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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 ජූලි මස 07වන බහස්පතින්දා එනම්, අද දින අපර භාග 

4.00ට  පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාටම ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා තිරසර 

සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත ාංශෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි,   පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

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

1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් පනෙත් (131 වන අධිකාරය වූ) 39 
වන වගන්තිය යටෙත් නිෙයෝග.- [කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  

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

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම 2015 වර්ෂය සඳහා තිකුණාමලය 

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 - 2013 වර්ෂය සඳහා සී/ස ශී 
ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ව ාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග 
- [සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවළඳ අමාත තුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 

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

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development on the Bill entitled, “National 
Research Council of Sri Lanka” referred to the said 
Committee. 
  

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

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

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
Hon. Speaker, I present the following petitions: 
(1) A petition from Mr. H.T. Ranjan of Ganankete, 

Welpalla; and 
(2) A petition from Mrs. Sumana Jayatilake of No. 

78/2, Old Road, Nawala. 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) වංචාවල, මීෙගොඩ, "ෙගොඩවත්ත" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඒ.පී.ඒ. ශියාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  වතුෙගදර, ඇල්පිටිය පාර, ෙනො. 181/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.ඒ. ජිනදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) අලව්ව, හපුගහෙගදර, "සිරිලක් නිවස" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි පී. තිලකරත්න මහාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) කහව, කැරලියන්ෙගොඩ, ජයවර්ධන මාවත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ටයිටස ්තිමාවිතාන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

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

පිළිගන්වමි. 

(1) හසලක, D ඇළ, අංක 68 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩී.එම්.එල්.බී. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ෙවළම්ෙබොඩ, රංෙගොඩ, ෙනො. 62 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඊ.ෙජ්.ජී. මංගලරත්න ආරියවංශ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) දන්තුෙර්, වැෙව්වත්ත, ෙනො. 442 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ජී. සමරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 

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

පිළිගන්වමි.  
(1) හඳුන්ගමුව, ගැඹුරුඔය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ඊ.එම්.ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.ෙක්. ඒකනායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  අකුරම්ෙබොඩ, කිරිඔරුව, 62/2 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ජී.එස.්සී. ගල්ෙහේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මහනුවර, අලවතුෙගොඩ, අරෙඹ්ෙපොල, ෙනො. 84/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.එම්.ටී.සී. රත්නායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)  ගෙල්ෙවල, බඹරකටුෙපොත, ෙනො. 65 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි අයි.ෙක්. ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) ඇල්කඩුව, මාතෙල් පාර, 58 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.බී.වී.එම්.ආර්.යූ.එන්.ටී.බී. අලුවිහාෙර් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6) ගෙල්ෙවල, ජයතිලක මාවත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්. රණසිංහ බණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් අට 

පිළිගන්වමි.  

(1) මාතර, වල්ගම, කරුවලගස ් මාවත, ෙනො. 28 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි සී.ඩී. ෙමොෙහොට්ටි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මාතර, උයන්වත්ත, ෙදවන හරස ් පාර, ෙනො. 6/ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.ෙක්. රාජපක්ෂ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) මාතර, හිත්තැටිය බටහිර, ෙනො. 331/15 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.එච්.එස.් ෙශේෂන් ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4) මාතර, ඌරුගමුව, ෙව්හැල්ල, "ෙමත්සාන්" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ෙක්.ජී. රංජිත් වනරාජා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) මාතර, වල්ගම, සුනන්ද මාවත, ෙනො. 121 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.වී.ඩී.ආර්. ඩයස ් මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) වැලිගම, පැලෑන ෙපොකුණුවත්ත, "වාසනා" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි පී.බී. ෙටනිසන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  
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(7) ෙබන්ගමුව, සැනසුම්ෙගොඩ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එස.්බී. 
ලීලාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(8) මාලෙබ්, පිට්ටුගල, කහන්ෙතොට පාර, ෙනො. 130/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි වයි.යූ.එස.් පීරිස ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත. 

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

පිළිගන්වමි.  

(1) මාතෙල්, ෙකොටුෙව්ෙගදර පාර, 23/11 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.එම්.එස.් ෙසේනානායක මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) දඹුල්ල, කණ්ඩලම, ආරෑවුල හංදිය, ෙනො. 177/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.ඩබ්ලිව්. කුමාරසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මාතෙල්, කළුදෑවල, පළමු පටුමග, අංක 51 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එම්.එම්. හාරිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(4) මාතෙල්, අකුරම්ෙබොඩ, මහයායවත්ත, අංක 207 බී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි උදය ජානක හල්ලලුව මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අගාමාත තුමාට පශ්න ෙයොමු කරන අවස්ථාව. 

පළමුවන පශ්නය විමසන්ෙන් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමායි.  
 

ගරු අගාමාත තුමාට ෙයොමු කළ පශ්න 
பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය ඇසීමට අවස්ථාව ලබා 

දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මම ගරු 
අගාමාත තුමාෙගන් පහත සඳහන් පශ්න අහනවා:  

1. ඉන්දියානු ධීවරයන් උතුරු මුහුදු තීරෙය් නීති විෙරෝධි මසුන් 
ඇල්ලීෙම් කටයුතුවල නිරත වන බව දන්නවාද? 

2. ඒ ෙහේතුෙවන් ලාංකීය ධීවරයන්ට ගැටලු රාශියකට මුහුණ 
දීමට සිදුවී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද? 

3. ෙමම ගැටලුව විසඳීම පිළිබඳව ඉන්දියානු රජය සමඟ රාජ 
තාන්තික ෙලස කටයුතු කර තිෙබ්ද? එෙසේ නම් එහිදී එකඟ 
වූ කරුණු කවෙර්ද?  

4. ෙමම ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහා උතුරු මුහුදු තීරෙය් 
කලාප වශෙයන් -ඒ කියන්ෙන් මුහුදු තීරෙය් පෙද්ශ 
වශෙයන් ෙහෝ- දින වශෙයන් ඉන්දියානු ධීවරයන්ට මසුන් 
ඇල්ලීම සඳහා අවසර ලබා දීමට යම් සාකච්ඡාවක් ආරම්භ 
ෙකොට තිෙබ්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ශී ලංකාවට අයත් උතුර හා නැ ෙඟනහිර මුහුදු සීමාවන්හි 

විෙශේෂෙයන්ම කන්කසන්තුෙර් සිට කල්පිටිය දක්වාත්, 
කන්කසන්තුෙර් සිට තිකුණාමලය දක්වාත් වන මුහුදු පෙද්ශයන්හි 
ඉන්දියානු ධීවර ෙටෝලර් යාතා මඟින් නීති විෙරෝධී bottom 
trawling කමයට මසුන් මැරීම සිදු කරනු ලැෙබ්. ශී ලංකා නාවික 
හමුදාෙව් මුර සංචාරක යාතා සහ ෙර්ඩාර් පද්ධතිෙයන් ලබා ගත් 
දත්ත අනුව මාසයකට යාතා දාහක් පමණ ෙමම කියාවලිය සඳහා 
ශී ලංකා මුහුදු තීරයට පැමිෙණනු ලැෙබ්. අප රෙට් මුහුදු සීමාව තුළ 
සිදුවන ෙමම අනවසර ධීවර කටයුතු නිසා උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශයන්හි ජීවත් වන සුළුපන්න ධීවර කාර්මිකයන්ෙග් 
ජීවෙනෝපායට ඉතාම බරපතළ ෙලස ෙමය බලපා ඇති අතර ඔවුන් 
ඉතාම අසරණ තත්ත්වයකට පත්ව ඇත.  

ඉන්දියානු ධීවරයන් විසින් සිදු කරනු ලබන bottom trawling 
පන්න කමෙය්දී මුහුදු පතුෙල් සිටින සියලුම ජීවීන් හා මුහුදු 
පරිසරයට හිතකර සියලු ෙද් විනාශ වන අතර, මත්ස  සම්පත් 
ෙමන්ම ෛජව විවිධත්වයටද ෙමමඟින් සෘජුවම තර්ජනයක් එල්ල 
වී ඇත. ඉන්දියානු ධීවරයන්ෙග් ෙමම අනවසර ධීවර කටයුතු 
පිළිබඳව ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා  විසින් ගරු ඉන්දීය විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත තුමිය සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට ඇති අතර ඊට 
අමතරව ශී ලංකාෙව් නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දියානු නාවික 
හමුදා සහ ඉන්දියානු ෙව රළ ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ 
අර්ධ වාර්ෂිකව, වාර්ෂිකව අන්තර් ජාතික මුහුදු සීමාෙව්දී පවත්වනු 
ලබන සාකච්ඡාව, මාණ්ඩලික කථිකාවත සහ ආරක්ෂා සාකච්ඡා 
තුළදීද ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරනු ලබයි.  

තවද, ඉන්දියානු මධ ම රජය සහ ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන ඇමතිතුමා ඇතුළු ශී ලංකාෙව් නිලධාරින් සහභාගි වන 
ෙදරට ඒකාබද්ධ කමිටු සාකච්ඡා ෙමම මාසෙය්දී නැවතත් ආරම්භ 
කිරීමට නියමිත අතර, එහිදී ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කරනු ඇත. එෙමන්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සුමන්තිරන් 
මැතිතුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද industrial 
bottom trawling කමය සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් කිරීමට 
ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාවද සම්මත වූ අතර, ඒ හා සම්බන්ධ ගැසට් 
නිෙව්දනය පළ කිරීමට ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
ඇමතිතුමා විසින් කටයුතු කරනු ඇත. ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන ඇමතිතුමා විසින් ඉන්දීය ධීවර යාතා සඳහා ෙමරට මුහුදු 
තීරය තුළ මසුන් ඇල්ලීමට අවසර ලබා දීමක් සිදු කර ෙනොමැති 
අතර, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
ෙයෝජිත පනත් අනුව ෙමරට මුහුදු සීමාව තුළ අනවසර හා නීති 
විෙරෝධී මසුන් ඇල්ලීෙම්දී රුපියල් මිලියන එකහමාෙර් සිට 
රුපියල් මිලියන පහෙළොව දක්වා දඩයකට යටත් කිරීමට 
අවකාශය ලැෙබනු ඇත. 

ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙහොයා ගන්නත් අපි සාකච්ඡා 
කරනවා. අෙප් විසඳුම අනුව  bottom trawling කමයට ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක යම් කිසි කාල සීමාවක් තුළ නවත්වන්න 
ඕනෑ කියලා තිෙබනවා. ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකත්, 
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ඒ සම්බන්ධව ගන්නා පියවර පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කර ෙගන 
යනවා. ෙදපැත්ෙතන්ම බලන්ෙන් ෙම් වැඩ කටයුත්ත ඉක්මනින් 
අවසන් කරන්නයි. තමිල්නාඩු පාන්තෙය් ඡන්දය නිසා මාස 
කිහිපයක් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න බැරි වුණා. දැන් ඒ ඡන්දය 
ඉවරයි. අලුත් ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ ඇමතිවරයා සමඟත් 
සාකච්ඡා කරන්න අපට සිදු ෙවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා වට 

කිහිපයක් පවත්වා තිෙබනවා. කමිටු ගණනාවක් පිහිටුවලා 
තිෙබනවා. විවිධ වර්ගෙය් තීන්දු අරෙගන තිෙබනවා. 

ගරු අගමාත තුමනි, ෙම් වනවිටත් එම පෙද්ශවල ධීවර 
ජනතාවෙග් ජීවිකාව මුළුමනින්ම විනාශයට පත් කරමින් සහ මුහුදු 
පත්ෙල් තිෙබන සම්පත් පවා විනාශ කරමින් ෙම් කියාවලිය 
සිදුෙවමින් පවතිනවා. අපි  ෙකොපමණ සාකච්ඡා කළත්, අදත් ෙමය 
සිද්ධ ෙවමින් පවතින ෙදයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. නිල 
වශෙයන් අවසන් එකඟතාව ෙනොවුණත්, ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා 
උතුෙර් පැවති සාකච්ඡාවලදී පකාශ කර තිෙබනවා, ෙමම පශ්නය 
නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා  එක්ෙකෝ ඉන්දියානු ධීවරයන්ට 
මාළු ඇල්ලීමට  යම් කලාපයක් ලබා දීමට ෙහෝ ඉන්දියානු 
ධීවරයන්ට මාළු ඇල්ලීමට යම් නිශ්චිත දින ගණනක්  ලබා දිය 
යුතුයි කියලා. ඒ කාරණය  4 වන පශ්නය හැටියට මම අහනවා. 

ගරු අගමාත තුමනි,  ඉන්දියානු ධීවරයන්ට මාළු ඇල්ලීම 
සඳහා කලාප වශෙයන් ලබා දීෙම් ෙහෝ  දින වශෙයන් ලබා දීෙම් 
යම් තීරණයකට ෙහෝ සාකච්ඡාවකට ආණ්ඩුවක් හැටියට පැමිණ 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ පිළිබඳව අපි තවම  ස්ථිර නිගමනයක් කරලා නැහැ. ෙම් 

කාරණය පිළිබඳව උතුෙර් ධීවර ජනතාව සමඟ  සාකච්ඡා 
කරන්නත්, ඉන්දීය ධීවරයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්නත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මම හිතන විධියට ෙයෝජනා කිහිපයක්  
ලංකාව පැත්ෙතන් කර   තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙවනම කලාපයක් 
ෙවන් කරනවාද එෙහම නැත්නම් දින කිහිපයක් ෙදනවාද කියන 
එකයි. සමහර ෙයෝජනා ඉන්දියාව පැත්ෙතන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
සමහර ඒවා අෙප් පැත්ෙතන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි bottom 
trawling කමය  අවසන් කරන්න ඕනෑ. අපි ඒ ස්ථාවරෙය් තමයි 
ඉන්ෙන්. ඒ සඳහා අපි කියාත්මක වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණය ගැන තමයි දැන් සාකච්ඡා කර ෙගන යන්ෙන්. 
ෙකොෙහොම වුණත් අපි කරන කටයුත්තකට උතුෙර් අෙප් 
ධීවරයන්ෙග් එකඟත්වය ලබා ගන්න තිෙබනවා. ඉන්දියානු 
ධීවරයන්ට ෙමහාට ඇවිල්ලා තමන් කැමැති විධියට මාළු ඇල්ලීෙම් 
අයිතිය අපි ෙදන්ෙන් නැහැ, අපිට ෙදන්නත් බැහැ. දැනට මම 
හිතන්ෙන් ඒ ෙල්කම්තුමාෙගනුත්, ධීවර අමාත ාංශෙයනුත්, පළාත් 
සභා ඇමතිවරයාෙගනුත් විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් තවම ඒ එකක් ගැනවත් එකඟත්වයකට පැමිණ  
නැහැ. අපි කියලා තිෙබන්ෙන් ෙම්ක ෙම් අවුරුද්ද තුළදී අවසන් 
කරන්නට පියවර ගනිමු කියලායි. ෙමොකද, ෙම්ක මීට වඩා  
ඇදෙගන යන්නට බැහැ. ඒක අපි පිළිෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අගමැතිතුමනි, කවර තීරණයකට, සාකච්ඡාවකට එළඹුණත් 

අෙප් රෙට් මුහුදු සීමාව අෙප් රෙට් ධීවර කර්මාන්තය සඳහා 
තිෙබන වැදගත්ම සම්පතයි. ඒ සම්පත ෙබදා ගැනීම සඳහා 
තීරණයකට එළඹීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් හැකියාවක් 
තිෙබනවා කියලා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් සම්පත 
ඉන්දියානු රජයත් සමඟ අපි ෙබදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එක එක 
අයෙග් ඔළුවල ඒ ෙයෝජනා තිබුණාට, ෙම් රෙට් එවැනි 
ෙයෝජනාවක් නම් සාර්ථක වීමට  ඉඩ කඩ ලබා ෙනොදිය යුතුයි. 

ගරු අගමැතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙගන් අහන පශ්නෙය්දී පැන 
නඟින්ෙන් ෙමයයි. ආම්පන්න කමය එක ගැටලුවක්. නමුත් 
ආම්පන්න කමයට වඩා පධාන ගැටලුව තමයි අපට හිමි මුහුදු 
තීරෙය් ධීවර සම්පත විනාශ කරමින් අත් පත් කර ගැනීම. ඒක නීති 
විෙරෝධී කියාවක්. නීති විෙරෝධී කියාවක් වාෙග්ම ඒ නීති විෙරෝධී 
කියාව වන්ෙන් ඉතාමත්ම විනාශකාරී ආම්පන්න කමයක්. එම 
නිසා ආම්පන්න කමය පිළිබඳව එකඟතාවකට පැමිණීම විතරක් 
පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් නීති විෙරෝධී කියාමාර්ගය නතර 
කළ යුතුයි කියන එක තමයි අප විසින් ගත යුතු තීරණය කියලා 
අපි විශ්වාස කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය වර්ධනය කර 
ගැනීමට උතුරට ෙවන කර්මාන්ත ගිෙය් නැහැ. 2009 සිට ෙම් 
දක්වා උතුරට කර්මාන්තයක් ගිෙය් නැහැ, ෙවන ෙයෝජනාවන් 
ගිෙය් නැහැ. ඔවුන්ට තිබුණු එකම සම්පත මුහුදු සම්පත. ඒ 
සම්පෙතන් තමයි තමන්ෙග් ජීවිකාව සකස් කර ගන්ෙන්. එම නිසා 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු ෙකොට -තමිල්නාඩුෙව් මැතිවරණය ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් කාරණයක් ගරු අගමැතිතුමනි. ෙම්ක අෙප් 
පශ්නයක්.- අෙප් පශ්නය විසඳීම සඳහා මීට වඩා ෙව්ගවත්ව 
කටයුතු කිරීම සඳහා ඔබතුමා අනුගමනය කරන කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි දැනට අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන ධීවර ෙබෝට්ටු ආපහු 

යවන්ෙන් නැහැ. මම හිතන්ෙන් දැනට ධීවර ෙබෝට්ටු 130ක් ෙහෝ 
140ක් අෙප් අත් අඩංගුෙව් තිෙබනවා කියලායි. 

ඒවා ආපසු ෙදන්න කිසිම අදහසක් නැහැ. ඕනෑම රටක 
සාමාන ෙයන් කරන්ෙන් ධීවරයින් සමඟ ෙබෝට්ටුත් අත් අඩංගුවට 
ගන්න එකයි. සමහර රටවල ධීවරයින් සහ ෙබෝට්ටු ආපසු එවනවා. 
ලංකාෙව් කරන්ෙන් ධීවරයින් පමණක් ආපසු යවන එකයි. 
ෙබෝට්ටු අපි තියාෙගන ඉන්නවා. අෙපන් අහලා තිෙබනවා, ධීවර 
ෙබෝට්ටු ආපසු ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි කියනවා, "ධීවර 
ෙබෝට්ටු ෙදන්න බැහැ. ඕනෑ නම් ධීවරයින් පමණක් ආපසු 
එවන්නම්" කියලා. ෙම්කත් ෙම් පශ්නය විසඳන්න එක අන්දමකින් 
අපි ගන්නා පියවරක්. ඒත් ෙම්ක අවසන් කරන්න ඕනෑ.  එහිදී 
අෙනකුත් පැතිවලින් අපට විවිධ අදහස් එනෙකොට  ඒවාත් ඉදිරිපත් 
කරලා ධීවරයින්ෙග් පතිචාර ලබා ගන්නයි අපට තිෙබන්ෙන්. 
කැමැති නම් කැමැතියි කියන්න පුළුවන්. අකැමැතියි නම් 
අකැමැතියි කියන්න පුළුවන්. අන්තිමට බලන්ෙන්, උතුෙර් 
ධීවරයිනුත් කැමැති වන යම් කිසි ක මෙව්දයක් කියාත්මක 
කරන්නයි. ඒ ෙගොල්ලන් විරුද්ධ වුෙණොත් අපට ෙම්ක කරන්න 
බැහැ ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙමතැන තිෙබන්ෙන්, එක 

ධීවරයකු  මඟ වැරදීමකින්  සීමා මායිම් පැනලා ඇවිත් මාළු 
ඇල්ලීමක් ෙනොෙවයි. ෙටෝලර් යාතා විශාල පමාණයක් ෙව්ගවත්ව 
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කඩා පැනලා, මත්ස  සම්පත පැහැර ගැනීමකුයි ෙමතැන සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. එෙහේ ඉන්න අෙප් නාවික හමුදාෙව් පමාණය කිසි 
ෙසේත්ම පමාණවත් නැහැ, එම ෙටෝලර් යාතා සියල්ල අත් 
අඩංගුවට ගන්න. එෙහම නම් ෙවඩි තැබීමක් සමඟ යුද්ධයක් 
ආරම්භ කරන්න ෙවනවා. ඒ එන ෙටෝලර් යාතා පමාණයත්, 
ඒවාෙය් ෙව්ගයත්,  ඔවුන් කරන මහා විනාශය සහ පැහැර ගැනීමත් 
එක්ක බලනෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම එතැනින් තමයි ඒක ෙකළවර 
වන්ෙන්. ඒ නිසා ඉඳ හිට ෙබෝට්ටුවක්, ෙදකක් අත් අඩංගුවට 
ගැනීෙමන් ෙම්ක විස ෙඳන්ෙන් නැහැ.  

අපි දන්නවා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයම 
ඉන්දියාවටත් පාකිස්තානෙය් මුහුදු තීරයත් එක්ක  පැන නැඟුණු 
බව. හැබැයි, ඒ ෙවලාෙව් ඉන්දියාව මුහුදු තීරෙය් කිෙලෝමීටර 
පහක area එකක් නම් කර  ඒ මුහුදු තීරෙයන් එහාට ඉන්දියානු 
ධීවරයන්ට යන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් මාළු අල්ලන හැම 
ධීවර යාතාවක්ම ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා බලාගන්න පුළුවන් 
උපකරණ සවි කර තිෙබනවා.  ඉන්දියානු ෙවරළ ආරක්ෂක 
හමුදාව විෙශේෂ මැදිහත් වීමක් කරනවා, පාකිස්තානු මුහුදු තීරයට 
ඉන්දියානු ධීවරයන් යාම වැළැක්වීමට. ඒක කරන්ෙන් 
පාකිස්තානෙයන්ම ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් මුහුදු තීරය ආරක්ෂා කර 
ගැනීම සඳහා පාකිස්තානයට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන අතර, 
ඉන්දියානු ෙවරළ ආරක්ෂක හමුදාව තමන්ෙග් ධීවරයන් 
පාකිස්තානු මුහුදු කලාපයට යාම වළක්වා ගැනීම ෙවනුෙවන් විවිධ 
උපකම අනුගමනය කරනවා. පාකිස්තානයට එවැනි පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරන ඉන්දියාව, ලංකාවට ෙමවැනි පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරන්න ෙහේතුව කවෙර්ද කියලා ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට කියන්න පුළුවන් ලංකා ආණ්ඩුව ගැන විතරයි. [බාධා 

කිරීමක්] යටෙවලා නැහැ. ෙම් කලාපය පාකිස්තානයට වඩා 
ෙවනස්. ෙමොකද, සාම්පදායිකව හා ෙඵතිහාසිකව ෙදපැත්ෙත්ම 
ඉන්න අය ෙපෝක් සමුද සන්ධියට ආසන්න මුහුෙද් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයදිලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ෙටෝලර් යාතා  
තිබුෙණ් නැහැ; විශාල ෙබෝට්ටු තිබුෙණ් නැහැ. ඒ පැත්ෙත් ඉන්න 
අය ෙම් පැත්තට ආවා, ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න අය ඒ පැත්තට ගියා. 
1983ට කලින් ෙම් පැත්ෙත් අයෙග් දරුවන් ඒ පැත්ෙත් සිටියා, ඒ 
පැත්ෙත් ඉන්න අයෙග් ගැහැනු ෙම් පැත්ෙත් සිටියා. අන්න එවැනි 
සම්බන්ධයක් තමයි තිබුෙණ්. දැන් තත්ත්වය ෙවනස්. නවීකරණය 
නිසා විශාල ෙබෝට්ටු අරෙගන අෙප් මුහුදු සීමාවට කඩා පනින එක 
පශ්නයක්. 

ඒ අතරතුෙර්දී කච්චතීව් ගිවිසුම එනෙකොට ඉන්දියානු 
ධීවරයන්ෙග් සමහර අයිතිවාසිකම් අපි පිළිෙගන තිෙබනවා. නමුත් 
දැන් ෙම් තත්ත්වය නවත්වන්න ඕනෑ. දැන් ෙදපැත්ෙත්ම අය 
පිළිෙගන තිෙබනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් යුද්ධයකට යන්න බැහැ 
කියලා. ෙම් අවුරුද්ද තුළදී විසඳුමක් අරගන්න කියා කරන නිසා 
මම කරුණු ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ වුණත් මම දන්නවා, 
දැනට ෙහොඳ සාකච්ඡාවක් සිදු ෙවනවා කියලා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව වැදගත් පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම වැදගත් පශ්නයක්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න තුනයි අහන්න අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්. තව 

පශ්නයක් ඇහුෙවොත් ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න ගරු අගමැතිතුමා 
කැමැතිද? 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කමක් නැහැ. "කවුද ළමයි, කවුද ගැහැනු" කියලා අහන්න 

එපා. අෙනක් පශ්නවලට මම පිළිතුරු ෙදන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙම් පශ්නෙයන් අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

එම ෙටෝලර් යාතාවලින් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් බිරින්දෑවරු ෙහෝ 
කාන්තාවන් බලන්න එනවා නම් අපට පශ්නයක් නැහැ ගරු 
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] ඔවුන් එන්ෙන් අෙප් සම්පත 
සූරාකන්න. හැබැයි, දැන් තිෙබන පශ්නය ගත්ෙතොත් ලංකාව හා 
ඉන්දියාව අතර තිෙබන ෙඵතිහාසික සබඳතාවට වඩා ඉන්දියාව 
සහ පාකිස්තානය අතර තිෙබන ෙඵතිහාසික සබඳතාව වැඩියි. මහා 
භාරතෙයන් පාකිස්තානය ෙවන්ෙවලා අවුරුදු 60යි. ඒ නිසා 
ඔවුන්ට අපටත් වඩා දිගු ෙඵතිහාසික සබඳතාවක් තිෙබන්ෙන්. දිගු 
ෙඵතිහාසික සබඳතාවක් කියන්ෙන්, මෑත කාලය දක්වාම එන 
ෙඵතිහාසික සබඳතාවක් තිෙබනවා. එවැනි සබඳතාවක් තිබියදීත් 
ඉන්දියානු රජය පාකිස්තානු මුහුදු තීරයට තමන්ෙග් ධීවරයන් යෑම 
වැළැක්වීම සඳහා GPS උපකරණ සවි කරමින්, සෑම ෙබෝට්ටුවක්ම 
නිරීක්ෂණය කරන තත්ත්වයක් ඇති කර තිබියදී අෙප් මුහුදු 
තීරෙය්දී පමණක් අෙප් සම්පත පැහැර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ඉඩ 
කඩ ලබා දීෙමන් ෙපෙනන්ෙන් ෙම් භූ ෙද්ශපාලනෙය් යම් 
සැලකිය යුතු බලපෑමක් හා සබඳතාවක් ඒ පිළිබඳව තිෙබන බවයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ ගරු මන්තීතුමනි, මම එයට එකඟ වන්ෙන් නැහැ. 

