමාත් එක්ක පවත්වන 
සාකච්ඡාෙව්දී ඇති වන ෙද්ශපාලන එකඟතාව ෙමොකක්ද? ඊළඟට 
ඒ පශ්නවලට තමයි උත්තර ෙසොයා ෙගන යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආසනික් පශ්නය ගැන 
බලන්න. පසු ගිය කාලෙය් එය ෙලොකු ආන්ෙදෝලනාත්මක 
පශ්නයක් වුණා. ෙමොන ෙහේතුවකට ෙහෝ ෙද්ශපාලන වශෙයන් එහි 
අග ට, මුලට අෙප් විෂය භාර ඇමතිතුමාටත් ඉන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ආසනික් ගැටලුවට තවම උත්තරයක් නැහැ. අදටත් 
මතෙභ්දාත්මක පශ්න තිෙබනවා. දැන් උතුරු මැද පළාෙත් 
ෙපොෙලොන්නරුව ඇතුළු ෙබොෙහෝ තැන්වල වකුගඩු ෙරෝගින්ෙග් 
පශ්නය තිෙබනවා. එක්ෙකෝ ඒ සම්බන්ධෙයන් විද ාත්මකව 
ෙසොයා බලා, පර්ෙය්ෂණ කරලා, ඒවාට විෙශේෂ මැදිහත්වීම් කරලා 
ඒවාට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. අඩු තරෙම් කියන්න ඕනෑ, "අපට 
එයට උත්තර නැහැ. අපි ඒවා දන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. එෙහම 
කියන්ෙන්ත් නැහැ. පශන්ය ෙදපැත්තට ඇදි ඇදී තිෙබනවා. අරක 
තමයි ෙහේතුව, ෙම්ක තමයි ෙහේතුව, ඒක තමයි ෙහේතුව කිය-කියා 
ෙහේතුව අෙහේතුව  ෙසොය-ෙසොයා යනවා. එවැනි ගැටලු 
පාෙයෝගිකයි කියලා මා කියන්ෙන් ඒකයි. 

මට දැෙනන්ෙන් ආතර් සී. ක්ලාක් මධ ස්ථානය ඇත්තටම 
ෙවනත් අජටාකාශයක තිෙබන ආයතනයක් හැටියට මිසක ෙම් 
මහ ෙපොෙළොෙව් ජනතාවට දැෙනන සමීප ආයතනයක් හැටියට 
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් තාක්ෂණික පර්ෙය්ෂණ ආයතන අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන ආයතන හැටියට, ඒවා පාෙයෝගිකව 
ජනතාවෙග් පශ්නවලට මැදිහත් වන ආයතන හැටියට, ජනතාව 
එදිෙනදා මුහුණ ෙදන ගැටලු හැටියට ෙහෝ ඒ ගැටලු විසඳන 
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ආයතන හැටියට ෙහෝ අඩු තරෙම් විෂය බද්ධ දැනුෙමන් ෙහෝ 
කියාකාරි මැදිහත් වීමක් වනවාද, නැද්ද කියන පශ්නය තිෙබනවා. 
ඒක විෂය භාර ඇමතිතුමාෙග් ගැටලුවක් හැටියට ෙනොෙවයි අපි 
දකින්ෙන්. එයින් එහාට ගිය, ඒවාට තිෙබන සැලකිල්ෙල් 
පශ්නයක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. ඒ සැලකිල්ල කියන එක 
හදන්න බැහැ, "අධ ක්ෂ" කියන තනතුරු නාමය "අධ ක්ෂ 
ජනරාල්" වශෙයන් ෙවනස් කිරීෙමන් විතරක්. එය ඊට වඩා ජාතික 
පශ්නයක් හැටියට ගන්න ඕනෑ. ජාතික මට්ටෙම් වැදගත් පශ්නයක් 
හැටියට ගන්න ඕනෑ.  

මීට කලින් කථා කළ මන්තීවරෙයක් පකාශ කළා, අෙප් 
ඉතිහාසෙය් තිබුණු තාක්ෂණය -වාරි තාක්ෂණය, රාවණා 
රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය් සිට තිබුණු තාක්ෂණය- පිළිබඳව. ඒ 
කියන්ෙන් ෙලෝකය එවැනි ෙද්වල් ගැන හිතන්න කලින් ලංකාෙව් 
ශිෂ්ටාචාරයන් තුළ රජවරුන් අෙප් රට ෙලෝකෙය් ස්ථාපිත කරපු 
තැනක් තිබුණා. එතෙකොට ඉන්දියාව සිටිෙය් අපට පසු පසින් 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නවා, අෙප් අසල්වාසී රටක් 
හැටියට අද ඉන්දියාව ෙමොන තරම් විද ා තාක්ෂණ දැනුම 
තමන්ෙග් සමාජයට සමාජගත කරන්න, තමන්ෙග් ඊළඟ 
පරම්පරාව එහි අයිතිකාරයන් බවට පත් කරන්න ඒ දැනුමට ඔවුන් 
ෙදන තැන ෙමොකක්ද කියලා. ඔවුන් අද තමන්ෙග් දැනුම පිට රටට 
ආෙයෝජනය කරන රටක් හැටියට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අබ්දුල් 
කලාම් වැනි ජනාධිපතිවරු එවැනි තැන්වලට පත් ෙවලා 
එතුමන්ලා ගත්ත තීන්දු තීරණ, එතුමන්ලාෙග් විෂය දැනුම, 
එතුමන්ලා සමාජගත කරන්න ඉලක්ක කරපු දැනුම, එතුමන්ලා 
ෙලෝකයට ෙගන යන ෙද්වල් ගැන අෙප් රටත් එක්ක ඉතා 
පැහැදිලිව හිතන ෙකොට අපි ෙගොඩක් පසු පසින් ඉන්ෙන්. ඒකට 
පධාන ෙහේතුව ෙම් ආයතනගත ව හයන්ෙග් තනතුරු නාමවල 
තිෙබන අර්බුදය විතරක් ෙනොෙවයි. අපි කියන්ෙන් එෙහම 
ෙවනස්කම් කරලා ෙහෝ ෙවනසක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙහොඳ 
ෙදයක් කියලායි. හැබැයි ඉන් එහාට ගිහින් අෙප් ර ෙට් විෂය 
ඉෙගන ගන්න පරම්පරාවන්ට, ඒ වාෙග්ම ෙම් ආයතනවල ඉන්න 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින්ට, ෙම් ආයතනවල ඉන්න අනිකුත් නිලතල 
දරන අයට ඒ සඳහා තිෙබන පහසුකම ෙමොකක්ද? ෙම් දැනුම 
සමාජයට ෙගන යන්න තිෙබන ඉඩකඩ ෙමොකක්ද? ඔවුන්ට එයින් 
ලැෙබන උත්ෙපේරණය ෙමොකක්ද? ඔවුන්ට එයින් ලැෙබන 
ආෙයෝජනය ෙමොකක්ද?  

විෙශේෂෙයන් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් අය වැය ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට ඉලක්කම්වලින්, මුදල් ෙවන් කිරීෙමන් ෙමවැනි 
ආයතනවල ෙඛ්දවාචකය අපට බලන්න පුළුවන්. ගරු තිස්ස 
විතාරණ ඇමතිතුමාත් කිව්වා. දශමවලින් තමයි  ඒවාට මුදල් 
ෙදන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් කියාවලියක් හැටියට ෙම් ආයතන  
සමා ජගත  කර ජනතාවෙග් ආයතන බවට පත් කරලා  ජනතාවෙග් 
පශ්න ගැටලු විසඳන මධ ස්ථාන  බවට පත් කරන්නට අරෙගන 
තිෙබන  වෑයම  ඉතාම දුර්වලයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තවත් උදාහරණයක් 
කිව්ෙවොත්  ඔබතුමාත් දන්නවා.  පසු ගිය කාලෙය් අරලගංවිල 
පැත්ෙත් ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා. උල්කාපාතයක් 
ඇවිල්ලා  පිටසක්වල ජීවින් ඉන්නවා ද නැද්ද කියන සංවාදය. ඒක 
අදටත් තිෙබනවා. අදටත් සමහර අවස්ථාවල  ඔය මහාචාර්ය චන්ද 
විකමසිංහ මහත්මයා වැනි අය, තවත් විද්වතුන් ෙලෝකෙය් 
ෙනොෙයක් තැන්වල ඉඳලා- නාසා ආයතනෙය් ඉදලා, ෙවනත් 
තැන්වල ඉදලා තමයි ඒ පිළිබඳව මත පළ කරන්න කටයුතු 
කරන්ෙන්. ලංකාව ඒ සඳහා පෙයෝජනයට ගන්නා තැනක් විතරයි. 
හැබැයි එවැනි ෙදයක අයිතිය තිෙබන්ෙන් ලංකාවට. එවැනි ෙදයක් 
ෙලෝකගත කරන්නට,  එවැනි ෙදයකින් ෙලෝකෙය් ඉස්සරහට 
යන්නට, එවැනි ෙදයකට අවශ  පර්ෙය්ෂණ කරන්නට අවශ  
දැනුම  අපට තිෙබනවා. මා හුඟාක්  විශ්වාස කරන ෙදයක්  තමයි, 
අෙප් රෙට් ඉන්න බුද්ධිමතුන්, අෙප් රෙට් ඉන්න  උගතුන් අෙප් 
ර ෙට් එවැනි  පර්ෙය්ෂණ කරන්න හැකියාව  තිෙබන සහ ආශාව 

තිෙබන  බුද්ධිමය ඒකකයන් අප හරියට පාවිච්චි කරලා නැති බව. 
අප ඔවුන්ව හරියට ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ.  ඔවුන්ට අවශ   කරන 
තැන ෙදන්ෙන් නැහැ.  එක්ෙකෝ ෙමොනවා ෙහෝ කළකිරීමක් නිසා 
විද් ශගත වු ෙණොත්, එෙහම නැත්නම්  ෙමොකක් ෙහෝ තමන්ෙග් 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා ඉෙගන ගැනීෙම් කටයුත්තකට  විෙද්ශ ගත 
වුෙණොත් ඒ රටකින් ලැෙබන සහෙයෝගයකින් තමයි ඔවුන් එවැනි 
පර්ෙය්ෂණ කරන්ෙන්. ඒවා   ලංකාෙව් සම්පත් හැටියට,  ලාංකීය 
අනන තාවයක් සහිතව  කරන්නට ඕනෑ. ඒකයි මා කියන්ෙන්.  
පිටරටකට ගිහින් එෙහ උපාධියක් අරෙගන ඒ රෙට් විශ්ව 
විද ාලයක රක්ෂාවක් හම්බෙවච්ච නිසා 'මම ලංකාෙව් 
ෙකෙනක්'ය කියන හැටියට ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් පුරවැසිෙයෝ 
හැ ටියට, ලාංකිකෙයෝ හැ ටියට, ලාංකීය දැනුම හැටියට   ඒක 
ෙලෝකයට ෙගනියන්න අප අරෙගන තිෙබන උත්සාහය   ෙකොච්චර 
ද? අප අරෙගන තිෙබන මහන්සිය ෙකොච්චර ද?  

 විෙශේෂෙයන් මා ෙමතැනදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, නව 
නිපැයුම්කරුවන් කියන  අය ගැන. පසුගිය දවසක  පවෘත්තිවලට 
ෙපන්නුවා  මා දැක්කා, එක මනුෂ ෙයක් නව නිපැයුම් හැටියට 
ඔහු නිෂ්පාදනය කළ නිෂ්පාදන, ඔහු ෙසොයා ගත්ත පර්ෙය්ෂණ 
මාතර පැත්ෙත් ද ෙකොෙහේද  පාෙර් තියලා ඔහු පදර්ශනයක් 
කරනවා. ඒවා ගන්න  ෙකෙනක් නැහැ. ඒවා ගන්න තැනක් නැහැ. 
ලංකාෙව් නව නිපැයුම්කරුවන් හැටියට  අලුෙතන් තාක්ෂණික 
දැනුම ෙසොයාගත් අය  නිෂ්පාදනය කරපු ෙද්වල් ෙමොනවාද අප   
ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්? සූර්ය බලය අරෙගන 
ෙවන්නට පුළුවන්. අෙප් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කිව්වා, 
ෙර්ල්පාරවල හරස් මාර්ග ගැන. එතුමා ෙම් දවස්වල හරස් මාර්ග 
ගැන සෑෙහන්න සිතමින් ඉන්ෙන්. ෙපොලු වැෙටන තැන්  මඟ හැර  
ගන්ෙන්  ෙකොෙහොම ද? ෙපොලු දා ගන්ෙන් ෙකොෙහො ම ද කියා. 
[බාධා කිරීමක්] එතුමා කිව්ෙව්, අර දුම්රිය එනෙකොට දාන හරස් 
ෙපොල්ල ගැන. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද එතුමාට ෙම් දවස්වල දිගටම  
හරස් ෙපොලු වැ ටන කාලයක්. එතුමා ඒ ගැන වැඩිපුර  කල්පනා 
කරනවා. නව නිපැයුම්කරුවන්ෙගන් ෙහෝ  ෙම් හරස් ෙපොලු ඉවත් 
කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොම ද කියා එතුමා බලනවා.  ෙකෙසේ ෙහෝ 
එවැනි ෙද්වල්වලින් රටට පතිඵල  ගන්ෙන් ෙකොෙහොම ද  කියන 
එක පිළිබඳව ඇත්තටම  අප  ෙසොයා  නැහැ.  

ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙමොන පශ්න ඇති වුණත්-ෙමොන 
එකඟතාවන්, ෙමොන ෙවනස් කම් ඇති වුණත්, ගරු චම්පික 
රණවක ඇමතිතුමා ෙමවැනි විෂයයක් ෙම් තිෙබන සාම්පදායික 
ෙකෝණෙයන් එහාට ෙගනියන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් 
ෙකෙනක්ය කියා අප දන්නවා.  එවැනි ෙකෙනක්   හැටියට 
ෙමන්න  ෙම්  අධ ක්ෂ, අධ ක්ෂ ජනරාල් ෙවනවාය කියන 
සීමාෙවන් එහාට ගිහිල්ලා-ඒ තනතුරු නාමෙය් ෙවනස්කමින්  
එහාට ගිහිල්ලා-  ඊට වඩා බලයක් සහිත, ඊට වඩා පාෙයෝගිකව  
මහජනතාවෙග් දැනුමත් එක්ක, මහජනතාවෙග් හැකියාවත් 
එක්ක , මහජනතාවෙග් අවශ තාවත් එක්ක ෙම් ආයතන 
සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් හැෙදන්න  ඕනෑ 
කියන එක මා එතුමාට කියන්න කැමැතියි. 

විදාතා මධ ස්ථාන ගැනත් කිව්වා. අපට ඒවා ෙප්නවා. 
 ෙපෙනන නිසා ෙනොකියා බැහැ. එවැනි ආයතන අද ගම්වල 
තිෙබනවා. නමුත් ගම්වල තිෙබන ඒ ආයතනත් එක්ක ඒ ගම්වල 
ජනතාවෙග් බැඳීම ෙමොකක්ද? ඒ මධ ස්ථාන එක්ක ඔවුන්ෙග් 
සම්බන්ධය හැදිලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවායින් තිෙබන 
පතිලාභය ෙමොකක්ද? ඒවා ඇත්තටම බරපතළ ගැටලු. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම මම නැවත නැවතත් අවධාරණය කරන්ෙන් ෙම් 
සීමාකාරී බාධා මඟ හරවා ෙගන, ෙම් ආයතන සමාජෙය් එදිෙනදා 
තිෙබන ගැටලුත් එක්ක සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණයයි. DCD පශ්නය, ආසනික් පශ්නය, අරලගංවිල පශ්නය 
මම උදාහරණ හැටියට ගත්ෙත් ඒවා ෙම් ෙමොෙහොෙත් තිෙබන 
ෙද්වල් හැටියටයි. එවැනි ගැටලුවලදී ජනතාව මුහුණ ෙදන 
පශ්නවලට විසඳුම් ෙදන, ඒවාට ඇත්ත උත්තර ෙහොයන්න අඩු 
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තරමින් මහන්සි ෙවන ආයතන බවටවත් ෙම් ආයතන පත් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම කෙළොත් විතරයි ෙම්වා රටට වැදගත් 
ආයතන හැටියට ජනතාවට දැෙනන්ෙන් කියන කාරණය 
අවධාරණය කරමින්, මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
  

[අ.භා. 4.16] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 
and Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේදී  තාක්ෂණ  හා 

පර්ෙය්ෂණ අමාත  ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ෙදවන 
වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති විද ාව හා තාක්ෂණය 
වැඩිදියුණු කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව වචන 
කීපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් විෂය ධාරාව ගැන කථා කරන ෙකොට, 
ඕනෑම රටක ඉදිරි අනාගතය, ඒ රෙට් ඉදිරි පැවැත්ම ගැන තීන්දු, 
තීරණ ගැනීෙම්දී විද ාව හා තාක්ෂණයට මුල් තැනක් දිය යුතුය 
කියා මා සිතනවා. අද තාක්ෂණය දියුණු වුණු, විද ාව තුළින් 
ඉදිරියට ගිය රටවල ඉතිහාසය දිහා බලන්න. ඒ ගැන මනා 
අවෙබෝධයකින් වැඩ කරපු හැම රටක්ම අද ෙලෝකෙය් දියුණු 
රටවල් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවාය කියලා අපට 
අහන්න, දකින්න ලැෙබනවා.  

අෙප් ෙම් කුඩා දිවයින -ශී ලංකාව- ෙදස බලන්න. ඉතිහාසෙය් 
තාක්ෂණය අතින්, ෙනොෙයක් කර්මාන්තවල, ෙනොෙයක් 
ක්ෙෂේතවල අප ඉදිරිෙයන් ඉඳලා  තිෙබනවා. ඒකට අෙප් ගරු තිස්ස 
විතාරණ ඇමතිතුමා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා 
උදාහරණ ෙපන්නුවා. ෙම් ෙම් වකවානුවල ෙලෝකෙය් අනිකුත් 
රටවලට වඩා අප ඉහළින් හිටිෙය් ෙකොෙහොමද කියලා එතුමන්ලා 
ෙපන්වා දුන්නා. සිංගප්පූරුවට වඩා අෙප් රට ඉහළින් හිටිෙය් 
ෙකොෙහොමද, මැෙල්සියාවට වඩා අප තාක්ෂණය අතින් දියුණු වුණු 
රටක් බවට පත් ෙවලා හිටිෙය් ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග්ම ෙකොරියාව 
වැනි රටවල් අපට වඩා පිටුපසින් ඉඳලා අද ඒ රටවල් අපට වඩා 
දියුණු වුෙණ් ෙකෙසේද කියන එක ගැන අද අදහස් පකාශ වුණා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  නමුත් අද විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කාරණා අරෙගන බලන 
ෙකොට, "අප ෙම් තාක්ෂණය ගැන, ඒ ඔස්ෙසේ අෙප් රට ඉදිරියට 
යාම ගැන වුවමනාෙවන් අත්හැරපු රජයක්, අප ඒ ගැන අවධානය 
ෙයොමු ෙනොකළ රජයක්" කියන එක ඔවුන්ෙග් පකාශවල ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබන බව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී අපට හැඟී ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සන්නිෙව්දනය ගැන 
සලකා බලමු. අප අසා තිෙබනවා ඉතිහාසෙය් අෙප් රෙට් 
සන්නිෙව්දනයට කුරුල්ලන් භාවිත කළ බව. අෙප් 
සන්නිෙව්දනයට අප කෙමෝපායන් පාවිච්චි කර තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා පෙරවි සන්ෙද්ශය වැනි උදාහරණ අපට ඉතිහාසෙයන් ෙගන 
හැර පානවා. අද නවීන තාක්ෂණය තුළ අපට අෙප් රෙට් සිට 
ෙවනත් ඕනෑම රටක සිටින ෙකෙනකු සමඟ අෙප් පණිවුඩ 
හුවමාරුව  තත්පර ගණනක් ඇතුළත කර ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් උදා  ෙවලා තිෙබනවා.  

අද අපට ෙපෙනන සන්නිෙව්දන අංශය ගැන  බැලුෙවොත්, 
දුරකථන ජාලය ගැන  බැලුෙවොත් එදා  ගෘහසථ්  දුරකථන පාවිච්චි 
කරපු අපි  අද ඒ ගෘහස්ථ දුරකථනවලින් -රැහැන්  දුරකථනවලින්- 

මිදිලා අද ජංගම දුරකථන භාවිතයට ඇවිත්, අන්තර්ජාලය 
තමන්ෙග් දුරකථනය තුළ රඳවා ගන්න පුළුවන් තාක්ෂණික 
දියුණුවකට අද අපි ඇවිත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් එක උදාහරණයක් 
විතරයි.  ෙම් උදාහරණ ගැන බලනෙකොට, රටක් හැටියට කල්පනා 
කරනෙකොට අප විශ්වාස කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා.  
ඉතිහාසෙය් එක්දහස් අටසිය ගණන්වල යුගයට යනවාට  වඩා 
මෑත භාගය ගැන  බැලුෙවොත්,  තව පරම්පරාවකින් අහන්ෙන් 
නැතිව ෙම්  පරම්පරාව තුළම අහන්න බලන්න පුළුවන් කාල 
වකවානුව දිහා බැලුෙවොත් ආණ්ඩුවක්, විපක්ෂයක් හැටියට සහ 
සමස්ත ජනතාව හැටියට  අපට  සිතන්නට ෙවනවා, අර කියපු 
සිංගප්පූරුව, අර කියපු මැෙල්සියාව, අර කියපු ෙකොරියාව හා 
සමාන ෙවන්න අපට බැරි වුණු බාධකය ෙකොතැනද තිබුෙණ් 
කියන එක ගැන.  දශක තුනක් එෙහම  නැත්නම් අවුරුදු තිහක් ෙම් 
රට මහ භයානක තස්තවාදයකින් ෙවළී තිබුණා.   ෙම් රට ෙවළා 
ගත් ඒ තස්තවාදය  තුළ ෙම් කියන කිසිම විෂය ධාරාවක්; 
තාක්ෂණය දියුණු කරන්න, පර්ෙය්ෂණ කරන්න, ෙවනත් ෙද්වල් 
කරන්න  වාතාවරණයක් තිබුෙණ් නැහැ කියන එක  අපි හැම 
ෙකෙනක්ම  අවිවාදෙයන් පිළිගන්න ඕනෑ.  නමුත් අපට ඒ සියලු 
ෙදය අමතක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. තාක්ෂණය 
සම්පූර්ණෙයන්ම දියුණු ෙවච්ච රටවලට දියුණු ෙවන්න පුළුවන්ය 
කියා සමහරුන් කියනවා.  ඇෙමරිකාව  තාක්ෂණය අතින් දියුණු 
බලවත්ම රට නම් "කතිනා" කියන ස්වාභාවික විපත එනෙකොට  
ඔවුන්ට ඒ ස්වාභාවික  විපතින් ෙබ්ෙරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්න 
ඕනෑ. නමුත් ඔවුන්ට එවැනි හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අපට  ෙම් රෙට් බාධක ගණනාවකට මුහුණ  ෙදන්න සිද්ධ වුණා. 
නමුත්  අද අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා, ඒ බාධක  
බිඳ ෙගන  දියුණුය කියන රටවල් අතරට අපට එකතු ෙවන්න 
ලැබීම ගැන.   