ඉන්දියාවයි, පාකිස්තානයයි අතර ෙඵතිහාසික සබඳතාවක් 
තිෙබනවා කිව්වාට,  ඒ පැත්ෙත් ඉන්න මුස්ලිම් මිනිසුන් 
ඉන්දියාවට ගියත්, ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න හින්දු මිනිසුන් 
පාකිස්තානයට ගියත් දැන් පශ්න ගණනාවක්  තිෙබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැන සිදු වුෙණ් ෙම්කයි. ෙම් ෙපෝක් 
සමුද සන්ධිය ෙදපැත්ෙත්ම හිටපු ධීවර ජනතාව පෘතුගීසීන් ආවාම 
කෙතෝලිකයන් බවට පත් වුණා. එහි අවට මුසල්ිම් අය සිටියා, 
ෙමෙහේ හිටියා හින්දු අය. ෙම් කෙතෝලික සම්බන්ධතාව හැදුෙණ් 
එෙහමයි. එකම පල්ලිෙය් ඔවුන්ෙග් තිෙබන සම්බන්ධතාව අනුව 
තමයි එෙහම තත්ත්වයක්  ඇති වුෙණ්. තිබුණ තත්ත්වයට වඩා 
ෙවනසක් වුෙණ්, ෙම් යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව අලුෙතන් 
මිනිසුන් ඇවිල්ලා trawlers අරෙගන විශාල business  එකක් 
කරන්න බැලුවා, සාම්පදායක අයිතිය තුළින් රිංගලා ඇවිත්. ඒ 
සාම්පදායක අයිතිය ෙවන එකක්. ඒක අපි දන්නවා. ෙම් තත්ත්වය 
අපට පිළිගන්න බැහැ. අපි දැන් ෙම් ෙවනුෙවන් කියාත්මක 
කරන්නයි හදන්ෙන්.  යුද්ධයක් නැතිව අපට ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගන්න ඕනෑ නිසා සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. මම හිතන්ෙන්, යම් 
කිසි සාර්ථක විසඳුමක් අපට ෙම් සඳහා ෙසොයා ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි. අපි කිව්වා, ෙම් පශ්නය අපට තියා ෙගන ඉන්න බැහැ 
කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත තුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා පශ්නය 
ඉදිරිපත් කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඉන්දියාෙව් හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල් කලාම් මැතිතුමාෙග් 

නෑදෑෙයෝ ඉන්ෙන් පුත්ත ලෙමයි, මන්නාරම පැත්ෙතයි.  
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙබෝට්ටුෙවන්ද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. ඒ අය ෙබෝට්ටුෙවන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට මට ඉඩ 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් ස්තුතියි.  

පසු ගිය දිනවල ජල ගැලීෙම් විපත්, නාය යාෙම් විපත් සහ යුද 
අවි පිපිරීෙම් විපත් නිසා හානියට පත් වූ බඩු භාණ්ඩ, ෙද්පළ, 
නිවාස සඳහා රජය ලබා දීමට ෙපොෙරොන්දු වූ සහන එනම්, බඩු 
භාණ්ඩ සඳහා මුදල්, නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා මුදල්, 
අනතුරුදායක බෑවුම්වල ඇති නිවාස සඳහා විකල්ප ඉඩම් ෙම් වන 
තුරුත් එකී විපතට පත් වැසියන් හට ලබාදී ෙනොමැති අතර, සුළු 
පිරිසකට පමණක් විනාශ වූ බඩු භාණ්ඩ සඳහා පමණක් යම් 
මුදලක් ලබා දී ඇති බවට වැසියන් අපට පැමිණිලි කර ඇත. ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් පිළිතුර කුමක්ද? 

ෙම් පිළිබඳ උදාහරණ වශෙයන් අංෙගොඩ, ෙගොඩැල්ල මාවත 
සහ කඩුෙවල ෙවෙල්හංදිය යන පෙද්ශවල වාසය කරන පවුල් 
එක්දහසකට වැඩි පිරිසක් ෙමහිලා සඳහන් කරමි. ෙම් වන තුරු 
ඔවුන්ට බඩු භාණ්ඩ සම්බන්ධෙයන්වත්, අත්තිකාරම් වශෙයන්වත් 
කිසිදු ෙදයක් ලබා දී නැති බව ඔවුන් පවසනවා. ගරු 
අගාමාත තුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමා කියන්ෙන් කුමක්ද? 

තවද, නාය යාමට හා නාය යාෙම් අනතුරට ලක් වූ කෑගල්ල හා 
රත්නපුර දිස්තික්කවල එම ජනයා වර්ෂාව නැවතීමත් සමඟ එකී 
අනතුරුදායක නිවාසස්ථානවලට ආපසු ෙගොස් ඇත. නැවත තද 
වර්ෂාවක් ඇති වුවෙහොත් ෙමම පවුල් නැවතත් භීතියට පත්ව 
ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යා යුතුය. රත්නපුර දිස්තික් ආපදා කමිටුව 
ෙමම පවුල් සඳහා දීමට විකල්ප ඉඩම් හඳුනාෙගන ඇති බව අපට 
දන්වා තිබුණත්, එම ඉඩම්වල භුක්තිය රජයට ගැනීම 
ෙනොෙකෙරමින් ඇත. ඉහත කී සහන කටයුතු රජය ෙපොෙරොන්දු වූ 
පරිදි එකී විපතට පත් වූ මිනිසුන්ට ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද?  

ගරු අගමැතිතුමනි, ෙමම පශන්වලට ඔබතුමාෙග් පිළිතුර 
අවශ යි.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පසු ගිය දිනවල බලපෑ ගංවතුර හා නාය යාම් ආපදා තත්ත්වය 

ෙහේතුෙවන් විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට අවශ  
උපෙදස්, මාර්ෙගෝපෙද්ශ හා ආකෘති පත යන සියල්ලම දිස්තික් 
ෙල්කම්වරු ෙවත ලබා දී ඇත. එම උපෙදස් අනුව හානියට පත් වූ 
නිවාස, බඩු භාණ්ඩ ඇතුළු ෙද්පළ සඳහා සහන සැලැස්වීමට අවශ  

පතිපාදන ඒ ඒ දිසත්ික්කවල ෙල්කම්වරු විසින් ඉල්ලා ඇති අතර, 
පහත පරිදි එක් එක් දිස්තික්කයන් සඳහා ෙම් වන විට පතිපාදන 
ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. 

 

ෙකොළඹ දිස්තික්කයට රුපියල් මිලියන 109යි. 

ගම්පහ දිස්තික්කයට රුපියල් මිලියන 152යි. 

පුත්තලම දිස්තික්කයට රුපියල් මිලියන 9යි. 

කෑගල්ල දිස්තික්කයට රුපියල් මිලියන 20යි.  

රත්නපුරය දිස්තික්කයට රුපියල් මිලියන 4යි. 

කළුතර දිස්තික්කයට රුපියල් මිලියන 6යි. 

මීට අමතරව විවිධ ආධාර සෘජුවම ලබා දී ඇත. 

කෑගල්ල හා රත්නපුර දිස්තික්කවල නාය යාෙමන් හා 
ගංවතුෙරන් විපතට පත් ජනතාවට නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා විකල්ප 
ඉඩම් හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා පවරා ගැනීමට අවශ  කටයුතු සිදු 
කරමින් පවතින අතර, තාවකාලික විසඳුමක් ෙලස විපතට පත් 
ජනතාව කූඩාරම් සහ තාවකාලික රැඳවුම් මධ ස්ථානවල පදිංචි 
කර ඇත.  

විකල්ප ඉඩම් ෙසොයා ගැනීෙම්දී පශ්නයක් තිෙබනවා. සමහර 
ඉඩම් ෙපෞද්ගලික වතු සමාගම්වලින් ලබා ගන්න තිබුණා. ඒ සඳහා 
සමහර තැන්වල ෙසේවය කරන පිරිසෙග් විරුද්ධත්වයක් තිබුණා. ඒ 
වැඩ කටයුතු ශීඝෙයන් අවසන් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. පශ්න සහිත ඉඩම් ලබා දීලා ෙම් ෙගොල්ලන් ෙගන ගිහිල්ලා 
අනතුරුදායක තත්ත්වයක තබාෙගන ඉන්න අපිත් කැමැති නැහැ. 

ඒ එක්කම කැලණි ගං මිටියාවෙත් අයට මුදල් ෙගවා ෙගන 
යනවා. ෙම් පිළිබඳව මම කථා කළා. කඩුෙවල අයට ෙගවිය යුතු 
ඉතිරි මුදල් ටික අද ෙහට වනෙකොට ෙගවා අවසන් කරනවා කියලා 
දැනුම් දීලා තිබුණා. හංවැල්ල, කඩුෙවල පෙද්ශවල සමහර අයටත් 
විකල්ප ස්ථාන ලබා ෙදන්න තිෙබනවා. බස්නාහිර පළාෙත් 
විකල්ප ස්ථාන ලබා ගන්නත් දැන් අපි කියා කරෙගන යනවා. 
හැබැයි, ඒකට ටිකක් කල් යයි. ෙමොකද, අලුත් බිම් ෙසොයා ෙගන 
ඒවා අත් පත් කර ගන්න ඕනෑ නිසා.  

එෙමන්ම සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් අවි ගබඩාව පිපිරීම 
ෙහේතුෙවන් හානියට පත් නිවාස හා ව ාපාරික ස්ථාන සඳහා 
රුපියල් 50,000 බැගින් දීමනා ෙගවීම සඳහා ෙම් වන විට රුපියල් 
මිලියන 18ක් ෙකොළඹ දිස්තික් කාර්යාලයට ලබා දී ඇත. එම 
පතිපාදනවලින් නිවාස 276ක් හා ව ාපාරික ස්ථාන 52ක් සඳහා 
රුපියල් 50,000 බැගින් දීමනා ලබාදී ඇත. ෙම් පිළිබඳව දැන් වන්දි 
ෙගවන්න ඇස්තෙම්න්තුව ලැබිලා තිෙබනවා. සමහර අය ඒ 
ඇස්තෙම්න්තු මුදලින් සෑහීමට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳව ගත යුතු කියා මාර්ග දැන් සකස් කර ෙගන යනවා. ඒ ඒ 
පෙද්ශවල පශ්න තිෙබනවා නම්, ඒ විෙශේෂ පශ්න අෙප් ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න කියලා මම 
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. මම හිතන විධියට දැනට ශීඝෙයන් 
ෙම් පශ්න විසඳන්න එතුමා කියාත්මක ෙවනවා. එතුමා ෙම් හැම 
පළාතක් සම්බන්ධෙයන්ම ගත යුතු පියවර ෙමොකක්ද කියලා 
හඳුනා ෙගනයි තිෙබන්ෙන් 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ශීඝෙයන්" කියන වචනයට සාෙප්ක්ෂ 

අර්ථයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට දුම්රියක් දුම්රිය 
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ෙපොළ ඇතුෙළේ පැයට සැතපුම් 10ක ෙව්ගෙයන් ගියත් ඒක 
ශීඝෙයන් යනවා කියලා කියනවා. ඒ නිසා ෙම් "ශීඝෙයන්" කියන 
වචනයට යම් කාල පරාසයක නියමයක් අවශ ව තිෙබනවා. ඒ 
කාල පරාසය නියමය කිරීමට නම්, අගමැතිතුමන්ට සැලකිය යුතු 
සැලැස්මක් ෙම් ෙවනුෙවන් දමන්නත්, සැලකිය යුතු නිලධාරි 
පිරිසක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙයොදවන්නත්, සිද්ධ ෙවනවා. ඒ අනුව 
පධානම කාරණය වන්ෙන් විකල්ප ඉඩම් ලබා ගැනීමයි.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා කියන ආකාරයට විකල්ප ඉඩම් 
ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම් කියාවලිය හරහා 
අපි ගමන් කරනවා නම්, ඒකට ගතවන කාලය ෙකොයි තරම් ශීඝ ද 
කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ඒ මිනිස්සු එෙතක් කල් කූඩාරම්වල 
ඉන්නද, නැත්නම් අනතුරුදායක බෑවුම්වල ඉන්නද? ඉඩම් අත් පත් 
කර ගැනීෙම් පනෙත් එක වගන්තියක් තිෙබනවා, වහාම බුක්තිය 
ලබා ගත හැකි. අන්න ඒ වගන්තිය යටෙත් වහාම බුක්තිය ලබා 
ෙගන අවශ  කටයුතු ආරම්භ කරන්න. මිනිසුන්ට නිවාස හදලා 
ෙදන්න ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා පුලපුලා බලා ෙගන ඉන්නවා. 
ඒ කටයුතු එතුමාට භාර කරලා, ඒ අතරතුර පවරා ගැනීෙම් 
කියාවලිය කර ෙගන යාම ගැන ඔබතුමාෙග් අදහස කුමක්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙපෞද්ගලික වැවිලි සමාගම් සතුව තිෙබන ඉඩම් අත් පත් කර 

ගැනීෙම්දී සම්පූර්ණෙයන්ම ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම් පනතට 
අනුවම කියා කරන්න උවමනා නැහැ. ඒවාෙය් තිෙබන කාර්යාල, 
සමහර විට ඒවාෙය් තිෙබන ෙගොඩනැඟිලි ඉවත් කරන්න, ඒවා 
මැනලා ෙදන්න කල් ගත ෙවනවා. ඒ කටයුතු කියාත්මක කර 
ෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ඉඩම් ටික හඳුනා ගන්න 
තිෙබනවා. ෙදන්න තිෙබන මුදල් ඔක්ෙකෝම දැන් දීලා ඉවරයි. 
මූල මය වැඩ කටයුතු ටික අපි විගහට කළා. එෙහත් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් ෙකොෙළොන්නාව, කඩුෙවල සහ අවිස්සාෙව්ල්ල යන 
පෙද්ශවල ඉඩම් හඳුනා ෙගන ඒ කටයුතු කියාත්මක කරන්න ටික 
කලක් ගත ෙවනවා. එෙහත් අවුරුදු ගණන් ගත ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අපි ඒකට උවමනා කරන විසඳුම් ලබා ෙදනවා. සමහර අය 
ෙකොෙහොමත් තමන්ෙග් නෑදෑ හිතවතුන් එක්ක ඉන්නවා. සමහර 
අය ආපසු යට ෙවන තැන්වලට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එෙහත් අපි 
කියලා තිෙබනවා, එතැනින් ඉවත් ෙවන්න ෙවයි කියලා. සමහර 
අය තවම ඒ කූඩාරම් යට ඉන්නවා. ඒ කූඩාරම් යට ඉන්න සංඛ ාව 
අඩු ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙදවැනි 

අතුරු පශ්නය අසන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අගාමාත තුමා මම අහපු පශ්නයට ෙකළින්ම ඉලක්කගත 

කරලා පිළිතුරු දුන්ෙන් නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව්, 
"ශීඝෙයන්" කියන කාලයට ෙකොච්චර කාලයක් යනවාද කියලායි. 
ඔබතුමා ඒකට ඍණ වශෙයන් පිළිතුරු දුන්ෙන්, "අවුරුදු ගණනක් 
යන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒ උත්තරය මෙග් පශ්නය මඟ හැරීමක් 
බවයි මට ෙපෙනන්ෙන්.  

ගරු අගමැතිතුමනි, පධාන වශෙයන් වතු ඉඩම්  තිෙබන්ෙන් 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය්. ඒවාෙය් පරම අයිතිය තිෙබන්ෙන් 

ආණ්ඩුවට. ඒ වතුවල රන් ෙකොටස් අයිතිය - golden share - 
ඇත්ෙත් ආණ්ඩුවට බැවින්, ආණ්ඩුවට ඒවාෙය් භුක්තිය ලබා 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ බලයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඔවුන්ෙග් මතු පිට තිෙබන වැවිල්ලට දිය හැකි වන්දිය කුමක්ද 
කියන එක ගැන තක්ෙසේරුවක් කරමින්, ඒ ඉඩම්වල භුක්තිය 
ගැනීමට රජයට කියා කිරීමට හැකි අතර, ෙපෞද්ගලික ඉඩමක 
අත්පත් කර ගැනීමක් අවශ  වුණත්, වහාම භුක්තිය පවරා 
ගැනීෙම් විෙශේෂ වගන්තිය යටෙත් පවරා ගැනීමට පුළුවන්. 
ඔබතුමා ඒ සඳහා කියා කරනවාද කියලායි මම අහන්ෙන්.  ෙම් 
මිනිසුන් ෙකොච්චර කාලයක් ෙම් විධියට ඉන්නද? නෑදෑ ෙගවල්වල 
ෙකොච්චර කාලයක් ඉන්නද? කූඩාරම්වල ෙකොච්චර කාලයක් 
ඉන්නද? ඒ අවශ  විකල්ප ඉඩම් හඳුනා ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. දැන් 
තිෙබන්ෙන් ඒවාෙය් භුක්තිය ගැනීමයි. ෙම් සඳහා ඔබතුමා විෙශේෂ 
කියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි කියා මා හිතනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම 
ඔබතුමාෙගන් උත්තරයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු එක අනුවයි, මමත් පිළිතුරු 

දුන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික වැවිලි සමාගම්වල ඉඩම් පවරාගන්න ඇත්ත 
වශෙයන්ම අපට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් නීතිය යටෙත් කියා 
කරන්න වුවමනා නැහැ. රජයට අයිති වතු තමයි, ෙපෞද්ගලික 
වැවිලි සමාගම්වලට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා හඳුනා ගන්න, සමහර 
විට ඒ තැන්වල  තිෙබන ෙවනත් ෙගොඩනැගිලි  ඉවත් කරවා ගන්න 
ටිකක් කල් යනවා.  

ෙම් වතු අරෙගන ෙකොටස් හැටියට ෙබදලා, එක් එක් 
පුද්ගලයන්ට ෙදන්න තිෙබනවා. ඉඩම් හඳුනා ගත් පමණින් ෙම් 
කටයුත්ත අවසන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉතුරු වැඩ ටික අපි කරෙගන 
යනවා. අනික, ෙකොළඹ  රජෙය් වතු නැහැ. ෙකොළඹට ඉඩම් 
ෙහොයන්න ෙවන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික ඉඩම්වලින්.    

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කලුඅග්ගල, - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ අයට ඕනෑ තමන් හිටපු තැනයි. ඒ අයට ඕනෑ කලුඅග්ගල 

ඉඩම් ෙනොෙවයි. ෙකොෙළොන්නාෙව් ඉන්න මිනිස්සු කලුඅග්ගලට 
යවන්න බැහැ. මමයි, ඇමතිවරු ගණනාවකුයි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
මන්තීවරු ගණනාවකුයි ෙකොළඹ දිස්තික්කය තමයි නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන්. ෙද්ශපාලන පක්ෂ වශෙයන් පශ්නයක් ෙනොවන විධියට 
පුළුවන් තරම් විගහට අපි ෙම් කටයුත්ත කරනවා. ෙම් අවස්ථාව 
වන ෙකොට අවශ  සල්ලි ලැබිලා තිෙබනවා. වැඩ කටයුත්ත කර 
ගන්න තමයි අපට අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවසාන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙකොස්ගම සාලාව කඳවුෙර් සිදු වුණු පිපිරුම නිසා හානියට පත් 

වූ නිවැසියන් 800ක් පමණ ඉන්නවා, මෙග් වාර්තා අනුව. රුපියල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

50,000 මූලික අත්තිකාරම් සහිත ෙචක්පත් දැනට ඒ 300 
ෙදෙනකුට පමණ දීලා තිෙබනවා. අනික් අයෙග් ෙචක්පත් ලියලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒවා නිකුත් කරන්ෙන් නැහැ, මුදල් නැහැ 
කියලා. ඔබතුමාෙග් දැනගැනීම පිණිසයි මම ෙම් කාරණය 
කියන්ෙන්.  මුදල් නැහැ කියලා ඒ  ලියපු ෙචක්පත් නිකුත් 
කරන්ෙන් නැතිව, -   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙපොඩ්ඩක් ඔෙහොම ඉන්න. ඔබතුමා අගමැතිතුමා වුණාට, 

එෙහම බැහැ ෙන්.  

ඒ ෙචක්පත් නිකුත් ෙනොකර තියාෙගන ඉන්නවා. මම වැරැදි 
නම්, මම වැරැදි බව ඔබතුමා කියන්න. මම ගිහිල්ලා ෙම් ගැන 
ෙහොයා බැලුවා. මට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුවයි මම කථා 
කරන්ෙන්. ඒ ඉරි තැලී ගිය බිත්ති මත විගවිගහට වහලවල් හදලා 
ෙම් පශ්නය ෙබ්රන්න පුළුවන්ද කියලායි මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්ෙන්. අංෙගොඩ, ෙගොඩැල්ල පෙද්ශය සහ කඩුෙවල 
ෙවෙල්හංන්දිය යන පෙද්ශ නිශ්චිත පෙද්ශ වශෙයන් මම 
ලියාෙගන තිෙබනවා.  තවමත් රුපියල් 10,000 ෙනොදුන්නු ෙගවල් 
1,000ක් විතර තිෙබනවා, මම කිව්ව ඒ ෙද ෙපොෙළේ පමණක්. 

අද පත්තෙර් පළෙවලා තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ඒ අදාළ 
නිලධාරින් කියලා තිෙබනවා, "ෙම් මුදල් ෙගවන්න 15,000ක් විතර 
ඉන්නවා. තවම 6,000කටයි ෙගවලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. ඒ 
ෙමොකද? එක්ෙකෝ ඒකට අවශ  කාර්ය මණ්ඩලය නැහැ. එෙහම 
නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ මුදල් සපයන්න බැහැ. ෙම් 
කාරණා ෙදකින් කුමක් නිසාද ෙම් මුදල් ෙගවන්න බැරි කියන 
පශ්නයට ඔබතුමාෙගන් මම උත්තරයක්  ඉල්ලනවා. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ ඔක්ෙකොම මුදල් එවලා තිෙබනවා. කාර්යාලවලට 

නිලධාරින් පත්කර තිෙබනවා. අදාළ ඇමතිවරුන් ෙදෙදනාම ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මා ෙකොළඹ දිසාපතිතුමාට -
දිස්තික් ෙල්කම්තුමාට- කථා කළා, ෙකොෙළොන්නාව ගැන අහන්න. 
අද ෙහට වන ෙකොට ඒ මුදල් ෙගවලා ඉවර ෙවයි. ෙම් සති 
අන්තෙය්ත් ලිව්වා. ෙකොෙළොන්නාෙව් ෙනොෙවයි, ෙකොළඹ ඕනෑ 
තැනකින් කණ්ඩායම් දමාෙගන ලියන්න කිව්වා.  අෙප් 
අමාත ාංශවලින් ෙහෝ අවශ  නිලධාරින් ෙදන්නම් කිව්වා. ඒ වැඩ 
කටයුතු දැන් ශීඝෙයන් කරෙගන යනවා.  

අෙනක් කාරණය, දැන් හයසිය ගණනකට මුදල් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. සමහර විට ඒ මුදල් ෙගවීෙම් පමාදයක් වන්න පුළුවන්. 
මුදල් ඔක්ෙකොම ලබා දීලායි තිෙබන්ෙන්. ෙගවල් හදලා තිෙබනවා. 
තවත් ෙගවල් හදන්න හමුදාෙව් අය ලෑස්ති ෙවලා ඉන්නවා. ඊෙය් 
ජනාධිපතිතුමාටයි, මටයි හමුදාපතිතුමා හමු වුණා. ඒ කරන 
කටයුතුවල විස්තරයක් එතුමා දුන්නා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමාට 
ෙම් කරුණු කිව්ෙව් කවුද කියලා.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වැසිෙයෝ කිව්ෙව්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මමත් වැසිෙයක්. ෙම් අෙප් ඡන්ද දායකෙයක්.  
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
අපිත් වැසි ෙයෝ තමයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමාට ඒ ෙගොල්ෙලෝ වැසිෙයෝ. මට ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඡන්ද 

දායකෙයෝ.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැඩි ඡන්ද ගත්ෙත් අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔවුන් අපට ඡන්ද දායකෙයෝ. පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 

ෙකොළඹ හැමෙදනාම ෙම් වැඩ කටයුත්ත කර ෙගන යනවා.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අවසාන අතුරු පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අතුරු පශ්න තුනම ඇහුවා. අවශ  

නම් ගරු අගමැතිතුමාෙග් එකඟත්වෙයන් ඒ පශ්නය අහන්න 
පුළුවන්. ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න කැමැතිද?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
වැඩක් නැහැ, වැඩක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාෙගන් මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කැමැති නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට විතරයි ඒ අවස්ථාව 

ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  ඇමතිතුමනි, ෙම් කටයුතු කර 

ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  
ඇමතිතුමා ඉඳගන්න. ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න කැමැතිද?  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉන්දු-ලංකා සම්බන්ධකම් 

ගැන පශ්නයක් ඇහුවා. ෙමතැන තිෙබන ඓතිහාසික සම්බන්ධය 
හා පාකිස්ථානය අතර තිෙබන සම්බන්ධය ෙවනස් කියලා 
ෙපන්වන්න මට වුවමනා වුණා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
ඇසු හතරවන අතුරු පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන එක මට කිසිම 
පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ගහගන්ෙන් 
ෙමොනවාටද කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අවසානයි.  

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු අගමැතිතුමනි, මා ඔබතුමා ෙවත ෙයොමු කරන පශ්නය 

ෙමයයි. 

ෙලෝකෙය් ෙනෞකා කර්මාන්තය බිඳ වැටී ඇති යුගයක අධික 
මිලක් ෙගවා ඉතාම විශාල කාණ්ඩෙය් ෙනෞකා ෙදකක් මිලදී 
ගැනීමට පසු ගිය රජය සමෙය් කටයුතු කර ඇත. මීට අදාළව, 

 

01. ශී ලංකා නැව් සංසථ්ාවට "Ceylon Breeze" සහ "Ceylon 
Princess" ෙලස නම් කරන ලද ෙනෞකා ෙදකක් මිලදී 
ෙගන තිෙබ්ද? 

02. එම ෙනෞකාවල නිෂ්පාදන වර්ෂය සහ මිලදී ගත් මිල ගණන් 
කවෙර්ද? 

03. එම ෙනෞකාවන් සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දුන් 
ආයතනයන් සහ ණය වාරිකයන් ෙකොපමණද? 

04. ෙමම ෙනෞකාවන් ෙයොදා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් කුමන කාර්යයක් සඳහාද? 

යන්න ෙමම ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙන්ද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පසු ගිය රජය සමෙය් ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව හරහා "Ceylon 

Breeze" සහ "Ceylon Princess" ෙලස නම් කරන ලද නැව් 
ෙදකක්, එක නැවක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 35 බැගින් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 70ක මුදලකට මිලදී ෙගන 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව එම නැව් ෙදක සඳහා ෙදොඹකර සහ 
ෙබොයිෙල්රු සවි කිරීමට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 456,310ක මුදලක් 
වැය කර තිෙබනවා. ෙම් නැව් ෙදෙක් නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ 
කර ඇත්ෙත් 2014 වසෙර් වන අතර, 2016 වසෙර් එම කටයුතු 
නිම කර තිෙබන බව මා ෙවත වාර්තා කර තිෙබනවා.  ෙමම මිලදී 
ගැනීම සඳහා  ණය මුදලක්  මහජන බැංකුෙවන් ලබාෙගන ඇති 
අතර, එම ණය මුදල සඳහා වන අර්ධ වාර්ෂික ෙපොලී වාරිකය 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2.4ක්, එනම් රුපියල් මිලියන 356කි. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් ණය සඳහා ෙගවිය සම්පූර්ණ අර්ධ වාර්ෂික ණය 
වාරිකය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 5.8ක් වනවා. එනම්, 
රුපියල් මිලියන 850ක පමණ මුදලක් අර්ධ වාර්ෂික ණය වාරිකය 
වශෙයන් ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා.  

ෙම් නැව් මිලදී  ගැනීෙම් අරමුණ ෙලස සඳහන් කර ඇත්ෙත් 
පුත්තලම ලක් විජය විදුලි බලාගාරය හා ෙයෝජිත සාම්පූර් විදුලි 
බලාගාරය සඳහා අවශ  ගල් අඟුරු පවාහනය කිරීමයි. නමුත්, 
නිරිතදිග ෙමෝසම් සුළං ෙහේතුෙවන් පුත්තලමට ගල් අඟුරු ෙගොඩ 
බෑමට හැකියාව ඇත්ෙත් වසෙර් සැප්තැම්බර් මාසෙය් සිට ඊළඟ 
වසෙර් අෙපේල් මාසය දක්වා කාලය තුළ පමණයි. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් සාම්පූර් විදුලිබල ව ාපෘතියට කිසි විටක ෙම් 
නැව්වලින් ගල් අඟුරු ලබා ගන්නවා කියා පකාශ කර නැහැ. ඒ 
නිසා දැන් නැව් සංස්ථාව විසින් එම නැව් නාවුක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ව ාපාරවල ෙයදවීමට තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව 
"Ceylon Breeze" ෙනෞකාව ෙම් වන විට දිනකට ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් 7,970ක පමණ මුදලකට කුලී පදනම මත ෙසේවෙය් 
ෙයොදවා ඇති බවත්, "Ceylon Princess" ෙනෞකාව ජූලි මස 10වන 
දින සිට කුලී පදනම මත ෙසේව ෙය් ෙයදවීමට කටයුතු කර තිෙබන 
බවත් මා ෙවත වාර්තා කර තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම, ෙමම නැවක වර්තමාන ෙවළඳ ෙපොළ වටිනාකම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 20ක්, 21ක් පමණ වන බවට ගණන් 
බලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් නැව් ෙදක වහාම විකුණා දැමුෙවොත් 
සිදු විය හැකි පාඩුව ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 30ක් පමණ 
වනවා. ෙම් නැව් ෙදක සඳහා මහ ජන මුදල් විශාල පමාණයක් 
වියදම් කර තිෙබන නිසා ෙම් නැව් වහාම විකුණා දමනවාද, 
නැතෙහොත් වඩාත් ඵලදායි අන්දමින් ෙයොදා ගත හැකි ආකාරය 
කවෙර්ද යන්න පිළිබඳව මා ෙවත වාර්තා කරන ෙලසට දැනට 
අදාළ අංශවලට උපෙදස් ලබා දී තිෙබන බව මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් නැව් ෙදකට වියදම් කර තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 70යි. අද ඒ නැව් ෙදෙක් වටිනාකම ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 40යි. එෙහම නම් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
30ක පාඩුවක් එතැනම තිෙබනවා.  