අධ ාපන ඇමතිවරයා ෙපන්වා දුන්නා අෙප්  දරුවන්ට  අපි 
තාක්ෂණ දැනුම ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපි විද ාත්මක 
දැනුම ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපි  පර්ෙය්ෂණ කිරීෙම්  දැනුම  
ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද   කියන එක ගැන.  අද අෙප්  රෙට් 
අධ ාපන  විෂය  ධාරාව  පුළුල් කර  තිෙබනවා.  මහින්ෙදෝදය  
විද ාල තුළින් දරුවන්ට එය විවෘත කෙළේ ෙමොන විධියටද කියන 
එක අද අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දැන ගන්න ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි බලමු  ෙම් කාල 
වකවානුව  තුළ අපි තිබුණු කමෙව්දයන් පාවිච්චි කරනවාට වඩා 
නව  කමෙව්දයන් පාවිච්චි කරමින්  දියුණු තත්ත්වයකට ගිෙය් 
ෙකොෙහොමද  කියන එක ගැන.  අෙප් ධීවර ක්ෙෂේතය  ගැන 
බැලුෙවොත් මීට අවුරුදු විස්සකට, තිහකට ඉස්සර  හිටපු ධීවරෙයෝ 
තමන්ෙග් ධීවර  යාතාෙවන් මුහුදට  ගමන් කළාම ඔහු ඉන්න මුහුදු 
සීමාව ගැන දැන ගැනීමට  සහ  ෙගොඩ බිම සම්බන්ධ කර ගැනීමට 
කිසිම කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නැහැ.  නමුත් එදා ධීවරයා ඒ 
කටයුත්ත කළා.  ඔවුන් පාෙයෝගිකව යම්  කමෙව්දයන් හඳුනා 
ගනිමින්, ෙගොඩ බිෙම් තිෙබන යම් සලකුණු භාවිත කරමින්, 
අහෙසේ තිෙබන තරු භාවිත  කරමින් එදා ධීවරයා ඒ කටයුත්ත 
කළා. හැබැයි   ඒ කාල පරාසය අනුව ඔහුට අස්වැන්න හරි විධියට 
ෙනළා ගන්න බැරි වුණා. නමුත් අද ධීවර ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් 
තමන් ෙමොන ඉසව්වටද යන්ෙන්, තමන්  ෙමොන ඉසව්ෙව්ද ඉන්ෙන්, 
ඒ අවශ  කරන වැඩ පිළිෙවළ -  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
යන්න ෙතල් නැහැ. 

 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
මෙග් මිත මන්තීතුමාට මා ෙමොකුත් කියන්න කැමැති නැහැ.  

මා දන්නවා එතුමාෙග් දැන් ෙතල් නැහැ කියලා. අපි ෙතල් ටිකක් 
ෙදන්නයි හදන්ෙන්.    
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අද ධීවර ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් තාක්ෂණෙය් දියුණුව නිසා 
සැටලයිට් භාවිතෙයන්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් තාක්ෂණය උපෙයෝගී 
කර ගනිමින් අද ඒ කර්මාන්තෙය් දියුණුව කරා යන්න ඔවුන්ට 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.  මා මතක් කරන්න කැමැතියි,  ෙම් 
කාල වකවානුව තුළ-  යුද්ධය පැවතුණු කාලය තුළ- අෙප් රෙට් 
දියුණුවට ෙමොනවාද අපි කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නවක මන්තීවරයකු කිව්වා,  ෙලෝකෙය් දුප්පත්ම 
රටක් බවට අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙකොෙහොමද 
ෙමෙහම කියන්ෙන්? ෙම්ක හදවතින් කියන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවාද? ෙම්ක ෙද්ශපාලන න ාය පතෙය් වචන මාලාවක් 
විතරද?  අපි නිහතමානීව කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
කාලෙය් මහවැලි ගඟ හරවලා ඒ තුළින් ෙම් රෙට් ගලා ෙගන ගිය 
දිය බුබුෙළන් විදුලි බුබුළ පත්තු කරන්නට පුළුවන් කමෙව්දය හදපු 
බව.  ඒක අපි ඇගයීමට ලක් කරනවා.  එය කළ යුතු ෙදයක්. 
ෙකොයි ආණ්ඩුව ෙහෝ ෙව්වා ෙහොඳ වැඩක් කළා නම් ඒ කරපු වැෙඩ් 
ෙහොඳයි කියන්න පුළුවන් නිහතමානී මානසිකත්වයක් අපට 
තිෙබනවා.  

එදා ඒ කාල වකවානුව තුළ නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරෙගන 
මහවැලිෙයන් රට දියුණු කිරීෙම් කමෙව්දයට ගියා. 2005 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 18වැනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් රට භාර ගත්තාට පසුව ගත වු අවුරුදු හතයි, මාස ගණනාවක 
කාලය තුළ අපට ෙම් තාක්ෂණය භාවිත කරන්නට තිබුණු පධාන 
බාධකය, අපට රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට තිෙබන පධාන බාධකය 
අවසන් කර තිෙබනවා. ඒ බාධකය තමයි ෙම් රෙට් පැවතුණු මහා 
භයානක තස්තවාදය. තස්තවාදය අෙප් රෙටන් තුරන් කරන්නත්,   
ඒ තාක්ෂණය භාවිත කරන්නට ඕනෑ ෙමොන විධියටද  කියා 
කල්පනා කරන්නත්  මිනිස් බලය තමයි අවශ  වන්ෙන්. ඒකට 
අවශ  කරන්ෙන් නායකත්වයයි. ඒක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
විසින් ලබා දීලා අද පළමුවැනි පශ්නය විසඳලා තිෙබනවා.   

දැන්  රෙට් දියුණුවක් නැහැ කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
අධිෙව්ගී මාර්ග හැෙදනවා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, වරායවල්,   
විදුලි බලාගාර හැදිලා තිෙබනවා. විදුලි බලාගාර ගැන විෙව්චනය 
කරනවා.  එම විෂය භාරව හිටපු ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. අර මන්තීතුමා කිව්වා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි 
බලාගාරය කැෙඩනවා කියලා. මා එයට එකඟ වනවා,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතුමාෙගන් මා එක පශ්නයක් 
අහන්න කැමැතියි.  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය කැෙඩනවා 
ඇති. මම අහන පශ්නය තමයි, ෙම් ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය දියුණු 
කරමින් හදපු යන්තයක් ෙනොකැඩී තිබුණු අවස්ථාවක් තිෙබනවාද 
කියන එක. ෙකොෙහේ හරි එෙහම තිෙබනවා  නම්  කියන්න. එෙහම 
තැනක් ෙසොයා ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  ඒ බාධක තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඒකට තමයි තාක්ෂණය භාවිත කරමින් වැරැද්ද නිවැරදි 
කර ගන්නට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්.  

සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය ගැන කථා කළා. එක ෙවලාවකට අපි 
ඉන්දියාවත් එක්ක සෙහෝදරත්වෙයන් කටයුතු කරනෙකොට 
කියනවා,  චීනය තරහ කරෙගන ඉන්දියාවත් එක්ක කටයුතු 
කරනවා කියලා. චීනය එක්ක කටයුතු කරනෙකොට කියනවා, 
ඉන්දියාව තරහ කර ෙගන චීනය එක්ක මිතකම් පවත්වනවා 
කියලා. එෙහම පශ්නයක් නැහැ.  ඉන්දියාවද, චීනයද, ෙකොරියාවද, 
ජපානයද, කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. අපට 
ගැළෙපන, රටට වාසිදායක වන, රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් 
මිත රටක් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් තාක්ෂණය භාවිත කරෙගන 
රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් නම්, අන්න එතැන 
තමයි අපි ඒ ගමන ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ බව අද ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරපු හැම ෙකෙනකුටම අපි මතක් 
කරන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව් දී  කිව්වා,  
අපට කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැතිවයි, කිසිම දැනීමක් නැතිවයි අපි 

ෙම් තාක්ෂණය කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන් කියලා.  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ කියලා  එතුමා 
කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දා සිදු වුණු 
සිදුවීමකදී ෙම් නවීන තාක්ෂණය සමහරුන්ෙග් ෙහොඳට සහ 
නරකටත් සිටි හැටි මට මතක් ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් නවීන තාක්ෂණය ෙහොඳට සහ නරකටත් සිටිනවා. අෙප් 
සිරස මාධ  ජාලෙය් මාධ ෙව්දීන් දැන් ෙම් ගැලරිෙය් ඇති. මම 
ඊෙය් සිරස රාතී පවෘත්ති බලාෙගන සිටියා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඉස්සර නම්  ඕනෑ තරම් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඕනෑ 
තරම් ගහ ගන්නවා. හැබැයි ගහ ෙගන ඉවර ෙවලා ගහපු ෙකනා 
කියනවා, ඔහු ගැහුෙව් නැහැ  කියලා. ගහපු අය කියනවා, "මම ගුටි 
කෑවා" කියලා. අධිකරණයට ගිහින් එෙහම කියලා ෙකොෙහොම හරි 
ෙබ්ෙරනවා. හැබැයි නවීන තාක්ෂණය අද දියුණු ෙවලා තිෙබනවා.  
සිරස ටීවී නාලිකාව ඊෙය් දවෙසේ ෙපන්වනවා මම දැක්කා, මාතර 
සිට ඒ ෙපළපාළිය එන අවස්ථාෙව්දී එක තැනක හැංගිලා ඉඳලා, 
කුරුඳු ෙපොලු ගත්තු මහා විශාල කණ්ඩායමක්, "ඔන්න පැනලා 
ගහමු" කියලා ගහෙගන ගහෙගන යනවා.  ඊට පස්ෙසේ ගහපු අය 
එක එක්ෙකනාෙග් ෙග් මූණු රවුම් කරලා, "ෙමන්න මංගල 
සමරවීරෙග් ෙගදර වැඩ කරන ළමයා", "ෙමන්න මාතර පන්සල 
ගාව මල් විකුණන පියදාස"  කියලා ෙම් විධියට ෙම් ඔක්ෙකොම 
ෙපන්වනවා. දැන් බලන්න, තාක්ෂණය දියුණු වී තිෙබන නිසා ෙන් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට ෙම්වා දැක ගන්න 
පුළුවන් වුෙණ්. තාක්ෂණය දියුණු වී තිබුෙණ් නැත්නම් අපි දන්ෙන් 
නැහැ ෙන්, මංගලෙග් අය ගැහුවාද, එෙහම නැත්නම් ශිරාල්ලාෙග් 
අය ගැහුවාද, ෛමතීලාෙග් අය ගැහුවාද කියලා.  හැබැයි  
තාක්ෂණය දියුණු ෙවලා තිෙයන එක ෙම් රෙට් දියුණුවට ෙමන්ම 
රෙට් අර්බුද ඇති ෙවනවාටත් ෙහොඳ පිළිතුරක් හැටියටයි මම 
විශ්වාස කරන්ෙන්.  

ඒ නිසා අපි ෙම් තාක්ෂණය ඉතා ෙහොඳින් පාලනය කරමින්, ඒ 
තුළ රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් ගන්න තිෙයන තීන්දු තීරණ 
ගන්න, ඉතාමත්ම එඩිතර තීන්දු ගන්න රජයක් බව පකාශ කරමින් 
ෙව්ලාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙබොෙහොමත්ම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.32] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින 'විද ා හා තාක්ෂණය 

වැඩිදියුණු කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත' යටෙත් මටත් 
අදහස් කීපයක් එකතු කිරීමට ඉඩ දීම ගැන පථමෙයන්ම සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් 
ෙලෝකෙය් තාක්ෂණ ය අෙප් ජීවිතවලට ඉතාම වැදගත් වන බව. 
ෙම් ෙලෝකය දිහා බලන ෙකොට අද නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කර ෙගන ෙම් ෙලෝකෙය් ඉන්න විවිධ සමාජ,  විවිධ රටවල් විශාල 
පිම්මක්,  ඒ වාෙග්ම ඒ ජන ජීවිතවල විශාල දියුණුවක් අද වන 
ෙකොට ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා. අපි ලංකා ඉතිහාසය ගත්තත්, 
අෙප් ශිෂ්ටාචාර ඒ කාලෙය් තිබුණු  තාක්ෂණ කම උපෙයෝගි කර 
ෙගන  ෙම් රට  තාක්ෂණය අතින් ෙලෝකෙය් ඉතා දියුණු රටක් 
බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ දියුණු තාක්ෂණ කම අද වන 
ෙකොටත් ෙම් රෙට් තැන් තැන්වලින් ෙසොයා ගන්නට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් නිදහසින් පසුව අපට ඒ කමෙව්ද අමතක ෙවලා, 
ෙම් රට ෙමොන ආකාරෙයන්ද සංවර්ධනය කළ යුත්ෙත් කියන එක 
අපට අමතක ෙවලා, අපිත් විවිධ කම මඟින් ඉස්සරහට යන්න 
ගිහිල්ලා සිටින ෙමොෙහොතක අෙප් ජනතාවට ඒ අසාර්ථකත්වෙයන් 
විශාල පීඩනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් 
ෙලෝකෙය් යුද්ධයක් ගත්තත්, ෙම් ෙලෝකෙය් සංවර්ධනය ගත්තත් 
තාක්ෂණය ඉතාම වැදගත් වන බව. ඒ තාක්ෂණය නැතුව අපට 
ඉදිරියට යන්න බැහැයි කියන එක ආසියාෙව් අෙප් අසල්වැසි 
රටවල්වලිනුත් ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.  

එදා අෙප් පිටු පසින් සිටි සිංගප්පූරුව, ෙකොරියාව සහ 
මැෙල්සියාව වැනි රටවල් ඒ තාක්ෂණය සමාජගත කරලා, ඒ 
තාක්ෂණය නියමාකාරෙයන් ෙයොදවා ෙගන අද අපට වඩා විශාල 
පිම්මක් පැනලා තිෙබනවා.  ඒ රටවල් අනුගමනය කරලා ඒ වාෙග් 
පිම්මක්  පනින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අද අපි බලනවා. නමුත් 
කියන්න කනගාටුයි, ෙම් වසර ගණනාව තුළ ඒ තාක්ෂණය 
සමාජගත කිරීම සඳහා නියම කමෙව්දයක් අපි අනුගමනය කරලා 
නැහැ. කමෙව්ද අනුගමනය කරලා නැහැ කියලා මම කියන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් රටක් වශෙයන් අපි නියම කමෙව්දයක් අෙප් සමාජය 
තුළට ෙගන යන්නට කටයුතු කර නැති නිසා අද ෙවන ෙකොට අපි 
ආර්ථික වශෙයන් ඉතාම පසු බෑමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අෙප් රාජ  ෙසේවය 
අරෙගන බලමු. අද රාජ  ෙසේවකෙයෝ විශාල පිරිසක් හිටියත්, 
රාජ  ෙසේවයට විශාල මුදලක් අපි ෙයෙදවුවත්, රාජ  ෙසේවයට අපි 
විටින් විට නවීන තාක්ෂණය එකතු කරලා තිෙබනවාය කියලා 
කිව්වත් අෙප් ජනතාවට දැෙනන පරිදි කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් 
කරන්නට නවීන තාක්ෂණය අෙප් රාජ  ෙසේවයට ෙයොදවලා නැහැ. 
අපි ඒක ආෙයෝජනයක් හැටියට සලකලා ෙකොම්පියුටර්  
තාක්ෂණය ෙව්වා, IT තාක්ෂණය ෙව්වා, අෙනකුත් කෙමෝපාය 
ෙව්වා අෙප් රාජ  ෙසේවයට අද ෙයොදවලා තිබුණා නම් අපට රටක් 
වශෙයන් මීට වඩා විශාල පිම්මක් පනින්න පුළුවන්කම තිබුණාය 
කියලා තමයි මට හිෙතන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම අධ ාපන ක්ෙෂේතය 
ගත්තත් අෙනක් රටවල් ඒ තාක්ෂණය කුඩා කාලෙය් සිටම ඒ දූ 
දරුවන්ට හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. නවීන තාක්ෂණය එනෙකොට ඒ 
තාක්ෂණ කම සමාජගත කරලා ඒ සමාජෙයන් ඵලදායී වැඩක් 
ගන්න පුළුවන් ෙවන විධියට ඒ රටවල් තමන්ෙග් ආර්ථිකය 
නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් රෙට් තිෙබන අසාර්ථක 
කමෙව්ද නිසා විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපන අංශෙයන් අපි අෙනක් 
රටවල් එක්ක සසඳන ෙකොට පසුබෑමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපන ක්ෙෂේතෙයන් 
ඉහළට යන අතෙළොස්සක් වන බුද්ධිමතුන්, උගතුන් අද ෙම් රෙට් 
හරි හැටි රැකියාවක් කර ගන්න බැරුව, හරි හැටි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
පවුල් නඩත්තු කර ගන්න බැරුව පිට රට යනවා. ෙලෝකෙය්  
ෙවනත් රටවල ආදායම් එක්ක සන්සන්දනය කිරීෙම්දී විශාල 
පරතරයක් තිෙබන නිසා විශාල බුද්ධිමතුන් පිරිසක් ෙම් රට අත 
හැරලා අනික් රටවලට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් ශමය, තමන්ෙග් බුද්ධිය 
ඒ රටවලට ෙදන පවණතාවක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  අෙප් 

රටට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් මාතෘ භූමියට ෙසේවය කරන්න කියලා අපි 
ඒ පුද්ගලයන්ට ෙකොතරම් කිව්වත් නැවත ෙම් රටට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම අතෙළොස්සකුයි. ෙම් රටට නැවත ආව සමහර 
අය ෙම් රෙට් තිෙබන දූෂණය හා වංචාව, ෙම් රෙට් තිෙබන 
අෙනකුත් පශ්න නිසා ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න බැරුව නැවත ෙම් 
රට දාලා යන තත්ත්වයකට පත් කරලා තිෙබනවා. අපි ෙවනත් 
රටවල් හා සන්සන්දනය කරන  ෙකොට  අද අෙප්  රෙට් යහපාලනය 
නැහැ. ෙවන රටක තමන්ෙග් හැකියාෙවන් ව ාපාරයක් ආරම්භ 
කරලා, තමන්ෙග් දක්ෂතාෙවන් ඒ ව ාපාරය ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න පුළුවන් වුණත් අද ෙම් රෙට් ඒ කම වැසී ඇති නිසා අද ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙම් රට දාලා යන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු ගරු ඇමතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම 
ධීවර විෂයය ගැන කථා කළා. එතුමා කිව්වා, අවුරුදු විස්සකට  
තිහකට ඉස්ෙසල්ලා ඒ තිබුණු සාම්පදායික ධීවර කර්මාන්තය අද 
වන ෙකොට දියුණු ෙවලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. නමුත් මා සියලු ෙදනාටම මතක් කර ෙදනවා, 
ඒ තාක්ෂණය දියුණු වුණත්, ඒ තාක්ෂණෙයන් අෙප් සමාජයට, 
අෙප් ධීවරයාට හරිහැටි පෙයෝජනයක් ගන්න බැරි විධියටයි අපි ඒ 
ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක. අද වනෙකොට ඒ 
සියලුම තාක්ෂණය ලබා ගන්න අවස්ථාව දීලා තිබුණත්, ධීවරයාට 
ඒ තාක්ෂණය ගන්න අවශ  මිල මුදල් නැහැ. ඒ ධීවරයාට ෙබෝට්ටු 
එන්ජිම පාවිච්චි කරලා ගැඹුරු මුහුදට යන්න අවශ  ඉන්ධන ටික 
අද ලබා ගන්න බැහැ. ඉතින් ෙම් වාෙග් පශ්න ගැන අපි ගැඹුරින් 
සිතා බලා කටයුතු කළ යුතුයි. අපට තාක්ෂණය තිබුණාට මදි.   ඒ 
තාක්ෂණය අෙප් කර්මාන්තවලට බද්ධ කරලා ඒ තුළින් ඉදිරියට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ සැලැස්මක්  
අෙප් රටට  ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම බලන්න අද වන ෙකොට ෙම් රෙට් උසස ්තාක්ෂණය 
භාවිත කරමින් අපනයන සඳහා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි උසස් තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන ෙම් රෙට් භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් සියයට 1.5යි. අෙනක් රටවල් එක්ක 
සංසන්දනය කරන ෙකොට, විශාල වශෙයන් ඉදිරියට ගිය රටවල් 
මීට වඩා විශාල ෙලස ඒ තාක්ෂණය උපෙයෝගි කරෙගන තිෙබන 
බව ෙපෙනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ විද ා පර්ෙය්ෂණ 
සඳහා, තාක්ෂණය දියුණු කිරීම සඳහා  සියයට 0.2ක් වැනි සුළු 
පමාණයක් තමයි අපි වියදම් කරන්ෙන්. අපි මීට වඩා ෙම් තාක්ෂණ 
කටයුතුවලට ආෙයෝජනය කරලා, විෙද්ශීය බලපෑම්වලින් 
ගැලෙවන්නට පුළුවන් වන විධියට අෙප් ආර්ථිකය හදා ගන්න 
ඕනෑ.  

අද අපි ෙටලිෙකොම් ක්ෙෂේතය අතින් ඉදිරියට ගියාය කියලා 
හුඟක් ආඩම්බර වුණාට, ඒ ක්ෙෂේතෙය් සියලුම ෙද්වල් ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ ෙකොම්පැනි සතුව. ඒ තාක්ෂණය 
එන්ෙන් විෙද්ශ ෙකොම්පැනි තුළින්. ඉතින් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
තුළින් අෙප් රටට, අෙප් ආර්ථිකයට ඉතාම භයානක අනතුරු 
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ඉදිරිෙය්දී සිදු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් ඔබ සියලු ෙදනාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරමින්, තාක්ෂණය දියුණු කර ෙගන අපි 
ඉදිරියට යන්න කටයුතු  සැලසුම් කරමුය  කියමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.43] 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1994 අංක 11 දරන විද ාව හා 

තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීෙම් පනතට සංෙශෝධන ෙගන එන ෙම් 
අවස්ථාෙව් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව සතුටු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා තාක්ෂණය ඕනෑම රටක 
දියුණුවට බලපාන පධාන සාධකයක් ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම, 
තාක්ෂණෙය් වාසි ෙමන්ම අවාසිත ් තිෙබන බව. හැබැයි ඒ වුණත්, 
අද තාක්ෂණය නැතිව කිසිම කටයුත්තක් කරන්න බැරි 
තත්ත්වයකට මුළු ෙලෝකයම පත් ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක්.  

අද ෙම් රෙට් තාක්ෂණ විෂය භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් අෙප් 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිවරයා කටයුතු කරනවා, 
විෙශේෂෙයන් වෘත්තිෙයන්ම ඒ ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ විද්වතකු 
හැටියට. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අෙප් රට තුළ ඉදිරියට ෙගන යන්න 
එතුමාට ෙලොකු නායකත්වයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා. 

තාක්ෂණය ගමට ෙගන යෑම සම්බන්ධව පසු ගිය විවිධ ආණ්ඩු 
විවිධාකාරෙයන් වැඩ පිළිෙවළවල් නිර්මාණය කළත්, ගමට 
තාක්ෂණය ෙගන යෑම සඳහා වර්තමාන ආණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළ අතිවිශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළාය කියන එක අපි කවුරුත් පිළිගන්නා සාධකයක්.  