ඊළඟට, operational profit or loss එක බැලුවාම,  
අවුරුද්දකට ෙඩොලර් මිලියන 7.5ක පාඩුවක් තිෙබනවා.   ෙම් 
අනුව බැලුවාම අවුරුදු 4ක් යන ෙකොට අලාභය නිසාත්, මිල අඩු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වීම නිසාත් ෙම් මිලියන 70 අපට සම්පූර්ණෙයන් නැති වනවා. 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියා දැන් තීරණයක් ගන්න අපට සිදු 
ෙවනවා.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු අගාමාත තුමනි, අෙප් ගම්වල කථාවක් තිෙබනවා, "බුදු 

පිළිම ගිලපු යකාට අග්ගලාවත් කජ්ජක්ද?" කියලා. ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් සමාගෙම් ෙකෝටි 46,100ක් ගිලපු අයට ෙම් නැව් 
ෙදක ෙපොඩි ෙදයක් ෙවන්න ඇති. නමුත් ෙමය රටට ෙලොකු 
හානියක්. මම හිතන විධියට ෙම් නැව් ෙදක මිලදී ගැනීෙම්දී 
රුපියල් රුපියල් ෙකෝටි 320ක විතර අලාභයක් කර තිෙබනවා.  
ගරු අගාමාත තුමනි, සාමාන ෙයන් නැව්වල තිෙබනවා, IMO 
number එකක්. International Maritime Organization එෙකන් 
number එකක් ෙදනවා. නැවක් නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරද්දී, 
එෙසේ නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරන වර්ෂය තමයි ෙම් number 
එෙක් මුලට එන්ෙන්. "Ceylon Breeze" කියන ෙනෞකාෙව් IMO 
number එෙක් මුලට තිෙබන්ෙන් 97 කියලායි. ඒ වාෙග්ම, 
"Ceylon Princess" ෙනෞකාෙව්ත් IMO number එෙක් මුලට 
තිෙබන්ෙන් 97 කියලායි. ඒ නිසා 1997 වර්ෂෙය් නිෂ්පාදනය කරපු 
පරණ නැව් ෙදකක් repair කරලා ෙහොර ගිවිසුමකින් ලංකාවට 
දුන්නාද, එෙහම නැත්නම් ෙමතැන ෙවනත් මහා දූෂණයක් 
කියාත්මක වුණාද කියා පැහැදිලි  සැකයක් ඇති ෙවනවා. ගරු 
අගාමාත තුමනි, ෙම් සම්බන්ධව ඔබතුමා යම්කිසි කටයුත්තක් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද කියා දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම නැව් ෙදකක් තිෙබන එක පුදුමයක්. 

සාමාන ෙයන් නැව් ෙදකක් තිෙබන්න ඕනෑත් නැහැ.  ඒ තිෙබන 
නැව් ෙදක අලුත් ඒවාද, පරණ ඒවා කියන එක මට කියන්න බැහැ. 
එෙහත්  කරුණු තිෙබනවා නම් අපි ඒවා ෙපොලීසියට ෙදන්නම්, ඒ 
ගැන සම්පූර්ණෙයන් විභාග කර බලන්න කියලා.    

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය  

ෙමයයි. ගරු අගමැතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි. ෙම් සා විශාල දූෂණයක් සිදු වුණා කියලා 
සැකයක් තිෙබන නිසා ඔබතුමා ෙපොලීසියට ඒ සම්බන්ධව 
පරීක්ෂණ කිරීමට භාර ෙදන්න කටයුතු කරන්න උපෙදස් දීම ගැන 
සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නැව් ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන් 
ගල් අඟුරු ෙගෙනන්න කියලා ඔබතුමා කිව්වා. හැබැයි අපට ලැබී 
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ගල් අඟුරු ෙටොන් එකකට ෙගවන මිලට 
වඩා අඩු මිලකට ෙසේවය ලබා ගැනීමට ෙනෞකා කර්මාන්තය තුළ 
නැව් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. ෙම්ක නිකම් එක සාක්කු වකින් 
අරෙගන අෙනක් සාක්කුවට දානවා වාෙග් වැඩක්. ඒ නිසා ගල් 
අඟුරු පවාහනය පදනම් කරෙගන ෙම් නැව් භාවිත කරනවා නම් 
ඒක අපට සුදුසු නැහැ. අපට ෙම් නැව්වලින් ලාභ ලබන්න අවශ  

ෙවනවා. ෙම් ගල් අඟුරු පවාහනෙයන් ඒක කර ගන්න බැරි 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් නැව් ෙවනත් කටයුත්තකට ෙයොදා ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නැව්වලින් ගල් අඟුරු ෙගන ෙගොස් 

ලාභයක් ලබා ගන්න බැහැ. මාස හයක් ගල් අඟුරු ෙගන 
යන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් නැව් අර ගත්ෙත් ෙලෝකෙය් නැව් 
අතිරික්තයක් තිෙබන කාලයකයි. තවත් අවුරුදු පහකට, දහයකට 
නැව් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. අෙප් නැව් සංස්ථාවට ෙමෙහම නැව් 
කුලියට ෙදන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අපට ඒක ෙදන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් අපට තීරණය කරන්න ෙවයි, අලාභය දිහා 
බලලා ෙම් නැව් තියා ගන්නවාද නැත්නම් ෙම් නැව්  විකුණනවාද 
කියලා. අෙනක ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. ෙම්ක දකු ණු සාක්කුෙවන් වම් සාක්කුවට ගිෙය්ත් නැහැ; 
වම් සාක්කුෙවන් දකුණු සාක්කුවට ගිෙය්ත් නැහැ. ජනතාවෙග් 
සාක්කුෙවන් අරෙගන ෙවන එක්ෙකෙනකුෙග් සාක්කුවට ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. 
       
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ 

ණයත්, ෙම් ණයත් හැර රාජපක්ෂවරු රටට බරක් ෙවච්ච තවත් 
ණය තිෙබ්ද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, හැම තැනම ඒ ණය තිෙබනවා. දැනටම අපි 

සහතික කරලා තිෙබන ණය ෙඩොලර් ටිලියන 1.3ක් තිබුණා. එක 
එක රටවලින් අරෙගන තිෙබන විෙද්ශ ණය ෙයොදවලා තිෙබන 
ඒවා දිහා බැලු වාම, ඒවාෙය් මිල දිහා බැලුවාම මම ෙම් ණය ගැන 
අලුෙතන් කියලා වැඩක් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකෝම පව් අපට ෙගවන්න 
සිදු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් පව් ටික ෙගවලාත් රට ඉදිරියට 
ගිහින් රැකියා ෙදන්නත් දැන් කියා කර ෙගන තිෙබනවා. අපි ආපහු 
ෙම් සංවර්ධන ව ාපාරය අත් හරින්ෙන් නැහැ. ෙම් පශ්නෙයන් 
ෙගොඩ එන්න පක්ෂ ගණනාවක් එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩු වක් 
ඇති කර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් තිබුණු ණය පමාණය ඒ විධියට 
ගියා නම් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා.  

2015 ඡන්දයට ගිෙයත් ෙම් ණය බර එක්ක ෙමොනවාද 
කරන්ෙන් කියන එක දැනගත්ෙත් නැති නිසායි. 2015 අපි 
ස්ථාවරභාවයක් ඇති කර ෙගන, 2016 වන විට ෙම් ණය ෙගවන්න 
විවිධ කියා මාර්ග ගැනීමට තිෙබනවා. අපට රජෙය් ආදායම් වැඩි 
කරන්න සිදුවී තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ බදු දීලා ඒ මුදල ආපසු ලබා ගන්න සිදු ෙවනවා. ඒ 
එක්කම වැඩසටහන් කිහිපයක් අපි කියාත්මක කර ෙගන යනවා. 
අෙප් කාරක සභා තිෙබන නිසා, අපි ගත යුතු පියවර කුමක්ද 
කියලා ඒ කාරක සභාවලට  දැනුම් ෙදන්නම්. මා හිතන්ෙන්, 
රාජපක්ෂ ණයට යට වුණු ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙබ්රා ගන්නා කමය 
කුමක්ද කියා, ඊළඟ මාස ෙදක තුළදී අපට ෙම් සභාව එක්ක 
සාකච්ඡා කරන්න හැකි ෙවයි.  ෙම් රෙට් ජනතාවට අනාගතයක් 
ෙදන්න; තරුණයන්ට අනාගතයක් ෙදන්න අපට වුවමනායි. තව 
අවුරුදු විස්සක් ණය ෙගවන්න,   තවත් එය ඉදිරියට ඇදෙගන ණය 
ගැනීෙම් කිසිම පෙයෝජනයක් නැහැ. අපි තීරණයක් අරෙගනයි 
ඉදිරියට යන්නට ඕනෑ . 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාෙගන් අසන අවසාන පශ්නය, ගරු 

එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මැතිතුමා. 

සභාව ආරම්භ කර දැනට විනාඩි තිහක් පමණ ගතවී 
තිෙබනවා. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
Mr. Deputy Speaker, the Question I pose to the Hon. 

Prime Minister is: Sri Lanka acceded to the First Optional 
Protocol of the International Covenant on Civil and 
Political Rights - ICCPR  - in October, 1997 and became 
a State Party to the Protocol. In the same year the 
President of Sri Lanka made a declaration to the effect 
that the Government of Sri Lanka recognizes the 
competence of the Human Rights Committee to receive 
and consider communications from Sri Lankan citizens. 

However, at present it appears that the Government of 
Sri Lanka is neither responding to the communications 
brought to its attention by the Human Rights Committee 
nor taking any action in response to views expressed by it.  

In my view, assurances of good governance must 
include at a minimum responding to communications that 
are brought to the attention of Sri Lanka by the Human 
Rights Committee in terms of the Optional Protocol and 
also taking necessary action which the Government of  Sri 
Lanka deems appropriate upon a consideration of views 
expressed by the Human Rights Committee. 

Thank you. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Mr. Deputy Speaker, Sri Lanka has been a Party to the 

First Optional Protocol to the International Covenant on 
Civil and Political Rights - ICCPR - since 1997. The 
Government led by His Excellency President Maithripala 
Sirisena took immediate measures, following the 
Presidential Election in January 2015, to give effect to all 
the pledges that we had given to the people of Sri Lanka 
during the Presidential Election. Good governance, rule of 
law and human rights, transparency and accountability 
remain the cornerstones of the National Unity 
Government’s policy and vision.  In our view, this is, first 
and foremost, the duty that the Government owes to our 
people. 

In keeping with this policy and vision, the 
Government advised the Office of the High 
Commissioner for Human Rights in January 2016, of 
continued participation in the communications procedure 
of the UN Human Rights Committee. 

It is our firm belief that engaging with all human 
rights mechanisms including the UN Human Rights 
Committee established under the ICCPR constitutes the 
correct approach. 

In view of the Government, the basis for Sri Lanka’s 
participation in the communications procedure of the UN 
Human Rights Committee continues to remain and 
accordingly, the Government has the political will and 
the ability to consider the opinions of the UN Human 
Rights Committee and convey its observations and/or 
responses to the Committee, in terms of our policy of 
openness and constructive cooperation with UN Human 
Rights mechanisms. 

The Government intends to devise a timeline and an 
appropriate approach for responding to the pending 
communications from the Human Rights Committee 
since we do not see any bar to doing so as a voluntary 
State party to that Treaty. 

At the executive and administrative level, the 
Government is solely responsible for implementing plans 
and programmes that it has pledged to take forward in the 
advancement of welfare of the people of Sri Lanka.  In 
the policy vision of the Government, the conception of 
"welfare" includes the protection and promotion of the 
rights and freedoms of all Sri Lankans and it is our view, 
therefore, that implementing the obligations assumed by 
Sri Lanka in the human rights and other arenas 
strengthens the rights and freedoms of the people, thereby 
creating a conducive atmosphere for pursuit of economic 
development and prosperity. The Executive, both the 
President and Cabinet is answerable to Parliament. The 
Cabinet is also collectively responsible to Parliament.  

Unlike the USA, there is no strict separation of the 
Executive and Parliament in our Constitution. This is a 
hybrid Constitution which retains Parliamentary power of 
control over the Executive under Article 4 of the 
Constitution.  

I hold the firm view that responding to 
communications from the Human Rights Committee also 
flows from the fundamentals of our international 
engagement; that is projecting Sri Lanka as a responsible 
nation in the international arena and pursuing action 
towards achieving the said goal is accordingly in order.  

The Government, therefore, reconfirms the continued 
validity and applicability of the Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights for 
Sri Lanka and is firmly committed to implement its 
provisions. 

With regard to the Singarasa case, the Supreme Court 
had agreed that the Government of Sri Lanka had set out 
the correct legal position when it stated in its response to 
the HRC as follows: "The Constitution of Sri Lanka and 
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the prevailing legal regime do not provide for release or 
retrial of a convicted person after his conviction is 
confirmed by the highest appellate court, the Supreme 
Court of Sri Lanka. Therefore, the State does not have the 
legal authority to execute the decision of the Human 
Rights Committee to release the convict or grant a retrial. 
The Government of Sri Lanka cannot be expected to act 
in any manner which is contrary to the Constitution of Sri 
Lanka." 

If that was indeed the correct legal position, the 
application to the Supreme Court could have been 
dismissed on that ground alone. Instead, the Court went 
on to consider the constitutionality of the accession to the 
Optional Protocol.  

The Court stated that the non-self-executory nature of 
the ICCPR rights in Sri Lanka and the unavailability of 
the pleaded relief under existing law of Sri Lanka 
sufficiently disposed of the case for the pioneer. 
However, the Chief Justice, with the other judges 
concurring, proceeded to make pronouncements denying 
the constitutional competence of the President of the 
Republic to accede to the Optional Protocol of the 
ICCPR. These pronouncements are obiter dicta - being 
unnecessary for the Determination of the Singarasa’s 
application - and do not serve as binding authority on the 
relevant questions.  

 Then with regard to the ICCPR, the Parliament of Sri 
Lanka acceded to the ICCPR in 1980 under the 
Government of President J.R. Jayewardene. I was a 
Member of that Cabinet. The negotiation began when I 
was the Deputy Minister of Foreign Affairs.  

It is correct to state that Sri Lanka has been a party to 
the First Optional Protocol to the International Covenant 
on Civil and Political Rights since 1997. This was entered 
into by the President and agreed by me as the Leader of 
the Opposition. There was Parliamentary unanimity that 
the First Optional Protocol should be entered into.  

At the very outset, however, I wish to point out that it 
is a fallacy to assume that this Protocol vests the United 
Nations Human Rights Committee with any kind of 
judicial power. All that the Committee can do is to inquire 
into any complaint it has received and express its views 
thereon. It is left to the host country to decide on the 
course of action thereafter.  

In Sri Lanka, it is a decision that has to be taken by the 
Cabinet of Ministers - a Cabinet which is ultimately 
responsible to Parliament in terms of the Article 42 of the 
Constitution. Parliament in turn, it should be remembered, 
is the ultimate repository of the legislative power of the 
people by Article 4(a) and the judicial power of the 
people in terms of Article 4(c) of the Constitution.  

Such action by the Cabinet, in which the President is 
the Head, can in no way be seen as a usurpation of 
Parliament’s powers as some have sought to make out, 
since as mentioned above, Parliament controls the 
Executive.  

The pronouncement of the Supreme Court in what has 
popularly come to be known as the "Singarasa case" that  
accession to the Optional Protocol of the ICCPR needs a 
two-thirds majority of Parliament and also approval at a 
Referendum is nothing but a perverted interpretation of 
the Constitution.  

In my view, it is nothing but an attempt by the 
judiciary to usurp the powers of both Legislature and the 
Executive.  

The obiter dicta of the Supreme Court violates 
Articles 3, 4 and 27(2)(a) of the Constitution.  

Article 3 states, I quote: 

“In the Republic of Sri Lanka sovereignty is in the People and is 
inalienable.  Sovereignty includes the powers of government, 
fundamental rights...” 

Fundamental Rights come under Article 3. It can be 
taken away only through a Constitutional Amendment 
and a Referendum.  

Article 4(c) states, I quote: 

“the judicial power of the People shall be exercised by 
Parliament....”   

Then, Article 4(d) states, I quote: 

“the fundamental rights which are by the Constitution declared and 
recognized shall be respected, secured and advanced by all the 
organs of government and shall not be abridged, restricted or 
denied, save in  the manner and to the extent hereinafter 
provided;...”  

Then, Article 27 (2) (a) states, I quote:  

“the full realization of the fundamental rights and freedoms of all 
persons;” 

So, Article 3 read together with Article 4 (d) and 
Article 27 (2) (a) can only be varied or restricted by a 
Constitutional amendment referred to and then approved 
by people at a Referendum. It cannot be done through a 
judicial decision. The Court does not even have to 
exercise the judicial power of the people. The Parliament 
has it and the Court does it on its behalf.  

Therefore, the Supreme Court does not have the 
power to violate the basic tenets of the Constitution; 
which the Supreme Court has been unfortunately doing in 
the last decade. It is very unfortunate that it was trying to 
override the powers of Parliament and to lock up 
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Members of Parliament and so on. That was an 
unfortunate period of Sri Lanka’s political history.  

The judicial power of the people is not exercised by 
the Supreme Court, but by Parliament through the Courts 
and directly by Parliament, and a decision of this nature 
can only become law if passed in Parliament by a two-
thirds majority of the total membership of the House and 
moved  by a Referendum. The court that has followed the 
obiter dicta has violated the Constitution. It is a judicial 
coup against Parliament and the sovereignty of the 
people.  

Instead of confining itself to the matters before it, the 
Court has meandered into a totally irrelevant area and 
made pronouncements on the Constitutional competence 
of the President to accede to the Optional Protocol. This, I 
believe, is something that should be left to the Hon. 
Speaker of Parliament in this instance. I would ask the 
Hon. Speaker, after necessary consultation, to give his 
Ruling on this matter raised by the Hon. Member and the 
Statement made by me.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, would you like to ask Supplementary 

Questions?  
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
I would like to thank the Hon. Prime Minister for the 

very detailed Answer. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You can ask three Supplementary Questions. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Let the Hon. Member finish his Questions.  He is on 

his feet.  
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
I must first thank the Hon. Prime Minister for the 

detailed Answer and also for correctly setting out the 
Constitutional provisions covering this subject matter.  

Sir, I have one Supplementary Question to raise. In 
relation to the Answer given by the Hon. Prime Minister, 
I want to ask whether the Government considers taking 
action in response to the views expressed  by the Human 

Rights Committee and  in respect of communications 
made by the Human Rights Committee before and after 
the Singarasa case, which was reported in Sri Lanka Law 
Reports.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Certainly, we shall do so.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
As the Hon. Prime Minister has today given a view or 

an opinion and requested the Chair to make a Ruling on a 
very important judgment in relation to the Constitution of 
Sri Lanka which had been delivered by the Supreme 
Court, we would like to have a Debate on what the Hon. 
Prime Minister replied to the House. I hope that the Hon. 
Prime Minister agrees to this because this is a very 
serious issue on which-  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You can take it up at the Party Leaders’ Meeting. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I hope that the Hon. Prime Minister agrees with it. I 

can take it up at the Party Leaders’ Meeting. But, I hope 
that the Hon. Prime Minister agrees to  have a Debate on 
what he has stated in the House before the Hon. Speaker 
gives a Ruling.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Deputy Speaker, I have laid down the procedure. 

The Speaker should give the Ruling after necessary 
consultation and that necessary consultation can be the 
expression of views by the Members of the House and the 
Speaker can, then, give the Ruling. It need not be a 
Debate. It is a Session where we have Sittings separately 
on this issue. I am all for it. Finally, I am happy that the 
Hon. Member agreed with me that the jurisdiction for this 
rests with the Parliament and not with the Supreme Court. 
So, all I am trying to do is to take away the Supreme 
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Court acting as a dictator and to bring it into Parliament. 

Mine is a very fundamental issue. How can Article 3, 
Article 4 (d) and Article 27 (2) (a) be run off by an obiter 
dicta of the Supreme Court? We are all being made 
prisoners and our rights are taken away. I think it will be 
very  interesting to have that Debate because we have to 
reverse this trend. We know what happened; we know 
how the Members were taken away from this House. -
[Interruption.] Yes, the Hon. Anura Bandaranaike, as the 
Speaker, has given a Ruling. So once it was given as a 
Ruling, you cannot have the Supreme Court trying to get 
around the Hon. Anura Bandaranaike’s Ruling in other 
ways. It may be that they are in breach of privilege of the 
House. If the Speaker rules that the House is supreme, 
then we will have to decide as to what should be done for 
those who are in breach of privilege.  

Look at the number of jobs that were lost because of 
this. If we had had this by now, we would have had far 
more jobs in the country. Look at Bangladesh and Sri 
Lanka. In 2005, we were exporting to the value of US 
Dollars 3 billion and they were exporting to the value of 
US Dollars 5 billion. Today, they are exporting to the 
value of US Dollars 25 billion. Where are we? We should 
have had at least exports worth US Dollars 15 billion.  
අපිට ගිහින් ණය ගන්න ඕනෑ නැහැ, ණයවලට යට ෙවන්නට ඕනෑ 
නැහැ. ෙම්වා කළාට වැඩක් නැහැ. ෙම් නිසා ලංකාෙව් ෙකොපමණ 
රැකියා නැති වුණාද, විෙද්ශ විනිමය නැති වුණාද? ෙම් කළ ෙද් 
ජාතික අපරාධයක්. මම හිතන්ෙන් අපි ෙම් සභාෙව් දවසක් ෙහෝ 
ෙවන් කරෙගන ෙම් ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ කියලායි. [බාධා 
කිරීමක්] කවුද කෙළේ? [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අපි ෙම් සම්බන්ධව ගරු කථානායකතුමාෙග් අදහස අරෙගන- 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී

- [බාධා කිරීමක්] ගරු අගාමාත තුමා පකාශයක් කළා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී- [Interruption.] This is  very important.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, you raised a point of 

Order and made an appeal. The Hon. Prime Minister said 
that he has no problem with that. Now, the matter is 
before the Hon. Speaker.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will decide the date and the time.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Prime Minister is proposing that we get the Hon. 

Speaker to give a Ruling and thereafter to have a Debate. 
What we are requesting from you is not that. Now, you 
come to Parliament and make a new opinion on a 
judgment delivered 20 years ago. That is a procedure 
which has never been followed by any Prime Minister. So 
I am only asking you to give us a Debate before the Hon. 
Speaker gives a Ruling.    

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම්ක විවාදයක් කර 

ගන්නට අවශ  නැහැ. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Deputy Speaker, the procedure is, the Hon. 

Speaker will listen to the opinion of the House before he 
gives the Ruling and that opinion of the House can be in a 
public Sitting of the House on a date agreed. If you want, 
you can have half-a-day; a full day; one hour or two days. 
I never said to have a Ruling and go for a Debate. The 
actual word for this is not Debate.  You get the opinion of 
the House where Members express their views and then 
the Hon. Speaker gives the Ruling. It is not a question of 
vote. That is all that I have asked for and I have not said 
this after 20 years, -ෙම්ක හැම දාම කිව්ව ෙදයක්.- and that 
was confirmed at the last Presidential Election. The 
powers of Parliament cannot be taken away by the 
Supreme Court as and when they like it. That is all I am 
saying. There are some judges in the lower court who still 
think that that is happening.  

     
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම එක කරුණක් විතරයි 

මතු කරන්ෙන්. ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා,  එ කී නඩුෙව්- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ කරුණ පිළිබඳව අපි ආෙය් කථා කිරීම සුදුසු නැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, ඒ කරුණ පිළිබඳව ෙනොෙවයි. ගරු අගමැතිතුමා කිව්ෙව් 

එකී නඩුෙව් obiter dictum එකක් හැටියටයි කිව්ෙව් කියලා. ඒක 
obiter dictum  එකක්ද, ratio decidendi එකක්ද කියන එක 
අගමැතිතුමාෙග් අර්ථ කථනය අනුව අපට භාර ගන්නට බැහැ. ඒක 
ඒ විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොකළ යුතුයි. 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
වනාන්තර ඉඩම් : සීමා ලකුණු කිරීම 

வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களத்தின் 
வனாந்தரக் காணிகள் : எல்ைல நிர்ணயம் 

FOREST LANDS UNDER DEPARTMENT OF WILDLIFE 
CONSERVATION: DEMARCATION 

     156/’15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තිරසර  සංවර්ධන  හා  වනජීවී  අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය- (1) : 
(අ) (i) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 

වනාන්තර ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම වනාන්තරයන්හි නම් කවෙර්ද; 
 (iii) එක් එක් වනාන්තරයන්හි විශාලත්වය ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් අක්කර ෙකොපමණද;   

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) උක්ත වනාන්තරයන්හි සීමා මායිම් ලකුණු කර 

තිෙබ්ද; 
 (ii) එෙසේ නම්, එම සීමා නිර්ණය කිරීම සිදු කරනු ලැබූ 

දිනය කවෙර්ද; 
 (iii) ෙනො එෙසේ නම්, සීමා නිර්ණය කිරීමට පියවර 

ගන්ෙන්ද; 
 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i)  ඉහත අ(ii)හි සඳහන් වනාන්තර තුළ ෙම් වනවිට 

නිවාස, සංචාරක ෙහෝටල් ෙහෝ ෙවනත් ඉදි කිරීම් 
කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ඉදිකිරීම් ෙහේතුෙවන් වනාන්තරයට 
සිදු වන බලපෑම පිළිබඳව අධ යනයක් සිදු කර 
තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)    ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  வனசீவராசிகள் பா காப் த் 
திைணக்களத் க்குச் ெசாந்தமான வனாந்தரக் 
காணிகளின் பரப்பள  எவ்வள ; 

 (ii )  இவ்வனாந்தரங்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii )  ஒவ்ெவா  வனாந்தரத்தின ம் பரப்பள  
ஏக்கர்களில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  குறிப்பிட்ட வனாந்தரங்களின் எல்ைலகள் 
அைடயாளமிடப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii )  ஆெமனில், இவ்ெவல்ைல நிர்ணயம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா ; 

 (iii )  இன்ேறல், எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்கு  
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv )  ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  ேமேல அ (i i ) இல் குறிப்பிடப்பட்ட 
வனாந்தரங்களி ள்  தற்ேபா  கள், 
சுற் லா ேஹாட்டல்கள் அல்ல  ேவ  
நிர்மாணிப் கள் உள்ளனவா; 

 (ii )  ஆெமனில், ேமற்ப  நிர்மாணிப் கள் 
காரணமாக வனாந்தரத் க்கு ஏற்ப ம் 
தாக்கங்கள் பற்றிய ஆய்ெவான்  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a)  Will he table- 
 (i)  the extent of forest lands that comes under 

the Department of  Wildlife Conservation; 
 (ii)  the names of aforesaid forests; and 
 (iii)  separately, the extent of each forest, in 

acres? 