එදා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගාමාත වරයා 
හැටියට ඉන්න ෙකොට  "නැණ සල" කියලා අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් 
නිර්මාණය කළා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පදනම් කර ෙගන 
ඒ පෙද්ශවල විහාරස්ථාන, ඒ වාෙග්ම ෙපොදු ස්ථාන ෙක්න්ද කර 
ෙගන නැණසල මධ ස්ථාන ආරම්භ කරලා, ඒ තුළින් ගම්බද 
ජනතාවට -විෙශේෂෙයන්ම දරු දැරියන්ට- පරිගණක තාක්ෂණය 
පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා විශාල වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කළා. පළමුවැනි නැණ සල මධ ස්ථානය කතරගම කිරි ෙවෙහර 
පුද බිෙමන් ආරම්භ කරලා, අද රට පුරාම ඇති දුෂ්කර පෙද්ශවල ඒ 
නැණසල මධ ස්ථාන ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලය තුළදී අෙප් තිස්ස විතාරණ 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළ විදාතා මධ ස්ථාන 263ක් අෙප් 
රෙට් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පදනම් කර ෙගන ආරම්භ 
කළා.  ඒ විදාතා මධ ස්ථාන ගැනත් ෙලොකු විෙව්චනයක් කරනවා 
අද අපි දැක්කා. නමුත් පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල 
සභාපතිවරු හැටියට අපි ඒ විදාතා මධ ස්ථානවල පගතිය 
විමසමින් ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව් දැන ගන්න 
ලැබුණා, ගාමීය පෙද්ශවල සිටින රැකියා විරහිත තරුණ 
තරුණියන්ට විවිධාකාරෙය් තාක්ෂණික දැනුම ලබා ෙදමින් ඔවුන් 
වෘත්තීයමය වශෙයන් විවිධ ක්ෙෂේතවලට ෙයොමු කරන්න, 
රැකියාවලට ෙයොමු කරන්න විදාතා මධ ස්ථාන මඟින් විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කරන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  මීට දශකයකට, 
ෙදකකට ෙපර පරිගණක ඒකකයක් තිබුෙණ් ෙම් රෙට් පසිද්ධ 
පාසල් යැයි කියන පධානම පාසල් කීපයකට පමණයි කියලා අපි 
දන්නවා. අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, හම්බන්ෙතොට වාෙග්ම 
මා නිෙයෝජනය කරන  කුරුණෑගල වැනි දිස්තික්කවල ගා මීය 
පෙද්ශවල පාසල්වල පරිගණක ඒකක තිබුෙණ් නැහැ. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළ පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී ඒ 
සෑම දුෂ්කර පාසලකටම පරිගණක ඒකක ලබා ෙදමින් පරිගණක 
සාක්ෂරතාව වැඩිදියුණු කරන්න ෙම් රජය  කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, 2005 අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට ෙම් 
රෙට් පරිගණක සාක්ෂරතාව තිබුෙණ් සියයට 5ත්, 10ත් අතර 
කියලා. ඒ සියයට 5ත්, 10ත් අතර තිබුණු පරිගණක සාක්ෂරතාව 
2013 අවුරුද්ද වන විට සියයට 50ට ආසන්න පමාණයකට 
ෙගෙනන්න හැකියාව ලැබීම ෙම් රෙට් අනාගතය ශක්තිමත් 
කරන්න,  ෙම් රෙට් ජනතාවට ලැබුණු විශාල භාග යක් හැටියටයි 
අපි දකින්ෙන්. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙම් ආණ්ඩුව විසින් කර ෙගන 
ගියා.  

අෙප් අධ ාපන ඇමතිතුමා අද ෙම් ගැන කථා කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළ, 
එතුමාෙග් උපෙදස් මත, අෙප් පාසල්වල තිෙබන කලා විෂය 
ධාරාව, වාණිජ විෂය ධාරාව, විද ා විෂය ධාරාවට අමතරව   තවත් 
අලුත් විෂය ධාරාවක් -තාක්ෂණ විෂය ධාරාව- එකතු කළා. 
අධ ාපනෙය් විශාල හැරවුමක් නිර්මාණය කරමින් තාක්ෂණ විෂය 
ධාරාව පාසලට හඳුන්වා දුන්නා. ඒ හරහා තාක්ෂණ විද ාල, ඒ 
වාෙග්ම තාක්ෂණ විශ්වවිද ාල ආරම්භ කිරීම තුළින් අනාගතෙය්දී 
අපට තාක්ෂණෙය් ෙයෝධ පිම්මක් පනින්න පුළුවන් වනවාය කියන 
එක ෙම් සභාෙව්දී අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අද 
නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා.  

දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් පුරප්පාඩුව පුරවන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි, මෙග් මිත නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, 
ඒ වාෙග්ම අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා ඇතුළු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාෙග් කථාවලින් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 
''ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ෙම් ෙමොකුත් වැඩක් නැහැ, වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ, යහ පාලනය නැහැ, ඒකාධිපති පාලනයක් 
තිෙබන්ෙන්'' කියලා එතුමන්ලා කිව්වා. අපි අහන්න කැමැතියි, අද 
යහ පාලනය නැත්ෙත් ආණ්ඩුෙව්ද, නැත්නම් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්ද කියලා. එදා මාතරදී ෙබොෙහොම ෙහොඳට යහ පාලනය 
කියාත්මක වුණ හැටි අපි දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හරියට ඉන්දියානු චිතපටයක් වාෙග්යි.  ෙපොලු, මුගුරු අරෙගන 
පන්නා ෙගන ගිහිල්ලා තමන්ෙග් පාක්ෂිකයාට, තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයාට මිනී මරන ස්වරූපෙයන්  පහර ෙදන්න එන හැටි 
දැක්කාම ෙම් ෙද්ශපාලනය ෙමොකක්ද කියලා අපට හිතුණා. 
ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළක් නැති, ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් 
නැති,   මතවාද ෙගොඩක් එක්ක කෑලි කෑලිවලට කැඩුණු, හැෙමෝම 
නායකයන් ෙවන්න දඟලන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක අය අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අෙපන් අහනවා, ෙකෝ ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
යහ පාලනය, ෙකෝ පජාතන්තවාදය කියලා. තමුන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂය තුළවත් යහ පාලනය පවත්වා ගන්න බැරිව සිටියදී ෙම් 
විධියට ආණ්ඩුව ට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න එපා කියලා ෙම් 
ෙවලාෙව් අපි ඒ අයට මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලිය සම්බන්ධව කථා කළා. 
එතුමන්ලා විදුලිය සම්බන්ධව කථා කළාට ආපස්සට හිතලා 
බලන්න කියලා අපි කියනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් 
1982 දී තමයි නැ ෙඟනහිර පළාෙත් තාප විදුලි බලාගාරයක් 
ආරම්භ කරන්නට ෙයෝජනා වුෙණ්. නමුත් එදා  ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය තුළදී ඒක ආරම්භ 
කෙළේ නැහැ. ඉන් පසුව 1992 දී ආර්. ෙපේමදාස හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්  කාලෙය්දී දකුණු පළාෙත් තාප විදුලි 
බලාගාරයක් ආරම්භ කරන්නට ෙයෝජනා වුණා. නමුත් ඒ රජය 
ඒක කියාත්මක කෙළේ නැහැ. ආපු යම් යම් බලපෑම් හමුෙව් ඒවා 
හකුළා ගත්තා. ඒ පාපයට තමයි අපට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුෙණ්. 
ඒ නිසා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය 
තුළ ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය ආරම්භ කරලා, ඒ 
තාප විදුලි බලාගාරය කියාත්මක කරන ගමන්,අපි ඉතාම සතුටින් 
කියන්නට ඕනෑ, සාම්පූර් තාප විදුලි බලාගාරය ආරම්භ කිරීෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගිවිසුමට ෙම් වන විට විෂය භාර අමාත තුමිය අත්සන් තබා 
තිෙබන බව. ෙම්ෙකත් විශාල බිල්ෙලක් මවන්නට හදනවා. ඒ 
සාම්පූර් තාප විදුලි බලාගාරය හරහා අෙප් රටට විශාල අවාසියක් 
ෙවනවාය, ෙම් සම්බන්ධව ජනතාවට විශාල පීඩනයක් ඇති 
ෙවනවාය කියලා අද විපක්ෂය බිල්ෙලක් මවන්නට හදනවා. 
අමූලික ෙබොරු කියනවා.  

2015 වන විට ෙම් රෙට් තවත් තාප විදුලි බලාගාර ඇති වුෙණ් 
නැත්නම් ෙම් රෙට් ජනතාවට අඳුෙර් ඉන්න ෙවනවා. අද ගම් දනවු 
හරහා විදුලිය ලබා ෙදනවා. නව කර්මාන්තශාලා ඇති ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අද ෙහෝටල් කර්මාන්තය දියුණු ෙවනවා. ෙම්වාට අවශ  
විදුලිය ලබා දීම ෙම් රජෙය් වගකීමක්. ඒ නිසා තාප විදුලි බලාගාර 
ෙව්වා, ජල විදුලි බලාගාර ෙව්වා, ෙවනත් විදුලි බලාගාර ෙව්වා ඇති 
කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් විදුලි අවශ තාව සම්පූර්ණ කිරීම ෙම් 
රජෙය්; ෙම් ආණ්ඩුෙව් වග කීමක් ෙවලා තිෙබනවා. එය ඉටු කිරීම 
සඳහායි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙම්වා තුළින් 
ෙවනත් ආණ්ඩුවලට, ෙවනත් රජයන්වලට, ෙවනත් රටවලට 
වාසිදායක තත්ත්වයන් ඇති කරන්නට ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් යහපත උෙදසායි ෙම්වා ඇති කරන්ෙන් කියන 
කාරණය අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් ෙබොරු ගණනාවක් කිව්වා. ෙම්වා 
පසු ගිය කාලය තුළදී වයඹ  පළාෙත් ජනතාවට කිව්වා, මධ ම 
පළාෙත් ජනතාවට කිව්වා. නමුත් ඒ ජනතාව ඒවාට ඇහුම් කන් 
දුන්නාද? තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය කාලෙය් -එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් හිටපු මැති ඇමතිතුමන්ලා, හිටපු මන්තීවරුන් 
ඔක්ෙකොමලා ෙපොදි බැඳ ෙගන- වයඹ පළාතට ඇවිල්ලා රැස්වීම් 
පවත්වනවා අපි දැක්කා. මධ ම පළාෙත් ගිහින් රැස්වීම් 
පැවැත්වූවා. ඒ වාෙග්ම උතුරු පළාතට ගියා. නමුත් ඒ කියපු 
ෙබොරුවලට, ඒ කියපු ෙද්වල්වලට, -ෙම් ආණ්ඩුවට වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ; යන්න ගමනක් නැහැ; ෙම් ආර්ථිකය කඩා 
වැටිලායි තිෙබන්ෙන්; ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට ඉදිරි ගමනක් නැහැයි 
කියලා  කිව්වාට- ජනතාව ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගාව තිෙබනවා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මට විනාඩි කිහිපයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

දැන් වයඹ පළාෙත් ඡන්ද පතිඵලය ගැනත් විවිධ කථා 
කියනවා, ඡන්ද ෙමච්චරක් අඩු ෙවලා, අච්චරක් අඩු ෙවලා කියලා. 
ඡන්ද අඩු ෙවලා නැහැ.  විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය 
සංසන්දනාත්මකවයි බලන්ෙන්. ෙම් රෙට් පධාන විපක්ෂය හැටියට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සමඟ අපි සංසන්දනාත්මකව බලපුවාම 
ඡන්ද පතිඵලයට පැහැදිලිවම ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මම එය 
පහසු වන්නට පතිශතයක් හැටියට කියන්නම්. 1999 දී අපි එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය හැටියට සියයට 56.39ක ඡන්ද 
පතිශතයක් ලබා ගනිද්දී, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගත්ෙත් 
සියයට 37.82යි. එහි ෙවනස සියයට 18.57යි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මට විනාඩි කිහිපයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 2004 දී අපි සියයට 59යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සියයට 
37යි. එහි ෙවනස සියයට 21යි. ඒ වාෙග්ම 2009 දී අපි ලබා 
ගත්ෙත් සියයට 69යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සියයට 28යි ලබා 
ගත්ෙත්. එහි ෙවනස සියයට 41යි. ඒ වාෙග්ම 2013 දී අපි ලබා 
ගත්ෙත් සියයට 66.43යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රෙට් පධාන 
විපක්ෂය හැටියට ලබා ගත්ෙත් සියයට 24.21යි. එහි ෙවනස  
සියයට 42යි. ඒ අනුව අෙප් පගතිෙය් පතිශතය 1999 දී  සියයට 
18යි. 2004 වන විට එය සියයට 21 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
2009 වන විට එය සියයට 41 දක්වා වැඩි ෙවලා ති ෙබනවා. 2013 
වන විට එය සියයට 42 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔය කථා වයඹ පළාෙත් ජනතාව ඇහුවා 
නම්,  මධ ම පළාෙත් ජනතාව ඇහුවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ඡන්දය ෙදන්ෙන්? උතුරු පළාතට ෙමොකද 
වුෙණ්? ෙම් රෙට් පධාන විපක්ෂය හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
උතුරු පළාෙතන් ගත්ෙත් ඡන්ද 3,062යි, වැරදිලා වැදිච්ච ඒවාත් 
එක්ක. උතුරු පළාෙතන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගත්ෙත් ඡන්ද 
288යි. ෙම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
තත්ත්වය හරිහැටි වටහා ගන්න. ෙම් තත්ත්වය හරිහැටි වටහා 
ෙගන කටයුතු කරන්න කියලා අපි විපක්ෂයට මතක් කර ෙදන්නට 
කැමැතියි. දැන්වත් යථාර්ථය ෙත්රුම් ගන්න කියලා අපි 
විපක්ෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 4.55] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වයඹ 

පළාෙත් පළාත් සභා මැතිවරණය ජයගහණය කරන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන් ලැබුණු ශක්තිය පිළිබඳව ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 
මන්තීතුමාට කථා කරන්න අමතක ෙවන්න ඇති. මම අද 
ෙමතැනදී කථා කරන්න ෙනොෙවයි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. නමුත් 
ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කියපු යම් කිසි ෙදයක් නිවැරදි කිරීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි මම ෙම් විනාඩි 5ක කාලය ඉල්ලා 
ගත්ෙත්. 

ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන්, විපක්ෂය ෙවන්න පුළුවන් 
කවුරු හරි ෙහොඳ ෙදයක් කළා නම් ඒ ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳයි කියලා 
කියන්න අපට ශක්තියක් තිෙබන්නට ඕනෑ. මම අහෙගන ගරු 
මන්තීතුමා කියනවා, නැණ සල ව ාපෘතිය පටන් ගත්ෙත් ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දීය, පළමුවැනි නැණ 
සල කිරි ෙවෙහරදී තමයි ආරම්භ කෙළේ කියලා. මම දැක්කා ඡන්ද 
ව ාපාරෙය්දීත් ඔය ෙද් කිය කියා ගියා. නමුත් ෙම්ක සත යක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම මුසාවක්. ෙමොකද, නැණ සල 
ව ාපෘතිය පටන් ගත්ෙත් 2002, 2003 වසරවල.  නැණ සල 
ව ාපෘතිය කියන්ෙන් "Telecentre" කියන එකයි. එතුමා කිව්වා 

1035 1036 

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා] 



2013 ඔක්ෙතෝබර් 08 

වාෙග් ගමට ගිහිල්ලා ඒ ගෙම් සියලුම පුද්ගලයන්ට අන්තර්ජාලයට 
එකතු ෙවන්න පුළුවන් "Telecentre" එකක් හැටියට,- 

 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Shantha Bandara, what is your point of Order? 
 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 

මන්තීතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, 2001 දී, 2002 දී එතුමන්ලා 
නැණ සල මධ ස්ථාන ආරම්භ කරපු තැන ෙකොෙහේද කියලා. 

 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  You carry 

on, Hon. (Dr.) Harsha De Silva. 
 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි. එතෙකොට 2002, 2003 දී, [බාධා කිරීමක්] ෙකොෙහොම 

නමුත් මම හරියටම වසර දන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොම නමුත් 2003 
ෙවන්න පුළුවන්, 2004 ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
අහෙගන ඉන්න. 2003 පමණ කාල වකවානුෙව්දී විශ්ව ඥාන 
ෙක්න්ද කියලා තමයි ICT Agency එක හරහා ෙම් ව ාපෘතිය 
පටන් ගත්ෙත්. ෙම්ෙක් product name එක තමයි "Telecentre" 
කියන එක. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් brand name එක වුෙණ් 
"විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද" කියන එක. ෙම්ක "විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද" - 
Global Knowledge Centre - කියලා නම් කෙළේ සිංහල 
භාෂාෙවනුත්, ෙදමළ භාෂාෙව නුත් ෙම්ෙක් ෙත්රුම දැන ගන්න 
පුළුවන් නිසායි. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එවකට විපක්ෂ 
නායකවරයා හැටියටයි හිටිෙය්. ඊට පසු අගමැති ෙවලා 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් වුණාට පස්ෙසේ නැණ සල කියලා 
product name එෙක් brand name එක ෙවනස් කළා. "විශ්ව ඥාන 
ෙක්න්ද" කියන එක "නැණ සල" කියලා නම ෙවනස් කළා. 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු මන්තීතුමා, ආරම්භ කරපු එක තැනක් කියන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි. ගරු මන්තීතුමා, මම,- 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, 

තමුන්නාන්ෙසේලා පටන් ගත්තා නම් නැණ සල මධ ස්ථාන 
ආරම්භ කරන්න එපායැ. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ආරම්භ කරපු එක තැනක් කියන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙපොඩ්ඩක් මට කථා කරන්න ෙදන්න. ඔබතුමා කථා කරන 

ෙකොට මම ඔබතුමාට disturb කෙළේ නැහැ ෙන්. මට කථා කරන්න 
ෙදන්න. ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථා කරෙගන 

යන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි. ෙම්ක ෙලෝක බැංකු ව ාපෘතියක්. මම අසත  

ෙනෙමයි කියන්ෙන්. ෙම්ක ෙලෝක බැංකු ව ාපෘතියක්. ෙඩොලර් 
මිලියන 60කට ෙම්ක පටන් ගත්ෙත් ෙලෝක බැංකු ව ාපෘතියක් 
හැටියටයි. ෙලෝක බැංකු ව ාපෘතිය අනුව තමයි ICT Agency එක 
පටන් ගත්ෙත්. ICT Agency එක හරහා Telecentre ව ාපෘතිය 
තමයි රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී පටන් ගත්ෙත්.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්දයට ටික දවසකට කලින් 
ෙමතුමන්ලා කියාෙගන ගියා; යාපනයට ගිහිල්ලා කිව්වා "ෙමන්න 
අපි යාපනයට නැණ සල ෙගනාවා" කියලා. මම දන්නවා, යාපනය 
bus stand එක පිටිපස්ෙසේ විශ්ව ඥාන ෙක්න්දයක් ආරම්භ කළා. 
2003 ෙහෝ 2004 මුල් කාලෙය් Telecentre එකක් ආරම්භ කළා. 
ෙමතුමන්ලා කියන විධියට කිරි ෙවෙහෙරන් ෙනොෙවයි ෙම්ක 
පටන් ගත්ෙත්. කිරි ෙවෙහෙර් පටන් ගන්න කලින් යාපනය bus 
stand එක පිටිපස්ෙසේත් විශ්ව ඥාන ෙක්න්දයක් - Telecentre - 
තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙවනම ෙදයක්. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ 
ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්ෙන් ඇත්ත කථා 
කරන්න කියායි. ෙම්ක ෙලෝක බැංකුෙව් ව ාපෘතියක්. ණයක් 
අරෙගන තමයි ෙම් ෙලෝක බැංකුෙව් ව ාපෘතිය කියාත්මක කෙළේ. 
ෙම්ක කියාත්මක කෙළේ රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් කාලෙය්දී 
ෙම්ෙක් නම ෙවනස් කිරීම විතරයි කෙළේ. නම ෙවනස ් කිරීම 
ඕනෑම ෙකෙනකුට කරන්න පුළුවන්. නම ෙවනස් කරපු පළියට 
ඒෙක් ආරම්භක නිර්මාතෘවරයා හැටියට තමන්ට පත් ෙවන්න 
බැහැ. එෙහම නම් අපට කියන්න පුළුවන් ෙන්, හදලා තිෙබන 
තැනක නම ෙවනස් කරලා අපි තමයි ඒක කෙළේ කියලා. ඒක 
ඕනෑම ෙකෙනකුට කරන්න පුළුවන්. එෙහම නම් අෙප් ආණ්ඩුව 
ආපු දවසට මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් ෙතොටුපෙළේ නම "හර්ෂ ද 
සිල්වා ගුවන් ෙතොටුපළ" කියලා ෙවනස් කරලා අපට කියන්න 
පුළුවන් ෙන් හර්ෂ ද සිල්වා තමයි ෙම් ගුවන් ෙතොටුපළ හැදුෙව් 
කියලා. 

එෙහම කරන්න බැහැ ගරු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම 
කරන්න බැහැ. නම ෙවනස් කළාට මිනිහා මිනිහාමයි; 
ෙගොඩනැඟිල්ල ෙගොඩනැඟිල්ලමයි; ව ාපෘතිය ව ාපෘතියමයි. නම 
විතරයි ෙවනස් වන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශාන්ත බණ්ඩාර මෙග් මිත මන්තීතුමා. මම ඔබතුමාට ෙගොඩක් 
ගරු කරනවා. ඔබතුමා ඇත්ත කථා කරනවා ෙබොෙහෝ ෙවලාවට. 
අද ෙපොඩි වැරැදීමක් සිද්ධ වුණා. මම ඒක නිවැරැදි කළා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු ෙරෝහණ දිසානායක නිෙයෝජ  අමාත තුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා  
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද 

සිල්වා මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன 
த சில்வா அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, and  
THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair. 
 