(b)  Will he inform  this  House - 
 (i)  whether boundaries of aforesaid forests 

have been demarcated; 
 (ii)  if so, the date on which aforesaid 

demarcation was done;  
 (iii)  if not, whether measures will be taken to 

demarcate the aforesaid forests; and  
 (iv)  if so, the  aforesaid  date? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether there are houses, tourist hotels or 
other constructions,  within the forests  that 
were  mentioned in aforesaid (a) (ii) above; 
and 

 (ii)  if so, whether a study has been  conducted, 
on the environmental impact caused by 
aforesaid constructions?  

(d)  If not, why? 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු භූමි 
පමාණය ජාතික උද ාන, සව්භාව රක්ෂිත, දැඩි 
සව්භාව රක්ෂිත, අභය භූමි සහ අලි මංකඩ ෙලස 
වර්ගීකරණය කර ඇත. ඒ අනුව වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු මුළු භූමි 
පමාණය ෙහක්ටයාර 1,093,327.4කි. (අක්කර - 
2,701,638.66) 

  මුළු භූමි පමාණෙයන් සියයට 14ක් වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබනවා.  

  (ii) සහ (iii)   ඔව්. ඇමුණුම 01 මඟින් දැක්ෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 එය දීර්ඝ වාර්තාවක්. එය ෙම් අවසථ්ාෙව් කියන්න 
ෙව්ලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මම එය සභාගත* කරමි. 

(ආ)      (i)  වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
පකාශයට පත් කර ඇති ඇතැම් රක්ෂිතවල මායිම් 
සලකුණු කර ඇති අතර, මායිම් සලකුණු කර 
ෙනොමැති අෙනකුත් රක්ෂිතවල මායිම් සලකුණු 
කරමින් පවතින අතර සමහර රක්ෂිතවල මායිම් 
සලකුණු කිරීමට නියමිතය.  

 (ii)  ඇමුණුම 02 මඟින් දැක්ෙව්.- සභාගත* කරමි. 

 (iii)  ඔව්. 

 (iv)  කඩිනමින් සිදු කිරීමට පියවර ගනු ලැෙබ්. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් 
හිතුවක්කාරී විධියටත්, ෙද්ශපාලනිකවත් වනජීවී පෙද්ශවල පවා 
පදිංචි කිරීම් කර තිෙබනවා. වනජීවී සම්බන්ධ නීතිය, ඒ පනත 
ෙබොෙහොම බලවත්. ඒ තුළ ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න යන ගැසට් එකත් ෙවනස් කරන්නයි යන්ෙන්.  
දැන් අපි සමීක්ෂණ කරෙගන යනවා.  සීගිරිය වාෙග් පෙද්ශවල යම් 
යම් තැන්වල සමීක්ෂණ කරලා සාධාරණ ෙලස ඉවත් කිරීම් 
කටයුතු කරන එක අපි අගය කරනවා. දිසා ෙල්කම්තුමන්ලාත් 
එකතු ෙවලා ඒ කටයුතු කරනවා.  

කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා, අලිමංකඩවල් අරින්න 
කියලා. හම්බන්ෙතොට අෙප් නිලධාරියකු හදිසි අනතුරකින් මිය 
ෙගොස් තිෙබනවා. ආදාහනය තිෙබන්ෙන් අද.   වනජීවී කලාපයට 
ෙනොෙවයි, ඒ නිලධාරියා ගිෙය්.  ඇඹිලිපිටිෙය්  ඉඳලා හම්බන්ෙතොට 
පැත්තට එන මහවැලි කලාපෙය්  සතුන් විශාල ෙලස  ඝාතනය 
කරනවා, වස දීලා.  ඝාතනය කරලා තංගල්ල පැත්ෙත්, කතරගම 
පැත්ෙත් ෙහෝටල්වලට ෙගන යනවා.  ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා, අලි මංකඩවල් ඔක්ෙකෝම 
අරින්න කියලා. මුදල් ඇමතිතුමා මුදලුත් දීලා තිෙබනවා, වන්දි 
ෙගවීම සඳහා. ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒක දීර්ඝ කාලීන වැඩ 
පිළිෙවළක්. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පශ්න එනවා. ඒ නිසා 
කඩිනමින් පියවර ගන්නා බව සඳහන් කරනවා.  

(ඇ) (i)  වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
පකාශයට පත් කර ඇති ජාතික රක්ෂිත තුළ පිහිටි 
(දැඩි සව්භාව රක්ෂිත, ජාතික උද ාන, සව්භාව 
රක්ෂිත, අලිමංකඩ) ඉඩම් රජෙය් ඉඩම් වන අතර 
ඒවා තුළ නිවාස, සංචාරක කර්මාන්තයට අදාළ 
ෙහෝටල් ෙහෝ ෙවනත් ඉදි කිරීම් සඳහා අවසර 
ෙනොමැත. 

  වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
පකාශයට පත් කර ඇති අභය භූමි තුළ රජෙය් 
ඉඩම් ෙමන්ම ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ද පැවතිය හැක. ඒ 
අනුව රජය සතු ඉඩම්වල සංවර්ධන කාර්යයන් සිදු 
කිරීමට අවසර ලබා ෙනොෙදන අතර, අභය භූමිය 
තුළ ඇති ෙපෞද්ගලික ඉඩම් සඳහා යම් සංවර්ධන 
කියාවන් සිදු කිරීම සඳහා විධිමත් පාරිසරික 
ඇගයීමක් සිදු කර එහි නිර්ෙද්ශ අනුව අවසර ලබා 
දීම සලකා බලනු ලබයි. එම ෙපෞද්ගලික ඉඩම් තුළ 
නිවාස හා ෙවනත් ඉදිකිරීම් පවතී. 

 (ii)      වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
පකාශයට පත් කර ඇති ජාතික රක්ෂිත තුළ 
ෙවනත් පාර්ශව්යන් සඳහා කිසිදු ආකාරෙය් 
ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට අවසර ලබා ෙනොෙද්. වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පකාශයට 

පත් කර ඇති අභය භූමි තුළ ඇති ෙපෞද්ගලික 
ඉඩම්වල යම් සංවර්ධන කාර්යයක් සිදු කරන්ෙන් 
නම් ඒ සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමක් සිදු 
කරනු ලබයි. 

(ඈ)   අදාළ ෙනොෙව්. 
  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම කාලය ගැනත් 

සලකමින් මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා ලබාදුන් පිළිතුර ගැන මම සෑහීමකට පත්ෙවනවා. 
නමුත් ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත වන විටත් ඉතාම කනගාටුදායක 
සිද්ධියක් සිදු ෙවනවා. ෙම්ක ඔබතුමාටත් ඍජුව අදාළයි. 
කැබිලිත්ත පූජා භූමිය වට්ටාරම පන්සලට ෙහෝ එහි නායක 
හාමුදුරුවන්ට භාරදීලා තිෙබනවාද? ෙමොකද, නායක හාමුදුරුෙවෝ 
පිං ෙපට්ටිය සවි කරනවා; සිවුරු ටික අරෙගන යනවා; පඬුරු ටික 
අරෙගන යනවා. ෙකොන්කීට් දාලා හැම තැනම පිං ෙපට්ටි සවි 
කරලා තිෙබනවා. කැබිලිත්ත පූජා භූමිය වට්ටාරම විහාරස්ථානය 
සතු ෙද්පළක් කියලා හිතාෙගනයි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒක වනජීවි 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩමක්. ෙමොන පදනම මතද, ඒ 
කටයුත්ත කරන්ෙන් කියලායි මම අහන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එය නතර 
කරන්න ඔබතුමා ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කැබිලිත්ත පූජා භූමිය 

කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලිකව කාටවත් අයිති භූමියක් ෙනොෙවයි. ඒක 
Block II ෙකොටෙසේ තිෙබන වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් භූමියක්. පන්සල්වලට ෙහෝ කිසිම 
ෙකෙනකුට ඒ භූමිෙය් අයිතියක් නැහැ. ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. Block II ෙකොටෙසේ 
කුඹුක්කන් ඔෙයන් එෙගොඩ භූමිය අයත් ෙවන්ෙන් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. Block II ෙකොටෙසේ ග ෙඟන් ෙමෙගොඩ 
ෙකොටස වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි අයත් වන්ෙන්. 
ඒක අපට අයත් පෙද්ශයක්. එහි කිසිම   ෙදයක් කරන්න කාටවත් 
අනුමැතිය දීලත් නැහැ, ඒ සඳහා කාටවත් අයිතියකුත් නැහැ. 

මට ෙම් ආරංචිය ලැබුණා. ඊෙය් මමත් හිටිෙය් කතරගම. මම 
පාන්දර 4ට කතරගමට ගිහිල්ලා අදාළ නිලධාරින් ඒ ස්ථානයට 
යැව්වා. අද උෙද් කථා කරලා බලන ෙකොටත් ඒ නිලධාරින් 
ඇවිල්ලා හිටිෙය් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ  කටයුතු කරන්න මම ඒ 
නිලධාරින්ට බලය දුන්නා. ඒ හාමුදුරුෙවෝ මෙග් නම විකුණලාලු 
ඒ කටයුතු කරනවා කියන්ෙන්. මම කිසිම ෙවලාවක,- [බාධා 
කිරීමක්] හුඟක් හාමුදුරුෙවෝ මට ආදෙරයි. ඒ අය මට ෙහොඳට 
සලකනවා. පූජාවන් කරනවා, අලි ගැන කටයුතු කරනවා. මම 
යවපු නිලධාරින් තවම ආපසු ඇවිල්ලා නැහැ. එම භූමිෙය් තිෙබන 
එවැනි ෙද් ඉවත් කරන්න කියලා මම ඒ අයට කිව්වා. එක එක 
ස්වාමින්වහන්ෙසේලාට ෙහෝ කිසිම ෙකෙනකුට ඒ කටයුතු කිරීමට 
ඉඩ ෙනොදීමට වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බලය 
තිෙබනවා. කතරගම ෙදවියන්ෙග් අඩවිය විධියට ඒ ස්ථානෙයන් ඒ 
සියලු ෙද් ඉවත් කරන්න මෙග් නිලධාරින් හමුදාවත් එක්ක දැන් 
කියාත්මක ෙවනවා. 

197 198 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

අහන්න. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අමාත තුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 

අමාත තුමාෙගත් අනුදැනුම සහ නිර්ෙද්ශයට යටත්වයි ෙම් 
කටයුත්ත කරන්ෙන් කියායි ඒ ස්වාමින්වහන්ෙසේ සඳහන් 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, මීට 
ෙපර වාචිකව ෙහෝ ලිඛිතව ස්වාමීන්වහන්ෙසේට එවැනි අවසරයක් 
ඔබතුමා දීලා තිෙබනවාද කියලා.  

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කාටවත් අයිතියක් නැහැ. ලිඛිතව දීලාත් නැහැ; වාචිකවත් 

නැහැ.  

එක අවස්ථාවක ෙමෙහම ෙදයක් වුණා. යාල රක්ෂිතෙය් 
ෙසේවය කළ නිලධාරිෙයක් ඉවත් කළා. ඔහු කුමන රක්ෂිතෙය් 
ඉන්දැද්දී හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කට්ටියකෙග් උපෙදස් පරිදි 
කැබිලිත්ත ෙද්වාලෙය් තිබුණු කතරගම ෙදවියන්ෙග්, ගණ 
ෙදවියන්ෙග්, කඩවර ෙදවියන්ෙග් පින්තූර සියල්ලම ෙපොෙහොර 
බෑග්වල දාලා ඔහුෙග් office එෙක් තියලා තිෙබනවා. එතෙකොට 
අපි හිටිෙය් විපක්ෂෙය්යි. පිස්සු නිලධාරිෙයක් තමයි ඒක කෙළේ. 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ගල් පහනක් පමණක් එතැන තිබුණා 
කියලා කිව්වා. මම එදා ෙම් ගරු සභා ගැෙබ් ඉඳලා  ගාමිණී විජිත් 
විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවා, "ඔබතුමා ඒ 
නිලධාරියා ලවා ඔය වැඩය ෙකෙරව්ෙව් ෙමොකද?" කියලා. එතුමා 
කිව්වා,  "නැහැ, නැහැ, නිලධාරින් කරන්ෙන්, ෙද්ශපාලකෙයෝ 
ෙනොෙවයි"  කියලා. මම කිව්වා, "මම ෙදන්ෙන් තුන් මාසයයි,  
ආණ්ඩුවට, නායකයන්ට ෙවන ෙද් බලන්න" කියලා. ඒ වාෙග්ම 
පාලම කඩලා ගියා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාට එන්න බැරිව මැදි වුණා. 
එතුමාට එන්න chopper එකක් ගන්න වුණා. විශාල ශාපයක් වුණා. 
එෙගොඩ ෙමෙගොඩ යන්න cables දාලා තිබුණා. ඒ cables කැඩිලා 
තිබුණා. ඊෙය් ෙපෙර්දා Commander of the Army  ගිහිල්ලා ඒ 
ඔක්ෙකෝම ගලවලා ආපහු ෙගනිච්චා. එවැනි තත්ත්වයක් වුණ 
නිසා මම කියනවා,- 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිලධාරියාට ෙමොකද වුෙණ්? 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔහු යාලට ඇවිල්ලා,- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔය විධියට පශ්න 

අහන්න ගිෙයොත් අපට අද හැන්දෑව වන තුරුම ෙම් විධියටම තමයි 
යන්න ෙවන්ෙන්. ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත තුමනි, 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු ලබා දීෙම් කාලය දැන් අවසන් වනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙදවිෙයෝ ෙකෝප කර ගන්න එපා.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ඔව්. ෙදවිෙයෝ ෙකෝප කර ගන්න එපා.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. කැබිලිත්ත ගැන පශ්නය අපට පැහැදිලියි.  එෙහමනම් 

අපට ඊළඟ පශ්නයට යන්න ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමනි.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය 

ඇහුෙව් නැහැ ෙන්. මට තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න ඕනෑ.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවාලු. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් පශ්න හතරකට පමණ එකපාර පිළිතුරු ලබා දුන්නා ෙන්.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට තුන්වන අතුරු පශ්නය 

අහන්න ඕනෑ.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ඉක්මනට අහන්න.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මයික් එක ෙදන්න.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம் 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament)  
තුන්වන අතුරු පශ්නයද? 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හරි, හරි. තුන්වන අතුරු පශ්නය.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මාෙග් ෙමම තුන්වන අතුරු පශ්නයට 

ඔබතුමා නිරවුල්ව සහ පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න. වනජීවී 

199 200 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමුන්ෙග් රක්ෂිත භූමිවල නියමිත 
පරිදි ආරක්ෂිත මුරෙපොළවල් ඇති ෙනොකිරීම ගැටලුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මාතර දිස්තික්කෙය්, කිරල කැෙල් රක්ෂිතෙය්  කුණු 
ෙගොඩ  දවසින් දවස, සතිපතා වැඩි ෙවනවා. ඔබතුමාට කිසිම 
ගැටලුවක් නැතිව නිලධාරින් 6ෙදෙනක් ෙයොදවලා ෙම් කිරල 
කැෙල් රක්ෂිතයට ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් කුණු ගිය 
සතියට කලින් සතියට වඩා ගිය සතිෙය් වැඩියි;  ගිය සතියට වඩා 
ෙම් සතිෙය් වැඩියි; ෙම් සතියට වඩා ලබන සතිෙය් වැඩි ෙවනවා. 
මාතර නගරෙය් ඉවත් කරන සියලු අප දව  ෙගනැත් දාන්ෙන් 
කිරල කැෙල්ටයි. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ඔබතුමාෙග් වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති කැලෑව ෙව්ගෙයන් අඩු ෙවනවා. කැෙල් 
සතුන් නගරයට එනවා, නැත්නම් ගමට එනවා. ඉතින් මානව 
සංවර්ධනය නැත්නම් ආර්ථික සංවර්ධනයත් වුවමනායි.  හැබැයි, 
තිරසාර සංවර්ධනයක් කරායි යා යුතුව තිෙබන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, කැෙල් දවසින් දවස අඩු ෙවනවා. මම වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ෙකොටස ගැන ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. 
ඔබතුමාට අයිති ෙකොටස ගැනයි මම කියන්ෙන්. වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති කැලය අඩු ෙවන්න ඔබතුමා 
ඉඩ ෙදන්ෙන් ඇයි? 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

අවුරුදු 15කින්, 20කින් නිලධාරින් බඳවාෙගන නැහැ. වර්ග කිෙලෝ 
මීටර් 1600 ගණනක් ති ෙබනවා. අලි වැටවල්වලට කම්බි ගහන්න  
රුපියල් මිලියන 10,000ක් යනවා. දැනට රුපියල් මිලියන 3,500ක් 
ගිහින් තිෙබනවා. තව ගහන්න තිෙබනවා. එක නිලධාරිෙයකුට 
කිෙලෝමීටර් 500ක් විතර බලන්න තිෙබනවා. මහවැලි කලාපෙය් 
අෙප් නිලධාරිෙයක් ෙඛ්දනීය ෙලස ඝාතනය වුණා. මම එෙහේ 
ගිහිල්ලා පාන්දර 5ට ෙකොළඹට ආෙව්. මම නිලධාරින් 1,500 
ගණනක් ඉල්ලා තිෙබනවා. එම ඉල්ලීම කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ගිහින් තිෙබනවා. ඒක අනුමත ෙවන්න ඕනෑ. කමිටුෙව් සභාපති 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. එතුමා හිටිෙය් නැහැ. ඒක 
අනුමත ෙවන්ෙන් නැතුව මට කරන්න බැහැ. නමුත්, ජනතාවටත් 
අයිතියක් තිෙබනවා; ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් අයිතියක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාත් ඒ බලය පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කරලා, පරිසරය 
ආරක්ෂා කර ගන්න සහාය ෙවන්න. වගකීම නිලධාරි පිටම දාන්න 
එපා. ෙද්ශපාලනඥයන් හා ජනතාවත් ඒ වගකීම භාරෙගන කියා 
කරන්න. මම පරිසරය ආරක්ෂා කරපු මිනිෙහක්; වයඹ පළාත් 
සභාවට පඥප්තියක් ෙගනාපු ෙකෙනක්.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, පිළිතුර පැහැදිලියි. 

 

රාජ  විශ්වවිද ාලවලට සිසුන් බඳවා ගැනීම : විස්තර 
அரச பல்கைலக்கழகங்களில் மாணவர் ேசர்ப் : 

விபரம் 
RECRUITMENT OF STUDENTS TO STATE 

UNIVERSITIES:DETAILS 
420/’16 

2. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
උසස්  අධ ාපන  හා  මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) විශව්විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
විශව්විද ාල පෙව්ශය සඳහා නිකුත් කරන ලද අත් 

ෙපොෙත් සඳහන් ආකාරයට, ශී ලංකාෙව් රාජ  
විශව්විද ාලවල එක් එක් පාඨමාලා සඳහා 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී 
බඳවා ගැනීමට නියමිත වූ සිසුන් සංඛ ාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම වර්ෂවලදී ඉහත පාඨමාලා සඳහා සත  
වශෙයන්ම බඳවාගත් සිසුන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කව ෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් පාඨමාලා සඳහා නියමිත පමාණයට වඩා 
අඩුෙවන් බඳවාෙගන ඇත්නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු 
කව ෙර්ද; 

 (iv) එක් එක් පාඨමාලා සඳහා නියමිත පමාණයට වඩා 
වැඩිෙයන් බඳවාෙගන ඇත්නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு  

பல்கைலக்கழக அ மதி ெதாடர்பாக 
ெவளியிட் ள்ள ைகேயட் ல் 
குறிப்பிட் ள்ளதன் பிரகாரம், இலங்ைகயின் 
அரச பல்கைலக்கழகங்களின் ஒவ்ெவா  
பாடெநறிக்கும், 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
ேசர்த் க்ெகாள்ள உத்ேதசித்தி ந்த மாணவர் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆண் களில் குறிப்பிட்ட 
பாடெநறிக க்கு உண்ைமயாகேவ ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட மாணவர் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பாடெநறிக்கும் உத்ேதச 
எண்ணிக்ைகக்கு குைறவாக ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட் ப்பின், அதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஒவ்ெவா  பாடெநறிக்கும் உத்ேதச 
எண்ணிக்ைகக்கு அதிகமாக ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட் ப்பின், அதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a)  Will he inform this House-  
 (i)  the number of students that had been 

specified to be enrolled for each course of 
study at State universities in Sri Lanka in 
the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 
2015 separately, according to the 
Handbook issued by the University Grants 
Commission pertaining to the university 
admission; 

 (ii)  the actual number of students that were 
enrolled for such courses of study in the 
years concerned;  

201 202 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 



2016 ජූලි 07 

 (iii)  if the number of students enrolled had been 
lower than the number specified for each 
course, the reason for it; and 

 (iv)  if number of students enrolled had been 
higher than the number specified for each 
course, the reason for it? 

(b)  If not, why?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  
(අ) (i) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 03, 05, 07, 09, 11 හා 13 

යටෙත් දක්වා ඇත. 
 (ii) 2010 සිට 2014 දක්වා වර්ෂවලට අදාළව සත  

වශෙයන්ම බඳවා ගත් සිසුන් සංඛ ාව ඇමුණුෙමහි 
තීරු අංක 04, 06, 08, 10 හා 12 යටෙත් දක්වා 
ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමා, එක වර්ෂයකවත් කියන්න පුළුවන්ද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙලොකු table එකක් තිෙබන්ෙන්.  

2010 වර්ෂය ගත්ෙතොත් ෛවද  විද ා අධ යන පාඨමාලාවට 
නියමිත ශිෂ  සංඛ ාව 1,165යි. ලියා පදිංචි ශිෂ  සංඛ ාව 
1,165යි.  

ෙභෞතික විද ා අධ න පාඨමාලාවට නියමිත ශිෂ  සංඛ ාව 
1,735යි. ලියා පදිංචි ශිෂ  සංඛ ාව 1,593යි. ෙම්, 2010 වර්ෂෙය්. 

 (ii)  2010 සිට 2014 දක්වා වර්ෂවලට අදාළව සත  
වශෙයන්ම බඳවා ගත් සිසුන් සංඛ ාව ඇමුණුෙමහි 
තීරු අංක 04, 06, 08, 10 හා 12 යටෙත් දක්වා 
ඇත. 

  2015 වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීමට නියමිත සිසුන් 
සංඛ ාව ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 13 යටෙත් දක්වා 
ඇති අතර, ෙමෙතක් සිසුන් බඳවා ෙගන ෙනොමැති 
බැවින් ලියා පදිංචි සිසුන් සංඛ ාව සඳහන් කළ 
ෙනොහැක. 

 (iii)  විෙශේෂෙයන්ම විද ා විෂය ක්ෙෂේතයට අදාළ වන 
සමහර පාඨමාලා සඳහා ෙතෝරා ගනු ලබන සිසුන් 
නියමිත ෙලස පාඨමාලාවට ලියා පදිංචි ෙනොවීමත්, 
පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අවසථ්ා කිහිපයකදී සිසුන් 
ෙතෝරා ගනු ලැබුවද, එම සිසුන් ද නියමිත කාල 
වකවානු තුළ ලියා පදිංචිය ලබා ෙනොගැනීමත් 
සමහර පාඨමාලා සඳහා සිසුන් අඩුෙවන් බඳවා 
ගැනීමට ෙහේතු වී ඇත. 

 (iv)  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය මඟින් ලබා දුන්, SC.FR. 
No.418/2012 දරන නඩුෙව් තීන්දුව මත 
2011/2012 අධ යන වර්ෂය සඳහා අතිෙර්ක සිසුන් 
සංඛ ාවක් බඳවා ගැනීම. 

  2012 වර්ෂෙය් විෂය නිර්ෙද්ශ ෙදකක් යටෙත් 
සිසුන් බඳවා ගැනීම. 

  2013 වර්ෂෙය් දී සිවුවන වතාවටත් අෙපොස (උසස ්
ෙපළ) විභාගය සඳහා ෙපනී සිටීමට සිසුන්ට 
අවසථ්ාව ලබා දීම. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මට අතුරු පශ්න කිහිපයක් අහන්න බැරි ෙවයි. ෙමොකද, 

ඇමුණුම තිෙබන නිසා. ෙකොෙහොම වුණත් ඔය ෙල්ඛනය 
බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, විෙශේෂෙයන් ජීව විද ා සහ ෙභෞතික විද ා 
විෂය ධාරාවන්ට සැලකිය යුතු පමාණයකින් අඩුෙවන් බඳවා ෙගන 
තිෙබනවාය කියන එක. අෙප් රෙට් වසරකට උපදින දරුවන්ෙගන් 
සියයට හයයි විශ්වවිද ාලයට යන්න වරම් ලබන්ෙන්. උසස් ෙපළ 
විභාගය සමත් වීම සඳහා වාර තුනක් ලබා ෙදන්ෙන් අෙප් රෙට් 
සිටින දක්ෂතම, විශිෂ්ටතම, හැකියාවන් සහිත ශිෂ  ශිෂ ාවන් 
විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නයි.  

නමුත්, පළමු වතාෙව් උසස් ෙපළ විභාගය සමත් ෙවලා 
විශ්වවිද ාලයට සුදුසුකම් ලබා ෙගන, ඊ ළඟ වතාෙව් උසස් ෙපළ 
විභාගයට ලියලා පළමු වතාවට වඩා වැඩි සුදුසුකම් ලබා ගත්ෙතොත් 
ඒ අයට ෙදවැනි වතාෙව් විභාගය සමත් වූ ඉහළ පතිඵල මත 
විශ්වවිද ාලයට එන්න තිෙබන අවස්ථාව අහිමි වනවා. ඒ පළමුවන 
වතාෙව්දී ඔවුන් රුපියල් 50ක් දීලා ඉල්ලුම් කර තිෙබන නිසා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒෙකන් දක්ෂයන්ට 
විශ්වවිද ාලයට එන්න තිෙබන ඉඩකඩ ඇහිෙරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ පාඨමාලාවල පුරප්පාඩු ගණනාවකුත් ඇතිවනවා. 
ඔබතුමා ඔය සංඛ ා ෙල්ඛන ඔක්ෙකෝම කිව්වා නම්, ඒ තත්ත්වය 
බලාගන්න තිබුණා. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ඒක ජාතික අපරාධයක්. 
ෙමන්න ෙම් කමෙව්දය නිසා ඒ දරුවන්ට අහිමි වන අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න අමාත ාංශය කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම හිතන විධියට ෙම් පශ්නය ගැන අපි සාකච්ඡා වට 

ගණනාවක් පැවැත්වුවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පතිඵල 
ආවාම ශිෂ යන් ලියා පදිංචි ෙවන්න  ඕනෑ. අපි හිතමු උසස් ෙපළ 
විද ා විෂය ධාරාෙවන් පළමු වතාවට ශිෂ ෙයක් උසස් ෙපළ 
විභාගයට ඉඳගන්නවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ පතිඵල ආවාම ලියා 
පදිංචි ෙනොවී සිටීමට ඒ අයට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. එෙසේ ලියා 
පදිංචි ෙනොවී ඉඳලා, ඒ අයට ෙදවන වතාවට විභාගයට ෙපනී 
සිටින්න පුළුවන්. නමුත් ලියා පදිංචි වුෙණොත් ෙදෙවනි වතාෙව් 

පතිඵල අනුව විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත්වීමට බැහැ. That is the 
reason. Once the A/L results are announced, a student of the 
Science stream is given the option of registering and entering 
the Science Faculty. But, if he registers on the strength of the 
results of the second time, he can enter the Medical Faculty. 
ඒකයි ෙවන්ෙන්. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා අධ ාපන 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්ත් ෙම් කමය තමයි තිබුෙණ්. 
  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක ශිෂ යන් ගන්න ඕනෑ තීන්දුවක්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ තීන්දුව ඒ ශිෂ යා ගන්න ඕනෑ. ශිෂ ෙයකුට හිතුෙණොත් 

"ෙදවැනි වතාවට විභාගයට ෙපනී සිට ෛවද  විද ාලයට 
ඇතුළුවීමට මට පුළුවන්" කියා, එෙසේ නම් ඒ ශිෂ යා ලියා පදිංචි 
ෙනොවී සිටිය යුතුයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීවරයා සමඟ අපි ෙම් කාරණය 

ගැන වට ගණනාවක් සාකච්ඡා ෙකරුවා. අපි ෙම් කමෙව්දය 
ෙවනස් කිරීමට උත්සාහයක් ගත්තා. ෙම් කමෙව්දෙය් ෙවනසක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා නම් සියලු පක්ෂ 
ඒකරාශි ෙවලා අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්.  