 
[අ.භා. 5.00] 

 

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 
Transport) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනයට පැමිණි 

ෙවලාෙව්, අද දවෙසේ සාකච්ඡාවට භාජන වන විද ාව හා 
තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
යටෙත් වචනයක්, ෙදකක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන 
මම ෙබෙහවින්ම සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමා ෙම් හදිසිෙය් දුවෙගන දුවෙගන ඇවිල්ලා අනුන්ෙග් 
ළමයකුට උප්පැන්න ෙදන්න සූදනම් වුණා කියලායි මා හිතන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකතුමාත්, හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමන්ලාත් ඒ වාෙග් 
කාරණාවලට හරි දක්ෂයි. ෙමොකද, තමන්ෙග් කියලා ෙදයක් නැහැ; 
ආරම්භ කරපු තැනක් නැහැ; කරපු දවසක් නැහැ. ඒ ගැන කියන්න 
බැහැ. දුවෙගන දුවෙගන ඇවිල්ලා එතුමා පුදුම උත්සාහයක් ගත්තා 
"නැණ සල" මධ ස්ථාන ඔවුන්ෙග් ව ාපෘතියක් බවට පත් 
කරන්න. ෙලෝක බැංකුව තමයි ෙමය ලබා දුන්ෙන්. හැබැයි, ෙලෝක 
බැංකුව ලබා දුන්නු ෙද් ඉතාම කමවත්ව රට පුරා කියාත්මක 
කරන්න ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කටයුතු 
කළා. එතුමා අනුන්ෙග් ළමයින්ට උප්පැන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා ඉතාම වැදගත් විධියට ඒ වග කීම ඉටු කළා පමණක් ෙනොව, 
අද රට පුරා නැණ සල මධ ස්ථාන ඇති කර තිෙබනවා. මාතෙල් 
මෙග් ආසනෙය්ත් නැණ සල මධ ස්ථාන කීපයක්ම විවෘත කරලා 
තිෙබනවා. පෙද්ශෙය් ජනතාවට, පාසල් ශිෂ යන්ට, 

කෘෂිකාර්මිකයන්ට, කාර්මිකයන්ට, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් ක්ෙෂේතවල 
නියැලිලා ඉන්න සියලු ෙදනාට ඒවා පෙයෝජනයට අරෙගන 
ෙලෝකයත් එක්ක එක්කාසු ෙවන්න, එකතු ෙවලා ඒ කටයුතු 
කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා නැණ සල මධ ස්ථානය නිසා. 
විෙශේෂෙයන් අපි ගත්ෙතොත්, ලග්ගල පල්ෙල්ගල ඉන්න මැණික් 
ව ාපාරිකයාට මැණිකට වටිනාකමක් ලබා ෙදන්න හැකියාවක් 
නැතිව තිබුණා. නමුත් නැණ සල තුළින් එතුමාට අවස්ථාවක් 
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි සුළු අපනයන නිෂ්පාදනය කරන 
නිෂ්පාදකයාට ඒ තුළින් වටිනාකමක් ලබා දුන්නා. අන්තර්ජාලයත් 
එක්ක එක්කාසු ෙවලා, වායුවට එක්කාසු ෙවලා -වා තලයත් එක්ක 
එක්කාසු ෙවලා- ඔවුන්ට යම්කිසි වටිනාකමක් ලබා ෙදන්න නැණ 
සල මධ ස්ථාන කටයුතු කළා. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, 
අපි ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, ෙම්ක ෙකොෙහන්ද පටන් ගත්ෙත් 
කියලා ඔබතුමා දන්ෙන් නැති බව. ඔබතුමාට කියන්න ෙදයක් 
නැහැ. ඒ වාෙග් ෙබොෙහෝ ව ාපෘතිවලට ඔබතුමන්ලා අයිතිවාසිකම් 
කියන්න උත්සාහ කරන ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් අප කියන්න ඕනෑ 
විද ාව හා තාක්ෂණය දියුණු කරන්න කියාත්මක කරන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත්, ෙම් රෙට් අලුත් යුගයක් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙබොෙහොම කරුණු 
කාරණා කියන්න පටන් ගත්තා තාක්ෂණය ගැන. ෙම් රෙට් 
තාක්ෂණය දියුණු ෙවලා නැහැ, ෙම් රෙට් සංවර්ධනයක් සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ, ෙම් රෙට් සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුණා නම් ෙමවැනි 
තත්ත්වයකට පත් වන්ෙන් නැහැ කියලා ඔවුන් ෙනොෙයක් 
ආකාරෙයන් ෙනොෙයක් කථා කියන්න පටන්ගත්තා අද උෙද්. 
විෙශේෂෙයන් අපි කියන්න ඕනෑ, අෙප් රට අවුරුදු 30ක් පස්සට ගිය 
රටක් බව, අවුරුදු 30ක් විනාශ ෙවච්ච රටක් බව, අවුරුදු 30ක් 
ෙභෞතික සම්පත් විනාශ ෙවච්ච රටක් බව, ජීවිත දහස ්ගණනක් 
විනාශ ෙවච්ච රටක් බව. ඒ රටට අලුතින් ජීවය ලබා ෙදන්න අෙප් 
නායකයා කටයුතු කළා; විෙශේෂෙයන් අෙප් රජය කටයුතු කළා. 
අද උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලට ගිහින් බලන්න. පසු ගිය 
2009 මැයි මාසෙය් 18වැනි දායින් ෙමහා පැත්ත ගත්ෙතොත්, 
අවුරුදු හතරක කාලයක් තුළ ඉතාම ෙව්ගෙයන් ඒ පෙද්ශ 
සංවර්ධනය කරමින් තිෙබනවා. ගත වුෙණ් අවුරුදු හතරයි. කාපට් 
පාරක් තිබුෙණ් නැති ෙම් රෙට් ඉතාම ෙව්ගෙයන් අධිෙව්ගි මාර්ග 
කිෙලෝ මීටර් ගණනක් හදලා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. 
ඉදිරිෙය්දී කටුනායක-ෙකොළඹ අධිෙව්ගි මාර්ගය විවෘත ෙවනවා. 
විනාඩි 25කින් ඒ මාර්ගෙය් යන්න පුළුවන්කම අපට තිෙබනවා. 
එවැනි මාර්ග ලබා ෙදන්න ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් කටයුතු කරන්න 
අපට පුළුවන් වුෙණ් තාක්ෂණයත් ඉවහල් වූ නිසාය කියලා මම 
හිතනවා.  

එදා රජ දවස අෙප් රජවරු ෙයෝධ ඇළ වැනි මහා වාරිමාර්ග 
කියාත්මක කළා. රුවන්වැලි සෑය, ථූපාරාමය, ඉසුරුමුණිය වැනි 
මහා දා ගැබ් හදලා මධ  ලක්ෂ  ෙතෝරා ෙගන චූඩාමාණික  
තියලා රජවරු තමන්ෙග් හැකියාවන් දක්ෂකම් ෙපන්වූවා. ඒ 
වාෙග්ම වාරි කර්මාන්තය ගත්තාම මහා වැව් හදලා නියමිත 
තැනට ෙසොෙරොව්ව තියලා එදා ෙම් රෙට් වාරිමාර්ග ව ාපෘති 
කියාත්මක කළා. ඒ ඉතිහාසයත් එක්ක, ඒ පන්නරයත් එක්ක ඒ 
ආභාසය  ලැබූ අෙප් රට අද මහා දැවැන්ත ව ාපාරවලට මුල පුරලා 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්දී අධිෙව්ගී මාර්ග පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොල, නව 
වරායවල්, කුකුෙල්ගඟ වැනි වාරිමාර්ග පද්ධතීන්, ඒ වාෙග්ම ඉහළ 
ෙකොත්මෙල් වැනි ජලාශ නිර්මාණය කරමින් අෙප්ම 
ඉංජිෙන්රුෙවෝ, අෙප්ම විද ාඥයින්, අෙප්ම විද ාෙව්දීන් ඉදිරියට 
පැමිණ අෙප්කම ආරක්ෂා කර ගනිමින් ෙම්වා කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කළ ආකාරය ෙම් අවස්ථාෙව් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකය ෙදස බැලුවාම ඒ 
යුගෙය් ඇෙලක්සැන්ඩර් ගැහැම් ෙබල්, ඇල්බට් අයින්ස්ටයින්, 
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අයිසැක් නිව්ටන්, ස්ටීව් ෙජෝබ්ස් -ඇපල් ආයතනෙය් 
නිර්මාතෘවරයා- ඒ වාෙග්ම බිල් ෙග්ට්ස් වැනි නිර්මාපකයින් හිටි 
බව ෙපෙනනවා. අද අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාලවලින්, පාසල්වලින් 
ඉෙගනුම ලබා පිටවන දරුෙවෝ ෙදස බැලුවාම මම හිතන හැටියට 
ෙම් රට තුළින් අද අයිසැක් නිව්ටන්ලා දහස් ගණනක් නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න තමයි 
නව තාක්ෂණ විද ා ධාරාව ෙම් රෙට් පාසල් 200ක අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළක් හැටියට කියාත්මක කරන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් අවශ  කටයුතු කෙළේ. ගරු 
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, උෙද් ඉඳලා කථා කළ ගරු 
මන්තීතුමන්ලා  රැකියා නැතිකම ගැනයි කථා කෙළේ. ඇත්ත රැකියා 
තිබුෙණ් නැහැ.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්දී 16/1 චකෙල්ඛය  නිකුත් 
කළා.  එදා 16/1 චකෙල්ඛය නිකුත් කරලා  එක රැකියාවක්වත් 
ෙදන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ.  ඒක ඇත්ත. එදා රැකියා වියුක්තිය 
සියයට 27ක් බවට පත් වුණා. අද ඒක සියයට 5 දක්වා ෙගෙනන්න 
අවශ  කටයුතු කරන්න අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයට  
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් රැකියා ක්ෙෂේතය ගත්තාම 
රාජ  ෙසේවෙය් ලක්ෂ 17කට වඩා රැකියා කරනවා. ෙම් රෙට් 
ජනගහනය බැලුෙවොත් ලක්ෂ 207යි. ඒ 207න් ලක්ෂ 14ක් රජෙය් 
රැකියා කරනවා. විශාමික රජෙය්  නිලධාරින් ලක්ෂ 8ක් පමණ 
සිටිනවා. මෙග් පියාත් විශාමික රජෙය් නිලධාරිෙයක්. ලක්ෂ 14යි 
8යි ගත්තාම ලක්ෂ 22ක්. ලක්ෂ 207ක් සිටින රෙට් ලක්ෂ 22ක් 
කියන්ෙන් හැම 10 ෙදෙනකුටම එක් ෙකෙනක් ෙම් රෙට් රජෙය් 
ෙසේවකෙයක්. ඉතිහාසෙය් එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහමයි කටයුතු කෙළේ.  එදා එක රැකියාවක් 
ෙදන්න කටයුතු ෙනොකළ කාලයට වඩා අද රජෙය් ෙසේවකයන් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙසේවාවන් වැඩි දියුණු 
කරන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර තිෙබනවා.  

අද රෙට් හැම තැනම විදාතා මධ ස්ථාන තිෙබනවා. විදාතා 
මධ ස්ථාන වැඩක් නැහැ කිව්වා. මම සිටින සුළු අපනයන ෙභෝග  
නිෂ්පාදනය කරන පෙද්ශෙය්; කරදමුංගු, කරාබු නැටි, ගම්මිරිස්, 
ෙකොෙකෝවා, සාදික්කා, වසාවාසි නිෂ්පාදනය කරන පෙද්ශෙය්; 
ෙකොස්, ෙදල්, ෙපොල් වැනි ෙද්වල් නිෂ්පාදනය කරන පෙද්ශෙය්, 
දූරියන්, අඹ වැනි පලතුරු නිෂ්පාදනය කරන පෙද්ශෙය්  ගෙම් 
නිෂ්පාදකයා අඹ ටික විජලනය කරලා, ෙව්ලලා අද ජපානයට 
යවන්න චීනයට යවන්න, ඒ තුළින් විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන්න, 
ෙඩොලර්වලින් ආදායම් ෙගෙනන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළ  විදාතා 
මධ සථ්ානය හරහා කියාත්මක කරනවා. ගෙම් තිබුණු පාන් 
ෙබ්කරිය අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ෙගනියලා ඒක අඩු ශමයකින් 
නිෂ්පාදනය කරන්න, ගුණාත්මකභාවය සහ වැඩි පමාණයකින් 
යුතුව - quality and quantity - ලබා ෙදන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළ 
ගෙම් නිෂ්පාදකයා කියාත්මක කර තිෙබනවා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙම්කත් කියන එක ෙහොඳයි. ෙනොරිටාෙක්. 
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ෙනොරිටාෙක්-ලංකා ෙපෝසිෙල්න්. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් 

ෙනොරිටාෙක්-ලංකා ෙපෝසිෙල්න් ආයතනය ෙලෝකෙය් තුන් වන 
පිඟන් නිෂ්පාදකයා බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ගැෆයිට් තිෙබනවා; 
ගැනයිට් තිෙබනවා; ඉල්මනයිට් තිෙබනවා; ෙඩොලමයිට් තිෙබනවා; 
Feldspar  තිෙබනවා; හුණු - lime - තිෙබනවා.  අවුරුදු දහස් 
ගණනකට ඒ නිධි තිෙබනවා.  මම හිතන හැටියට ඒවාට 
වටිනාකමක් - value-addition එකක් - ෙදන්න ඕනෑ. Quartz  
වාෙග් ෙද්වලුත් තිෙබනවා. අද ගුවන් යානාවලට, ඒ වාෙග්ම 
පරිගණකවලට ෙම් ඛනිජ සම්පත් උපෙයෝගී කර ගන්නවා. ඒවා 

natural resources.  අන්න ඒවාට වටිනාකමක් ෙදන්න අවශ  
වැඩ පිළිෙවළ අද ෙම් රජය කියාත්මක කර තිෙබනවා. මම 
හිතන්ෙන් ඒවා තමයි රජයක් මඟින් සිදු ෙවන්න ඕනෑ.  

අද ෙම් අය අධ ක්ෂ ජනරාල් පදවිය ගැන කථා කරනවා. 
අධ ක්ෂ ජනරාල් පදවිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. රටක් දියුණු 
වනෙකොට, සංවර්ධනය වනෙකොට, ආයතන දියුණු වනෙකොට,  
ඉන්න ෙසේවක පමාණය, නිලධාරි පමාණය  වැඩි වනෙකොට  ෙම් 
තනතුරු නාම ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ අයට ඉන්න තැනට වඩා 
ඉහළ තැනකට ගිහිල්ලා ඒවා පරිපාලනය  කිරීෙම්; කළමනාකරණ 
කිරීෙම් අවසථ්ාව ලබා දීමට වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ.  ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම එම 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ෙබොෙහොම වග කීෙමන් ඒ කටයුතු 
ඉෂ්ට කරන බව අපි දන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. 
රජෙය් පධාන අරමුණ, මූලික අරමුණ රට සංවර්ධනය කිරීම නම්, 
රෙට් නිෂ්පාදන හා ෙසේවා වැඩි දියුණු කිරීම නම් ඒ හා සමගාමී 
ගමනක් යාෙම් වගකීම ඒ ඒ අමාත ාංශවලට, ඒ ඒ මැති 
ඇමතිවරුන්ට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  රාජ  නිලධාරින්ටත් ඒ 
වගකීම තිෙබනවා. ඒ වගකීම තමයි අද ෙම් ඉෂ්ට කරමින් 
පවතින්ෙන්.  

නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳව ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය, 
ජාතික පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථානය, ජාතික විද ා  පදනම කියන  
ආයතන තිෙබනවා.  එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් අමාත ාංශයට 
අයත් ෙනොවුණත් කාර්මික හා තාක්ෂණ ආයතනය - ITI එක -,  
මූලික අධ ාපන ආයතනය - ISF එක -, ජාතික ඉංජිෙන්රු ශිල්ප 
පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන මධ ස්ථානය - NERD එක -, ඒ 
වාෙග්ම ජාතික විද ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව - NASTEC 
එක- , ගහෙලෝකාගාරය, අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා 
පතීතන මණ්ඩලය - SLAB එක- ශී ලංකා නව 
නිපැයුම්කරුවන්ෙග් ෙකොමිසම - SLIC එක -  ශී ලංකා පමිති 
ආයතනය - SLSI එක - වැනි ආයතන පිහිටුවලා ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහනය ගැන කථා කළත් 
Global Positioning System - GPS - තාක්ෂණය තිෙබන නිසා 
අද  අධිෙව්ගී මාර්ගයක් තුළ පමණක් ෙනොෙවයි, රෙට් දියුණු මාර්ග 
පද්ධතියත් එක්ක බස් එකක් ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. Pre-paid system එක, debit card, credit 
card  වෙග් ෙද්වල් අද  රට පුරා කියාත්මක ෙවනවා. දියුණු වන 
සමාජයකට ෙම්වා අවශ  ෙවනවා. දියුණු වන රටකට ෙම්ක 
අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිරන්තරෙයන්ම 
කථා කරනවා වාෙග් නගරෙය් තිෙබන සංවර්ධනය ගමට ෙගන 
යන්නත්, ගෙම් නිර්ව ාජ බව, අව ාජ බව රට පුරා කියාත්මක 
කරන්නත්  අවශ  වැඩ පිළිෙවළ එතුමා යටෙත් ෙම් රට පුරාම  අද 
කියාත්මක ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  කියාත්මක කර තිෙබන  
ඒවාෙය් පතිඵල භුක්ති විඳින ගමන් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු ඒවා 
විෙව්චනය කරමින්  ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද  කියලා අපට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩු ෙපරළීෙම්  
න ාය පතය පමණයි. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග්, රජයට පතිපත්තියක් නැහැයි කියන, රජයට වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැයි කියන විපක්ෂයට  අද වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. 
විපක්ෂය අද පඹ ගාලක පැටලිලා. විපක්ෂයට ඒ නූල් ෙබෝලය 
ලිහා ෙගන එළියට එන්න හැකියාවක්  නැතිව ඉන්න ෙවලාවක්. 
ඔවුන්ට නායකත්වයක් නැහැ. විපක්ෂය  නායකෙයෝ කිහිප 
ෙදෙනකුට - හතර පස් ෙදනකුට - ෙබදිලා.  එකම පක්ෂය හතර 
පස් පැත්තකට ෙබදුණාට පස්ෙසේ ඔවුන් රට ට ෙනොෙවයි, 
පළාතකටවත්, පෙද්ශයකටවත් නායකත්වය ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? පාෙද්ශීය සභා මට්ටමින් බැලුවාම අද එවැනි 
තත්ත්වයක් මුළු රට පුරාම ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  අවුරුදු 
පණහක්, හැටක් ඇතුළත  ෙම් රෙට් රාජ  බලය ලබා ගන්න 
හිතනවා නම් ඒක සිහිනයක් පමණයි.  හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාට 
අපි ඒක මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ලබන අවුරුද්ෙද් එනවා. 
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ලබන අවුරුද්ෙද් ඔබතුමිය අපත් එක්ක එයි. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා යාපනයට ගියාම ලබන අවුරුද්ෙද් ඔබතුමිය 
එතුමාත් එක්ක එකතු ෙවයි. ඒක මම දන්නවා. මම ඒක 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා. මමත් කෙරයිනගර්වලට ගිහිල්ලා හිටියා 
ෙන්. කයිට්ස්වලට මමත් ගිහිල්ලා හිටියා. ඔබතුමිය අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට එන්න කියලා තිබුණා. මම දන්නවා ඔබතුමිය ඔය 
කියන විධියටම - [බාධා කිරීමක්] ලබන අවුරුද්ද වන ෙතක් 
ඉන්ෙන් නැහැ, සමහර විට ෙම් ෙදසැම්බර් මාසය ෙවන ෙකොට -
ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට- ඔබතුමිය අපිත් එක්ක එයි. ඒ එන එක 
එක ෂුවර්. ලබන අවුරුද්ෙද් ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ඔබතුමිය එයි.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන ෙකොට නවීන තාක්ෂණය පදනම් කර ගන්න 
ඕනෑ කියලා. අපි විෙශේෂෙයන් කිව්වා, IT තාක්ෂණය ගැන. එදා 
ආතර් සී. ක්ලාක් මැතිතුමා කිව්වා, මුළු ෙලෝකයම අතැඹුලක් ෙසේ 
එක තැනකට ගන්න පුළුවන්; මිට ෙමොළවා ගන්න පුළුවන් කියලා. 
අද ලංකාෙව් handphones පාවිච්චි කරන පමාණය බලන්න. අද 
සාමාන  connections එක්ෙකෝටි හැටපන්ලක්ෂයක් පමණ 
තිෙබනවා. අෙප් මෙහේස්වරන් මන්තීතුමියට සාමාන ෙයන් 
connections ෙදක තුනක්වත් ඇති. මටත් connection එකක් 
තිෙබනවා. අස්වර් මන්තීතුමාටත් connections ෙදක තුනක්වත් 
ඇති. හැබැයි ෙම්වාෙය් විෂමතාවන් ඇති. ගෘහස්ථ ෙටලිෙෆෝන් - 
land phones - තිෙබනවා. CDMA තිෙබනවා. "කරදරලස්", 
"කුරුකුරුලස්" කියන ඒවා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමියත් 
SMS යවනවාෙන්. Megastar තරගවලදී SMS යනවාෙන්. 
ඔබතුමියන්ලා ඊෙය් ෙපෙර්දා SMS යැව්වාෙන් අෙප් දයාසිරි 
ජයෙසේකර මහ ඇමතිතුමාට. එෙහම ෙන්ද අස්වර් මන්තීතුමා? 
ෙමතුමියන්ලා SMS යැව්වාෙන්. අද ගෙම් ඉන්න අම්මලා, ගෙම් 
ඉන්න ආච්චි අම්මලා SMS යවනවා. අද ඒ විධියට අලුත් 
තාක්ෂණෙයන් රට දියුණු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ආච්චි අම්මලා සීයලාට යවන්ෙන්,  SMS. 
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
අද රෙට් තාක්ෂණය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 

කියන්න ඕනෑ මා නිෙයෝජනය කරන මාතෙල් දිස්තික්කය ගැන. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාතෙල් ආසනය ගත්ෙතොත් හැම 
පාසලකටම පරිගණක ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවා. එදා ඒවා තිබුෙණ් නැහැ. හරියට "බලය තිෙබන ෙකොට 
ෙමොළය නැහැ. ෙමොළය තිෙබන ෙකොට බලය නැහැ" වාෙග්. අද 
ෙමතුමන්ලා කියනවා, "අපි කළා. අපි ෙම්වා කළා. ෙම්වාට 
උප්පැන්න ෙදන්න යනවා" කියලා. ෙමතුමන්ලාට බලය තිෙබන 
ෙකොට ඒවා කියාත්මක කෙළේ නැහැ. අද බලය තිෙබන අය ඒවා 
කියාත්මක කරන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒවා දරා ගන්න 
බැහැ. ෙම් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීෙම්දී අපට ඔබ 
සැමෙග් සහෙයෝගය, දායකත්වය ලබා ෙදන්න. ෙම්වා දකින්න. අර 
කණ කැස්බෑවා විය සිදුෙරන් අහස බලන්නා වාෙග් අවුරුදු 
ගණනකට පස්ෙසේ ෙම්වා දකින්න එපා. ෙම් පාෙයෝගික 
තත්ත්වයන් දැකලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන ෙකොට ඒ 
සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය, දායකත්වය ලබා ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා. 
  
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා මට විනාඩියක් ෙදන්න. 
 

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
විනාඩියක් ෙනොෙවයි, තත්පරයක් ෙදන්නම්.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ළඟ තිෙබනවා ICT Agency එක 

ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක්. මා ඒක සභාගත කරනවා, තව 
ෙපොඩ්ඩකින්. ඒෙක් තිෙබනවා, 2003 විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද කියන 
ව ාපෘතිය පටන් ගත්තා; මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති 
වුණාට පස්ෙසේ ඒෙක් නම නැණසල හැටියට ෙවනස් කළා කියලා. 
ෙම්වා පටන් ගත්ත තැන් හැටියට මහවිලච්චිය තිෙබනවා,  
යාපනය තිෙබනවා, මාතර තිෙබනවා. ෙම්වා පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් 2003 දීයි. නැණසල් -මීට කලින් විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද- 
100ක් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. මා ඒ document එක සභාගත 
කරන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය. 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ෙම් 

විවාදෙය්දී කථා කරලා අවසානයි. දැන් එතුමා කියනවා, “I will 
table in a short while” කියලා. එෙහම table කරන්න බැහැ. ගරු 
මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ දැන ගන්න ඕනෑ කථාව කරන විට 
ෙල්ඛන සභාගත කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව එතුමාට දැන් ඒක table කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ කියන එක මා තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානයට 
ෙගෙනනවා.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමා කියූ කාරණය හරි. ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා 

කථා කරන්න.  
 