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් පශ්නය, කැබිලිත්ත ගැන ෙහෝ ෙදවියන් ගැන ෙහෝ 

පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ශිෂ යන්ෙග් වාසනාව, අවාසනාව මත 
ෙනොෙවයි, ඒ ශිෂ යන් විශ්වවිද ාලයට යන එක තීන්දු කරන්න 
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[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This annex is also placed in the Library.]  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑ. විශ්වවිද ාලවලට ශිෂ යන් බඳවා ගන්නවා කියන්ෙන් එය 
ජාතික අවශ තාවක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් අදහස ෙහොඳම දරුවා විශ්වවිද ාලයට 

එන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳම දරුවාට ෙහොඳම පාසල වාෙග් ෙහොඳම විශ්වවිද ාලයත් 

ෙදන්න ඕනෑ; ෙහොඳම පාඨමාලාව ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් දැන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ, නැහැ. තවම පශ්නය අහනවා. අමාත ාංශ ෙය් පමාදයක් 

නිසා, ඒ කියන්ෙන් පතිඵල නිකුත් කිරීෙම් පමාදය, 
recorrectionවල තිෙබන පමාදය නිසා ෙන් ශිෂ යන්ට ෙම් 
අසාධාරණය සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ශිෂ යන්ෙග් luck එක මත 
එය තීරණය කරන්ෙන් නැතුව, chance එක මත තීරණය 
කරන්ෙන් නැතුව ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න කියලායි අපි 
කියන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Luck එක ෙනොෙවයි, ශිෂ ෙයක් විද ා විෂය ධාරාෙවන් උසස් 

ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටියාම ඊට පසුව ඒ ළමයාට පතිඵල එනවා. 
එතෙකොට ඒ ළමයා තීරණයක් ගන්න ඕනෑ මම ෙම්කට යනවාද-
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

එෙහම නැත්නම් ෙදවන වතාවට විභාගයට ෙපනී ඉඳලා මීට 
වඩා ෙහොඳ පතිඵල අරෙගන ෛවද  විද ාලයට යනවාද කියලා. 
ඒක ශිෂ යාෙග් තීරණය. අපට ඒ තීරණයට මැදිහත් ෙවන්න බැහැ 
ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

අහන්න. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්  මූලික පැහැදිලි කිරීම නිවැරදියි.  

ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට අදාළවයි මම ෙම් 
පශ්නය අහන්ෙන්. ශිෂ ෙයක් පළමුවැනි වතාවට විභාගය ලිව්වාම, 
ඔහුෙග් පතිඵල ලබා ෙදන්ෙන්ත්, ඊට පස්ෙසේ කඩඉම් ලකුණු - cut-
off points - ලබා ෙදන්ෙන්ත් මාස ගණනක් ගිහිල්ලා. සමහර විට 

අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා තමයි ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ cut-off point 
එක එනතුරු කිසිම ශිෂ ෙයකුට හැකියාවක් නැහැ, ගරු උසස් 
අධ ාපන ඇමතිතුමනි,    

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ලියා පදිංචි ෙවන්න? 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, ලියා පදිංචි ෙවන්න පුළුවන්. ඒත් තමන් හදාරන 

පාඨමාලාව ෙමොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න බැහැ. ෙම්කයි තිෙබන 
පශ්නය. මාස තුනක් ඇතුළත ළමයින්ෙග් පතිඵල සහ cut-off 
points ෙදනවා නම්, අපි ෙම් පශ්නය මතු කරන්ෙන් නැහැ. 
ළමෙයකුට ලියා පදිංචි  ෙනොවී, ෙදවැනි වතාෙව් විභාගය ලියනවාද 
කියලා තීන්දු කරන්න ෙවන්ෙන් ඔහු විශ්වවිද ාලයකට ඇතුළත් 
වීමට සුදුසුකම් ලැබුවා නම් විතරයි. දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. ළමයින් ෙම් කරුණු සම්බන්ධෙයන් අන්ධයි. ළමයින්ට 
සහ ඔබතුමා ඇතුළු අපි කාටවත් බැහැ, අෙප් cut-off-point එක 
අනුව ලියාපදිංචි ෙවන්න. ඒ නිසා ළමයි ලියා පදිංචි ෙවනවා. 
ෙමොකද, ඔවුන්ට ෙවනත් අවස්ථාවක් නැති නිසා. ෙමතැනයි 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒක ඔබතුමා කියන විධියට පතිපත්තියත් 
එක්ක තිෙබන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. උසස ්අධ ාපන හිටපු අමාත  
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙම් කාරණය දන්නවා.  

ෙමන්න ෙම්කයි මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. සරලව මම  
කියන්නම්.  යම්කිසි ශිෂ ෙයක් පළමුවැනි වතාවට විභාගය ලියලා 
විශ්වවිද ාලයක් සඳහා ලියා පදිංචි වුණත්, ෙදවැනි වතාෙව්ත් 
විභාගයට ලියලා ඒ පතිඵල එන තුරුත් ඒ ලියා පදිංචි වූ පාඨමාලාව 
පටන් අ රෙගන නැත්නම්,  ෙදවැනි වතාෙව් පතිඵල මත ඉහළ 
පාඨමාලාවකට ඇතුළත්වීමට ඒ ශිෂ යාට අවස්ථාව ලබාදීෙමන් 
කිසිදු ශිෂ ෙයකුෙග් අයිතිවාසිකම් නැති ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙනක, 
ෙම් කමෙව්දය විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව පනෙත් 
ෙරගුලාසියක් මත පදනම් ෙවලා හදන ෙදයක්. අඩුම ගණෙන් ෙම් 
කමෙව්දය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක තිෙබන වගන්තියක්වත් 
ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් පිළිබඳව මා නැවත කියන්නම්. 
පළමුවැනි වතාෙව් පතිඵල මත ශිෂ ෙයක් ලියා පදිංචි වුණාට 
පස්ෙසේ, ඒ ශිෂ යා ෙදවැනි වතාෙව් විභාගය ලියලා පතිඵල 
එනතුරුත් first shy එෙක් course එක පටන් අරෙගන නැත්නම්, 
ඒ ෙදවැනි වතාෙව් පතිඵල මත ඒ ශිෂ යාට ෙහෝ ශිෂ ාවට ඉහළ 
පාඨමාලාවකට ඇතුළත් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න. ඒ හරහා කිසිම 
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීමක් ෙහෝ  අෙනකුත් ළමයින්ට 
අසාධාරණයක් ෙහෝ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We are agreeable to discuss. So, we will discuss. ගරු 

බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ තර්කෙය් 
හරයක් තිෙබනවා.  
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවාට වඩා 

වැදගත් වන්ෙන් ඔබතුමා ෙම් ස්ථාවරය පිළිෙගන උසස් අධ ාපන 
ගරු ඇමතිවරයා වශෙයන් ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවන එකයි. මට 
ෙම් ගැන තව කරුණු කියන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් කමෙව්දය 
ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය බවට පත් කරගන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 

විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් ෙවන අවස්ථාවලදී අපි අත් ෙපොතක් 
හදලා, ඒක පසිද්ධ කළා.  

ඊට පස්ෙසේ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු ගණනාවක් විභාග වුණා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විභාග වුණු නඩු සියල්ලම ආවරණය වන 
විධියට තමයි ෙම් අත්ෙපොත හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙක් යම් 
ෙවනසක් කෙළොත් - 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙරගුලාසි ගැන ෙන් එතුමා කිව්ෙව්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ෙක් එක ෙවනස් කිරීමක් කෙළොත් විශාල ඵල විපාක 

පමාණයක් ලැෙබනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ආෙයත් නඩු 
ගණනාවක් එන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්ෙන්.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒකට ඔබතුමා බය ෙවන්න එපා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නඩුවලට බය ෙවන්ෙන් නැහැ. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි,-   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට පශ්නය වැදගත්. නමුත් කාලය පිළිබඳ 

පශ්නයකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් අවස්ථාවක් 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු 

ඇමතිතුමනි, - 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, ශිෂ ෙයක් ලියා පදිංචි වුණාට පසුව, ඊළඟ 

වතාෙව් අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී ඉඳලා, ඒ පතිඵල 
ආවාට පසුව ඒ අනුව පාඨමාලාවකට ඇතුළත් ෙවන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න කියලා ෙන්.  
   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ. හැම විටම ඒ අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ. ඒෙකන් අෙනක් 

ළමයින්ෙග් අවස්ථාව නැති ෙවනවා. අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
පළමුවන වතාෙව් විභාගය ලියලා, ඒ පතිඵල මත යම් ශිෂ ෙයක් 
පාඨමාලාවකට ලියා පදිංචි ෙවලා සිටියදීම ෙදවැනි වතාෙව්දීත් 
විභාගය ලියනවා කියමු. නමුත් කලින් ලියා පදිංචි වුණු පාඨමාලාව 
පටන් ෙගන නැත්නම්, අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී පමණක් second 
shy එෙක් පතිඵල මත ෙහෝ third shy එෙක් පතිඵල මත ෙවනත් 
පාඨමාලාවකට ලියාපදිංචි ෙවන්න අවස්ථාව ෙදන්න. එතෙකොට ඒ 
ළමයා ඒ second shy එෙක් පතිඵල මත, විද ාපීඨෙයන් Medical 
Faculty එකට ගියාම පුරප්පාඩුවක් ඇති ෙවනවා ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ පුරප්පාඩුව computer system එෙකන්  
ෙපන්වනවා. ඒ බව එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා දන්නවා. ඒ 
පුරප්පාඩුව පුරවන එක පරිපාලනමය පශ්නයක් විතරමයි. UGC 
එෙක් ඉන්න නිලධාරින්ෙග් මානසිකත්වය ෙමොකක්ද කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසායි අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය බවට  ෙම් කමය පත් කර ගන්න කියලා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ ගැන  අවධානය ෙයොමු කරන්නම්.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ, 

ඉක්මන් තීරණයක් ගන්න කියන එකයි එතුමා කියන්ෙන්. ඒක 
ඉතා වැදගත්.   

 
ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාව: අඩුකිරීම 
த்த பிரைஜக க்கான ெகா ப்பன : 

குைறக்கப்பட்டைம 
SENIOR CITIZENS' ALLOWANCE : REDUCTION 

460/’16 
4.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම යටෙත් ජාතික පුනර්ජීවන 
වැඩසටහන අනුව, වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වන ජාතික 
සභාව සහ ජාතික වැඩිහිටි මහෙල්කම් කාර්යාලය, වයස 
අවුරුදු 70ට වැඩි ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ලබාදුන් 
රුපියල් 2000ක මාසික දීමනාව, නව රජය බලයට 
පත්වීෙමන් පසුවත් 2015 වර්ෂය පුරා අඛණ්ඩව කියාත්මක 
කරනු ලැබුෙව්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2015 වර්ෂෙය්දී, 

 (i) එම දීමනාව ලබාදුන් ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් 
සංඛ ාව; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එම දීමනාව ලබාදීම සඳහා වැය වූ මුදල; 

  එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) 2016 වර්ෂය ආරම්භවීමත් සමඟ උක්ත රුපියල් 2000 
මාසික දීමනාව,  රුපියල්  1900 දක්වා අඩුකර ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) மஹிந்த சிந்தைன எதிர்கால ேநாக்கு, ேதசிய 
மீெள ச்சி  ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ், 

திேயார்க க்கான ேதசிய சைப மற் ம் ேதசிய 
திேயார் ெசயலகம், 70 வயைதத் தாண் ய த்த 

பிரைஜக க்கு வழங்கிய பா 2000/- மாதாந்த 
ெகா ப்பனைவ, திய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் 
பின்ன ம் 2015ஆம் ஆண்  ரா ம் ெதாடர்ச்சியாக 
நைட ைறப்ப த்தி ள்ளதா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2015ஆம் ஆண் ல், 

 ( i )  ேமற்குறிப்பிட்ட ெகா ப்பன  வழங்கப்பட்ட 
த்த பிரைஜகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ( i i )  ேமற்குறிப்பிட்ட ெகா ப்பனைவ 
வழங்குவதற்காக ெசலவழிக்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக; 

 ஒவ்ெவா   மாவட்டாீதியில் ெவவ்ேவறாக யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) 2016ஆம் ஆண்  ஆரம்பமாகியைதத் ெதாடர்ந் , 
ேமற்குறிப்பிட்ட பாய் 2000/- மாதாந்த ெகா ப்பன  

பாய் 1900/- ஆகக் குைறக்கப்பட் ள்ள  என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Social Empowerment and 

Welfare: 

(a)  Will he inform this House whether the monthly 
allowance of Rs. 2,000/- granted to the senior 
citizens over 70 years of age by the National 
Council for Elders and National Secretariat for 
Elders under the National Re-awakening 
Programme of the Mahinda Chintana Vision for 
Future, was carried out continuously throughout 
the year 2015 even after the new Government 
came into power? 

(b)  Will he also inform this House in relation to the 
year  2015 in each district separately - 

 (i)  the number of senior citizens who were 
granted that allowance; and 

 (ii)  the amount spent for granting that 
allowance? 

(c)  Will he further inform this House whether he 
accepts the fact that the above-mentioned 
allowance of Rs. 2,000/- has been reduced to Rs. 
1,900/- since the beginning of 2016? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 
 අදාළ දීමනාව 2015 වර්ෂය පුරා අඛණ්ඩව ෙගවීම සිදු කර 

ඇත. 

(ආ) 2015 වර්ෂෙය්දී, 
 (i) එම දීමනාව ලබා දුන් ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් 

සංඛ ාව 386,080 
 (ii) එම දීමනාව ලබා දීම සඳහා වැය වූ මුදල 

රු.8,038,777,890.00 (බිලියන 8.04) 

 
(ඇ) ඔව්.  
 1.  386,080ක් වැඩිහිටි ආධාර ගන්නා නමුත් 

131,000ක් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් සුදුසුකම් ලබා 
සිටී. 

 2.  තවත් ලක්ෂ ගණනාවක් නිවාස ආධාර, අක්ෂි 
ආධාර, අත්වාරු, ෙරෝදපුටු ආදිය ඉල්ලා ඉල්ලීම් 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 3. වැඩිහිටි නිවාස 306ක් දිවයින පුරා ඇති අතර, 
ඒවාෙය් තත්ත්වය ඉතාම ෙශෝචනීයය. 

 4. තවත් වැඩිහිටි නිවාස 100ක් පමණ අලුතින් ඉදි 
කිරීමට ඉල්ලීම් පවතී. 

  වැඩිහිටි නිවාස පමාණවත් ෙලස ෙනොමැතිකම 
නිසා වැඩිහිටියන් විශාල පිරිසක් ෙපොෙරොත්තු 

දිස්තික්කය පතිලාභීන් සංඛ ාව වැය වූ මුදල 
ෙකොළඹ   16,685    359,829,740.00 
ගම්පහ   29,153    634,396,000.00 
කළුතර   25,691    515,988,000.00 
මහනුවර   24,977    538,278,450.00 
මාතෙල්   10,844    228,365,000.00 
නුවරඑළිය   16,913    302,390,000.00 
ගාල්ල   22,967    406,114,000.00 
මාතර   19,551    385,493,000.00 
හම්බන්ෙතොට   11,247    197,757,000.00 
යාපනය   18,279    425,990,000.00 
මන්නාරම     2,533      58,163,000.00 
වවුනියාව     3,197      73,804,000.00 
මුලතිව්     2,933      65,018,000.00 
කිලිෙනොච්චිය     3,467      79,663,000.00 
මඩකලපුව   11,429    267,576,000.00 
අම්පාර   14,192    280,784,500.00 
තිකුණාමලය     5,496    125,076,000.00 
කුරුණෑගල   36,856    795,450,000.00 
පුත්තලම   15,332    336,813,000.00 
අනුරාධපුරය   17,633    374,228,000.00 
ෙපොෙළොන්නරුව     4,953      85,744,000.00 
බදුල්ල   23,015    509,106,000.00 
ෙමොණරාගල   10,235    196,848,000.00 
රත්නපුරය   23,544    476,741,200.00 
කෑගල්ල   14,958    319,279,000.00 
එකතුව 386,080 8,038,777,890.00 
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ෙල්ඛනවල  සිටී. එම සංඛ ාව 30,000 ඉක්මවා 
ඇත. ෙම් තත්ත්වය නිසා ආධාර අවශ , ආධාර 
ෙනොලබන අයෙග් අවශ තා යම් තරමකට ඉටු 
කිරීමටත්, ඊට අමතරව පහත ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමටත් 
ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාෙවන් මාසිකව රුපියල් 
100ක මුදලක් ෙවන් ෙකොටෙගන වැඩිහිටියන් 
ෙවනුෙවන් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් පිහිටුවීමට 
කටයුතු සිදු කර ඇත. 

 1. අසරණ වූ වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන් වැඩිහිටි නිවාස 
ඉදි කිරීම සහ ඒවා පවත්වා ෙගන යෑම. 

 2. වැඩිහිටි දිවා මධ සථ්ාන සඳහා ආධාර ලබා දීම. 
 3. ගාමීය වැඩිහිටි කමිටු සවිබලගැන්වීම සඳහා ආධාර 

ලබා දීම. 
 4. අසරණ වූ වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන් අවශ  හදිසි 

ශල කර්ම සඳහා මුදල් ආධාර ලබා දීම. 
 5. පිළිකා තත්ත්ව, වකුගඩු ෙරෝග තත්ත්ව වැනි සුව 

කිරීමට අපහසු ෙරෝගී වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන් 
අවශ  පතිකාර සඳහා මුදල් ආධාර ලබා දීම.  

 6. ෙසෞඛ  ආරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කිරීම. 

 7. වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන් සව්යං රැකියා ආධාර ලබා 
දීම සහ ඒ තුළින් ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන දෑ 
අෙළවි  කිරීමට අවශ  පහසුකම් සපයා දීම. 

 8. වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන් චාරිකා සංවිධානය කිරීම. 
 9. ජාතික සංවර්ධනෙය් ෙකොටසක්රුවන් කිරීමට 

වැඩිහිටියන් සඳහා ෙමම අරමුදල මගින් සැලසුම් 
සකස ්කර කටයුතු කිරීම. 

 10. ඇතැම් වැඩිහිටි නිවාසවල ඉතා අඩු දීමනා යටෙත් 
ෙසේවය කරන ෙසේවකයන්ෙග් ගැටලු සලකා බලා 
 අවශ ම අයට කිසියම් අමතර දීමනාවක් ලබා 
දීමට කටයුතු කිරීම. 

 11. ෙනොමිෙල් පවත්වා ෙගන යන වැඩිහිටි නිවාසවල 
තත්ත්වය උසස ්කිරීම සඳහා අවශ  පියවර ගැනීම. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඔබතුමා වැඩිහිටියන්ට ෙමවැනි ෙබොෙහෝ සත්කාර්යයන් කිරීම 
සඳහා ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාෙවන් මාසිකව රුපියල් 100ක් අඩු 
කර ෙගන, එය ඵලදායි ෙලස ෙයොදවනවා නම් ඒ පිළිබඳව 
පශ්නයක් නැහැ; ඒක ෙහොඳයි.  ෙම් රැස් කර ගත් රුපියල් 100න් 
කරන ලද ඒ සත්කාර්යයන් පිළිබඳ වාර්තාවක්  ෙවනත් 
අවස්ථාවකදී ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.  

ඒ වාෙග්ම, ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට අද තවත් පධාන පශ්නයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අය වැය ෙයෝජනාවලින් 
නිර්ෙද්ශිත, ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතු සඳහා වන සියයට 
පහෙළොෙව් ෙපොලිය ෙගවීෙම් චකෙල්ඛය ෙම් වනෙතක් මූල  
සමාගම්වලට නිකුත් ෙවලා නැහැ. ඒ සඳහා අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන 1,500ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 
සුබසාධන අමාත වරයා වශෙයන් ඔබතුමා, හඬක් නඟන්න බැරි 
ෙම් ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත ාංශෙය් 
අවධානය ෙයොමු කරවා, ෙමම කටයුත්ත කරන්න මැදිහත් ෙවන්න  
කියලා ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම දන්න විධියට වැඩිහිටියන්ෙග් ගිණුම්වල 

තැන්පත් මුදලට සියයට 15ක ෙපොලිය එකතු ෙවනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූල  සමාගම්වල - finance companiesවල -තැන්පතුවලට 

ෙම් සියයට 15ක ෙපොලිය එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
අපි දන්න විධියට වැඩිහිටියන්ෙග් ගිණුම්වලට ලංකා බැංකුව, 

මහජන බැංකුව වැනි බැංකුවල සියයට 15ක ෙපොලියක් එකතු 
ෙවනවා. එෙහම නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා නම් මම ඒ 
ගැන ෙහොයා බලන්නම්. 

ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. 
ඇත්තටම ෙම් අය බැංකුවට, එෙහම නැත්නම් තැපැල් 
කන්ෙතෝරුවට, AGA Office එකට ෙම් වැඩිහිටි දීමනාව ගන්න 
යන්ෙන්  three-wheeler එකක්, නැත්නම් වෑන් එකක් කථා කර 
ෙගනයි. හැබැයි, අපි දැන් කමෙව්දයක් හදාෙගන යනවා, ෙම් 
අයෙග් ෙගදරටම ඒ මුදල ගිහිල්ලා ෙදන්න. එතෙකොට ෙම් අයට 
ලාබයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. සමාජ සවිබල ගැන්වීෙම් අමාත තුමා වශෙයන් මම 
ඔබතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. ෙම් වනෙකොට රජෙය් 
සියලුම අංශවල ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, "රාජ  
නිලධාරි තන්තය වැඩ කරන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඔවුන්ට බයක් 
තිෙබනවා,  වැඩ කිරීම තුළින් තමන්ට FCID එකට යන්න ෙවයිද 
කියලා. ඒ බය දැන් උග තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 

අද දින "දිවයින" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ඇත්ත කී නිසා මා දඩස්ගා මාරු කළා.  දඩල්ලෙග් කියයි" 

ෙම් රජෙය් පවතින යහ පාලන විෙරෝධී පතිපත්තිය ගැන 
විෙව්චනය කළාය කියලා ජනාධිපති ෙල්කම්තුමා, රාජ  පරිපාලන 
හා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාව වහාම මාරු 
කරනවා. රාජ  නිලධාරින් ඔක්ෙකොම අද බියපත් ෙවලා සිටිනවා. 
ෙමොකද, සාලාව කඳවුර පිළිබඳ පශ්නෙය්දී මුදල් ෙනොලැෙබන්ෙන්, 
ගංවතුර පශ්නෙය්දී මුදල් ෙනොලැෙබන්ෙන් රාජ  නිලධාරින්ෙග්, - 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේ මකුණාෙග් කථාව පෙයෝජනයට ගනිමින් 

තමයි ඒ පශ්නය ඇහුෙව්. ෙම් කාරණය පිළිබඳව මට උත්තරයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්න අමාරුයි. නමුත් වැඩිහිටි දීමනා හා ආබාධිත දීමනා 
ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වලටම ෙගන ගිහින් ෙදන්න අවශ  කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will proceed without the lunch break.  

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

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කර 

වනවා. ලංකා බැංකුෙව් සහ මහජන බැංකුෙව් පවා ෙජ ෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ට ඒ අවස්ථාව තිෙබනවාය කියලා ෙමතුමා කිව්වා. ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ඇත්තටම ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට තමන්ෙග් තැන්පතු සඳහා  
සියයට 15ක ෙපොලියක් ලබා ගන්න ලංකා බැංකුව හා මහජන 
බැංකුව තවම අවස්ථාව දීලා නැහැ.  ඒ අය කියන්ෙන් චකෙල්ඛ 
ඇවිල්ලා නැහැ කියලායි. 2016 අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් පසුව තවම 
ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ඒ කාරණය ෙකෙරහි  මා ෙයොමු 
කරවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ඒ ගැන පැහැදිලි කර ගන්න ෙවනත් අවස්ථාවක් 

ලබා ගන්න ෙවනවා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මම ෙම් කාරණය ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ඔබතුමා මට කථා කරන්න 

අවසර ලබා ෙදනවා නම්,   එතුමාට උත්තරයක් ලබා ෙදන්න මට 
පුළුවන්. ඔය පශන්ය තිබුෙණ් ජුනි මාසයට ෙපරයි. ඊට පසුව අපි 
එම ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතු සඳහා සියයට 15ක 
ෙපොලියක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිබුණා. Finance companies 
තුළින් guarantee එකක් දීලා ෙම් කටයුත්ත කරන්න හැදුවාම එහි 
යම් අවදානම් තත්ත්වයක් තිෙබන බව අපට ෙපනුණා. ඒ නිසා අපි 

ඒ කටයුත්ත කරන්න කැමැති වුෙණ් නැහැ. දැන් ඒ ෙජ ෂ්ඨ 
පුරවැසියන් සියලු ෙදනාම තමන්ෙග් ලක්ෂ 10ක් දක්වා තැන්පතු 
සඳහා සියයට 15ක  ෙපොලියක් ලබා ගන්නවා. එෙහම සිදු වන්ෙන් 
නැත්නම්, එය සිදු ෙනොවන්ෙන් ෙකොෙහේද කියන එක ගැන අපව 
දැනුවත් කරන්න. එතෙකොට අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා 
කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්] සියලුම බැංකුවලින් ෙනොෙවයි.  Bank 
of Ceylon   සහ People's Bankවලින්  ෙගවනවා. 

 
ශී ලංකා රජෙය් විෙද්ශ ණය පමාණය:  විස්තර 
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5.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
      (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
      (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
      මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

 
(අ) (i) 2015.01.01 දිනට සහ 2015.12.31 දිනට ශී ලංකා 

රජෙය් විෙද්ශ ණය පමාණය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර්වලින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015.01.01 දිනට සහ 2015.12.31 දිනට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය සහ ශී ලංකා රුපියල අතර 
විනිමය අනුපාතය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) 2015 වසර තුළ දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට 
සාෙප්ක්ෂව, රුපියෙල් අගය පිරිහීම ෙහේතුෙවන්, 
2015.12.31 දිනට පැවති ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ ණය 
පමාණය රුපියල් ෙකොපමණකින් ඉහළ ෙගොස ්
තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) 2015.01.01ஆம் திகதியில் உள்ளவா  மற் ம் 
2015.12.31ஆம் திகதியில் உள்ளவா  இலங்ைக 
அரசாங்கத்தின் ெவளிநாட் க் கடன்களின் 
அள  அெமாிக்க ெடாலர்களில் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015.01.01ஆம் திகதியில் உள்ளவா  மற் ம் 
2015.12.31ஆம் திகதியில் உள்ளவா  
அெமாிக்க ெடால க்கும் இலங்ைக பாவிற்கும் 
இைடயி லான ெசலாவணி தம் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2015ஆம் ஆண் ல் அெமாிக்க ெடால க்கு 
ஒப்பீட்டளவில், பாவின் ெப மதி ழ்ச்சி 
யைடந்தைமயின் காரணமாக, 2015.12.31ஆம் 
திகதியன்  காணப்பட்ட இலங்ைகயின் ெவளி 
நாட் க் கடனின் அள  எவ்வள  பாய்களால் 
அதிகாித் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Finance: 

(a)  Will he inform this House- 
 (i)   separately  the foreign debt of the Sri 

Lankan Government as at 01.01.2015 and 
31.12.2015 in US Dollars; 

 (ii) separately the exchange rate between the 
US Dollar and Sri Lankan Rupee as at 
01.01.2015 and 31.12.2015; and 

 (iii)   the rupee value of the increase in Sri 
Lanka’s foreign debt as at 31.12.2015 as a 
result of the depreciation of the rupee 
against the US Dollar during the year 2015? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)  

 
 

 

 

  

 (ii)  

 

 
 
 
 
 

*  බර තැබූ සාමාන  විනිමය අනුපාතය අනුව 
             (iii)    2015 වසර තුළදී ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය ඇතුළු 

පධාන විෙද්ශීය මුදල්වලට සාෙප්ක්ෂව, රුපියෙල් 
අගය අවපමාණය ෙහේතුෙවන්  2015.12.31 දිනට 
පැවති ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 228.7කින් ඉහළ ෙගොස ්ඇත. 

   ෙම්ක ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්  මීට ෙපර 
ආණ්ඩුෙවන් රුපියල් ෙවනුවට Dollar loans 
අරෙගන තිෙබන නිසා.  

       (ආ)     පැන  ෙනොනඟී. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු මුදල් අමාත තුමා සඳහන් කළා,  රුපියල 
පිරිහීම නිසා පමණක් 2015 වසර තුළ අෙප් ණය බර රුපියල් 
බිලියන 228.7කින් වැඩිෙවලා කියලා.  මුදල් අමාත තුමනි, 

රුපියල පිරිහීම වළක්වමින් රුපියෙල් ස්ථායීතාව ඇති කර ගැනීම 
සඳහා ඔබතුමා ගනු ලබමින් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර ෙදකක් තිෙබනවා. 

එකක් තමයි මීට ෙපර පැවැති ආණ්ඩුව අර ෙගන තිෙබන අධික 
ණය පමාණය - ෙකටි කාලීන ණය සහ දීර්ඝ කාලීන ණය -  අඩු 
ෙපොලියට ගත් ණය ෙලසට පරිවර්තනය කර ෙගන යනවා. 
ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම ෙකොච්චර ශබ්ද කළත්, අපට ලැබු ණු  
ආදායම මදි වුණා, ණය සහ ෙපොලිය ෙගවන්න.  අපට ලැබුෙණ් 
එවැනි ආර්ථිකයක් සහිත රටක්.  අපි දැන් ඒ තත්ත්වය  නිවැරදි 
කර ෙගන යනවා.  

ෙදවැනි පියවර  තමයි අපි පුළුවන් තරම් ෙඩොලර් පමාණයක් 
ෙම් රටට ෙගෙනන්න කටයුතු කරනවා කියන එක. ෙමොකද, 
යුෙරෝපෙය්, මැද ෙපරදිග රටවල, ජපානෙය්   negative return 
එකක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ඉතිරි කිරීම් ඇති කරන්න නම් 
බැංකුවලට ෙගවන්න තිෙබනවා. අපි ලංකාව මූල  
ෙක්න්දස්ථානයක් කරනවා.  

තුන්වැනි එක විධියට අපි  CIFC - Colombo International 
Financial Centre - එකක් ඇති කරනවා.  ෙලෝකෙය් 
ජනගහනෙයන් තුෙනන් එකක් ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය, 
පකිස්තානය වැනි රටවලයි සිටින්ෙන්. ඒ රටවල අය ගිහිල්ලා 
ආෙයෝජනයන් කරන්ෙන් ඩුබායි සහ සිංගප්පූර්වලයි. ඒ නිසා අපි 
ෙම් රට මුල  ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කර ගැනීමට කටයුතු 
කර ෙගන යනවා. ඒ තුළින් එම ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ඇවිල්ලා 
යම් විධියක speculate කරන්න කැමැත්තක් දක්වනවා.  

හතරවැනි කාරණය, අපි   temporary resident  permits .ලබා 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ජපානෙය්  වයස අවුරුදු 65ට 
වැඩි අය සීතල කාලයට ලංකාවට ඇවිල්ලා ජීවත් ෙවන්න 
කැමැත්තක් දක්වා තිෙබනවා. වීසා ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා 
ඒෙගොල්ලන් අහලා තිෙබනවා. අපි කියා තිෙබනවා,  US Dollars 
මිලියනයකට වැඩි පමාණයක් ෙහෝ ලක්ෂ තුනකට වැඩි 
පමාණයක් ෙගෙනනවා නම්,  ඒ ගැන ෙසොයලා බලලා කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් කියලා.  එවැනි පියවරයන් තමයි අපි අනුගමනය 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම හිතන විධියට ෙම් කරුණු තුන හතර තුළින් 
අපට සුවිෙශේෂ ෙවනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අෙප් විෙද්ශ ණයත් එක්ක විෙද්ශ සංචිතවල පිරිහීමක් ගැන 

වාර්තා ෙවනවා, ගරු අමාත තුමනි. රටට දැන ගැනීම සඳහා 
ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද ෙම් වන විට අෙප් විෙද්ශ විනිමය 
සංචිත මාස කීයක ආනයන ආවරණය කිරීමට පමාණවත්ද කියලා.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැනට අපට මාස හතරකට ආවරණය කිරීමට හැකියාව 

තිෙබනවා. ෙම්ෙක් භයානක තත්ත්වය තිෙබන්ෙන් මාස ෙදකයි. 
ඊට වඩා හුඟාක් වැඩිෙයන් තිෙබනවා. අපට ෙපෙනනවා "Brexit" 
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දිනය විෙද්ශ ණය (ඇ.ෙඩො.  
මිලියන) 

2015.01.01 23,748 

2015.12.31 24,601 

දිනය විනිමය අනුපාතය 
(රු)* 

2015.01.01 දිනට 131.09 

2015.12.31 දිනට 144.06 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක වුණාට පස්ෙසේ; ෙලෝකෙය් අර්බුදයක් ඇති වුණාට පස්ෙසේ 
ලංකාවට වාසියක් තිෙබන බව.  ෙම් සුමාන ෙදක තුළ US Dollars 
මිලියන 250ක් විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් දැනට 
විෙද්ශ විනිමය සංචිතය සියයට 6.1යි. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, your mike is not on.   ගරු මුදල් 

ඇමතිතුමාෙග් mike එක ෙදන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමාට පථම අෙප් ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙහොඳ අදහසක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
පැනමා ගිණුම්, ස්විට්සර්ලන්තෙය් තිබුණු ගිණුම් අපි ෙසෝදිසි 
කරනවාද කියලා එතුමා ඇහුවා. පැනමා පශ්නය ආවාට පස්ෙසේ අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් 165ටම එවන්න බැලුවා. ඒෙක්  තිෙබන 
සමහර නම් ව ාජ ඒවා.  සමහර ඒවා ගැන  කියා තිෙබනවා, "ඔව් 
files  ෙදකක්, තුනක්, හතරක් තිෙබනවා"  කියලා. ඒවා අපි 
ඉදිරියට ෙගන යනවා. ස්විට්සර්ලන්තයට ලිව්වාම ඒෙගොල්ෙලෝ 
අපට කිව්වා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිම disclose  එකක් කරන්න 
බැහැයි කියලා. ගරු මන්තීතුමා ෙහොඳ පශ්නයක්  ඉදිරිපත් කළා,  
පිට රටවල තිෙබන බැංකු ගිණුම් ගැන  විස්තර ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න බැරි ඇයි කියලා. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් මම ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා එක්කත් 
කථා කරලා, එහි තිෙබන වාසි අවාසි ගැනත් කල්පනා කර බලා 
කටයුතු කරනවා.  අපි අෙප් අවංකභාවය ඒ තුළින් ෙපන්වන්නම්. 
ඒක ෙහොඳ අදහසක්. හැබැයි, මතක තියා ගන්න,  අද 
ඉන්දුනීසියාව, තායිලන්තය, මැෙල්සියාව යන රටවල් 
ඕනෑකමින්ම ෙලෝකෙය් ෙඩොලර් පස්ෙසේ දුව ෙගන යන බව.  කිසිම 
උත්තරයක් අහන්ෙන් නැතිව දැන් ඉන්දුනීසියාෙව් අවුරුදු 15කට  
amnesty  එකක් දීලා තිෙබනවා.  අෙප් වාෙග් රටක ඒ වාෙග් 
ෙද්වල්  අනුගමනය කරන එක හරි අමාරුයි.  

Amnesty එෙකන් අපට එන්ෙන් නරක නාමයක්. මින් පසුව 
කවදාවත් අපි ඒ වචනය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ඊට ෙපර 2004 
දී ෙහොඳ ෙදයක් කරලා ෙලොකු අවනම්බුවක් ඇති වුණා. හැබැයි අපි 
ඒකට යම් විධියකින් tax එකක් impose කරලා, ඒ තත්ත්වය නැති 
කරන්න අපි උනන්දු වුණා. ඒක තමයි අපි කරන්ෙන්.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6 -504/'16- (2), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු නිෙයොජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා සති 6ක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙපොලිස් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට තිෙබනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සති 6කින් පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්න 

පුළුවන්ද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
I will definitely give an answer within six weeks. 
 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down 

 
ෙත් සහ රබර් මිල පහත වැටීම : විස්තර 

ேதயிைல மற் ம் இறப்பர் விைலகளில் ழ்ச்சி : 
விபரம்  

DECLINE IN PRICE OF TEA AND RUBBER: DETAILS 
 

513/’16 
7.  ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
       (மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
      (The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) පසු ගිය අවුරුදු 15 තුළ දක්නට ලැබුණු අඩුම මිලට 
ෙත් සහ රබර් මිල ගණන් පහත වැටී ඇති බවත්; 

 (ii) සමසත් ෙත් අපනයනවලින් සියයට 80ක් 
සපුරාලනු ලබන්ෙන් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් විසින් 
බව සහ පසු ගිය මාස 6 තුළ ෙත් අපනයනය තුළින් 
ලැබූ ඉපයීම් සියයට 21කින් පහත වැටී ඇති බවත්;  

 (iii) නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ අත්විඳින ලද අලාභ 
ෙහේතුෙවන් සමහර කුඩා ෙත් වතුහිමියන් ෙත් 
නිෂ්පාදනය අතහැරදමා ඇති බවත්;  

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසු ගිය මැතිවරණ ව ාපාරය තුළදී ෙපොෙරොන්දු වූ 
ආකාරයට අමු දළු කිෙලෝගෑම් එකක් සඳහා රු.90/
-ක් සහ ෂීට් රබර් කිෙලෝගෑම් එකක් සඳහා රු. 
350/-ක් ෙගවීමට;  

 (ii) ෙමම කර්මාන්ත ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා කුඩා 
ෙත් වතු  හිමියන්ට ඔවුන්  ෙග් ඉඩම් ඇපයට 
තබාෙගන ෙහක්ටයාරයට රුපියල් මිලියනයක 
සහනදායී දිගු කාලීන ණය මුදලක් නාමික 
ෙපොලියක් මත අවුරුදු 10න් ආපසු අයකර ගන්නා 
පදනමින් ලබාදීමට අවශ  පියවර ගැනීමට රජය 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) கடந்த 15 வ டங்களாக ேதயிைல, இறப்பர் 
ஆகியவற்றின் விைலகள் மிகக் குைறந்த 

221 222 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 
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அளவிற்கு ழ்ச்சி கண் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) ெமாத்த ேதயிைல ஏற் மதியில் 80% இற்கு 
ேதயிைல சி பற்  நில உாிைமயாளர்கேள 
ெபா ப்பாகத் திகழ்கின்றனர் என்பைத ம், 
கடந்த 06 மாதங்களில் ேதயிைல ஏற் மதி 
வ வாய் 21% ழ்ச்சி கண் ள்ள  என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) இந்த நடவ க்ைகயில் ஏற்பட்ட நட்டத்தின் 
காரணமாக  ேதயிைல சி பற்  நில உாிைம 
யாளர்கள் சிலர் ேதயிைல உற்பத்திையக் 
ைகவிட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) அண்ைமய ேதர்தல் பிரசாரத்தின்ேபா  
வாக்கு தி அளித்ததன் பிரகாரம் ஒ  கிேலா 
ேதயிைலக் ெகா ந்திற்கு பாய் 90/- உம் ஒ  
கிேலா சீற் இறப்ப க்கு பாய் 350/- உம் 
அரசாங்கம் ெச த் மா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்தக் ைகத்ெதாழில்கைளப் பா காக்கும் 
ேநாக்குடன் ேதயிைல சி பற்  நில உாிைம 
யாளர்கள  காணிகைளப் பிைண தியாக 
ைவத் க்ெகாண் , சாதாரண வட்  தத்தில் 10 
வ டக் காலப் பகுதியி ள் கழிக்கக் கூ யவா , 
ஒ  ெஹக்டயர் காணிக்கு ஒ  மில் யன் 

பாைய நீண்டகால ச ைக அ ப்பைடயிலான 
கடனாக வழங்குவதற்கு அவசியமான 
நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் மா 
என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he accept that - 

 (i)  tea and rubber prices have come down to 
the lowest during the last 15 years; 

 (ii)   tea smallholders are responsible for 80 per 
cent of the total tea exports and the tea 
export earnings have come down by 21per 
cent during the last 06 months; and 

 (iii) some tea smallholders have abandoned the 
tea production due to losses incurred in the 
production process; 

(b)  Will he inform this House whether the 
Government - 

 (i)  pays Rs. 90 per kilogramme of Green Leaf 
and Rs. 350 per kilogramme of Sheet 
Rubber as promised by them during their 
recent election campaign; and 

 (ii)  takes necessary steps to offer a long-term 
concessionary loan of Rs. 1 million per 
hectare for tea smallholders on a nominal 
interest rate to be deducted in 10 years with 
the view of saving the industries by keeping 
their land as collateral; 

(c)  If not, why? 

ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera - Deputy Minister 
of Plantation Industries) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

 
(අ) (i) පසු ගිය අවුරුදු 15 තුළ දක්නට ලැබුණු අඩුම මිලට 

ෙත් සහ රබර් මිල ගණන් පහත වැටී ෙනොමැත. 
1. ෙත් ක්ෙෂේතය 

 2012 වසෙර් සිට ෙකොළඹ ෙත් ෙවන්ෙද්සිෙය් ෙත් 
කිෙලෝවක සාමාන  මිල (රු.)   

 ඉහත වගුෙව් ඇතුළත් දත්තවලට අනුව, 2013 හා 2014 
වර්ෂවලට සාෙප්ක්ෂව 2015 වර්ෂෙය් මිල පහත වැටීමක් 
සිදු වී ඇත. 2016 මැයි මාසය සලකන වි ෙත් කිෙලෝවක 
සාමාන   අගය රුපියල් 447ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. 

2. රබර් ක්ෙෂේතය 
 2009 වසෙර් සිට ෙකොළඹ රබර් ෙවන්ෙද්සිෙය් රබර් 

කිෙලෝවක මිල (රු.)   

 2011 වර්ෂෙය් සිට රබර් කිෙලෝවක් සඳහා වන මිෙලහි 
අඩුවීමක් ඉහත වගුෙව් ඇතුළත් දත්ත සලකා බැලීෙම්දී 
ෙපනී යයි. 

 (ii)  ශී ලංකාෙව් සමයසත් ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
73ක දායකත්වයක් 2015 වර්ෂෙය්දී කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් විසින් ලබා දී ඇත. ඒ අනුව, 2015 වර්ෂෙය් 
සමසත් ෙත් නිෂ්පාදනය කිෙලෝගෑම් මිලියන 
328.7ක් වන අතර, කුඩා ෙත් වතු අංශෙය් 
නිෂ්පාදනය කිෙලෝගෑම් මිලියන 240කි. 

  2015 ෙදසැම්බර් සිට 2016 මැයි දක්වා වන මාස 
6ක කාලය තුළ ෙත් අපනයන ආදායම රුපියල් 
මිලියන 88,130.00ක් (අසූඅටදහස ්එකසිය තිහක්) 
වන අතර ඊට ෙපර මාස 6ක කාලය වන 2015 ජුනි 
සිට ෙනොවැම්බර් දක්වා වන කාලය තුළ ෙත් 
අපනයන ආදායම රුපියල් මිලියන 93,285.30කි. 
(අනූතුන්දහස ් ෙදසිය අසූපහයි දශම තුනකි.)  ඒ 
අනුව සියයට 5.53ක පතිශතයකින් පසු ගිය මාස 
06 තුළ අපනයන ආදායම අඩු වී ඇත. 

 (iii)  අලාභ ෙහේතුෙවන් කිසිදු කුඩා ෙත් වතු හිමියකු ෙත් 
නිෂ්පාදනය අතහැර දමා ඇති බව වාර්තා වී 
ෙනොමැත. 

  2015 වර්ෂෙය් අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක නිෂ්පාදන 
වියදම රුපියල් 55.08ක් වන අතර 2016 වර්ෂෙය් 
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වර්ෂය 2012 2013 2014 2015 2016 
මැයි 

ෙකොළඹ ෙත් 
ෙවන්ෙද්සිෙය් 
ෙත් කිෙලෝවක 
සාමාන  මිල 
(රු.) 

                                                      
391.64 

                       
444.42 

                               
461.86 

                             
402.14 

                            
447.81 

වර්ෂය 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
අෙපේල් 

ෙකොළඹ රබර් 
ෙවන්ෙද්සිෙය් 
රබර් කිෙලෝවක 
මිල (රු.) (RSS 
3) 

               
194.76 

   
390.63 

   
492.45 

  
395.13 

  
 360.70 

   
268.50 

   
235.18 

   
230.50 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය මාස 05ක අමු දළු කිෙලෝවක් සඳහා ලැබී 
ඇති මිෙලහි සාමාන  වටිනාකම රුපියල් 60.25කි. 
ඒ අනුව අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 
5.17ක ලාභයක් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ෙවත ලැබී 
ඇත. 

(ආ) (i) රජෙය් දින සියය වැඩසටහන යටෙත් අමු ෙත් දළු 
කිෙලෝගෑම් එකක් සඳහා සහ රබර් කිෙලෝගෑම් 
එකක් සඳහා සහතික මිලක් ෙගවීම සිදු කරන ලදී. 
ඒ අනුව එම සහනාධාර කමය 2015 අෙපේල් 01 සිට 
සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කියාත්මක කර ඇත. ඒ 
යටෙත් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් සඳහා රුපියල් 
බිලියන 6.64ක්ද, කුඩා රබර් වතු හිමියන් සඳහා 
රුපියල් බිලියන 2.05ක්ද රජය මඟින් සහනාධාර 
වශෙයන් පදානය කර ඇත.  

 (ii) ෙයෝජිත පරිදි ණය ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක 
ෙනොවන අතර කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිය 
මඟින් ලංකා බැංකුව සමඟ විෙශේෂ ණය ෙයෝනා 
කමයක් දැනටමත් කියාත්මක කරනු ලබයි. ඒ 
යටෙත් අක්කරයක භූමි පමාණයක් සඳහා රුපියල් 
500,000ක (ලක්ෂ පහක) උපරිමයකට යටත්ව ෙත් 
නව හා නැවත වගාවට සහ ෙත් පැළ තවාන් 
පිහිටුවීමටද, රුපියල් 300,000ක (ලක්ෂ තුනක) 
උපරිමයකට යටත්ව ආදායම් උත්පාදන කටයුතු 
සඳහාද ණය ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. මාතර දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙත් කර්මාන්තශාලා 
16ක් වසා දමා ඇති බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 

ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දිනක මාතර දිස්තික් 

සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පැවැත්වූවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් පැන නැඟුෙණ් නැහැ. දිස්තික් 
ෙල්කම්තුමිය ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම වාර්තාවක් අපට ඉදිරිපත් 
කර නැහැ. 

 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා දන්නවා, දැනට 

ෙත් කර්මාන්තශාලා ෙකොපමණ පමාණයක් වැහිලා තිෙබනවාද 
කියලා. මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්ෙන් ඒ පශ්නයයි.  
තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පෙද්ශය ගැන දන්ෙන්ත් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේ 
වගාව ගැන දන්ෙන්ත් නැහැ.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
අප සතුව තිෙබන වාර්තා මතයි අපට පිළිතුරු ෙදන්න සිද්ධ 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට වාර්තා ෙවලා නැහැ. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. පිළිතුර පැහැදිලියි. ෙදවන අතුරු පශ්නය. 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ම ෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට එන ෙකොට 
ෙත් කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 90කුත්, රබර් කිෙලෝගෑම් 
එකකට රුපියල් 350කුත් ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණු බව ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද?   

 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් එෙහම ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදන්න ඇති. 

නමුත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගවීමක් කරනවා කියන එක ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙලොකු ගැටලුවක්. අද ඇත්තටම ලංකාෙව් ෙත්වලින් 
පාරිෙභෝගික  නිෂ්පාදන  70ක් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
හැබැයි, ලංකාෙව්  කරන්ෙන්  නිෂ්පාදනය 30ක් පමණයි.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒක අය වැෙයන් දුන් ෙපොෙරොන්දුවක්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
ඒ අවස්ථාෙව් අය වැය ෙපොෙරොන්දුවක් වශෙයන් එය කියන්න 

ඇති. 2015දී ෙගවා තිෙබනවා. ඊට පසුව ෙගවා නැහැ කියා 
පිළිගන්නවා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ම ෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. ඒ අය වැය ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කවදාවත් සැලසුමක් හදන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට කුඩා ෙත් හා රබර් වතු පුනර්ජීවන 

ව ාපෘතිය කියාත්මක කරනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළ - IFAD ෙයෝජනා 
කමය - යටෙත් මිලියන 25ක්  අපට ලැබී තිෙබනවා.  මිලියන 
64.67ක් දැනට,-  

 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒ ෙයෝජනා කමය පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළම කියාත්මක වුණු 

එකක්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
ඒක තමයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ අනුමැතිය ලැබිලා,  

ගිවිසුම් අත්සන් කර තිෙබනවා. කුඩා ෙත් හා රබර් වතු හිමියන් 
සඳහා අප එය කියාත්මක කරනවා.  

225 226 

[ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8-560/'16-(1), ගරු එස්. ශීතරන් මහතා. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Hon. Deputy Speaker, I ask Question No. 8. 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට  පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
"මවුලානා ෙටක්ස්ටයිල්ස"් කල්පිටිය : වන්දි 

“ெமளலானா ெரக்ஸ்ைரல்ஸ்” கற்பிட் : நட்டஈ  
"MAULANA TEXTILES”  KALPITIYA: COMPENSATION   
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9.   ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
    (மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
      (The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1): 

(අ) (i) පුත්තලම, කල්පිටිය, සින්නකුඩියිරුප්පුව, 
ආනවාසර් පාර ලිපිනෙය් පදිංචි එම්.එච්.එම්. සාලි 
මහතාට අයත් කල්පිටිය, බසාර් වීදිෙය් පිහිටි, 
"මවුලානා ෙටක්සට්යිල්ස"් ෙවළඳ ආයතනය 
2002.02.21 දින දාමරිකයින් පිරිසක් විසින් 
ගිනිතබා විනාශයට පත් කරන ලද බවත්; 

 (ii)  ව ාපාරය අහිමි වී අසරණභාවයට පත්ව සිටින 
සාලි මහතා විසින් තැනැත්තන්, ෙද්පළ හා 
කර්මාන්ත පුරුත්ථාපනය කිරීෙම් අධිකාරිය ෙවත 
වන්දි අෙප්ක්ෂාෙවන් අංක REP/PV/APP/2002 
යටෙත් අයදුම්පතයක් ෙයොමු කරනු ලැබුවද ඔහුට 
ෙම් දක්වාත් වන්දි පදානය කිරීමක් සිදුවී ෙනොමැති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) වසර ගණනාවක කාලය තුළ ෙනොෙයකුත් ෙහේතු කාරණා 
ඉදිරිපත් කරමින්, එම අයදුම්පත් සම්බන්ධෙයන් 
කල්මැරීෙම් පවණතාවක් තිෙබන ෙහයින්, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා සාලි මහතාට හිමි වන්දි මුදල 
ෙනොපමාව ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

 (அ) (i) த்தளம், கற்பிட் , சின்னக்கு யி ப் , 
ஆனவாசர் தி எ ம் கவாியில் வசிக்கின்ற 
தி . எம்.எச்.எம். சா க்கு உாித்தான கற்பிட் , 

பஸார் தியில் அைமந் ள்ள, “ெமளலானா 
ெரக்ஸ்ைரல்ஸ்” வியாபார நி வனம் 2002.02.21 
ஆம் திகதி குண்டர்களினால் தீயிட் க் ெகா த்தி 
அழிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii) வியாபாரத்ைத இழந்  அநாதரவான நிைலக்கு 
ஆளாகி ள்ள தி . சா யினால் ஆட்கள், 
ஆதனங்கள் மற் ம் ைகத்ெதாழில்கைள 

னரைமக்கும் அதிகாரசைபக்கு, நட்டஈட்ைட 
எதிர்பார்த்  R E P / P V / A P P / 2 0 0 2ஆம் 
இலக்கத்தின் கீழ் விண்ணப்பப்ப வெமான்  
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேபாதி ம், இவ க்கு 
இ வைர நட்டஈ  வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

 (அ) பல வ ட காலமாக பல்ேவ  காரணங்கைளச் 
சமர்ப்பித் , ேமற்ப  விண்ணப்பம் ெதாடர்பாக 
காலத்ைதக் கடத் ம் ேபாக்கு காணப்ப வதன் 
காரணமாக, இ  ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  தி . 
சா க்கு உாித்தான நட்டஈட் த் ெதாைகைய 
தாமதிக்கா  ெபற் க் ெகா க்க அவர் நடவ க்ைக 
ேமற் ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs:  

(a) Is he aware - 
 (i)   that the commercial establishment 

“Maulana Textiles” located in Bazaar 
Street, Kalpitiya, owned by M.H.M. Sali of 
Anawasar Street, Sinnakudiyiruppu, 
Kalpitiya, Puttlam was destroyed on 
21.02.2002 by a mob of thugs by setting 
fire; and 

 (ii)  that even though an application, bearing 
No. REP/PV/App/2002 was forwarded by 
Mr. Sali who has been rendered helpless 
having lost the business, to the 
Rehabilitation of Persons, Property and 
Industries Authority, expecting 
compensation, no compensation has been 
granted to him until now? 

(b) Will he inform this House whether measures will 
be taken to provide his compensation without 
delay looking into this matter, since there is a 
tendency to pass time on aforesaid application for 
years, giving various excuses? 

(c)    If not, why? 
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத   அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Deputy Speaker, I answer Question No. 9. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(a) (i) I am aware. 

 (ii)  Concerned to compensation on political 
violence, Cabinet approval has been granted 
only to compensate election violence 
occurred at the elections held from year 
1977 to 2001. 

  Therefore, no authority has been entrusted 
to compensate for election violence 
occurred at the elections held after year 
2001. 

(b) The above answer for a (ii) is applicable. Further, 
due to special reasons, a President Committee was 
appointed through President’s Office in order to 
investigate incidents occurred during the time 
period of General Election 2001, 2004 and 
Presidential Election 2005. Accordingly, Mr. 
M.H.M. Sali was informed about and 
communicated to forward his compensation 
request of his destroyed property to the President’s 
Office. 

(c) Does not arise. 

 
ඌව පළාත් සභාෙව් මන්තීවරුන්ෙග් විෙද්ශ සංචාර : 

රජෙය්  වියදම් 
ஊவா மாகாண சைப உ ப்பினர்களின் 

ெவளிநாட் ச் சுற் லா :அரச ெசல  
FOREIGN TOURS OF MEMBERS OF UVA PROVINCIAL 

COUNCIL: PUBLIC EXPENDITURE 
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10.   ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
      (மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
          (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

    පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 වසෙර් ඌව පළාත් සභාෙව් මන්තීවරු 
රජෙය් වියදමින් විෙද්ශ සංචාරයක් සඳහා සහභාගි 
වී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයා අනුමතිය 
ලබාදී තිෙබ්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා වැයකර ඇති මුළු මුදල  ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම චාරිකාෙව් අරමුණ කවෙර්ද; 

 (v) පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට අමතරව, ෙවනත් 
පුද්ගලයින් පළාත් සභාෙව් වියදමින් ෙමම විෙද්ශ 
සංචාරය සඳහා සහභාගි වී තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයින්ෙග් නම් හා තනතුරු 
කවෙර්ද;  

 (vii) පවතින නීති රීති අනුව රජෙය් වියදමින් එම 
පුද්ගලයින්ට සහභාගි විය හැකිද; 

 (viii) රජෙය් ෙසේවෙයන් නිවාඩු ලබාෙගන 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් ෙලස කටයුතු කරන 

පුද්ගලෙයකුට රජෙය් වියදමින් විෙද්ශ ගමන් 
සඳහා සහභාගි විය හැකිද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

மாகாணசைபகள், உள் ராட்சி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண் ல் ஊவா மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள் அரச ெசலவில் ெவளிநாட் ச் 
சுற் லாெவான்றில் பங்கு ெகாண்டார்களா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு சனாதிபதி அங்கீகாரம் 
வழங்கியி ந்தாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்ெகன ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  சுற் லாவின் ேநாக்கம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (v) மாகாண சைப உ ப்பினர்க க்கு ேமலதிகமாக, 
ேவ  ஆட்கள் மாகாண சைபயின் ெசலவில் 
ேமற்ப  சுற் லாவில் பங்கு ெகாண்டார்களா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆட்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vii) காணப்ப கின்ற சட்ட திட்டங்க க்கைமய 
அரச ெசலவில் ேமற்ப  ஆட்க க்கு பங்குபற்ற 

மா என்பைத ம்; 

 (viii) அரச ேசைவயி ந்  லீ  ெபற் க்ெகாண்  
இைணப் ச் ெசயலாளராக பணியாற் ம் 
ஆெளா வ க்கு அரச ெசலவில் ெவளிநாட்  
பயணங்களில் பங்குெபற மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  whether Members of the Uva Provincial 
Council took part in a foreign tour in the 
year 2016 using public funds;  

 (ii)  if so, whether the approval of the President 
has been granted for the aforesaid tour; 

 (iii)  the total amount of money that was spent 
on that tour;  

 (iv)  the objective of that tour; 

 (v)  whether any person other than the 
Members of the Provincial Council took 
part in that tour spending the funds of the 
Provincial Council;  

 (vi)  if so, of the names and designations of such 
persons; 

 (vii)  whether such persons are permitted to take 
part in a foreign tour using public funds in 
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terms of the laws and rules currently in 
effect; and 

 (viii)  whether a public servant who has obtained 
leave from public service and is acting as a 
Coordinating Secretary is permitted to take 
part in a foreign tour spending public funds?  