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා තවදුරටත් 

නැණසල මධ ස්ථාන හදනවා. [බාධා කිරීම්] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
[අ.භා. 5.17] 
 

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන මා මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අද ෙම් අවස්ථාව වන ෙකොට අපි ෙම් රෙට් පළාත් සභා  තුනක් 
සඳහා මැතිවරණයක් පවත්වලා, ඒ පළාත් සභා තුෙනන් ෙදකක් 
ෙම් රට කරවන රජය ජයගහණය කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වයඹ පළාෙත් මැතිවරණ 
ජයගහණය ෙවනුෙවන් දැවැන්ත ෙවෙහසක්, මහන්සියක්, කැප 
කිරීමක් කළ විෙශේෂෙයන්ම ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය 
පමුඛ පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ජනතාව ඒ මැතිවරණෙය්දී 
දැක්වූවා වූ සහෙයෝගයට ස්තුති කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. වයඹ පළාෙත් මැතිවරණ ජයගහණය සඳහා අද ෙම් කථා 
කරන මාතෘකාවට ෙහේතු භූත ෙවලා තිෙබන විද ාව හා තාක්ෂණය 
උපෙයෝගී කරෙගන නව සංවර්ධන පෙව්ශයක් කරා ෙම් රජය 
2005 දී පටන් ගත්ත ඒ නව ගමන් මඟ විශාල වශෙයන් ෙහේතු 
වුණාය කියලායි අපට හිෙතන්ෙන්. අද දැවැන්ත සංවර්ධනයකට 
අෙප් පෙද්ශය ලක් ෙවලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. පුත්තලම් දිස්තික්කය ගත්තාම පුත්තලම් දිස්තික්කය 
විශාල වශෙයන් ධීවර කර්මාන්තයත් එක්ක බැඳුණු දිස්තික්කයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ වාෙග්ම තමයි කෘෂි 
කර්මාන්තය සහ සංචාරක ව ාපාරය. මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පැත්ත ගත්තත් මා හිතන හැටියට ෙම් රජය බලයට පත් වුණාට 
පස්ෙසේ දැවැන්ත විධියට ෙම් විද ාව හා තාක්ෂණය උපෙයෝගී 
කරෙගන නව සංවර්ධන පෙව්ශයක් කරා  අෙප් දිස්තික්කය ෙයොමු 
වූ බවයි. ධීවර කර්මාන්තයට නව තාක්ෂණෙයන් හරිහැටි 
පෙයෝජනයක් ගන්න බැරි විධියටයි ඒ ක්ෙෂේතය හදලා තිෙබන්ෙන් 
කියන විෙව්චනය නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කරද්දී 
කියනවා මා අහෙගන හිටියා. නමුත්  වත්මන් ධීවර කර්මාන්තයට 
දැවැන්ත විධියට තාක්ෂණය එකතු කරෙගන තිෙබන බව අප 
කියන්නට ඕනෑ. අද යාන්තික ෙබෝට්ටු, බහුදින යාතා සහ කුඩාදින 
යාතා දැවැන්ත විධියට විද ාව හා තාක්ෂණයත් එක්ක නවීකරණය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල වශෙයන් මත්ස යින් ඉන්න 
තැන් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් යන්ත වාෙග් ෙද්වල් අද ධීවරයින්ෙග් 
අතට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ගත්තාම ධීවරයින්ෙග් ජීවිත 
ආරක්ෂක කබා පවා විද ා හා තාක්ෂණ පරීක්ෂණත් එක්කයි 
එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. පුත්තලම් දිස්තික්කයට උඩින් 
තිෙබන මන්නාරම් මුහුෙද් අද වන ෙකොට විද ාව හා තාක්ෂණය 
උපෙයෝගී කරෙගන දැවැන්ත විධියට ෙතල් ෙසොයා ගැනීෙම් 
කැණීම් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන 
දැවැන්ත  සාගරය තුළ තිෙබන ෙද්වල් බලන්න පුළුවන් විධියට 
සංචාරක ව ාපාරය විද ාව හා තාක්ෂණයත් එක්ක මුසු ෙවලා 
තිෙබනවා. කෘෂි කර්මාන්තය ගත්තාම අද අප ඒ ගැන පුදුම 
ෙවනවා. කෘෂි කර්මාන්තෙය් අස්වනු ෙනළීම වාෙග් හුඟක් 
ෙද්වල්වලට අද සාම්පදායික කම නැතිව විද ාව හා තාක්ෂණික 
කම උපෙයෝගී ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව බලන විට ෙම් රජෙය් 
දැවැන්ත සංවර්ධන පෙව්ශයට විද ාව හා තාක්ෂණය ෙබොෙහෝ 
දුරට  උපෙයෝගී ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අප ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. 1994 ෙපොදුජන 

එක්සත් ෙපරමුණු රජය බලයට එන ෙකොට  සමහර ෙවලාවට 
දුරකථනයක් ගන්න බැරිව අප විශාල වශෙයන් ගැටලු සහගත 
තත්ත්වයන්වල හිටිය බව අපට මතකයි. අද වන ෙකොට ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය දියුණු ෙවලා අද විශාල වශෙයන් ජංගම දුරකථන, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ අනිකුත් ෙමවලම් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. අද  අන්තර්ජාලය ගත්තාම කුඩා දරුෙවෝ පවා 
අන්තර්ජාලයත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා තිෙබනවා. අද 
සංසන්දනාත්මකව බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, 1994ට ඉස්ෙසල්ලා 
සහ 1994න් ෙමපිට ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් දැවැන්ත දියුණුවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම 2005න් ෙමහාට විශාල 
වශෙයන් එහි සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් නායකයා අවුරුදු තුනට නැණ සල 
තුනක්වත් ඉදි කරලා තිෙබනවා නම් අප සතුටු වනවා. ඒකත් 
ෙලොකු ෙදයක්.  නැණ සල තුනක් හදලා තිෙබනවා නම් අඩුම 
ගණෙන් ඒ ෙගෞරවයවත් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙදමු. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට විද ාව හා තාක්ෂණෙය් වටිනාකම ඕනෑ ෙවන 
කාලයක්. ෙමොකද, විද ාත්මකව පශ්නවලට පිළිතුරු ෙසවීම 
එෙහම නැත්නම් විද ාත්මකව ගැටලු විසඳා ගැනීෙම් පාඩම  මා 
හිතන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට අලුතින් කියා ෙදන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. අද නැණ සල මධ ස්ථාන 500ක් ආරම්භ කළා 
කියන්නෙකෝ. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට විද ාව හා තාක්ෂණෙයන් 
ගැටලු විසඳා ගන්න හැටි, ඒ කියන්ෙන් විද ාත්මක කමය තුළින් 
ගැටලු විසඳා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව කියා ෙදන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. අප දන්නවා, ෙම් රට නිර්මල බුද්ධ ධර්මයත් එක්ක 
ෙපෝෂණය වුණු රටක් බව. බුදු දහෙම්ත් තිෙබනවා, විද ාත්මකව 
පශ්න විසඳා ගන්න හැටි. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ පශ්න විසඳා 
ගන්න හැටි කියා ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගෝතික යුගයට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ලාෙග් පක්ෂය, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෝතික යුගයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. පශ්න 
විසඳා ගන්ෙන් ඒ කමය ට ෙනොෙවයි. විද ාත්මකව පශ්න විසඳා 
ගන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙමො ෙහොත වන විට 
විද ාෙවන් හා තාක්ෂණෙයන් කරන්න ඕනෑ වැඩ රාශියක් අපට 
තිෙබනවා. මා හිතනවා, තවමත් අපි එතැනට ඇවිත් නැහැයි 
කියලා.තව වැඩ ෙකොටස් රාශියක් කරන්නට තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණික විෂය හඳුන්වා දීලා අධ ාපනය 
සම්බන්ධෙයන් කළ ෙම් නව ෙවනසට ෙම් රජයට, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ෙලොකු ෙගෞරවයක් හිමි වන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උසස් ෙපළ විද ා අංශෙයන් 
ඉෙගන ෙගන ෛවද  විද ාලයට යන්න බැරි වුණු දරුවන්, උසස් 
ෙපළ ගණිත අංශෙයන් ඉෙගන ෙගන ඉංජිෙන්රු පීඨයට යන්න 
බැරි වුණු දරුවන් අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
සාමාන ෙයන් BSc උපාධිය සඳහාවත් විශ්වවිද ාලයට යන්න 
බැරි වුණු දරුවන් අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ අය උගත්ම දරුෙවෝ. 
සාමාන  ෙපළ විභාගෙයන් උසස්ම පතිඵල ලබා ගත් දරුවන් 
තමයි ගණිත අංශයට, ජීව විද ා අංශයට යන්ෙන්. පසු ගිය 
කාලෙය් ඒ දරුවන්ට විශ්වවිද ාලයට, ෛවද  විද ාලයට, 
ඉංජිෙන්රු පීඨයට යන්න බැරි වුණාම ඒ දරුෙවෝ සම්පූර්ණෙයන්ම 
අනාථ වුණා. ඒ දරුවන් තමයි ෙම් රෙට් දියුණුවට එකතු කර 
ගන්න ඕනෑ. ඒ දරුවන් විද ාව හා තාක්ෂණයත් එක්ක මුසු කර 
ගන්නට ඕනෑ. ඒ පර්ෙය්ෂණ අංශවලට ඒ දරුවන්ව එකතු කර 
ගන්නට ඕනෑ. මා හිතන හැටියට පසු ගිය කාලෙය් එවැනි වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද 
වන ෙකොට නව තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීම ම ඉතිහාසෙය් 
අපට වුණු ෙලොකු වැරැද්දක් නිවැරැදි කර ගැනීමක් හැටියටයි අපි 
හිතන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  

අනික් කාරණාව ෙමයයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
උසස් ෙපළ කලා විෂයයන්ෙගන් අධ ාපනය හදාරා, 
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විශ්වවිද ාලයට ගිහින් කලා උපාධියක්, එෙහම නැත්නම් විෙශේෂ 
ෙගෞරව උපාධියක් ලබා ගත් අය තමයි ෙබොෙහෝ විට SLAS 
විභාගවලට ෙපනී සිට පරිපාලන ෙසේවයට පත් වුෙණ්. පරිපාලන 
ෙසේව ෙය් ෙදොරටු විවෘත වන්නට ඕනෑ, විද ාව හා තාක්ෂණ උපාධි 
ලබා ගත් අයටයි. විද ාව හා තාක්ෂණ දැනුම තිෙබන අයට 
පරිපාලන ෙසේවෙය්, රාජ  ෙසේවෙය් ෙදොරටු විවෘත වන්නට ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් අනික් රටවල දියුණුව සඳහා විද ාව හා 
තාක්ෂණ දැනුම තිෙබන අය විශාල වශෙයන් එකතු කර ෙගන 
තිෙබනවා. අතීතෙය් අෙප් රෙට් ෙසෞන්දර්යයට, කලාවට විශාල 
තැනක් තිබුණා. ඒත් එක්කම අපට හිතන්න බැරි තාක්ෂණයක් 
අපට තිබුණා. අෙප් රෙට් වාරි කර්මාන්තය ගත්තාම, අනිකුත් 
ෙගොඩනැඟිලි නිර්මාණ ගත්තාම විශාල තාක්ෂණයක් අපට තිබිලා 
තිෙබන බව පැහැදිලියි. එම නිසා එයට නියමිත තැන ෙදන්නට 
ඕනෑ, විද ාව හා තාක්ෂණය දියුණු කරන්න, විෙශේෂෙයන් ෙම් 
රෙට් පර්ෙය්ෂණ අංශය දියුණු කරන්න. අෙප් රෙට් නව ෙසොයා 
ගැනීමක් කළාට පස්ෙසේ ෙබොෙහෝ විට නව ෙසොයා ගැනීම් කරන 
අය අසරණ  වනවා. එම ෙසොයා ගැනීම් මහ පාෙර් තමයි 
ෙපන්වන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නව ෙසොයා ගැනීම් කරන 
අයෙග් සහතික පත බලන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් ෙපෙර්දා අපි දැක්කා, 
ෙකෙනක් කාණු හයක තුවක්කුවක් හදලා තිෙබනවා. ඒ කියාව 
වැරැදියි. හැබැයි එතැන තාක්ෂණයක් තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් ඒ 
අය සම්බන්ධෙයන් කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑය කියලායි අපි 
කියන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට කියන්නට ඕනෑ විෙශේෂ 
කාරණාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි සම්බන්ධීකරණය. අද ෙසෞඛ  
අමාත ාංශය ගත්ෙතොත් ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය් පර්ෙය්ෂණ 
කරනවා. අපි වකුගඩු ෙරෝගය ගත්ෙතොත්, වකුගඩු ෙරෝගය නිසා 
ජනතාව විශාල වශෙයන් අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් 
රුධිරය පිරිසිදු කර ගැනීම - dialyzing - අඩුම ගණෙන් සතියකට 
ෙදවරක් කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා රුපියල් 20,000ක් විතර වැය 
වනවා. එවැනි මුදලක් ඒ මිනිසුන් ළඟ නැහැ. ඒ පර්ෙය්ෂණ අංශ 
පර්ෙය්ෂණ කරනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණ අංශ දියුණු කරන්නට ඕනෑ. 
ෙසෞඛ  පැත්ෙතන් එෙහම කරනවා. දැන් තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත ාංශය තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මා හිතන්ෙන් ෙම් සියලු 
ෙදයම සම්බන්ධීකරණය වන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත ාංශය හරහා කියලායි. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේට ෙලොකු 
බලයක් ෙදන්නට ඕනෑ. අවශ  කරන පතිපාදන තමුන්නාන්ෙසේට 
ෙදන්න ඕනෑ. තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශය හරහා තමයි 
ෙම් හැම එකක්ම සම්බන්ධීකරණය වන්නට ඕනෑ. අෙප් රෙට් 
සම්බන්ධීකරණෙය් ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. සමහර විට එක 
එක අමාත ාංශය එක එක පර්ෙය්ෂණ කරනවා. සමහර විට එක 
එක ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙම් විෂයට අදාළව පර්ෙය්ෂණ කරනවා. 
හැබැයි සම්බන්ධීකරණයක් නැහැ. ඉතින් මා හිතනවා, ඒ 
සම්බන්ධීකරණය ඇති වන්නට ඕනෑය කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමහි මාධ ෙව්දින් ඉන්නවා. ඔවුන්ටත් 
ෙලොකු වග කීමක් තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් සින්දු කියන අය 
පමාණවත් තරම් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අද හැම 
නාළිකාවකම සිංදු කියන, නටන වැඩසටහන් තිෙයනවා. එක්ෙකෝ 
"Superstar" කියයි, එෙහම නැත්නම් "Megastar" කියයි. සින්දු 
කියන අය ෙම් රටට ඇති. සින්දු කියන අය බිහි කරන, එෙහම 
නැත්නම් නටන අය බිහි කරන වැඩසටහන් ඇති. අපි කුඩා 
කාලෙය් දැක්කා, "දැනුම මිනුම" වැඩසටහන්. 

 මාධ ෙයන් ඒවා ට ෙලොකු තැනක් ෙදන්නට  ඕනෑ. දැනුම 
මිනුම වැඩසටහන්වලට, විද ාත්මක වැඩසටහන්වලට තැනක් 
ෙදන්න ඕනෑ.  Documentaries  ෙපන්වන්න ඕනෑ.  අපට සංගීතය 

වුවමනායි. අපට කලාව වුවමනායි. අපි විෙනෝද වන්නට  ඕනෑ. 
අපට කලාවත් එක්ක නටන්න, ගයන්න, විෙනෝද ෙවන්න 
අවස්ථාව  තිෙබන්න  ඕනෑ.  හැබැයි, අෙප් රෙට් දැන්  ඒවා ඉතා 
වැඩිෙයන් ෙපන්වනවා. ඒවා පමාණය ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ෙවනුවට අෙප් රෙට් 
විද ාඥයන් බිහි කරන්න, නව පර්ෙය්ෂණත් එක්ක ඉදිරියට එන 
අයට අත හිත ෙදන්න, ඒ පර්ෙය්ෂණ කරන ආයතනවලට ශක්තිය 
ෙදන්න, ඒ ආයතනවලට අවශ  කරන මූල මය ශක්තිය ෙදන්න 
වැඩ  පිළිෙවළ සකස් ෙවන්න ඕනෑ.  

අපට මතකයි, ඉස්සර  අපි ෙපොඩි කාලෙය් සමහර මාධ  
ආයතනත් එක්ක හැම දාමත් බැඳිලා හිටියා. ඒ මාධ වල අපට 
සුදුසු  වැඩසටහන් පචාරය වුණා. ෙපොෙත් තිෙබන දැනුමට වඩා අපි 
ඒවා තුළින් දැනුම ලබා ගත්තා. ඒ නිසා ෙවනත්  වැඩසටහන්වලට 
ෙනොෙවයි, ඒ වාෙග් වැඩසටහන්වලට පමුඛතාව ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විදුලිබල හා බලශක්ති 
ඇමතිතුමිය  අද  ෙමතැන ඉන්නවා. එතුමිය දැවැන්ත විධියට  
තාක්ෂණය, විද ාව මුසු කර ෙගන ෙම් රෙට් පශ්න විසඳන්න 
කටයුතු කරනවා. ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්නයක් තමයි විදුලිය 
පශ්නය; බලශක්ති අර්බුදය. බලශක්ති අර්බුදය විසදන්න දැවැන්ත 
වැඩ පිළිෙවළක් රජයක් හැ ටියට කියාත්මක කරන ෙවලාවක් ෙම්. 
සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය පටන් ගන්න ඔන්න ෙමන්න කියා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්. අද 
ෙනො ෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය කියාත්මක ෙවනවා. 
රජයක් හැටියට අපි ඒ ෙද්වල් කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ගුවන් ෙසේවය බලන්න. ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ 
පි ළිෙවෙළේ තිෙබනවා, ෙම් ර ට ගුවන් ෙසේවා ෙක්න්දස්ථානයක්, 
නාවුක ෙක්න්දස්ථානයක් කරන්න කටයුතු කරන බව. දැන් 
නාවුක ක්ෙෂේතයට, ගුවන් ක්ෙෂේතයට තාක්ෂණය  මුසු කර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒවා විශාල වශෙයන් දියුණු කරන්න ඕනෑ.  ඒ සඳහා 
ෙම් විද ාව හා තක්ෂණය කියන ෙදයට  තවත් අෙප් අව ධානය 
ෙයොමු වන්න  ඕනෑ. අපි ෙම්වාට අවශ  කරන ශක්තිය විශාල 
වශෙයන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන්  කියන්න 
තිෙබන්ෙන් එක ෙදයයි. අද ෙවන ෙකොට අෙප් රට ඉතාම  ෙහොඳ 
මාර්ගයක යනවා. අෙප් රට  ශීඝ දියුණුවක් සඳහා ගමන්  කරන 
ෙවලාවක් ෙම්. අෙප් රෙට් දියුණුවට විද ාව හා තාක්ෂණය එකතු 
කර ෙගන තිෙබන ෙවලාවක් ෙම්. තව තවත් ෙම් අංශය  දියුණු  
කරලා, ෙම් අංශයත් එක්ක ඉන්න  පුද්ගලයන් දියුණු කරලා, අෙප් 
අධ ාපන රටාව තුළ  ෙම් අංශය තුළ ඉන්න පුද්ගලයන්ට නිසි 
තැන  ලබා දී කටයුතු කෙළොත් අනාගතය ඉතාම  සුබ ෙව්වි  කියා 
මා හිතනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
[අ.භා. 5.33] 
 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - ெதாழில் ட்ப, 
ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විද ාව හා තාක්ෂණය 

වැඩිදියුණු කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙපොදුෙව් විද ාව හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව පක්ෂ, 
විපක්ෂ ෙදපැත්ෙතන්ම පළ කරන ලද අදහස් සියල්ලම අප 
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සාවදානව  අසා සිටියා. ඉදිරිෙය්දී අප ගනු ලබන පියවරවලට ඒ 
වැදගත් විෙව්චන හසු කර ගන්නා බව පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ  වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කරුණු  ෙදක තුනක් පිළිබඳව යම් නිවැරදි කිරීමක් කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  එයින් පධාන  කාරණයක් ෙමයයි. ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පකාශ කළා, කිරි පිටි සම්බන්ධෙයන් 
ඇති ෙවච්ච DCD ගැටලුෙව්දී රජයට පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ, 
විද ාත්මක ආයතනවලට ඒ පිළිබඳ වැඩ  පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැහැ කියලා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, DCD ඉතිහාසය ගැන 
කියනවා නම්,  DCD කියන කෘතිම රසායනය මීට අවුරුදු තිහකට 
කලින් තමයි ෙසොයා ගත්ෙත්. Dicyandiamide  කියන ෙම්  
රසායනය  පර්ෙය්ෂණ කට යුත්තක් සඳහා නවසීලන්ත ෙගොවීන් 
ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන් 2004 අවුරුද්ෙද්. අවුරුදු තුනක් 
පර්ෙය්ෂණ  කළා, ෙම්වා ෙගොවි බිම්වලට ෙයදුවාට පස්ෙසේ,  
ආහාරදාමයට එකතුෙවනවා ද  නැද්ද කියන එක ස්ථිර කර ගැනීම 
සඳහා. 

ඒ ඇත්තන්ෙග් ෙතොරතුරු අනුව, ඒ DCD ආහාර දාමයට එකතු 
වන්ෙන් නැහැ කියලා නවසීලන්ත රජයට විශ්වාසයක් ඇති වුණාට 
පස්ෙසේ, ඒ රෙට් ෙගොවීන්ට අවසර දුන්නා DCD ෙගොවි බිම්වලට 
ෙයොදන්න. විෙශේෂෙයන්ම හරකුන් සිටින තණ බිම්වලට  ෙයොදන්න 
අවසර දුන්නා.  ගවයන්ෙග් මල, මුත ආදිය මඟින් ගංගා අපවිත 
ෙවලා, ගංගාවල ඇති ෙවලා තිබුණු  විශාල ඇල්ගී පමාණය 
පාලනය කිරීමටත්, මීෙත්න් වැනි අහිතකර වායු අහසට නිකුත් 
වීෙමන් ෙගෝලීය උණුසුම ඇතිවීම වැළැක්වීෙම් කියාවලියක් 
හැටියටත් DCD ෙයොදන්න නියම වුණා. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. නවලසීලන්තෙය් සෑම ෙගොවිෙයක්ම 
ෙම් රසායනය ෙයොදා නැහැ. නවසීලන්තෙය් අපවිත ගංගා තිෙබන 
පෙද්ශවල  ෙගොවීන්ෙගන් යම් පිරිසක් පමණයි  පමණක් ෙම්වා 
ෙයොදා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් DCD   ආහාර දාමයට 
එකතු වන්ෙන් නැහැ කියලා අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ කරන ලද 
පර්ෙය්ෂණවලින් සනාථ ෙකරුණත්, ඒවා ආහාර දාමයට එකතු 
ෙවලාය කියලා 2012 වසෙර්දී සැකයක් ඇති වුණා. ඒ අනුව 
නවසීලන්ත රජය තමන්ෙග් ගව පට්ටිවලින්, ගව බිම්වලින්, තෘණ 
භූමිවලින් ලබා ගත් සාම්පල ඔස්ෙසේ 2012 ජුනි මාසෙය් සිට 
ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා පර්ෙය්ෂණ කළා. ෙම් DCD රසායනය 
හැම ෙගොවිෙයක්ම ෙයදුෙව් නැහැ. නමුත් ෙයොදපු DCD කිරි 
පිටිවලට එකතු ෙවලාද, නැද්ද කියලා ෙසොයන්න ඔවුන් පර්ෙය්ෂණ 
කළා. ඒ  කරන ලද  පර්ෙය්ෂණවල පතිඵලය නවසීලන්ත රජය 
අපට ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉතාම පැහැදිලිව ඒ පරීක්ෂා කරපු 
සාම්පල්වලින් සියයට 20ක DCD අඩංගු ෙවලා තිබුණා.  ඒ නිසා 
නවසීලන්ත කිරි පිටිවල කිසිම ආකාරයකින්, කවදාවත් DCD 
අඩංගු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක 
අමූලික අසත යක්. ෙමොකද, නවසීලන්ත රජෙය් අමාත ාංශය 
විසින්ම 2012 ජූනි සිට ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා කරපු පරීක්ෂණ 
අනුව ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් සාම්පල්වලින් සියයට 20ක 
DCD අඩංගු ෙවලා තිෙබන බව. වැඩිම DCD පමාණයක් අඩංගු වී 
ඇති බව ෙහළි වුෙණ් 2012 සැප්තැම්බර් මාසෙය් කරන ලද 
පරීක්ෂණවලින්. ඊට පසු නවසීලන්ත රජය තීරණය කළා,  DCD   
ෙනොෙයොදා කිරි පිටි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑය කියලා. එෙහම 
මාස කීපයක් ගියාට පස්ෙසේ,  ජනවාරි මාසෙය් ඒ අයෙග් ෙවබ් 
අඩවිෙය් පළ කළා ඔවුන්ෙග් කිරි පිටිවල DCD අඩංගු බව.  