(b)     If not, why? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)   ඔව්. 
  2016 වර්ෂෙය් ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු 

මන්තීතුමන්ලා කණ්ඩායමක් තායිලන්තෙය් හා 
ඉන්දුනීසියාෙව් විෙද්ශ සංචාරයක් සඳහා සහභාගි 
වී ඇත. 2015 වර්ෂෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 
ෙමම විෙද්ශ අධ යන වැඩසටහන සඳහා අවශ  
පාඨමාලා ගාසත්ු එම වැඩසටහන සංවිධානය 
කරන ලද තායිලන්තෙය් ආසියානු තාක්ෂණ 
ආයතනයට ෙගවා ඇත්ෙත්  2014 වර්ෂෙය්දී වන 
අතර, 2015 වර්ෂෙය් දී ෙමම විෙද්ශ පුහුණු 
වැඩසටහන පැවැත්වීමට ෙනොහැකිව ඇත්ෙත් 
ජනාධිපති ෙල්කම් විසින් පළාත් සභා ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් විෙද්ශ සංචාර අත්හිටවූ බැවිනි. 
එෙහත් ෙමම විෙද්ශ අධ යන වැඩසටහන සඳහා 
ඒ වන විටත් පාඨමාලා ගාසත්ු ෙගවා තිබූ බැවින් 
ජනාධිපති ෙල්කම් ෙවත ඒ පිළිබඳ කරුණු දක්වන 
ලදුව අදාළ විෙද්ශ අධ යන චාරිකාව කියාත්මක 
කිරීමට අනුමැතිය ලැබී ඇත.  

  එකී අනුමැතිය පකාරව ෙමම විෙද්ශ අධ යන 
චාරිකාව අදියර ෙදකකින් කියාත්මක කරන ලද 
අතර, එහි පළමු කණ්ඩායම 2015 වර්ෂෙය්දීත් 
ෙදවන කණ්ඩායම 2016 ජනවාරි මාසෙය්දීත් 
විෙද්ශගත වී ඇත.  

 (ii)  ඔව්.  

      ඉහත සංචාරය සඳහා ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග් අංක 
සීඑසඒ්/1/8/1/1 හා 2015.12.14 දිනැති ලිපිෙයන් 
අනුමැතිය ලබාදී ඇත. ඇමුණුම 01 - සභාගත* 
කරමි. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එම ලිපිෙය් දිනය කවදාද?  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම එම ලිපිය සභාගත කළා. එහි දිනය 

2015.12.14.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පිළිතුරු දීලා අවසන් 
වුණාට පසුව එතුමාට පුළුවන්  අතුරු පශ්න අහන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා ඉක්මන් 

කළ නිසා මම මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය දැන් අහන්නම්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න අහන්න. මම පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස 

සභාගත කරන්නම්. ඔබතුමා මහ ඇමතිතුමාට විශාල ආදරයක් 
තිෙබනවා ෙන්. හැම දාම ඌව මහ ඇමතිතුමා ගැන ෙන් පශ්න 
අහන්ෙන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
( மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඒක ෙන්, ෙවනසක් වුෙණ්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස මා 

සභාගත** කරනවා.  
 
**සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙරහි ඉතිරි ෙකොටස: 
**சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடயின் எஞ்சிய பகுதி: 
**Rest of the Answer tabled: 

 
 (iii)   ෙම් සඳහා පාඨමාලා ගාසත්ු ෙලස එක් අෙයකුට ඇෙමරිකන් 

ෙඩොලර් 1,828ක් වැය වී ඇත. ඒ අනුව 2016 වර්ෂෙය් 
විෙද්ශගත වූ 21ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත කණ්ඩායම සඳහා 
පාඨමාලා ගාසත්ු ෙලස ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 38,388ක් වැය 
කර ඇත. අනිකුත් සියලු වියදම් සඳහා රුපියල් 
13,346,724.42ක මුදලක් වැය ෙකොට ඇත.  

 (iv)   රාජ  අංශෙය් යහ පාලනය හා නායකත්වය උෙදසා ධාරිතා 
සංවර්ධනය කිරීම. 

 (v)   ඔව්. 

 (vi)   ඉහත (i)හි සඳහන් කර ඇති පරිදි 2015 වර්ෂෙය් විෙද්ශ 
අධ යන වැඩසටහන් අනුව විෙද්ශගත වීමට නියමිතව සිටි 
ෙදවන කණ්ඩායම 2016 වර්ෂෙය්දී විෙද්ශගතව ඇති අතර ඒ 
අතුරින් පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට අමතරව සහභාගි වූ 
පළාත් සභාෙව් නිලධාරින් පහත පරිදි ෙව්. 

 

•  ඩබ්ලිව්.එම්.එම්.ජී. අෙබ්සිංහ බණ්ඩා මහතා  එවකට 
නිෙයෝජ  පධාන ෙල්කම් (පිරිස ්හා පුහුණු) 

•   එස්.ඩබ්ලිව්. ලයරත්න මහතා  -  සහකාර අධ ක්ෂ 
(සැලසුම්), පළාත් මාර්ග අමාත ාංශය 

•   වසන්ත රංජිත් බණ්ඩාර මහතාm -  සහකාර 
අධ ක්ෂ (සැලසුම්), පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය 

•   අජිත් දිසානායක මහතා  -  පළාත් කර්මාන්ත 
අධ ක්ෂ 

•   ඩී.එම්. සමරෙසේකර මහතා -  සහකාර අධ ක්ෂ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(සැලසුම්), පළාත් මාර්ග අමාත ාංශය 

•   ජී.ඒ. ආනන්දසිරි මහතා -  නිසි බලධාරි, මුල් 
ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරිය 

•   ජී.වයි.ආර්. පුෂ්පකුමාර මහතා -  කළමනාකරු, ඌව 
පජා ගුවන් විදුලිය 

•   සුමතිපාල ලියනාරච්චි මහතා -  ඌව පළාත් ගරු 
පධාන අමාත තුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් 

•   අජිත් උපුල් රණවීර මහතා -  ඌව පළාත් ගරු 
පධාන අමාත තුමාෙග් උපෙද්ශක 

 

 (vii)    ෙමම විෙද්ශ සංචාරය සඳහා ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් 
ඇමතූ ජනාධිපති ෙල්කුම්ෙග් අංක සීඑසඒ්/1/8/1/1 හා 
2015.12.14 දිනැති ලිපිය මඟින් අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර 
ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග් අංක සීඑස/්1/1/16 හා 2012.06.11 
දිනැති ලිපිෙයන්ද ඊට අදාළ උපෙදස ් නිකුත් කර ඇත. 
ඇමුණුම 02* බලන්න. 

 (viii)   රජෙය් ෙසේවෙයන් නිවාඩු ලබාෙගන සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම් ෙලස කටයුතු කරන පුද්ගලෙයකු ෙමම විෙද්ශ 
සංචාර සඳහා සහභාගි වී ෙනොමැත. 

 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
  
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජනාධිපති කාර්යාලෙයන් 
2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 14වැනි දින නිකුත් කළ ෙම් විෙද්ශ 
සංචාරය සඳහා අවසර දී තිෙබන ලිපිය තිෙබනවාය කියන 
කාරණය ෙමතුමා කිව්වා.    

ඒ චාරිකාව සම්බන්ධව ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය 2015 
ෙදසැම්බර් මස 22වන දින නිකුත් කරපු ලිපිය මා සතුව තිෙබනවා. 
ෙම් ගරු සභාෙව් දැනගැනීම පිණිස එය කියවීමට මම ඔබතුමාෙග් 
අවසර ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ලියුම කියවන්න අවශ  නැහැ. ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය 

අහන්න.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙමම ලිපිෙය් සඳහන් කරන්ෙන්, ඒ විෙද්ශ සංචාරය සඳහා 

කිසිෙසේත් අවසර නැහැ කියන කාරණයයි. යන්න අවසරයක් දීලා 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා විසින් ඒ විෙද්ශ ගමන අත් හිටුවන ලද -
යන්න එපා කියා සඳහන්- ලිපිය මම සභාගත* කරනවා. 

එෙසේ අත් හිටුවා තිබියදීත් එතුමාෙග් නිෙයෝගය ෙනොතකා 
රුපියල් මිලියන 220ක් ෙවන් කරලා- 

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම එය පතික්ෙෂේප කරනවා.  
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඊට අදාළ කරුණු අප පසුව සඳහන් කරන්නම්.  

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
අවශ  සියලු අනුමැතින් ලබා තමයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 

රුපියල් මිලියන 200න් රුපියල් මිලියන 13ක් තමයි ඊට අදාළ 
වියදම වන්ෙන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය ෙල්ඛනය සභාගත කරන්න. ඒ 

අනුව මම ඊළඟ පශ්නය අහන්නම් ඊළඟ දවෙසේ.   
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග්  ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි, විෙද්ශ සංචාර සඳහා සභා අරමුදලින් වියදම් 
කරලා සභාෙව් මන්තීවරුන් සහ නිලධාරින් කැටුව යෑෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා. නමුත්, මා ෙම් නම් සඳහන් කරන තුන්ෙදනා 
රාජ  නිලධාරින් ෙනොෙවයි. ජී.එම්. ආනන්දසිරි මැතිතුමා, විශාමික 
නිලධාරිෙයක්. උපුල් රණවීර මහ ඇමතිවරයාෙග් උපෙද්ශකයකු 
ෙලස පත් කර තිෙබනවා. ඔහු උපෙද්ශකවරෙයක් ෙනොෙවයි. ඔහු, 
මහ ඇමතිවරයා ෙකොළඹ පෙද්ශයට ආවාම, එතුමාෙග් සුඛ 
විහරණය සඳහා ඔහුෙග් නිවස ලබා ෙදන පුද්ගලයායි.  

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒ ඔබතුමාෙග් මතය.  
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ජී.වයි.ඒ. පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

හිටපු මන්තීවරෙයක්. මෙග් පශ්නය ෙම්කයි.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් ෙදන්න, ගරු 

මන්තීතුමා.  
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
නිලධාරින් හැටියට පත් කර යවා තිෙබන ෙම් කියපු තුන්ෙදනා 

රාජ  නිලධාරින් ෙනොෙවයි.  
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[ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙද්ශන පවත්වන්න එපා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු ඇමතිතුමා. පශ්නයට එන්න ඕනෑ. දැන් 

ගරු මන්තීවරු ඇහුවා,- 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා මහ ඇමතිතුමාට පුදුම ආදරයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට අසාධාරණයක් 

කරන්න එපා. නවක මන්තීවරුන් හැටියට අපි දැක්කා,-  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීවරයකු අසන පශ්නයකට ගරු 

ඇමතිතුමා පිළිතුරු දුන්නාම ඒ පිළිතුර පකාරව එතුමාට පශ්නයක් 
අසන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. එතැනින් එහාට ගිහින් පශ්න 
ව ාප්ත කරන්න ගිෙයොත් ෙම් පශ්න අසා අවසන් කරන්න දවසක් 
යාවි. ඔබතුමාෙග් පශ්නය පැහැදිලියි, ගරු මන්තීතුමා. දැන් 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මා පශ්නය අසා අවසන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ෙද්ශනයක් කරනවා ෙන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මා ෙද්ශනයක් ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. මම ෙකටිෙයන් අවසන් 

කරනවා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා පශ්නයක් අහනවා ෙනොෙවයි, ෙද්ශනයක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය පැහැදිලියි. ඇමතිතුමනි, ඒකට 

උත්තරයක් ෙදන්න.  
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ඌව පළාෙත් මහ ඇමතිතුමා ගැන 

ෙලොකු ආදරයක් තිෙබනවා වාෙගයි.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නයට 

පිළිතුර ෙදන්න.  
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
අදාළ සියලු අනුමැතින් ලබා තමයි ෙගොස් තිෙබන්ෙන්. කිසිදු 

නීත නුකූල ෙනොවන ආකාරයකට කටයුතු කර නැහැ.  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමා නඟන 

point of Order එක? [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු චමින්ද මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්ද 

වන්න. ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාෙග් point of Order එක 
ෙමොකක්ද? 
  

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මන්තීවරයකුට අයිතියක් 

තිෙබනවා ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න. ඇමතිතුමා ඒ 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න ෙපරාතුව තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මති 
මතාන්තර ෙම් ගරු සභාවට ෙගනැල්ලා ඇමතිවරයාත්, ෙම් ගරු 
සභාවත් හෑල්ලුවට ලක් කරමින් අෙප් කාලය කා දමන්න ෙම් ගරු 
මන්තීතුමාට ඉඩ ෙදන්න එපා කියා ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමය වැදගත් පශ්නයක්. ඔබතුමන්ලා ඌවට 

එන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමන්ලා ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඌවට ආෙව් ඇයි? ඒ 
මහ ඇමති නිසා තමයි ඔබතුමන්ලා ඌෙවන් පටන්ගන්න 
හදන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
එතුමාෙග් පශ්නයටත් උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ, ගරු 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඔබතුමාෙගන් අහන මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු 

අමාත තුමනි. ඒ මහ ඇමතිවරයා ඒ කියපු සියලු ෙද්වල් කරලා 
තිෙබනවා, තවත් මහා මෙගෝඩි වැඩ කරලා තිෙබනවා. අපි  
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට ෙම් පශ්න ලිඛිතව යවලා ඉල්ලා සිටියා, 
ෙම්වා විසඳා ෙදන්න කියා. හැබැයි ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙම් සියලු, ෙහොරකම්, මැරකම් එතුමා 
වසාගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඒ, සීනිගම ෙද්වාලයට ගිහින් මිරිස් 
අඹරලායි. එෙහම ගිහින් ෙපොල් ගහන්න අපට බැහැ. එෙහම ගිහින් 
මිරිස් අඹරන්න අපට බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය පැහැදිලියි.  
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා අප ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ඒ 

සියලු වංචා දූෂණ ආදිය සියල්ල අප ෙසොයා දුන්නාම ඔබතුමා ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් ෙකොෙහොමද කටයුතු කරන්ෙන් කියලායි.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Deputy Speaker, he cannot use this opportunity to 

slander the Chief Minister on irregularities which is not part 
of the Question. He has to withdraw that. He is asking a 
Supplementary Question and making a slanderous statement 
against the Chief Minister. So, Hon. Deputy Speaker, I 
respectfully request you to expunge that. The Hon. Member 
does not have the Privilege to slander a Chief Minister by 

asking  Supplementary Questions, because the Chief 
Minister does not have the right to reply. I answered all the 
Questions that has asked and he cannot say that the Chief 
Minister is involved in corruption.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාරණය පැහැදිලියි. ඔබතුමාෙග් පශ්නයත් පැහැදිලියි, ගරු 

මන්තීතුමා. අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු.  

පශ්න අංක 11-594/'16-(1), ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා.  
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ 

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

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12-606/'16 - (1), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 

මහතා. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 14-617/'16 - (1), ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මහතා. 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Hon.Deputy Speaker, I ask that Question. 
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ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Deputy Speaker, I ask for four weeks' time to 

answer the Question, so that I can give him a 
comprehensive Answer. 

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

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
නිවාස ණය වැඩසටහන: විස්තර 

டைமப் க் கடன் நிகழ்ச்சித்திட்டம் : விபரம் 
HOUSING LOAN SCHEME : DETAILS  

441/’16 
3. ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 

(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
(අ) (i) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් රුපියල් 

50,000/= සහ රු. 100,000/= බැගින් වන නිවාස 
ණය වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  2015 වර්ෂය සඳහා එම නිවාස ණය ලබාදුන් 
ණයලාභීන් සංඛ ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) අදාළ ණයලාභීන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 
 (iv) ණය ලබාදීෙම්දී සලකා බලනු ලබන නිර්ණායක 

 කවෙර්ද; 
 (v)  ණය ලබාදීම සඳහා ෙද්ශපාලන පක්ෂ ශාඛා 

සමිතියක නිර්ෙද්ශය ඉල්ලා සිටින බව දන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயின் லம் பாய் 50,000/- மற் ம் 

பாய் 100,000/- தம் வழங்கும் டைமப் க் 
கடன் நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண் க்காக ேமற்ப  டைமப் க் 
கடன் வழங்கப்பட்ட கடன் ெப னர்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  மட்டத்தில் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) சம்பந்தப்பட்ட கடன் ெப னர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) கடன் வழங்கப்ப ம்ேபா  
பாிசீலைனக்குட்ப த்தப்ப ம் அள ேகால்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) கடன் வழங்குவதற்காக அரசியல் கட்சிக் கிைளச் 
சங்கத்தின் சிபாாிசு 
ேவண்டப்ப கின்றெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Housing and  Construction: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether a Housing Loan Scheme of Rs. 
50,000 and Rs. 100,000 is implemented by 
the National Housing Development 
Authority; 

 (ii)  the number of recipients in each Divisional 
Secretary's Division who have received that 
housing loan in 2015; 

 (iii)  the names and addresses of those recipients; 

 (iv)  the criteria considered in the disbursement 
of the loan; and 

 (v)  whether he is aware of the fact that 
recommendation of a branch union of a 
political party is required to consider the 
loan? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  
 

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

 
(අ) (i) ඔව්. නිවාස අලුත්වැඩියා කර ගැනීම සඳහා රුපියල් 50,000 

සිට රුපියල් 75,000 දක්වා වන ණය මුදලක් ද නව නිවසක් 
ඉදිකර ගැනීම සඳහා රුපියල් 100,000 ණය මුදලක්ද සියයට 
3.732ක වාර්ෂික ෙපොලී අනුපාතයක් යටෙත් ලබාදී ඇත. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි ඇත. එම ඇමුණුම* ඉදිරිපත් කරනවා.  

 (iii) දිවයින පුරා 2015 වර්ෂය සඳහා ණය ලබාදී ඇති නාම 
ෙල්ඛනය ෙම් සමඟ අමුණා ඇත. 

 (iv) 2015 ණය වැඩසටහෙන් අත්වැල* ෙම් සමඟ අමුණා ඇති 
අතර අදාළ නිර්ණායක එහි අන්තර්ගත ෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගෙල්ෙවල - ෙතෝනිගල මාර්ගය :  පතිසංස්කරණය 
කිරීම 

கேலெவல - ேதாணிகல தி: ம சீரைமத்தல் 
GALEWELA-THONIGALA ROAD: RECONSTRUCTION  

 
614/’16 

13.ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன - மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. Ishak 
Rahuman) 
උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ - අනුරාධපුර පධාන මාර්ගෙය්, 
ගෙල්ෙවල නගරෙයන් වමට හැරී, කලාවැව වැව් 
බැම්ම හරහා, ඉහළගම හන්දිය පසුකර, ෙතෝනිගල 
හන්දිෙයන් A-9 පධාන පාරට සම්බන්ධ වන 
මාර්ගය අවුරුදු 50කින් පතිසංසක්රණය කර 
ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) ෙමම මාර්ගය ඔසේසේ, ගෙල්ෙවල සිට A-9 
මාර්ගයට සම්බන්ධ වීෙමන් යාපනය සහ 
වවුනියාව යන නගරවලට පහසුෙවන් ළඟා විය 
හැකි බවත්,  

 (iii) එමඟින් ආර්ථික වාසි ෙමන්ම, පධාන මාර්ගෙය් 
වාහන තදබදයද අවම වන බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මහවැලි පෙද්ශෙය් ජනතාවට පහසුකම් සැලෙසන 
කි.මී. 46ක් වන ෙමම මාර්ගය පතිසංසක්රණය 
ෙනොකිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii) එම මාර්ගය කඩිනමින් පතිසංසක්රණය කිරීම 
සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) පසු ගිය රජෙයන් පතිසංසක්රණය ආරම්භ කර ෙම් 
වනවිට වැඩ නවතා ඇති කැකිරාව නගරෙය් සිට 
ගෙන්වල්ෙපොල දක්වා වූ කි.මී. 07ක මාර්ගෙයහි 
වැඩ කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  - அ ராத ரம் பிரதான தியில், 
கேலெவல நகரத்தி ந்  இட றம் தி ம்பி, 
கலாெவவ குளக்கட் டாக, இஹலகம 
சந்திையத் தாண் , ேதாணிகல சந்தியில் A-9 
பிரதான தி டன் ெதாடர் ப ம் தி, 50 
வ டங்களாக ம சீரைமக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவ் தியி டாக, கேலெவலயி ந்  A-9 
தியி டாக யாழ்ப்பாணம், வ னியா ஆகிய 

நகரங்கைள எளிதாகச் ெசன்றைடயலாம் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் லம் ெபா ளாதார நன்ைமகள் 
கிைடப்ப டன், பிரதான தியில் வாகன 

ெந க்க ம் குைறவைட ெமன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) மகாவ  பிரேதச மக்க க்கு வசதி ஏற்ப த் ம் 
46 கி.மீ. ெகாண்ட இவ் தி 

னரைமக்கப்படாைமக்கான காரணம் யா ; 

 (ii) இவ் திைய ாிதமாக னரைமக்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் னரைமப் ப் 
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  தற்ேபா  
ேவைலகள் நி த்தப்பட் ள்ள ெகக்கிராவ 
நகரத்தி ந்  கேனவல்ெபால வைரயான 07 
கி.மீ. தியின் பணிகைள மீண் ம் 
ஆரம்பிப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில் அத்திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he admit that- 

 (i)  the Galewela-Thonigala Road, which turns 
left from the Colombo-Anuradhapura main 
road at Galewela, runs via the embankment 
of the Kalaweva Tank, passes the 
Ihalagama Junction and links with the  A-9 
Road at Thonigala Junction, has not been 
reconstructed for fifty years; 

 (ii)  it is possible to reach cities of Jaffna and 
Vavuniya easily by travelling from 
Galewela through this road and entering A-
9 Road; and  

 (iii)  this will bring economic benefits while 
minimizing vehicular traffic congestion on 
the main route? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   the reasons for not reconstructing this 46-
km road, which facilitates people of  
Mahaweli area; and 

 (ii)  whether steps will be taken to reconstruct 
that road expeditiously? 

(c)  Will he also inform this House-  

 (i)  whether reconstruction work pertaining to 
the 7-km stretch of road from the Kekirawa 
town to Ganewalpola, which was 
commenced by the previous regime and 
has been stopped now, will be resumed; 
and 

 (ii)  if so, on which date? 

(c)  If not, why?  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I table* the Answer. 

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

 
(අ) (i) ෙමම මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර 13 සිට කිෙලෝමීට ර 33 දක්වා වූ 

ෙකොටස 2005 වර්ෂෙය්දී ගල් අතුරා තාර දමා 
පතිසංස්කරණය කර ඇති අතර, දැනට මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය මඟින් ෙමම මාර්ගෙය් නඩත්තු කටයුතු සිදු 
කරමින් පවතී. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

 (ii) ඔව්. 2017 සිට ඉදිරි වර්ෂවලදී ෙද්ශීය අරමුදල් මඟින් -
GOSL- මාර්ග පුළුල් කිරීෙම් සහ වැඩිදියුණු කිරීෙම් -
Widening and Improvement- වැඩසටහන් යටෙත් අදියර 
වශෙයන් පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

(ඇ) (i) ඔව්. ෙද්ශීය අරමුදල් මඟින් -GOSL-  මාර්ග වැඩිදියුණු 
කිරීෙම් වැඩසටහන යටෙත් 2017 වසර තුළදී 
පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

 (ii) දැනට දිනයක් පකාශ කළ ෙනොහැකිය. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
වතු කම්කරුවන් මුහුණ ෙදන පශ්න 

ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனகள் 

PROBLEMS FACED BY PLANTATION WORKERS  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත තුමාෙගන් 
පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මා ෙම් පශ්නය අහනවා. 

ශී ලංකාෙව් වැවිලි කර්මාන්තෙය් ෙසේවය කරන කම්කරු 
ජනතාව ලක්ෂ ෙදකහමාරක් පමණ ෙව්. ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් 
පධාන ආදායම් මාර්ගයක් වන ෙත්, ෙපොල් හා රබර් කර්මාන්තෙය් 
ෙමම ෙසේවකයන් ඉටු කරන දායකත්වය අති වැදගත් ෙව්. ඒ 
වාෙග්ම ෙමම ෙසේවකයන්ෙග් ශමය,  ශක්තිය හා දායකත්වයට 
ලබාෙදන වැටුප් ආදායම සාධාරණ ෙනොවන බව පිළිගත යුතුව 
ඇත. එෙහයින් වැටුප් වැඩි කිරීමට හා ආදායම් වැඩිෙකොට ෙහොඳ 
ජීවන තත්ත්වයක් ලබා දීමට එම ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීය සමිති හා 
වැඩ කරන ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් ලබා දීමට රජය බැඳී සිටී. ෙමම 
වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් ෙපෞද්ගලික සමාගම්, රජයට අයත් වතු පාලනය 

භාර දී ඇති සමාගම්, ජනවසම, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිසම 
ආදිය හා රාජ  ආයතන ද ෙව්. 

01. ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
ඇමතිතුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගන්නා ලද 
-අනුමැතිය ලබා ගත්- රුපියල් 2,500ක අවම වැටුප් වැඩිවීම 
ෙමම ෙසේවක මහතුන්ට ලැබී ෙනොමැති ෙහයින් එය ලබා 
ෙදන්ෙන් කවදාද? 

02. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත ාංශයද 
පිළිගන්නා වතු සමාගම් ෙසේවක වෘත්තීය සමිති හා වැටුප් 
වැඩි කිරීමට සාමුහික ගිවිසුම් මඟින් කරන ලද සාකච්ඡා -
විෙශේෂෙයන් 2015 අෙපේල් මාසෙයන් පසේසේ අවුරුදු 
එකහමාරක් ගත ෙවලා,  the Collective Agreements have 
come to an end.   -සාර්ථකව නිම කර, ෙසේවක වැටුප් වැඩි 
කිරීමට ගරු කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා ඇමතිතුමා 
හා අමාත ාංශය කටයුතු කිරීමට වහා පියවර ගන්නවාද? 

03. එම ක්ෙෂේතෙය් සාමාන  කම්කරුවන්ෙග් වැටුප ෙමන් සිය 
ගුණයක් වැඩිෙයන්  සමාගම්වල නිලධාරින් වැටුප් ලබද්දී 
වතු කම්කරුවන් ඉල්ලන සාධාරණ වැටුප් වැඩි කිරීම ලබා 
ෙනොෙදන්ෙන් මන්ද? 

04. කම්කරු නීතිය යටෙත් පකාශිත අයිතිවාසිකම්වලට 
අනුකූලව ෙසේවෙය් ෙයෙදන කාන්තා ෙසේවිකාවන්ෙග් 
ෙසෞඛ  හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම කියාත්මක 
ෙනොෙකෙරන ආයතන ඇති ෙහයින් ඒ සම්බන්ධව ගරු 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා ඇමතිතුමා මැදිහත් වී 
කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්නවාද? 