ඊට පස්ෙසේ ෙම් පශ්නය ශී ලංකාව තුළත් මතු වුණා.  ඊට 
පස්ෙසේ ෙසෞඛ  අමාත ාංශය  ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානෙයන් 
අදහස් විමසුවා, DCD නිසා ආරාවුලක් ඇති ෙවනවාද, ෙසෞඛ යට 
හානියක් ෙවනවාද කියලා.  DCD - Dicyandiamide - යන්ෙනහි   

"C" අකුෙරන් අදහස් වන්ෙන් සයනයිඩ් යන්නයි. DCD අණු 
ෙදකක් එකතු වුණාම තමයි ෙමලමයින් අණුවක් හැෙදන්ෙන්. 
ෙමලමයින් නිසා 2008 දී චීනෙය් දරුවන් මිය ගියා; දහස් 
ගණනකට ෙරෝග වැලඳුණා.  ෙම් පිළිබඳ තවමත් නිශ්චිත 
පරීක්ෂණයක් ෙනොමැති වුණත්, ෙලොකු සැකයක් තිෙබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මුල් අවස්ථාෙව්දී ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂා 
කරන්න අෙප් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයට DCD සාම්පල් 
තිබුෙණ් නැහැ. මුළු ෙලෝකෙය්ම කිසිම විද ාගාරයක DCD 
සම්බන්ධෙයන් සම්මත හදා තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද ෙමය 
අලුතින්ම මතු වූ පශ්නයක් නිසා. ඒ නිසා, ලංකාෙව් අපි ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න සුදානමක් තිබුෙණ් නැහැ කියන ෙචෝදනාෙවන් 
අපි නිෙදොස්. ෙමොකද, මුළු ෙලෝකෙය්ම ඒ පිළිබඳ සම්මත ඇති 
ෙවලා තිබුෙණ් නැති නිසා. ඒ සම්මතවලට අනුකූලව අදාළ 
සාම්පල් අෙප් ITI එක ලබා ගත්ෙත් 2013 මැයි මාසෙය්යි. ඒ වන 
විට රෙට් විශාල මතයක් ෙගන ගියා DCD කිරි පිටිවල අඩංගු 
නැහැ කියලා. නමුත් 2012 ජූලි මාසෙය්දී අපට ෙපන්වන්න 
පුළුවන් වුණා කිරි පිටි සාම්පල්වල DCD අඩංගු බව. ඉන් පසු  
අපිත් ඒ සාම්පල් පරීක්ෂා කරලා තිෙබනවා. ඒ පරීක්ෂාෙව්දී  -අෙප් 
සාම්පල් පරීක්ෂාෙව්දීත්-  ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා සාම්පල්වලින් 
සියයට 21ක පමණ DCD අඩංගු වී තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම 
2012 වසෙර් නිෂ්පාදනය කරන ලද කිරි පිටිවල DCD අඩංගු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් ඇතැම් ජනමාධ , ඇතැම් පුද්ගලයන්, විද්වතුන් 
කියන ඇතැම් අය, ඇතැම් වෘත්තිය සමිති ෙම් තත්ත්වය විකෘති 
කර වාර්තා කරන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන් එක දවසක DCD 
තිෙබනවාය කියනවා. අනික් දවෙසේ DCD නැහැයි කියනවා.  
ෙකොම්පැනිවලින් සල්ලි අරෙගනය කියනවා.  ඒ වාෙග්  ෙචෝදනා 
නගන්න පටන් ගත්තා. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා 2012 
ජූනි මාසෙය් සිට ෙදසැම්බර් දක්වා කාලය තුළ නිෂ්පාදනය කරපු 
කිරි පිටිවල DCD අඩංගු වීෙම් හැකියාවක් තිෙබන බව. 
නවසීලන්තය ජනවාරි මාසෙය් සිට DCD ෙයදීම නැවැත්තුවා. ජූනි 
මාසෙය් සිට  ලංකාව ඇතුළු රටවලට DCD අඩංගු කිරි පිටි යැවීම 
සපුරාම තහනම් කළා. ඒ අනුව, අද වන විට -ජූනි මාසෙයන් පසුව- 
අෙප් රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන්න පුළුවන් රජෙය් කැබිනට් 
මණ්ඩලය අනුමත කර තිෙබන අනුකාරක සභාෙව් වාර්තාව අනුව,  
DCD අඩංගු නැහැ කියලා ITI එක සහතික කරපු සාම්පල්වල 
අඩංගු කිරි පිටි පමණයි. ඒ නිසා එතැන කිසිම ගැටලුවක් පැන 
නැඟී නැහැ; කුමන්තණයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා DCD නැති කිරි පිටි පානය 
කරන්න. ඒ අයිතිය අෙප් විද ාත්මක ආයතනය විසින් තහවුරු කර 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ජනමාධ  හරහා විවිධාකාරෙයන් 
ෙගන ගිය පචාර සියල්ලම පරාජය කරලා අද සත ය ජය ෙගන 
තිෙබනවා.       

ෙමොකද, නවසීලන්තෙය් කරපු පරීක්ෂණයි, අෙප් ලංකාෙව් 
කරපු පරීක්ෂණයි, ෙබොෙහොම සමාන පතිඵල ලබා ෙදන්නට සමත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ අනුව ලංකාෙව් DCD පරීක්ෂාව කරන්න 
බැහැ,  ඒ සඳහා යන්ෙතෝපකරණ නැහැ, හැකියාව නැහැ කියලා 
ඇතැම් සමාගම්වල ඇත්තන් කරපු පකාශ අමූලික අසත යක් බව 
ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ ඇත්තන්ම ඒ පිළිබඳව පසුව අෙපන් 
සමාව අයැදලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ආසනික් ගැටලුව.  වකුගඩු ෙරෝගයට ෙහේතුවක්  
වනවාය කියන ආසනික් සම්බන්ධෙයනුත් ෙලෝක ෙසෞඛ  
සංවිධානෙයන් පර්ෙය්ෂණ කළා.  1982 දී තමයි පළමුවැනි 
වකුගඩු ෙරෝගියා හමු වුෙණ්. හඳුනා ෙනොගත් වකුගඩු ෙරෝගය 
සම්බන්ධෙයන් එදා සිට පර්ෙය්ෂණ ගණනාවක් කර තිෙබනවා. 
නමුත් ෙම් ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානය අවසානයට කළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පර්ෙය්ෂණය තමයි ඒ සම්බන්ධෙයන් කළ විධිමත්ම පර්ෙය්ෂණය 
වුෙණ්. එම පර්ෙය්ෂණයට අරමුදල් සැපයුෙව් අෙප් අමාත ාංශෙය් 
ජාතික විද ා පදනමයි. ඒ පිළිබඳව දත්ත සමීක්ෂණ හරි හැටි 
ෙනොදන්නා පිරිස් - ඒ පිළිබඳව කරුණු ෙනොදන්නා පිරිස් -  
ෙනොෙයකුත් අදහස් පළ කළාට, පසු ගිය දා  බණ්ඩාරනායක 
අනුස්මරණ ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාෙව් දී ගරු ෙසෞඛ  
ඇමතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් පැවැති  හමුවක දී එම ආයතනෙය් 
අධ ක්ෂිකාව ඇයෙග් ෙසොයා ගැනීම්  පකාශයට පත් කළා.  ඒ 
දත්ත පද්ධතිය අප අතට දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඇය ඉතා 
පැහැදිලිව පකාශ කළා, අෙප් රෙට් පස හා සම්බන්ධ  ආහාර 
දාමෙය් කැඩ්මියම් ඉතා අධික බවත්,  ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් භාවිතා 
කරනු ලබන ඇතැම් රසායනික ෙපොෙහොරවල ෙම් කැඩ්මියම් 
සාන්දණය ඉතා අධික බවත්. ඇය ඉතා පැහැදිලිවම ෙපන්වා දී 
තිෙබනවා, ආසනික් සාන්දණය ඉතා අධික කෘෂි රසායන දව  
හයක් තිෙබන බව. ෙමය ෙදවියන් දුන් ෙදයක් කියා ඇතැම් ජන 
මාධ  පකාශ කළාට, නිරවුල් විද ාත්මක කමෙව්දය අනුව  ෙලෝක 
ෙසෞඛ  සංවිධානය විසින් ෙසොයාෙගන තිෙබන්ෙනත් එම 
කාරණයමයි. එම නිසා ඒ  නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්නට රජය 
විසින් ෙකොමිටි ෙදකක් පත් කළා. ඒ ෙකොමිටි ෙදෙක් නිර්ෙද්ශ 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා.  ඒ ෙදෙක්ම එකතුෙවන් 
නිර්ෙද්ශ 29ක් තිෙබනවා. එම නිර්ෙද්ශ 29 දැන් රජය එම   
නිලධාරි මණ්ඩල හරහා කියාත්මක කරෙගන යනවා.  

විද ාත්මක ආයතන හැටියට අෙප් ආයතනවලට තිෙබන වග 
කීම අපි ඉදිරිෙය් දී ඉටු කරනවා. කිසිම කෘෂි රසායනික 
සමාගමකට, කිසිම ෙපොෙහොර සමාගමකට අවුරුදු 30ක්, 40ක් 
තිස්ෙසේ පවතින ෙම් පශ්නය උග කිරීමට අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
වස විස කවන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව විධිමත් කියා 
මාර්ගයක් පියවෙරන් පියවර ඉදිරිෙය් දී අනුගමනය කරන්න 
ෙසෞඛ  අමාත ාංශයට, ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට, අෙප් 
අමාත ාංශයට, අපි හැෙමෝටම  වග කීමක් තිෙබනවා.  අපි ඒවා ඉටු 
කරමින් ඉදිරියට යන බවත් පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
කිසිම ආකාරයක ධන බලයකට ෙහෝ ෙවනත් බලෙව්ගයකට, 
විෙද්ශ බලෙව්ගයකට, ජාත න්තර බලෙව්ගයකට ශී ලංකාෙව් 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ , අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය අපි පාවා 
ෙනොෙදන බවත් අපි අවධාරණෙයන් පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විදාතා මධ ස්ථාන 
ඉතාම වැදගත් අදහසක්. අෙප් තිස්ස විතාරණ ඇමතිතුමා ෙග් 
වකවානුෙව් දී තමයි ෙම් අදහස කියාත්මක කෙළේ. ෙම්වා ෙවනත් 
රටවලත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම චීනය, ඉන්දියාව වැනි 
රටවලත් තිෙබනවා. ෙම් කියා දාමය අද රට තුළ කියාත්මකයි.  
ෙම්ෙකන් ඵල ලැබිලා නැහැ කියලා කියනවා. ඒක ෙබො රුවක්. ෙම් 
වසර ඇතුළත විතරක් ස්වයං රැකියා ලාභීන් තුන්දහසක් ෙම් විදාතා 
මධ ස්ථානවලින් ඵල පෙයෝජන ලබාෙගන තිෙබනවා.  ෙම් විදාතා 
මධ ස්ථානවලට තාක්ෂණය ලබා ෙදන්න, අෙප් සුළු හා මධ ම 
පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් ෙගොඩනඟන්න, ඒ අයව 
තාක්ෂණෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, මුල  සම්පත අතිනුත්, ඒ 
වාෙග්ම අෙලවිකරණය පැත්ෙතනුත් දැනුවත් කිරීම සඳහා අපි 
ඉදිරිෙය් දී ශක්තිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා. අපි ඒක දැන් 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් "ෙසෞභාග ා" ගිණුම 
මඟින් මූල  සහනාධාරය රජය විසින් ලබා ෙදනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් අෙපන් තාක්ෂණය ලැෙබනවා. අෙලවිකරණෙය් 
දැනුම, වාණිජකරණෙය් දැනුම, අපි ඒ අයට ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව  
රජෙය් රැකියාවන් ෙසොයා ගන්න නැතිව, තමන්ෙග්ම  
ආත්මශක්තිය මත ෙදපයින් සිට ගත් ශක්තිමත් සුළු හා මධ ම 
පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් දස දහස් ගණනක් ෙම් රට පුරාම බිහි 
කිරීමයි ඒ විදාතා මධ ස්ථානවල අරමුණ වන්ෙන්. ඒ අරමුණ ඉටු 
කර ගැනීම සඳහා අපි පියවෙරන් පියවර ඉදිරියට යන බවත් පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විශාල නව 
නිපැයුම් පමාණයක් රට තුළ ඇති ෙවනවා. ඒ නව 
නිපැයුම්කරුවන්ට අපි අද අත්වැල සපයා තිෙබනවා.  ඉදිරිෙය් දී 
නව නිපැයුම්කරුවන්ව ෙම් රෙට් ව වසාය දායකයන් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒක අද ෙලෝකෙය් තිෙබන පවණතාවක්.  ඒකට 
කියන්ෙන් "DIY" - Do It Yourself.   එම මතය අනුව ඒ නව 
නිපැයුම්කරුවාව ව වසාය දායකෙයක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
ඒ සඳහා අවශ  කරන අරමුදල් සම්පාදනය කරන්න, නව 
නිපැයුම්කරුවාව ව වසාය දායකෙයක් බවට පත් කරන්න, මා 
කලින් අදහස් කළා වාෙග් කුඩා කුඩා ආර්ථිකයන් ෙගොඩනඟන්න, 
- ඒවාට අපි කියනවා Bonsai Industries කියලා. කුඩා කුඩා 
ආර්ථිකයන් ගණනාවක් රට පුරා ෙගොඩනඟා ගැනීම සඳහා නව 
නිපැයුම්කරුවන් එක්ක- ෙම් සැලසුම අපි  කියාත්මක කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම  නව නිපැයුම්කරුවනුයි, වාණිජ ව ාපාරයි අතර හමුවක් 
අපි ඉදිරිෙය් දී පවත්වනවා. ඒ මඟින් අපි උත්සාහ කරනවා, ෙම් 
නව නිපැයුම්කරුවන්ට වාණිජ ව ාපාර හම්බ කරලා දීලා, වාණිජ 
ව ාපාරවලට තිෙබන තාක්ෂණික පශ්න ෙම් නව 
නිපැයුම්කරුවන්ට දැනුම් දීලා, නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් විස ඳුම 
ඔවුන්ට ලබා දීලා ෙම් අය එකමුතු කරන්න. ඒක ෙවෙළඳ 
ෙපොළක්. නව නිපැයුම්කරුෙවෝයි, ව වසායකෙයෝයි ෙදපැත්ෙතන් 
ඇවිල්ලා, එකට හම්බ ෙවලා තමන්ෙග් පශ්න කථා කරන ෙවෙළඳ 
ෙපොළක්, වාණිජ මධ ස්ථානයක් ඇති කරන්න අපි ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු කරනවා. ඒක ෙම් අවුරුද්ෙද්ම ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී 
කියාත්මක වීමට නියමිතයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් පාසල් 
දරුෙවෝ අතෙර් විද ාව හා තාක්ෂණ විෂයයන්ට තිෙබන උනන්දුව 
වැඩි දියුණු කරන්න, ගණිතය හා විද ාව කියන විෂයයන් ෙදක 
වැඩි දියුණු කරන්න, අධ ාපන අමාත ාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා 
අපි ෙයෝධ පියවරක් ඉදිරියට තබලා තිෙබනවා. විද ාව, 
විද ාත්මක චින්තනය, තාක්ෂණය වර්ධනය වන ආකාරයට නව 
නිපැයුම් ඇති කිරීම සඳහා අපි පියවර තබලා තිෙබනවා. මුළු රට 
පුරාම සංගීත දර්ශන පවත්වමින් Megastar ෙතෝරන ෙකොට, අෙප් 
නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් ෙකොමිසම අෙප් ස්වාධීන රූපවාහිනිය 
හරහා අෙප් පාසල්වල දරුවන් අතෙර් නව නිපැයුම් තරගාවලියක් 
පැවැත්තුවා. අපි ඉතාම සතුටුයි කියන්න, කෑගල්ල පෙද්ශෙය්, 
මාවනැල්ල මයුරපාද විද ාලය ඒ නව නිපැයුම් ව ාපාරෙයන් 
ෙකොළඹ ඇතුළු අෙනකුත් දිස්තික්කවල පාසල් පරදවලා 
ෙබොෙහොම විශිෂ්ට ජයගහණයක් ළඟා කර ගත්තා. ෙදෙවනි තැනට 
ආෙව් තිකුණාමලෙය්, ශී ෙකෝෙන්ශ්වර හින්දු විද ාලය. ෙම්ෙකන් 
අපට ෙපෙනනවා,  කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව අද රෙට් පාසල් 
දරුෙවෝ අතෙර් ෙම් නව නිපැයුම් පිළිබඳ විශාල උනන්දුවක් 
ජනනය කරන්න ෙම් මාධ  ජාලය ආශෙයන් අපට හැකියාව 
ලැබිලා තිෙබනවා කියන එක. ඉදිරිෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, පරිගණක දත්ත පද්ධතියක් මඟින් අෙප් රෙට් සිටින, 
විෙද්ශ රටවල සිටින සෑම නව නිපයුම්කරුෙවක්ම  ජාලගත කරලා 
ඔවුන්ෙග් දැනුම අෙනක් අයත් එක්ක ෙබදා ගන්න,  ඔවුන්ෙග් අඩු 
පාඩු අෙනක් අයෙග් දැනුෙමන් සපුරා ගැනීෙම් විධි කමයකට 
ඉදිරිෙය්දී ගමන් කරන්න. ෙම් සියල්ෙල්ම අරමුණ නව උත්පාදන 
ආර්ථිකයක්; නව කාර්මික විප්ලවයට රට සූදානම් කිරීමක්. ඒ 
වාෙග්ම අනාගතෙය් අෙප් රටට, අනාගත ෙලෝකය එක්ක තරග 
කරන්න පුළුවන් ආර්ථික ශක්තියත්, සමාජයීය ශක්තියත් ලබා 
ගැනීමක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රට තුළින් බිහි වන අෙප් 
විද ාඥයින්ට, අෙප් ඉංජිෙන්රුවන්ට, අෙප් නිර්මාණකරුවන්ට 
ෙදපය ෙකළින් තබා ෙගන ඉන්න පුළුවන් සම බිමක් රට තුළ ඇති 
කිරීමයි අෙප් වග කීම; අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය්දී 
ආහාර සුරක්ෂිතතාව ෙව්වා, සමාජයීය සුරක්ෂිතතාව ෙව්වා, ඒ 
වාෙග්ම ෙවනත් පරිසර සුරක්ෂිතතාවක් ෙව්වා, ෙම් හැම 
පැත්තකින්ම අවශ  කරන තත්ත්වයට අෙප් විද ාගාර පත් 
කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ජලය පරීක්ෂා කරන්න, වායුව 
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පරීක්ෂා කරන්න, ආහාර පරීක්ෂා කරන්න, ඒ සෑම ශක්තියක්ම අපි 
ළඟා කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පරමාණු බලශක්ති 
ක්ෙෂේතෙය් බලශක්තිය හැරුණාම අෙනක් සෑම තාක්ෂණයක්ම 
ෙම් ෙදසැම්බර්  31 වන ෙකොට අෙප් රටට අත්ෙවලා තිෙබන බව 
මම සතුටින් පකාශ කරනවා. න ෂ්ටික තාක්ෂණෙය් තිෙබන ඒ 
ෙයදවුම් සියල්ලම අපි ෙම් රටට අද වන ෙකොට ෙගනැල්ලා ඉවරයි. 
අපි ආඩම්බරෙයන් කියනවා, ෙම් ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලයීය  රාජ  
නායකයින්ෙග් රැස්වීෙම්දී  කිසිම  රාජ  නායකෙයකුට කිසිම 
ආකාරයකින් හානියක් කරන්නට අප ඉඩ තියන්ෙන් නැති බව. 
ෙලෝකය පුරා එවැනි ෙචෝදනා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ලතින් 
ඇෙමරිකාෙව් හියුෙගෝ චාෙව්ස් මිය ගියා. කිස්ටිනා පර්නැන්ඩස්ට 
ෙමොළෙය් ආබාධයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලූලා ද 
සිල්වාට පිළිකාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. රාජ  නායකයින්ට 
න ෂ්ටික පහාර ෙනොදැනුවත්වම එල්ල කරලා, විකිරණ පහාර 
එල්ල කරලා ඔවුන්ට පිළිකා හදනවා; ෙලඩ හදනවා; මරනවා 
කියලා ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි ෙදයක් සිදු ෙනොවන 
විධියට ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලයීය රාජ  නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී 
රාජ  නායකයන්ට විකිරණ ආරක්ෂාව සපයන්නත් අද අෙප් ෙම් 
පුංචි ශී ලංකාව ලැහැස්තියි. ෙමොකද, ඒ තාක්ෂණයන් හැම එකක්ම 
අපි ඉදිරි කාලෙය්දී දියුණු කරනවා. දියුණු කරලා අන්තර් ජාතික 
මට්ටෙම් න ෂ්ටික තාක්ෂණික ශක්තියක් ඇති කර ගන්න අපි 
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ආකාරයට Nano 
තාක්ෂණය ෙව්වා, ඉදිරිෙය්දී එන Femto තාක්ෂණය ෙව්වා, 
න ෂ්ටික තාක්ෂණය ෙව්වා, ජාන තාක්ෂණය ෙව්වා, ෙම් සෑම 
ක්ෂ්තයකම ඉදිරි පිම්මට අවශ  කරන පසු බිම අපි සකස් කර 
ෙගන යනවා; ඒ පිළිබඳ සැලසුම් සකස් කර ෙගන යනවා. ඒ සඳහා 
ෙම් පනෙත් ඇති කළ කුඩා සංෙශෝධනයත් පිටුවහලක් වන බව 
අපට පැහැදිලියි. ඒ සඳහා සහෙයෝගය දීම පිළිබඳව පක්ෂ විපක්ෂ 
සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස්, 
විෙව්චන ඉදිරි කාලෙය්  අෙප් ගමන් මඟට අපි ෙයොදා ගන්නා බව 
පැහැදිලිව පකාශ කරමින් ෙම් මහජන නිෙයෝජිත මණ්ඩලයටම 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' --[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [ மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.Patali Champika Ranawaka] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[MR. PRESIDING MEMBER  in the Chair.] 

1  සිට 3 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 1 to 3  ordered to stand part of the Bill. 
 

පඥප්ති  වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, " පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.   

                                         
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව  තුන්වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

  
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ  පරිපාලන 
හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 
Administration and Home Affairs)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගරු නලින් බණ්ඩාර 

ජයමහ මහතා.  
 

ෙබෝඩ්ලන්ඩ්න්ස ්ජල විදුලි ව ාපෘතිය  
ேராட்லன்ட்ஸ் நீர்மின் க த்திட்டம் 

BROADLANDS HYDROELECTRICITY PROJECT 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"බලශක්ති අවශ තාවය සපුරා ගැනීම සඳහා ලාභදායී විදුලි ව ාපෘති ඇති 
කිරීම පැසසුමට ලක් විය යුතු වුවද, කිතුල්ගල ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල  විදුලි 
ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී එහි උපෙද්ශකත්වය, සැලසුම හා 
ෙකොන්තාත්තුව එකම ආයතනයක් ෙවත ලබා දීම එකී ව ාපෘතිෙය් 
විශ්වසනීයත්වය  ෙකෙරහි බරපතළ අවදානමක් ඇති විය හැකි බව 
ෙපන්වා දිය හැකිය. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ෙමයට 
ෙහොඳම උදාහරණය ෙලස දැක්විය හැකිය. එය නිතර නිතර  ආපදාවට ලක් 
වන අතර, උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකට ෙගන ඒමටද  ෙමෙතක් ෙනොහැකි 
වී ඇත. එබැවින් නිසි කමෙව්දයක් සහිතව විනිවිදභාවයක් හා වගකීමක් 
සහිතව මහජනතාවට උපරිම පතිලාභ  ලැෙබන අයුරින් කිතුල්ගල 
ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව ාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට මැදිහත් 
වන ෙමන් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද එම ෙයෝජනාව මා ස්ථිර 
කරනවා.  

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ශී ලංකාෙව්  විදුලිබල  

ක්ෙෂේතය ගැන බලනෙකොට  ජල විදුලිය  අපට මහත් ආශිර්වාදයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්  1950 දසකෙය් සිට අෙප් රෙට් 
විදුලි බල අවශ තාවය ඉටු කරන්න කැලණි ගඟ ආශිත 
ෙකෙහල්ගමු ඔය, මස්ෙකළි ඔය ආශිතව විදුලි බල ව ාපෘති 
ආරම්භ වුණා.  ලක්ෂපාන ජල විදුලි බලාගාරය,  විමලසුෙර්න්ද ජල 
විදුලි බලාගාරය, ෙපොල්පිටිය,  ෙනෝටන්බිජ් ආදී ජල විදුලි බලාගාර  
හරහා දසක ගණනාවක සිට මහවැලි ව ාපෘතිය එන්න කලින් 
අෙප් රෙට් බලශක්ති අවශ තාවය ඉෂ්ට කෙළේ  කැලණි ගඟ 
ආශිතව තිෙබන  පධාන අතු ගංගා ෙදක වන ෙකෙහල්ගමු ඔය, 
මස්ෙකළි ඔය ආශිත ෙපෝෂක පෙද්ශෙයනුයි.  මිල කළ ෙනොහැකි 
ෙසේවයක්, මිල කළ ෙනොහැකි වටිනාකමක් සහිත විදුලිබල 
පද්ධතියක් ඒ ගංගා  ෙදක ආශිතව  අපට ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් 
ගංගා  ෙදක ආශිතව අපට ඉදි කරන්න පුළුවන් අවසාන     ජලවිදුලි 
ව ාපෘතිය  විධියට තමයි අපට ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව ාපෘතිය 
හඳුන්වන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. ෙමගා ෙවොට් 35ක ධාරිතාවක්. 
සාමාන ෙයන් අපි ගණනය කරපු  විධියට  ෙම් ව ාපෘතිය  
ෙනොකිරීම  නිසා පසුගිය කාලය තුළ  වසරකට රුපියල් මිලියන 
1386ක් තරම්   මුදලක් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක, මීට කලින් 
කළ යුතුව තිබුණු ව ාපෘතියක්. ඒ නිසා ෙම් ව ාපෘතිය හැකි තරම් 
ඉක්මනින් කරනවා නම්  තමයි  ඒක අෙප් රටට  වඩාත් ඵලදායී 
ෙදයක් විධියට අපට දකින්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.   

ෙම් ව ාපෘතියට අදාළ ගිවිසුම අත්සන්  කර තිෙබන්ෙන්, EPC 
contract එකක් විධියටයි. ඒ කියන්ෙන්, ඉංජිෙන්රුමය  කාර්යයන්, 
පසම්පාදනය සහ ඉදි කිරීම එකම සමාගමකට තමයි භාර දී 
තිෙබන්ෙන්.  අපි දන්නා විධියට ඒකත් චීන සමාගමකට තමයි  
බාර දී  තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි අපට තිෙබන  ගැටලුව. අපට ෙම් 
පිළිබඳව ෙහොඳ උදාහරණයක් තිෙබනවා.  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි 
බලාගාරය සම්බන්ධෙයනුත් ෙමවැනිම ගිවිසුමක් තමයි  ඇති 
ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ,  EPC contract  එකක්. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
විදුලි බලාගාරය  ආරම්භ කරලා   අද වනෙකොට වසර ෙදකක් තරම්  
කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. එය  නිතර අර්බුදවලට ලක් ෙවන, 
එෙහම නැත්නම් නඩත්තු කටයුතුවලට භාජනය ෙවන විදුලි 
බලාගාරයක් සම්බන්ධෙයන් තමයි අපට එය හඳුන්වන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. මාස ෙදකක් තරම් කාලයක් එය වසා දමා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order please! කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු උදිත් 

ෙලොකුබණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ , 
சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Power and Energy)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு உதித் 
ெலாக்குபண்டார அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA left 
the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 
 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අන්න ඒ නිසා තමයි අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

ෙමොකද පථම අවස්ථාවට තමයි අපි ජල විදුලි ව ාපෘතියක් EPC 
contract එකක් විධියට ලංකාෙව් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. අපි දන්නා 
විධියට නම් මීට ෙපර සිදු වුණු ඒවා EPC contract එකක් විධියට 
ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්. පධානම ගැටලුව තමයි චීන සමාගමකට 
ෙම්ක පැවරීම. ෙහොඳ අත් දැකීම් ඇති චීන සමාගම් තිබුණත් ෙමම 
සමාගම එකදු විෙද්ශ රටක ෙහෝ ඉදිකිරීමක් කරපු සමාගමක් 
ෙනෙවයි කියන එක තමයි අපට වාර්තා ෙවන්ෙන්. කිසිම ජල 
විදුලි ව ාපෘතියක් ඔවුන් විෙද්ශ රටක කරලා නැහැ. තමන්ෙග් 
රෙට් ජල විදුලි ව ාපෘති කිහිපයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සමාගෙම් අත් දැකීම් පිළිබඳව විශාල ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව ෙම් සමාගම සම්බන්ධව කටයුතු කිරීෙම්දී අපට ගරු 
ඇමතිතුමියට ෙමෙහම ෙයෝජනාවක් කරන්න පුළුවන්. ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට අමතරව ෙවනම උපෙද්ශක සමාගමක් 
ෙයොදා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්ෙන් ෙම් ව ාපෘතිෙයන් සිදු 
වන යම් කිසි අවාසියක් එෙහම නැත්නම් ෙමහි ගුණාත්මකභාවය 
පිළිබඳව තිෙබන ගැටලුව නිරාකරණය කර ගන්න පුළුවන්ය 
කියායි. ඒක වාසිදායක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව ාපෘතිෙයන් අපි 
ෙබොෙහොම සතුටු ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා.  

පරිසරයට හිතදායී Clean Development Mechanism යටෙත් 
ලියා පදිංචිය හරහා අපට ෙලොකු වාසියක් ෙවනවා. හැබැයි අපට 
ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙමොකද වසරකට කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් 88,616ක් පරිසරයට මුදා ෙනොහැරීෙම් වාසිය 
අපට ෙම් ව ාපෘතිෙයන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගිවිසුෙම් 
කාබන් මුදා ෙනොහැරීම නිසා කාබන් ෙටොන් එකකට ලැෙබන මුදල 
ෙලෝකෙය් ෙම් දවස්වල තිෙබන මිල ගණනුත් එක්ක පමාණවත්ද 
කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. අන්න ඒ ගැන අපි අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා, ගරු ඇමතිතුමියෙග්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමය 
කැලණි ග ෙඟ් ෙකෙහ ල්ගමු ඔෙය්ත් ඒ වාෙග්ම මසේකළිය ඔෙය්ත් 
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[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
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කරන අවසාන ජල විදුලි ව ාපෘතිය. ෙම් ව ාපෘතිෙයන් පස්ෙසේ ෙම් 
ජලය කැලණි ගඟ ඔස්ෙසේ ගලා බසිනවා. අපට කිසිදු ජල විදුලි 
ව ාපෘතියකට ෙයොදා ගන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ජලය වාරි 
කර්මාන්තයට ෙයොදා ගැනීමත් සියයට දශම ගණනක් තමයි 
කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පානීය ජල ව ාපෘති සඳහා භාවිතා 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් සහ තදාසන්න 
පෙද්ශවල පානීය ජල අවශ තා ඉෂ්ට කරන්න කැලණි ග ෙඟ් ජලය 
භාවිතා ෙවනවා. නමුත් ෙම් කැලණි ග ෙඟ් විශාල ජල පමාණයක් 
මුහුදට ගලා බසිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ඉදිරිෙය්දී යම් කිසි 
දවසක සිද්ධ ෙවයි, ෙම් කැලණි ගඟ මහවැලි ගඟට හරවන්න. ෙම් 
කැලණි ගඟ මහවැලි ගඟට හරවන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මම 
ෙපන්වලා ෙදන්නම්. ෙම් කැළණි ගඟ ෙනෝටන්බිජ් ජලාශෙයන් 
අපට හරවන්න පුළුවන්, මහවැලි ග ෙඟ් අතු ගංගාවක් වන හැටන් 
ඔයට. හැටන් ඔයට හැරවීම හරහා අපට ෙමගා ෙවොට් 18කට 
ආසන්න ජල විදුලි නිෂ්පාදනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 
ගරු ඇමතිතුමියනි, අපට යම් කිසි දවසක විශාල පානීය ජල සහ 
කෘෂිකර්මයට අවශ  ජල හිඟතාවක් විෙශේෂෙයන් වයඹ පළාෙත් 
ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්කට විසඳුමක් මම ෙයෝජනා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම එම ෙයෝජනාව මම සභාගත කරනවා. අපට මහවැලි ගඟ 
ගැටෙඹ් ෙමොලෙගොඩ කියන පෙද්ශෙයන් දැදුරු ඔයට හරවන්න 
පුළුවන්. එතැනදීත් ෙමගා ෙවොට් 18ක වාෙග් විදුලි පමාණයක් 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපට ඒ හරහා ෙනෝටන්බිජ් 
ජලාශෙයන් පල්ෙලහා තිෙබන ෙපොල්පිටිය ජල විදුලි ව ාපෘතිය 
සහ ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව ාපෘතිෙය් නිෂ්පාදන ධාරිතාව යම් 
කිසි පමාණයකින් අඩු ෙවනවා. නමුත් අපට තව වසර 20කින් ෙහෝ 
ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න ෙවයි. ෙමොකද ඉදිරිෙය්දී අපට 
පානීය ජලය සහ කෘෂිකර්මයට මූලිකත්වය දීලා තමයි ජල විදුලි 
නිෂ්පාදනවලට මූලිකත්වය ෙදන්න ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා මෙග් ෙම් 
proposal එක වඩා ෙහොඳ ශක තා අධ යනයකට ඔබතුමියෙග් 
අවධානය ෙයොමු කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙම් ඉතා වටිනා 
ව ාපෘතිය ඵලදායි කර ගැනීමට නම් ෙම් ව ාපෘතිය භාර  
ෙකොන්තාත් සමාගෙම් පමිතිය, ඔවුන්ෙග් design එක ගැන ෙසොයා 
බලන්න කියලායි. ෙමොකද, චීන සමාගම් ෙබොෙහෝ විට ෙලෝක 
සම්මත පමිතීන්ට ෙනොෙවයි බලාගාර ඉදි කරන්ෙන්. ඒකට අපට 
තිෙබන ෙහොඳම උදාහරණය තමයි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු 
බලාගාරය. අපි දන්ෙන් නැහැ, ෙම් සමාගම ෙම් ඉදි කිරීම් 
කරන්ෙන් ෙලෝක සම්මත පමිතීන්ට අනුවද, එෙහම නැත්නම් චීන 
සම්මත පමිතීන්ට අනුවද  කියලා.  ඒ නිසා ෙම් බලාගාරය වඩාත්ම 
කාර්යක්ෂම කිරීමට ෙමන්ම ෙම් බලාගාරෙයන් වඩා ෙහොඳ 
ෙසේවයක් රටට, මතු පරපුරට ලබා ගැනීමට නම් කළ යුතු ෙහොඳම 
ෙද් වන්ෙන්, ෙවනත් ෙහොඳ උපෙද්ශක සමාගමක ෙසේවය ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය හරහා ලබා ගැනීමයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම්ෙක් අඩු පාඩු 
කිහිපයකුත් මා ෙපන්වන්නම්. විෙශේෂෙයන් ෙම් ව ාපෘතිය 
ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් වාණිජ ගිවිසුමක් විධියටයි. ෙමය 
ෙඩොලර් මිලියන 82ක ආෙයෝජනයක්. ෙමයින් සියයට 85ක්  චීන 
ණය යටෙත්යි ලැෙබන්ෙන්. චීන බැංකුවකින් ලබා ගත්තු වාණිජ 
ණයක්.  සියයට තුනක්  වැනි අධික ෙපොලියකටයි ඒ ණය ලබා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි සියයට 15 ෙද්ශීය ආයතනවලිනුයි 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  සියයට 11ක් ෙද්ශීය බැංකුවකින් අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒක ගැන පශ්නයක් නැහැ, ෙද්ශීය බැංකුවකින් ගන්න 

ණයක පතිලාභය රටට එෙහම නැත්නම් අෙප් පාරිෙභෝගිකයන්ට 
ලැෙබන නිසා. නමුත් චීන බැංකුෙවන් ලබා ගත්ත ණය පමාණය 
සියයට තුනක් වැනි අධික ෙපොලියක් සහිත ණය මුදලක් නිසා  ෙම් 
ව ාපෘතියට ලැෙබන ණය පමාණය ආවරණය කරන්න අපට  
වසර 20කට වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවා කියායි මා හිතන්ෙන්. ඒ 
වාෙග් අඩු පාඩු කිහිපයක් තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ඒකට අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමිය වග කිව යුතු නැහැ. ඔබතුමිය ෙමම අමාත ාංශය 
භාර ගන්නට කලින් ෙමම අමාත ාංශය භාරව කටයුතු කළ ගරු 
පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දීයි ෙමය 
ගිවිසුම්ගත වුෙණ්. නමුත් ෙම් ව ාපෘතිෙය් තිෙබන 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීමට ෙම් කරුණු, විෙශේෂෙයන් ෙම් 
උපෙද්ශක සමාගම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ගැටලු ඔබතුමියෙග් 
විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් 
පාරිසරික පද්ධතිෙය්ත් ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් 
කිතුල්ගල පෙද්ශය සංචාරක කර්මාන්තෙය් අවධානයට ලක් වුණු 
පෙද්ශයක්; සංචාරකයන් water rafting කියන කීඩාෙව් නිරත වන 
පෙද්ශයක්. සංචාරකයින් විශාල පිරිසක් ෙම් පෙද්ශයට 
ආකර්ෂණය වනවා. අපි ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන් ඉදි කිරීම් සිදු වන කාලෙය්දී ජලය අපිරිසිදු ෙනොවී, 
ජල හැරවුම නිසි අයුරින් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් සංචාරකයින් 
අපහසුතාවට ලක් ෙනොවීමට ෙහේතු වනවායි කියන එක මා ෙම් ගරු 
සභාවට අවධාරණය  කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ව ාපෘතිෙය් 
අයිතිකරු වන්ෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයයි. ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන් ජල විදුලි ව ාපෘති  සම්බන්ධව 
ඉතා දක්ෂ ඉංජිෙන්රුවන් සිටින ආයතනයක්.  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
ව ාපෘතිය අෙප් රෙට්  ගල් අඟුරු බලාගාරයක් ඉදි කිරීෙම් පථම 
ව ාපෘතිය නිසාත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් අත්දැකීම් මදිකම නිසාත් ෙනොෙයක් ගැටලු  
ආවා. නමුත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉන්න බහුතරයක් 
ඉංජිෙන්රුවන් ජලවිදුලි ව ාපෘති සම්බන්ධව ෙබොෙහොම දක්ෂයින්. 
ඒ නිසා ඒ අයෙග් ෙසේවය වැඩිපුර ලබා ෙගන ඔබතුමියට පුළුවන් 
ෙමහි ඵලදායිතාව තවත් වැඩි කර ගන්න. විෙශේෂෙයන් ඒ 
ඉංජිෙන්රුවන් වැඩි පිරිසක් ෙම් ව ාපෘතියට ෙයෙදව්ෙවොත් අපට  
ඒ චීන සමාගෙම් යම්කිසි ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් ඒවා හඳුනා 
ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමියට උපෙද්ශක සමාගමක් විධියට ෙවනම 
ආයතනයක් ෙයොදා ගන්න බැරි නම්, අත්දැකීම් තිෙබන 
ඉං ජිෙන්රුවන් වැඩි පමාණයක් ෙමය ඉදි කිරීම් කාලෙය්දී 
ෙයෙදව්ෙවොත් - විෙශේෂෙයන් ෙකොත්මෙල් ජලවිදුලි ව ාපෘතිෙය් 
කටයුතු සියයට 99ක්ම දැන් නිම ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. එහි කටයුතු 
කළ අත් දැකීම් තිෙබන ඉංජිෙන්රුවන් ඉන්නවා- ෙම් ව ාපෘතිෙය් 
ඵලදායිතාව වැඩි කර ගන්න, ගුණාත්මකභාවය වැඩි කර ගන්න  
පුළුවන් ෙව්විය කියලා මා ඔබතුමියට ඉතාම අවධාරණෙයන් 
පකාශ කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි වැඩ 
ඉක්මනින් නිම කර ගැනීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. ෙමොකද, මා 
කලින් පකාශ කළ පරිදි, ෙම් ව ාපෘතිය  අපි ඉටු ෙනොකිරීම නිසා 
රුපියල් මිලියන 1,380ක විදුලිය නිපදවීමක් වසරකට අපට අහිමි 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම carbon පරිසරයට මුදා ෙනොහැරීම ෙහේතුෙවන් 
ලැෙබන carbon credit එක; ඒ අතිෙර්ක ආදායම ලබා ගන්න 
අපට තව කාලයක් යනවා. ෙමොකද, ෙම් ඉදි කිරීම් අවසන් කරලා 
ෙම්ක ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සම්බන්ධ කළාට පස්ෙසේයි අපට 
ඒ ආදායම ලැෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ෙකොරියානු සමාගමක් 
සමඟයි අදාළ ගිවිසුම්වලට එළැඹිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒක 
ලබා ගන්න නම් අපි ෙම් ව ාපෘතිය ඉක්මනින් අවසන් කළ යුතුයි. 
ෙමන්න ෙම් කාරණා ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නවක මන්තී ගරු නලින් 

බණ්ඩාර මැතිතුමාට මම ආශිර්වාද කරනවා. මම හිතන විධියට 
එතුමාෙග් පථම සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවයි අද දින ඉදිරිපත් 
කෙළේ. එතුමාට ෙහොඳ අනාගතයක් ෙව්වායි කියන පැතුම අපි 
සන්ෙතෝෂෙයන් එක් කිරීමට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මම ඒ හිස් වූ 
ආසනය ගැනත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ගරු නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමා පැමිණිෙය් අපි සමඟ කවදත් වාද විවාද කළ, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් සිටි අභීත තරුණ නායක ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මැතිතුමා ඉල්ලා අස්වීෙමන් පසුවයි. එදා ජයෙසේකර මන්තීතුමාට ඒ 
පැත්ෙත් ඉන්න විට ෙම් ආෙලෝකය ෙපනුණා. ඒ නිසා තමයි 
විපක්ෂය අත් හැරලා ෙම් පැත්තට ඇවිල්ලා ඉතාමත්ම එඩිතරව 
මැතිවරණයකට මුහුණ දීලා, පළාත් සභා මැතිවරණ ඉතිහාසෙය් 
පථම වරට අග්නිදිග ආසියාෙව් අතිවිශාල ඡන්ද සංඛ ාවක් ලබා 
ෙගන -333,000කට වැඩි පමාණයක් ලබා ෙගන- මහින්ද 
චින්තනය ෙපරට ෙගන යාෙම්  ව ාපාරෙය් තරුණ ෙයෝධෙයකු 
වශෙයන් දැන් වයඹ පළාෙත් නව මහ ඇමතිතුමා වශෙයන් ජය 
පැන් ෙබොන්ෙන්. එතුමාට අෙප් ශුභාශිංසනය පිරිනමනවා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, මම කිව්ෙව් එදාම එතුමාට ඒ ආෙලෝකය ෙපනුණා 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේට දැන් ෙප්න්ෙන් නැහැ. නවක මන්තීතුමා 
ෙන්. අපිත් එක්ක හැප්ෙපන්න ඒ තරම් සුදුසු නැහැ කියලා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා. ඒ වුණත් කාලයක් යන විට 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය තුළ ඕවා නිරායාසෙයන්ම ඇති වන සිද්ධි 
ෙවනවා. අපි නැවත වාරයක් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාට 
සුබ පතනවා. දැන් එතුමා සියලු ෙදනාම එක්කාසු කර ෙගන වයඹ 
පළාත -කුරුණෑගල දිස්තික්කය සහ පුත්තලම දිස්තික්කය- 
දියුණුෙවන් දියුණුව කරා ෙගන යාම සඳහා කියා කරනවා. එදා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් පැවසුවා, දිස්තික්ක ෙදකක් තිෙබනවා, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් ෙත්රී පත් වුණාට පුත්තලම 
දිස්තික්කය ගැනත් බලන්නට ඕනෑය කියන කාරණය. ඒ 
කියන්ෙන් පළාතක් වශෙයන් ගත්තාම ඒ තුළ තිෙබන  සියලුම 
දිස්තික්කවලට මහ ඇමතිතුමා වශෙයන් වැඩ කළ යුතු බව 
පැවසුවා. එතුමා ඒක ඒ ආකාරෙයන්ම පිළිගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් සතු ට පළ 
කරන්නට ඕනෑ, මධ ම පළාෙත් හිටපු මහ ඇමති සරත් 
ඒකනායක මැතිතුමාට. නැවත වාරයක් එතුමා ඒ පදවි පාප්තිෙයන් 
ශී විභූතිය පෑ බව මම ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කරනවා. එතුමා 
ඉතාමත්ම දක්ෂයි, නිහතමානී, එඩිතරයි. සියලු ෙදනා සමඟ 
සාමකාමීව කටයුතු කරනවා. සියලුම අංශවලට, සියලුම ජන 
ෙකොටස්වලට -දවිඩ, මුස්ලිම් සියලුම ෙදනාට- ඒකාකාරීව සලකා 
ෙසේවය කිරීෙම් අවස්ථාව එතුමා ලබා ෙගන තිෙබනවා. එතුමා ට 
අපෙග් ශුභාශිංසන පුද කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එදා ගරු පවිතා ඇමතිතුමියත් සමඟ 
උතුරුකරයට ගිහින් පුනරින්වල විදුලිය ෙබදා දීෙම් මධ ස්ථානය 
විවෘත කළා. සාමය ඇති කිරීෙමන් ෙම් රජය ෙමොන තරම් දුරට 
ජනතා හිතකාමීව වැඩ කරනවාද කියන එක බලන්න. එදා අඳුෙර් 
තිබුණු යාපනයට විග්ෙන්ෂ්වරන් මැතිතුමා පැමිණීමට ෙපර අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආෙලෝකය ලබා දුන්නා . මහින්ද චින්තනය 
අනුව "උතුරු වසන්තය" ඇති කළා.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் "வடக்கின் வசந்தம்" 
ேவைலத்திட்டத்தின் லமாக, வட பகுதி மக்க க்கும் இந்த 
அரசாங்கத்தின் உதவிகள் கிைடக்க ேவண் ம் என் ம் 
ேநாக்கத் டன் மின்சாரம் மற் ம் தண்ணீர் வசதிகைள ம் 
பாடசாைலக் கட் டங்கள், ம த் வ மைனகள் ஆகிய 
வற்ைற ம் ஏற்ப த்திக் ெகா த்தி க்கிறார். உலகி ள்ள 
சிறந்த பாைதகளில் ஒன்றாக அைமயேவண் ம் எனத் 
திட்டமிட்   A9 பாைதையப் னரைமத்தி க்கிறார்.   

கடந்த மாகாண சைபத் ேதர்த ல் ெதற்குடன் 
ஒன்றிைணந்  ஓர் ஐக்கிய இலங்ைகைய உ வாக்குவதற்கு 
வட மாகாண மக்கள் தம  வாக்குப்பலத்ைதப் 
பிரேயாகித்தி க்கிறார்கள். இதற்காக அவர்க க்கு நாம் நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் கடைமப்பட் க்கின்ேறாம். வட 
மாகாண சைபயின் தலைமச்சராகத் ெதாி ெசய்யப் 
பட் க்கும் மாண் மிகு சி.வி. விக்கிேனஸ்வரன் ஐயா 
அவர்கள் நல்லவர். அவர் ன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர் 
என்ப  எங்கள் எல்ேலா க்கும் நன்றாகத் ெதாி ம். சி.வி. 
விக்கிேனஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் ேதர்தல் காலத்தில் 

ன் க்குப்பின் ரணான சில க த் க்கைளத் ெதாிவித் 
தி க்கலாம்.  காரணம், அவ க்கு அரசியல் திய பாடம்.  
இ ப்பி ம், அவர் அரசிய ம் கற் த் ேதர்ந்  உச்ச 
நிைலைய அைடவார் என்பதில் எந்தவித சந்ேதக ம் இல்ைல. 
அைதவிட, இங்கு குறிப்பிடேவண் ய மிக க்கியமான 
விடயம் சி.வி. விக்கிேனஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் ெகா ம் க்கு 
வந்  அலாி மாளிைகயிேல ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 

ன்னிைலயில் தமிழ் ெமாழியிேல சத்தியப்பிரமாணம் 
ெசய்தி ப்ப தான். அவர் இந்த நாட் ன் இைறைமையக் 
காப்பதாக ம் எம  நாட் ள்ள சட்டங்கைள மதிப்பதாக ம் 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய்தி க்கிறார். ேம ம், "நாட் ப் 
பிாிவிைனக்காக எந்தவிதத்தி ம் Directly or indirectly - 
ேநர யாகேவா அல்ல  மைற கமாகேவா ெசயற்பட 
மாட்ேடன்" என் ம் பிரதிக்ைஞைய அவர் ெசய்தி ப்ப  மிக்க 
மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயமாகும். அவர் ேம ம், "நாங்கள் வட ல 
மக்களின் அபிலாைஷகைளத் தீர்த் க்ெகாள்வதற்காகப் 
பணியாற் ேவாம்" என் ம் ெதாிவித்தார். இ  ஒ  நல்ல 
ஆரம்பம்.  

வட மாகாணத்தி ந்  75,000 ஸ் ம் மக்கள் 
பயங்கரவாதிகளால் விரட் ய க்கப்பட்டைம அைனவ க்கும் 
ெதாிந்த விடயம். அந்தக் காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள ர் 

தியிேல இ ந்த கள் அைனத் ம் உைடக்கப்பட்டன. 
அங்கி ந்த ஒஸ்மானியா பாடசாைல, கதீஜா பாடசாைல, 
ேபரறிஞர் ஏ.எம்.ஏ.அஷீஸ் அவர்கள் பிறந்த  ஆகிய 
அைனத் ம் இன்  அழிந்த நிைலயி ள்ளன. எனேவ, 
அவற்ைறப் னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கும் எம  திய 

தலைமச்சர் அவர்கள் உதவ ேவண் ம். அவர் அங்கு வாழ்ந்த 
ஸ் ம் மக்கைள அவர்கள் ன்  வாழ்ந்த இடங்களில் மீளக் 

கு யமர்த்தி, அவர்க க்கி ந்த அந்தஸ்ைதத் தி ம்ப ம் 
வழங்குவதற்கு உத வாெரன நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அரசிடம் தமிழ் மக்க க்குாிய உாிைமகைளக் ேகட்கின்ற 
அேதேவைளயில், மற்ெறா  சி பான்ைம இனத்தவர்களாகிய 

ஸ் ம் மக்க ைடய உாிைமகைள ம் வாழ்வாதாரங் 
கைள ம் ேகட் ப் ெபற் க்ெகா க்க அவர் ன்வரேவண் ம் 
என ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

Sir, the Broadlands Hydropower Project, as my young 
Friend, the Hon. Nalin Bandara Jayamaha mentioned 
now, is a run-of-the-river type power development 
planned to be built in the Kelani River Basin with the 
objective of harnessing the hydro potential downstream 
of the existing Polpitiya Power Station. The project will 
have an installed capacity of 35 megawatts and expects to 
generate 126 gigawatt-hours of electrical energy 
annually. The main worksites of the project are located 
about 95 kilometres east of Colombo near the Kitulgala 
Town.  

In those days, Sir, when the Norochcholai Coal Power 
Plant was mooted, there were protests; of course, there 
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were protests from both sides. It was through ignorance. 
You see, if we had not signed the agreement on the 
Sampur Coal Power Station, I think this Island would sink 
in darkness once again by 2025. The President saw it; the 
Government saw that the future is bleak. Therefore, we 
are very happy that the young, dynamic lady, the Hon. 
Pavithradevi Wanniarachchi, the Minister in charge, 
signed the agreement in the presence of the Hon. Salman 
Khurshid, Foreign Minister  of India. It is a hallmark 
agreement; it is a historic occasion. We must welcome 
that.  

I am very happy that this type of very laudable 
Motions are moved in this House, which are beneficial to 
the common man, the farmer. The farmers want 
electricity. In India, even for the banana plantations, they 
draw water using electricity.  அவர்கள்  காற்றா  லமாகேவ 

மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்கின்றார்கள்.  There are small 
agricultural units which are highly developed. I would 
also propose to the Hon. Minister to visit Tamil Nadu one 
day because they are a model unto our country and other 
countries, where the small farmer uses electricity even to 
draw water from the wells to the fields.  

Then, Sir, the Cabinet have also given approval for the 
Broadlands Hydropower Project. The total cost of the 
project is US Dollars 82 million and 85 per cent of the 
cost is lent by the Industrial and Commercial Bank of 
China - ICBC - and the remaining 15 per cent is lent by 
the Hatton National Bank - HNB. The financial 
agreement with the ICBC and the CEB was signed in mid
-January, 2013 and the agreement with the HNB was 
signed in June, 2013. The other agreement was signed at 
the Presidential Secretariat by the Hon. Minister and the 
Indian Foreign Minister.  

Sir, all in all, this is the road to prosperity which the 
Mahinda Rajapaksa regime has started. When compared 
to all the countries in South-East Asia, we are far ahead. 
Next month, you will see Heads of 53 nations assemble in 
the City of Colombo and they will see the beauty of the 
City of Colombo.  They will visit the Diyawanna Oya and 
recall, if they can, the "Selalihini Sandeshaya" describing 
its beauty and its surroundings. As His Excellency the 
President said the other day, the village revival is being 
taken into the City now. Go to the Viharamahadevi Park, 
the Independence Square and the area along Reid Avenue 
or Philip Gunawardena Mawatha and see the 
development. Also, there are paddy fields now behind the 
Parliamentary Complex. Mr. Presiding Member, you and 
your daddy also appreciated that. So, that is the path to 
prosperity, and we will have a very good and prosperous 
nation in the future. 

Thank you very much.   

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ඊළඟට පිළිතුරු කථාව, 

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය. 
 
 
 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ , 
சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Power and Energy)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නවක පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරයකු වන නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා  සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව්දී ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව මම 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ වනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය්දී මා දැක්ක ෙද් 
තමයි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී  වැඩිෙයන්ම ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කළ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු තමයි ඉක්මනින්ම ෙම් 
පැත්තට ආෙව් කියන එක. ඒක නිසා ඔබතුමාත් ඔය පැත්ෙත් 
ඉඳලා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී වැඩිපුර ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කර ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමාෙග් ආදරණීය හිතවතා වන දයාසිරි 
ජයෙසේකර හිටපු මන්තීතුමා වාෙග් රටට යමක් කරන්න පුළුවන් 
පුරවැසිෙයකු විධියට ඒ කාර්ය භාරය ඉටු කරන්න ඔබතුමාටත් 
ආණ්ඩු පක්ෂයට එක් වන්න ලැෙබ්වා කියලා මම හදවතින් සුබ 
පාර්ථනා කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ෙයෝජනාෙව්දී ඔබතුමා සඳහන් කළ 
කාරණා කීපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, ෙම් ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල 
විදුලි ව ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් උපෙද්ශක ෙසේවාව ලබා ගැනීම 
සඳහා ආයතනයක් පත් කරන්න කියන කරුණ. මම හිතන 
හැටියට ඔබතුමාට හරියට ෙතොරතුරු ලැෙබන්න නැතිව ඇති. 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ආකාරයට වඩා පටහැනි 
ආකාරයකටයි ෙමම ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස ්ජල විදුලි ව ාපෘතිෙය් කටයුතු 
සිද්ධ වන්ෙන්. ෙමම ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව ාපෘතිෙය් 
උපෙද්ශක ෙසේවාව මධ ම ඉන්ජිෙන්රු උපෙද්ශක කාර්යාංශය - 
CECB ආයතනය- විසින් ඉටු කරනු ලබනවා. එය අෙප් ර ෙට් 
තිෙබන ලාංකික ආයතනයක්. එම නිසා මධ ම ඉන්ජිෙන්රු 
උපෙද්ශක කාර්යාංශය - CECB - විසින් ෙමහි උපෙද්ශක ෙසේවාව 
ඉටු කරන නිසා ඔබතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව්  ෙයෝජනාෙව් තිෙබන කරුණු ඔබතුමාට ලැබුණු 
වැරදි ෙතොරතුරු අනුව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා කියලායි මම 
විශ්වාස කරන්ෙන්. උපෙද්ශක ෙසේවාවක් නැහැ කියන එක තමයි 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් 
පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් "උපෙද්ශකත්වය, සැලසුම 
හා ෙකොන්තාත්තුව එකම ආයතනයක් ෙවත ලබා දීම එකී 
ව ාපෘතිෙය් විශ්වසනීයත්වය ෙකෙරහි බරපතළ අවදානමක් ඇති 
විය හැකි බව ෙපන්වා දිය හැකිය." කියලායි.  ඔබතුමාෙග් 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන ආකාරයට කිසිෙසේත්ම උපෙද්ශකත්වය, 
සැලසුම සහ ෙකොන්තාත්තුව අපි එකම ආයතනයකට ලබා දීලා 
නැහැ. උපෙද්ශක ෙසේවාව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් CECB 
ආයතනයටයි. එෙහම නැත්නම් ලංකාෙව් තිෙබන මධ ම 
ඉන්ජිෙන්රු උපෙද්ශක කාර්යාංශයටයි. ඒක නිසා ෙමය සාවද  
ෙයෝජනාවක්. ඒත් එක්කම ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව්දී සඳහන් 
කෙළේ උපෙද්ශකත්වය එකම ආයතනයකට ලබා දුන්නා කියලායි. 
නමුත් ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කෙළේ ඒ උපෙද්ශක ෙසේවාව 
සඳහා ෙවනත් ආයතනයක් නම් කර ගන්න, නැත්නම් ලබා ගන්න 
කියලායි. නමුත් එවැනි ෙදයක අවශ තාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම් වන විට අපි උපෙද්ශක ෙසේවාවට ආයතනයක් ෙයොදා 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව සාවද  

1061 1062 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙයෝජනාවක්. ෙම් කාරණා තුනම  එකම ආයතනයකට අපි ලබා 
දීලාත් නැහැ.  

ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ෙමහිදී විනිවිදභාවය සම්බන්ධෙයන් 
සඳහන් කළා. ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව ාපෘතිෙය් ෙටන්ඩර් 
කැඳවීම ෙලෝක සම්මතයන්ට අනුවයි අපි කෙළේ කියන කරුණ 
ෙමහිදී මතක් කරන්න ඕනෑ. එහිදී competitive bidding process 
එකක් අනුවයි අපි කටයුතු කෙළේ. එෙහම නැත්නම් අපි තරගකාරී 
ෙටන්ඩර්වලටයි ගිෙය්. මෙග් මතකෙය් හැටියට එහිදී එක 
ෙටන්ඩර්කරුෙවක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 142ක්,  තව 
ෙකෙනක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන එකසිය තිස් ගණනක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. තවත් ෙකෙනක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 122ක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. අඩුම මිල ඉදිරිපත් කෙළේ 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 82ක් ඉදිරිපත් කළ ආයතනයයි. ඒ 
නිසා තමයි අපි එම ආයතනයට ෙටන්ඩරය ලබා දුන්ෙන්. ෙටන්ඩර් 
මණ්ඩලයකදී සලකා බලන සියලුම තාක්ෂණික කාරණා සහ එහි 
සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුගත ෙවච්ච සියලු කාරණා, ෙටන්ඩර් 
මණ්ඩලය බලාෙපොෙරොත්තු වන කාරණා ෙමන්ම අඩුම මිල සලකා 
බලා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 82ක් ඉදිරිපත් කළ ආයතනයට 
තමයි ඒ ෙටන්ඩරය දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  විනිවිදභාවෙය් කිසිදු 
පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා කාටවත් කථා කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද අෙනකුත් සමාගම් චීන සමාගම්ද? 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
 ඒ සමාගම් පිළිබඳව ෙමහි සඳහන්ව තිෙබනවා. Consortium 

of China Gezhouba Group Company Limited and China 
National Machinery and Equipment Import and Export 
Corporation කියන සමාගම තිෙබනවා. China National Electric 
Equipment Corporation  කියන සමාගම තිෙබනවා. Farab Co./ 
Farab International FZE කියන සමාගම තිෙබනවා. Sinohydro 
Corporation Limited කියන සමාගම තිෙබනවා. Hydrochina 
Corporation කියන සමාගම තිෙබනවා. ඒ වා අතරින් CNEEC 
කියන සමාගම තමයි ෙත්රුෙණ්. 

 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතෙකොට, ෙටන්ඩර් පදානෙය්දී මිල විතරද සලකා බැලුෙව්? 

ඔවුන්ෙග් අත්දැකීම්  සලකා බැලුෙව් නැද්ද? 
 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන කිව්වා. ෙටන්ඩර් ෙකොන්ෙද්සිවලට 

අනුව අවශ  අෙනකුත් සියලුම කාරණා සලකා බැලුවා. ෙටන්ඩර් 
පතිකාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබන සියලුම කාරණාවලටත් අනුකූල 
වන, සැපිරිය යුතු සියලුම කාරණා සපුරාලිය හැකි, ඒ වාෙග්ම 
මිලත් සලකා බලලා තමයි අඩුම  මිල ඉදිරිපත් කරපු සමාගමට 
ෙටන්ඩරය ෙදන්න තීරණය කෙළේ. 

 ඔබතුමා තව කාරණයක් ඉදිරිපත් කළා, කාබන් පතිශතය 
ගැන. අපි ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, ලංකාෙව් 
ඇති කරපු පථම ව ාපෘතිය තමයි කාබන් පතිශතය බැලිය හැකි 
ෙමම ව ාපෘතිය. ඒ අනුව, කාබන් විෙමෝචන යාන්තණය ලියා 
පදිංචි කිරීෙමන් ලංකාවට ඒ මුළු ව ාපෘති වියදමින් සියයට 10ත්, 
සියයට 15ත් අතර ආදායමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ෙමය 
ලංකාෙව් තිෙබන වි ශාලතම සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් 
කළ කාබන් විෙමෝචන යාන්තණය මඟින් මුදල් ලැෙබන පළමු 
ව ාපෘතියයි. ඒ නිසා ''තව ෙම්වා තිබුණා නම් ෙහොඳයි, අරක 
තිබුණා නම් ෙහොඳයි, ෙම්ක තිබුණා නම් ෙහොඳයි'' කියනවාට වඩා 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන සතුටු ෙවනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද,  පළමුවැනි වතාවට කාබන් විෙමෝචන 
යාන්තණය ලියා පදිංචි කරලා එමඟින් මුළු ව ාපෘතිෙය් වියදමින් 
සියයට 10ත්, 15ත් අතර ලබා ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන 
නිසා. 

 ජලය අපිරිසිදු වීමක් ගැන ඔබතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
කිසිෙසේත්ම ඒ ජලය අපවිත ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම water 
raftingවල ෙයදිලා ඉන්න අයට අවශ  ජලය ලබා දීමටත් අපි 
රජයක් විධියට කටයුතු කරන්නට පතිපත්තිමය වශෙයන් 
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා  ඒ ගැන කියන්න ෙම් ගරු 
සභාෙව් කාලය නාස්ති කළ යුතු නැහැ කියායි මම හිතන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ව ාපෘතිය ගැනත් ඔබතුමා 
සඳහන් කළා. Poyry Energy Limited කියන Swedish සමාගෙම් 
උපෙද්ශනය යටෙත්යි අපි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ඉදි 
කෙළේ. අපි හැම ෙවලාෙව්ම වැරදි දකින්ෙන් නැතුව  කරුණු 
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් ගල් අඟුරු බලාගාර ඉදි විය යුතුව 
තිබුෙණ් මීට ෙපරයි. 1982 වන විට ජලෙයන් විදුලිය නිපදවිය 
හැකි ලංකාෙව් පධානම ජල ව ාපෘතිවල වැඩ අවසන් වුණා. 

ඊට පසු රෙට් ඇති වන විදුලිය ඉල්ලුමට සරිලන ෙසේ ගල් 
අඟුරු විදුලි බලාගාර පටන් ගත යුතුව තිබුණා. 1982 දී ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා එවැනි බලාගාරයක් තිකුණාමලෙය් පටන් 
ගන්න උත්සාහ ගත්තා. ඒ සියලු කටයුතු ලැහැස්ති ෙවලා තිබියදී 
පරිසරෙව්දීන්ෙග් විරුද්ධත්වයට එතුමා යටත් වුණා. 1992 දී 
ෙපේමදාස මැතිතුමා මාවැල්ෙල් ගල් අඟුරු බලාගරයක් හදන්න 
උත්සාහ කළා. ඒකට ධීවරෙයෝ විරුද්ධ වුණාය කියලා, 
පරිසරෙව්දීන්, එන් ජීඕ අය විරුද්ධ වුණාය කියලා එතුමා ඒ 
බලාගාරය හැදීම නැවැත්වූවා. අපට ෙම්වා අරුමයක් ෙනොෙවයි. 
පභාකරන් ඉදිරිෙය් කිහිප වතාවක් දණ ගැසූ අයට ෙමම කටයුතු 
කරන්න ආත්ම ෛධර්යක් ෙනොතිබීම ගැන අපි එච්චර පුදුම 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම  1999 දී ෙටන්ඩර් කැඳවා  JICA 
Project  එක යටෙත් සල්ලිත් ලැබුණාට පස්ෙසේ යම් යම් අය 
විරුද්ධ වුණාය කියා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙම්ක 
පටන් ගත්ෙත් නැහැ.  

ජල විදුලිය හැර, විදුලි ඒකකයක් නිපදවන්න අඩුම වියදම 
තිෙයන්ෙන් ගල් අඟුරුවලින් . ෙම් බලාගාර 1980, 1990 
ගණන්වල පටන් ගත්තා නම් අද වන විට ලංකාෙව් විදුලිබල 
අර්බුදයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. එෙහම කළා නම් ඉතා අඩු මිලට 
මිනිසුන්ට විදුලිය ලැෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අපි  විදුලිය 
සියයට 70ක් නිපදවූෙව් ඉන්ධන දහනය කරලා. ඒ නිසා විදුලි 
ජනනය සඳහා ඉතා අධික වියදමක්  දරන්න සිදු වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
ජනගහනෙයන් සියයට 25කට තමයි අපි විදුලිය ෙදන්ෙන්. 
සාමාන ෙයන් ඉන්ධනවලින් විදුලි ඒකකයක් නිපදවන්න රුපියල් 
තිස් ගණන් හතළිස් ගණන් ගියත්,  ගල් අඟුරුවලින් ඒකකයක් 
හදන්න රුපියල් 23.50ක් යනවා.  අපි  විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 
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23.50ට හදලා රෙට් ජනගහනෙයන් හතෙරන් එකකට  ෙදන්ෙන් 
රුපියල් 3.00ට. තවත් හතෙරන් එකකට ඒකකයක් ෙදන්ෙන් 
රුපියල් 4.70ට. රෙට් ජනගහනෙයන් භාගයකින්  
සම්පූර්ණෙයන්ම වියදෙමන් හෙයන් හෙතන් පංගුවක් විතර  තමයි 
අය කරන්ෙන්.  විදුලිය සම්බන්ධෙයන් රෙට් විශාල අර්බුදයක් 
තිෙබනවා. සත  වශෙයන්ම 1980 ගණන්වල 1990 ගණන්වල 
ගල් අඟුරු බලාගාර පටන් ගත්තා නම් ෙම් පශ්න කිසි  ෙදයක් 
උද්ගත වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, රෙට් ආර්ථිකය විශාල 
දියුණුවකට ෙගෙනන්න තිබුණා.   මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණාට පස්ෙසේ, අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන, 
ෛධර්යවන්ත තුන් කල් දකින නායකයකු නිසා ෙමොන පශන් 
ආවත් ෙනොෙරච්ෙචෝෙල් බලාගාරය පටන් ගන්න තීන්දු  කළා. ඒ 
නිසා තමයි අදටත් ලංකාෙව් විදුලිය කපන්ෙන් නැතුව ඉන්න 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

ඉන්දියාව ඇතුළු දකුණු ආසියා කලාපෙය් ෙන්පාලය, 
බංග්ලාෙද්ශය ආදී සෑම රටකම පැය හත අට දහය ෙදොළහ විදුලිය 
කපනවා. අපට මතකයි 1980 ගණන්වල 1990 ගණන්වල දිගටම 
විදුලිය කැපූ බව. 1987, 1989, 1990, 2001, 2002 කියන 
කාලෙය්ත් විදුලිය කැපුවා. එතුමා 2005 දී ජයගහණය ලැබූ ගමන්ම 
ඉන්දියාවට ගිය ෙවලාෙව්, ඉන්දියාෙව් අගමැතිතුමා සමඟ සාම්පූර් 
ගල් අඟුරු බලාගාරය පිළිබඳව අවෙබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කළා. 
මට ෙම් අමාත ාංශය ලැබිලා ඉතාම ෙකටි කාලයකදී මට 
පුළුවන්කම ලැබුණා කල් ඇදි ඇදී ගිය ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ව ාපෘතිය 
පටන් ගන්න. ඒ වාෙග්ම කල් ඇදී ඇදී ගිය සාම්පූර් ගිවිසුම 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ  සියලු කටයුතු කළා.  

උතුරත් දකුණත් යා කරන සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කරලායි තිබුෙණ්. යාපනෙය් 

මිනිස්සු හැම දාම ලක්ෂපාන විදුලිය ඉල්ලුවා. උතුෙර් මිනිසුන්ට 
තැනින් තැන ගහපු ෙජනෙර්ටර් මඟින් විදුලිය කප කපා තමයි 
විදුලිය ෙදන්න සිදු වුෙණ්. ඒ මිනිසුන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු ඇතුළු 
සියලු කටයුතු කර ගන්න බැරිකමක් ඇති ෙවලා තිබුණා. නමුත් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය ඉවර කළාට පස්ෙසේ,  බිම් ෙබෝම්බ 
මැද්ෙද් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකෙයෝ ඉතාම අපහසුෙවන් 
දකුෙණ් ඉඳලා නැවත සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය ඉදි කළා. මට ඒ 
කටයුතු කඩිනම් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. පසු ගිය මාසෙය්දී 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උතුරත් දකුණත් යා කරන විදුලි 
සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය ජනතා අයිතියට පත් කළා. ඒ තුළින් දකුෙණ් 
ජනනය කරන විදුලිය උතුරට යවා ගන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. විපක්ෂයක් විධියට රටට වන ෙම් ෙහොඳ ගැන 
ඔබතුමන්ලා සන්ෙතෝෂ විය යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

වැඩිය කාලය කා දැමීම අවශ   නැති නිසා මා හිතනවා, මෙග් 
පිළිතුරු කථාෙව්දී ගරු මන්තීතුමාට අවශ  කරන පිළිතුර ලැබුණා 
කියලා. ඔබතුමාට නැවත වතාවක් සුබ පාර්ථනා කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.31ට, 2013 ඔක්ෙතෝබර් 

09 වන බදාදා අ. භා. 1.00  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி. ப. 6.31 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013  ஒக்ேராபர் 

09, தன்கிழைம பி.ப.1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 6.31 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

09th October, 2013.  
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙ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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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  
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