05.  ෙමම ක්ෙෂේතය හා අෙනකුත් ක්ෙෂේතයට ද බලපාන 
කම්කරු විනිශච්ය සභාවන්හි විභාග වන නඩු සඳහා 1950 
අංක 43 දරන කාර්මික ආරාවුල් පනෙත් 46වන වගන්තිය 
සලසා ඇති පතිපාදනයන්ට අනුව, පාර්ශවකරුවන්ෙග් 
බලය පැවරීෙම් ලිපි මත ෙපනී සිටින නිෙයෝජිතයන් හට 
එෙසේ ෙපනී සිටීමට කම්කරු විනිශච්ය සභාවන්හි ගරු 
සභාපති අතිෙර්ක මෙහසත්ාත්තුමන්ලා/ තුමියන්ලා විසින් 
අවසර ෙනොදීෙම් අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතුවී ඇති බව 
එතුමා පිළිගන්ෙන් ද? 

එය පකාරව විසඳීමට වහා පියවර ගන්ෙන් ද? 

ඒ පධාන කාරණා මම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, මිලියනයක් පමණ 
වන වතු කම්කරු ෙසේවකයන් හා ඔවුන්ෙග් පවුල් ජීවත් ෙවන්ෙන් 
ෙම් වැටුෙපන් නිසා. ෙම් සම්බන්ධව එක උදාහරණයයි මම ගරු 
ඇමතිතුමාට දුන්ෙන්. සාමාන  වතු කම්කරුෙවක් ලබා ගන්නා 
වැටුප ෙමන් සිය ගුණයක්, ෙම් ෙකොම්පැනිවල ෙලොකු මහත්වරු 
වැටුප් වශෙයන් ලබනවා. ඉතින්, සල්ලි නැහැ කියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එක පැත්තකින් සාමූහික ගිවිසුමක් තිෙබනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන්, ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීතියක් 
සම්මත කර ෙපොෙරොන්දු වුණු රුපියල් 2,500 දීමනාව. ඒ නිසා, 
ෙමම පශ්නවලට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඇසූ පශ්නෙයන් 
කරුණු තුනක් පැන නැඟුණා.  ඒ කරුණු තුනටම ෙවන ෙවනම 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2016 අංක 4 දරන අය වැය සහන දීමනා පනත යටෙත් 
මාසිකව දිය යුතු රුපියල් 2,500 වැටුප් වැඩි වීම වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් සමහරක් තවමත් ලබා දී නැති බව කම්කරු 
ඇමතිවරයා වශෙයන් මා ෙවතද වාර්තා වී ඇත. 

ෙම් සම්බන්ධව ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
පැවැත්ෙවන ආර්ථික කටයුතු කළමනාකරණ කමිටුව මඟින්ද 
සාකච්ඡා කළ අතර, පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම් අතර ද කිහිපවිටක් 
සාකච්ඡා කරන ලදී. ඒ අනුව වතු ක්ෙෂේතයට තම නිෂ්පාදනයන් 
සඳහා ලැෙබන මිල පහළ යෑම නිසා මුහුණ දීමට ඇති 
දුෂ්කරතාවන් පිළිෙගන, බැංකුව හරහා ණයක් වශෙයන් මූල  
පහසුකම් සලසා, පළමු මාස ෙදෙකහි ලැබිය යුතු රුපියල් 2,500 
බැගින් වූ පඩි වැඩිවීම් පමාණය වහාම ලබා දීමට පියවර ෙගන 
ඇත. ඉන්පසු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය්ද සහභාගිත්වය 
ඇතිව, ෙදපාර්ශ්වය අතර සාමූහික ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට 
කඩිනමින් පියවර ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

වතු සමාගම් හා ෙසේවක වෘත්තීය සමිති අතර සාකච්ඡා 
සාර්ථකව නිම කර එකඟතාවකට පැමිණීෙමන් පසුව, සාමූහික 
ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සිදු කළ යුතුව ඇත. ෙම් සඳහා කම්කරු 
අමාත ාංශය හැකි සෑම අයුරකින්ම දිරිගැන්වීෙමන් කටයුතු කරන 
බව කිව යුතුව ඇත. 

කාන්තා ෙසේවිකාවන්ෙග් ෙසෞඛ  හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
සම්බන්ධව කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිරන්තරෙයන් 
විමසිලිමත්ව සිටින අතර, වැඩබිමක් ෙහෝ කර්මාන්තශාලාවක් 
පරීක්ෂා කරන සෑම අවස්ථාවකදීම ෙම් අංශ සම්බන්ධෙයන් වැඩි 
අවධානයක් දැක්වීම පතිපත්තියක් කර ගන්නා ෙලසට අප 
නිලධාරින්ට නිරන්තරෙයන් උපෙදස් ෙදනු ලැෙබ්. ෙම් පිළිබඳව 
යම් පැමිණිල්ලක් තිෙබ් නම්, වහාම කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ෙග් අවධානයට ලක් කරන්ෙන් නම් අගය කරමි. 

කම්කරු විනිශ්චය සභාවල පාර්ශවකරුවන්ට තම 
නිෙයෝජිතෙයකු මඟින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකිවීම ගැන 
කථා කරන විට, කම්කරු විනිශ්චය සභා ගරු සභාපතිවරු, 
නැතෙහොත් අතිෙර්ක මෙහස්තාත්වරු විසින් පාර්ශවකරුවන්ෙග් 
බලය පැවරීෙම් ලිපි මත, එම නිෙයෝජිතයන් හට එෙසේ ෙපනී 
සිටීමට කම්කරු විනිශ්චය සභාවන්හි සමහර ගරු සභාපතිවරු, 
නැතෙහොත් අතිෙර්ක මෙහස්තාත්වරු විසින් අවසර ෙනොදීෙම් 
අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතුවී ඇති බව, කම්කරු ඇමතිවරයා 
වශෙයන් මටද වාර්තා වී ඇත. පාර්ශවකරුවන්ෙග් බලය පැවරීෙම් 
ලිපි මත නිෙයෝජිතයින් හට ෙපනී සිටීමට මෑතක් වන ෙතක් 
පශ්නයක් පැන නැඟී ෙනොතිබුණි. [බාධා කිරීමක්] Only for the 
last two years.  

ෙකෙසේ නමුත්, ඉතාම මෑතක සිට සමහර විනිශ්චය සභා 
සභාපතිවරු, නැතෙහොත් අතිෙර්ක මෙහස්තාත්වරු ඒ සඳහා ඉඩ 
කඩ ෙනොදුන් අවස්ථා පිළිබඳව වාර්තා ෙවමින් පවතී. 1950 අංක 
43 දරන කාර්මික ආරවුල් පනතට සංෙශෝධනයක් වශෙයන් 1957 
අංක 62 යටෙත් කම්කරු විනිශ්චය සභා පිහිටුවන ලදී. ෙමම අදාළ 
පශ්නයට සම්බන්ධිත විධිවිධානය වන්ෙන්, කම්කරු ආරවුල් 
පනෙත් 46 (1)වන උප වගන්තියයි. එකී උප වගන්තියට අනුව, 
''යම් බලයලත් නිලධාරිෙයකු ෙහෝ ෙබ්රුම්කරුෙවකු ෙහෝ 
කාර්මික අධිකරණයක් ෙහෝ කම්කරු විනිශ්චය අධිකාරියක් ෙහෝ 
කම්කරු ෙකොමසාරිස් ඉදිරිෙය් ෙම් පනත යටෙත් පැවැත්ෙවන නීති 
කෘත යක පාර්ශවයන් විසින් තමාෙග් නිෙයෝජනයන් මඟින් කියා 
කළ හැක. තවද, නිෙයෝජිතයින් මඟින් කියා කරන ෙලස එකී 

නිලධාරියා ෙහෝ ෙබ්රුම්කරු ෙහෝ අධිකරණය ෙහෝ විනිශ්චය 
අධිකරණය ෙහෝ ෙකොමසාරිස්වරයා  ෙහෝ විසින් නියම කරනු 
ලැබුවෙහොත්, ඒ පාර්ශවය විසින් එෙසේ කළ යුතුය.'' 

ෙමම විධිවිධාන යටෙත් මෑතක් වන ෙතක් යම් කිසි 
පාර්ශවයක් ෙවනුෙවන්, එකී පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් බලය පැවරූ 
ලිපියක් මත වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතෙයකු ෙහෝ එම විෂය පිළිබඳ 
දැනුමක් ඇති ෙවනත් ෙකනකු ෙහෝ නීතිඥවරයකුට ෙපනී සිටීමට 
පුළුවන් විය. කම්කරු විනිශ්චය සභාවල සභාපතිවරුන්ද, අදාළ 
අෙනක් නිලධාරින්ද එම නිවැරැදි තත්ත්වය පිළිෙගන කටයුතු කර 
ෙගන යන ලදී. 

එෙහත්, බලය පැවරූ තම නිෙයෝජිතෙයකු මඟින් 
ෙපත්සම්කරුවන්ට ෙහෝ පැමිණිලිකරුවන්ට ෙපනී සිටීමට මෑතක 
සිට සමහර කම්කරු විනිශ්චය සභා සභාපතිවරු, නැතෙහොත් 
අතිෙර්ක මෙහස්තාත්වරු අවසර ෙනොෙදන බවට මා ෙවතද 
කරුණු ඉදිරිපත් ෙවමින් පවතී. 

1957දී කම්කරු විනිශ්චය සභා සංස්ථාපනය කිරීෙම්දී අදහස් 
කරන ලද්ෙද් ෙමම කම්කරු විනිශ්චය සභා විෙශේෂෙයන් 
ෙසේවෙයන් පහ කිරීමට ලක් වූ අසරණ කම්කරුවන්ට සහන ලබා 
දීෙම් සාමාන  මිනිසාෙග් විනිශ්චය සභාවක්, නැත්නම් "common 
man's tribunal" ෙලසයි. එනම් සරල නීති කෘත  මණ්ඩලයක් 
ෙලසයි. එෙහත් ෙමම විනිශ්චය සභා පද්ධතිය චිරාගත කමයට 
සංකීර්ණ අධිකරණයක් බවට පත් ෙව් නම් එය සාමාන  මිනිසාට 
ෙසේවයක් සිදු ෙනොවන ආයතනයක් බව  මෙග් හැඟීමයි. රැකියාව 
අහිමි වූ ෙසේවකයාට ෙවනත් ආදායම් මාර්ගයක් ඇත්ෙත් නැත. 
එෙසේ අසරණ තත්ත්වයට පත් වූ ෙසේවකයාට යම් කම්කරු 
විනිශ්චය සභාවක් විසින් නීතිඥයකු මාර්ගෙයන් පමණක් ඉදිරිපත් 
වැන්නැයි කිවෙහොත් එවිට එම අයට දැරීමට සිදුවන අධික වියදම්   
දරාගත හැක්ෙක් ෙකෙසේද? ෙමය විෙශේෂෙයන් අඩු ෙව්තනයක් 
ලැබූ රැකියාව අහිමි වූ ෙසේවකයන්ට දරා ගත ෙනොහැකි 
දුෂ්කරතාවකි. ෙමම කම්කරු උසාවි ඇති කිරීෙම් පධාන 
පරමාර්ථය වනුෙය් සාමාන  සාම්පදායික අධිකරණ  කමෙයන් 
ඈත්ව රැකියාව අහිමි වී දුක්ඛිත තත්ත්වයට පත් වී තම දරු පවුල් 
නඩත්තු කිරීමට ෙහෝ ෙගවල් කුලී ෙගවීමට අපහසු වී, දරුවන් 
පාසල් යැවීමට පවා  ෙනොහැකි වන ෙලසින් අපහසුතාවට පත් වී 
සිටින, ෙසේවෙයන් පහ කළ කම්කරුවන්ට සරල  ෙලසින්, ඉතාම 
අවම වියදමකින් තම දුක්ගැනවිල්ලට සහනයක් ලබා ගැනීම 
සඳහා බව  අවධාරණය කළ යුතුව ඇත.  

පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් බලය පැවරූ ලිපිය මත නිෙයෝජිතයන් 
ෙපනීසිටීම පතික්ෙෂේප කිරීම පිළිබඳව දැනට පවත්නා පශ්නය 
පිළිබඳව මම අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙමන්ම අධිකරණ 
විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමා සමඟ ද සාකච්ඡා කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. අවශ  වුවෙහොත් පර්ශ්වකරුවන්ෙග් බලය 
පැවරූ ලිපියක් මත නිෙයෝජිතයන් මඟින් පාර්ශ්වකරුවන්ට ෙපනී 
සිටීමට  හැකිවන අයුරින් ඍජු විධිවිධානයක් කාර්මික ආරවුල් 
පනතට සංෙශෝධනයක් ෙලස හඳුන්වා දීමට අෙප්ක්ෂා කරන බව ද 
පකාශ කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
වැදගත් පශ්නයක්. ගරු ඇමතිතුමා දීර්ඝ පිළිතුරක් දුන්නා. 

අපට පුළුවන් ෙම් කාරණය, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට 
ෙයොමු කරලා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අලුත් නීතියක් ෙගන ඒමට 
කටයුතු කිරීම වැනි ෙදයක් කරන්න.1950 වර්ෂෙය් පමණ නීතියක් 
එක්ක ෙන්ද,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්] ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තිතුමා. 
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[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කියන පරිදි අපට 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආංශික අධීක්ෂණ ෙකොමිටියට යා හැකියි. ගරු 
ඇමතිතුමා පැහැදිලි ස්ථාවරයක් දරනවා, ෙම් අයිතිය දිය යුතුය 
කියා. උදාහරණයක් හැටියට ෙදමළ කථා කරන සාමාන  වතු 
කම්කරුෙවක් ගිහින් ෙකොෙහොමද, සහනයක් ගන්ෙන්,  තමන් 
ෙවනුෙවන් නිෙයෝජිතෙයක් ගිහින් ෙදමළ බසින් කථා කර ගන්නට 
බැරි නම්?  ෙම් වාෙග් පධාන ෙද්වල් තිෙබනවා.  

ඇමතිවරුන් තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා, ගරු දිගම්බරම් 
අමාත තුමා, ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් ඇමතිතුමා සහ ගරු 
රාධාකිෂ්ණන් රාජ  ඇමතිතුමා. ෙම් රුපියල් 2,500 කම්කරුවන්ට 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා ඒ ෙගොල්ෙලෝ මහ පාෙර් උපවාසය කරනවාය 
කියනවා. තවම කිසි තැනක ෙම් රුපියල් 2,500 දීලා නැහැ, ගරු 
ඇමතිතුමා. ෙදන්න නිර්ෙද්ශ කළා කියා ඔබතුමා කිව්වාට, කිසි 
තැනක රුපියල්  2,500 තවම දීලා නැහැ.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Give me one moment.  
ඔබතුමා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමා ෙනොෙවයි. කරුණාකර 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මහ ජනතාව   ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. පිටි මිල කීයද දැන්? සීනි මිල කීයද? ෙම් වතු 
කම්කරුෙවෝත් කාලා බීලා ඉන්න ඕනෑ ජනතාවක් ෙන්.  

අෙනක් කරුණ, Collective Agreement එෙක් රුපියල් 
1,000ත් ඉල්ලනවා.  ඔබතුමා පිළිගන්නවා,  ෙම් පශ්නය විසඳිය 
යුතුයි කියලා. විසඳීම සඳහා ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් විස  ෙඳන්ෙන් නැහැ, for over one-and-a-half years.  මම 
යළිත් අහන්ෙන් කවදාද,  ආණ්ඩුව ෙම් මුදල - රුපියල් 2,500  සහ  
Collective Agreement එෙක් මුදල- ෙගවන්ෙන් කියලායි. ෙගවා 
ඉවර කරන්න. 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි, - 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තිතුමා, ඔබතුමාට කථා 

කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමාෙග්  එකඟතාව 
තිෙබනවා. ෙම්ක   ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)  යටෙත් එන 
පශ්නයකට උත්තරයක්.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්තුතියි. අය වැය සහන 

දීමනා කටයුතු ෙවනුෙවන් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත කළා. ඒ පනතට අනුව ඇමතිතුමාට බලය 
තිෙබනවා,  ඒ සහන ෙනොෙදන අයට විරුද්ධව නඩු දාන්න; ඒ අය 
හිෙර් යවන්න. ඇයි, ඔබතුමා නඩු දැමීෙම් කටයුත්ත කියාත්මක 

ෙනොකරන්ෙන්? ඔබතුමා ඒ උදවියට ඉඩ දීලා තිෙබනවා, ඒ ෙද් 
කරන්න.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න අමාත තුමා. 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙමය පනතක් මඟින් කියාත්මක වන නීතියක්. ඒ පනෙත් යම් 

යම් විධිවිධාන තිෙබනවා, ඒ පනෙත් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන 
අයට විරුද්ධව පියවර ගන්න. නමුත් මම පැහැදිලිව කියනවා, යම් 
යම් කරුණු අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුව තිෙබනවා කියන එක. 
දැනට ෙම් මුදල වහාම ෙගවීමට අවශ  පියවර රජය මඟින් 
ගනිමින් තිෙබනවා.   

මම හිතන විධියට අද ෙහටම එය ෙගවන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් ඇති කර තිෙබනවා. පළමුෙවනි මාස ෙදක සඳහා 
රජය මඟින් ණයක් වශෙයන් ෙම් අයට මුදලක් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය් දායකත්වය ඇතිව සාමුහික 
ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමටත් අපි  සාකච්ඡා ආරම්භ කරනවා. 
ෙමොකද, ෙදපාර්ශ්වෙය් එකඟතාව ඇතිව සාමුහික ගිවිසුමක් 
අත්සන් කළාම  ඉදිරිෙය්දී ෙම් ෙගවීම කර ෙගන යන්න පුළුවන් 
කියා මම හිතනවා. මුල් මාස ෙදෙක් ෙගවීම සඳහා අවශ  මූල  
සහනය ණයක් වශෙයන් ඒ අයට ෙදන්න තීන්දු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමනි, කුරුණෑගල වතු සමාගම සහ හලාවත වතු සමාගම 
ෙම් දීමනාව ෙගවා තිෙබනවා; they have paid. The Kurunegala 
Plantations Limited and the Chilaw Plantations Limited, 
owned by the State, have paid the Rs. 2,500. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
නුවරඑළිෙය් වතු කම්කරුවන්ට එෙහම දීමනාවක් ෙගවීම 

තවම ෙප්න මානයකවත් නැහැ.  
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකොෙහේද? 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
නුවරඑළිය සහ බදුල්ල පෙද්ශවල අයට. ඒ නිසා ෙම් 

කාරණයට මැදිහත් ෙවන්න කියන එකයි කියන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම කිව්ෙව්, the Kurunegala Plantations Limited and the 

Chilaw Plantations Limited have paid.  
 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
කුඩා වතු ටිකක් තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා නඩු දමන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  ඔබතුමා, නීතිය කඩන 

අයට නඩු දමන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Next, the Hon. Douglas Devananda. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වතු දුන්ෙන් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ.

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කවුරු දුන්නත්,-[බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙන් ඒ 

කාලෙය් -[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Hon. Douglas Devananda, you may 

speak now.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇයි නඩු දාන්ෙන් නැත්ෙත්? [බාධා කිරීම්] 
 

II 
 

ඔඩ්ඩුසුඩාන් සඳහා ෙවනම පාෙද්ශීය සභාවක් 
පිහිටුවීම  

ஒட் சுட்டா க்ெகன தனியான பிரேதச சைபைய 
நி தல் 

ESTABLISHMENT OF A SEPARATE PRADESHIYA SABHA FOR 
ODDUCHUDAN  

 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் 

கட்டைள 23/2 இன் கீழ் மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர் ெகளரவ ைபசர் ஸ்தபா 
அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி 
ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் ஒட் சுட்டான் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவில் வின மக்க மாக 19,096 ேபர் வாழ்ந்  

வ கின்றனர். இங்கு 1990ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 14ஆம் 
திகதி பிரேதச ெசயலாளர் அ வலகெமான்  
திறந் ைவக்கப்பட்ட .  

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා  
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Mr. Deputy Speaker - 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Yes, Hon. Faiszer Musthapha? 

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I want one week's time to answer the Question.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
First, he has to pose the Question. Then, you can 

answer it later; you do not have to reply today.   
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
உதவி அரச அதிபர் அ வலகம் என்ற ெபயாில் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த அ வலகம் ஒட் சுட்டான், ேமல்பற்  
வடக்கு கிராம சைபக் கட் டத்தில் இயங்கிவந்த . 1998ஆம் 
ஆண்  இடம்ெபற்ற இடப்ெபயர்வின்ேபா  த்ைதயன்கட் , 
இட கைரப் பிரேதசத்திற்கு அ  மாற்றப்பட்  பின்னர் 

க்கு யி ப் க்கு இடம்மாறிய . அதன் பின்னர் 2000ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிரல் மாதம் கற்சிைலம வில் தனியார் 

ெடான்றில் இயங்கிய நிைலயில் பின்னர் மீண் ம் 
ஒட் சுட்டானில் தனியார் ெடான்றில் இயங்கி, 2006ஆம் 
ஆண்  ெபப்ரவாி மாதம் 02ஆம் திகதி தல் ஒட் சுட்டானில் 

திதாக அைமக்கப்பட்ட நிரந்தரக் கட் டத்தில் இயங்க 
ஆரம்பித்த . ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலாளர் 
அ வலகமான  இன் வைர க்கு யி ப்  பிரேதச 
சைப டன் இைணந்  இயங்கி வ வதனால், ஒட் சுட்டான் 
பகுதிவாழ் மக்கள் தங்கள  பிரேதச சைப ெதாடர்பான 
ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்  ெகாள்வதற்காக க்கு யி ப்  
ெசல்லேவண் ய நிைல ஏற்பட் ள்ள . அந்த வைகயில், 
தி றிகண் , கூழா றிப் , ஒதியமைல, ெபாியகுளம், 
தண் வான், பழம்பாசி, எபாிய, இத்திம  ேபான்ற பகுதிகளில் 
வாழ்ந் வ ம் மக்கள் பல்ேவ  சிரமங்க க்கு கங்ெகா த்த 
நிைலயில் தங்கள  பிரேதச சைப ெதாடர்பான ேதைவகைளப் 

ர்த்திெசய்  ெகாள்வதற்கு க்கு யி ப்  ேநாக்கிச் 
ெசல்லேவண் ய நிைலைமயில் இ க்கின்றனர். இந்த 
நிைலயில் ஒட் சுட்டா க்ெகன தனியான பிரேதச சைப 
ஒன்றிைன அைமத் க்ெகாள்வதற்காக இப்பகுதி மக்கள் பல 
ஆண்  காலமாக யற்சித்  வ கின்றேபாதி ம், அவர்கள  

யற்சிகள் ஈேடறாத நிைலயிேலேய உள்ளன. 

ஒட் சுட்டா க்ெகன தனியானெதா  பிரேதச சைபைய 
அைமப்பதில் தைடகள் ஏ ம் உள்ளனவா? தைடகள் ஏ ம் 
இ ப்பின், அவற்ைற நிவர்த்திெசய்  உாிய பிரேதச சைபைய 
அைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பதற்கான சாத்தியப்பா கள் 
குறித்  விளக்க மா? அவ்வாறான தைடகள் ஏ ம் 
இல்லாதவிடத் , இப்பிரேதச சைபைய எவ்வைகயில், 
எப்ேபா  அைமக்க ெமன ெதளி ப த்த மா?  
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அேதேநரம், ெவ ஓயா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவான  
ல்ைலத்தீ  மாவட்ட நி வாகத்தின்கீழ் வ ம் நிைலயில், 

இங்குள்ள 9 கிராம ேசைவயாளர் பிாி களில் 4 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி களின் பிரேதச சைப ெதாடர்பான 
பணிகள், வ னியா மாவட்டத்தின் வ னியா வடக்கு பிரேதச 
சைபயின்கீழ் ெகாண் வரப்பட் ள்ளன. ஏைனய 5 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி களின் பிரேதச சைப ெதாடர்பான 
பணிகள், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் கைர ைறப்பற்  
பிரேதச சைபயின்கீழ் ெசயற்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. 
இதனால், நி வாக ாீதியில் பல்ேவ  சிக்கல்கைளச் சந்திக்க 
ேவண் ய நிைல ஏற்பட் ள்ள .  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின்கீழ் ெசயற்பட்  வ ம் 
ெவ ஓயா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் கீ ள்ள அைனத்  
கிராம ேசைவயாளர் பிாி களின ம் பிரேதச சைப 
ெதாடர்பான பணிகைள ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள்ள 
கைர ைறப்பற்  பிரேதச சைபயின்கீழ் ெகாண் வர 
நடவ க்ைக எ க்க மா? அல்ல , ேமற்ப  நி வாக 
ாீதியிலான சிக்கல்கைளத் தீர்க்கக்கூ ய வைகயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ய நடவ க்ைக என்ன என்ப  பற்றி 
ெதளி ப த்த மா? 

என  ேமற்ப  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் 
எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான 
விளக்கங்கைள ம் ெகௗரவ அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா 
அவர்கள் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கிேறன். அத்ேதா , 
இந்தக் ேகள்விக க்கான பதில்கைள நீங்கள் வி ம்பிய 
ெமாழியில் ெகா த்தா ம் அதேனா  ேசர்த்  தமிழ் 
ெமாழிெபயர்ப்ைப ம் த மா  தய டன் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I seek a week's time to answer the Question.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You can answer it in the next Sitting week.   

 

ෙකොළඹ සහ මහ ෙකො ළඹ  පෙද්ශවල ජල 
සැපයුම හදිසිෙය් බිඳ වැටීම : නගර සැලසුම් 
හා ජල සම්පාදන අමාත තුමාෙග් පකාශය 

ெகா ம்  மற் ம் பாாிய ெகா ம் ப் 
பிரேதசங்களில் திடீர் நீர் விநிேயாகத் தைட : 

நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
அைமச்சாின் கூற்   

SUDDEN INTERRUPTION OF WATER SUPPLY IN 
COLOMBO AND GREATER COLOMBO AREAS: 

STATEMENT  BY MINISTER OF CITY PLANNING 
AND WATER SUPPLY  

 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
Hon. Deputy Speaker, it is my unenviable but 

obligatory duty to provide this House with an adequate 
and accurate explanation regarding the sudden 

interruption of water supply to many densely populated 
parts of Colombo and Greater Colombo. It affected and 
inconvenienced residents of Wellawatte, Ratmalana, 
Mount Lavinia, Dehiwala, Bambalapitiya, some parts of 
Kollupitiya, Kohilawatta, Ambatale, Mulleriyawa, 
Jayanthipura, Pelawatta, Pamankada, Thimbirigasyaya, 
Havelock Town and such areas on Monday the 05th and 
Tuesday the 06th of July. 

The immediate cause of it was a severe rupture of the 
main arterial pipeline that carries water from the 
purification plant at Ambatale to the distribution centre at 
Dehiwala. The rupture of the pipeline, which affected 
nearly 10 feet of the supply line, occurred at the 
Thalangama Depot near the Hyundai service station. This 
massive pipeline is about 60 years old and conveys 5.4 
million litres of water per day. The imperativeness of 
attending to the necessary repairs was obvious in the light 
of the threat of flooding a huge residential area in the 
immediate environs of the pipe burst. Hence, urgent 
repair work was undertaken immediately.  

Attending to repairs of the subterranean pipeline 
naturally involved complex excavation work. The 
affected portion of the pipe had to be replaced. The work 
had to be carried out after reinforcing the walls on either 
side of the site to prevent a collapse, which would have 
been an added impediment. The replaced pipe weighed 
about three tonnes and 36 slangue joints had to be 
replaced in the operation.  

The National Water Supply and Drainage Board and 
my Ministry deployed all required resources, which 
included more than 50 workmen and varied heavy 
equipment. The replacement of the part of the pipe and 
the attendant adjustments were executed in the minimum 
time, given its complexity. The pumping of water at 
Ambatale recommenced at 5.30 in the evening yesterday.  

A similar breakdown had occurred about 40 years 
earlier in 1982 at Battaramulla and the restoration work 
took four days. We managed to attend to the most recent 
episode in less than 24 hours and that is an achievement 
that testifies to the progress we have made in the 
provision of the vital utility and the technical prowess we 
have since acquired.  

Parallel to the repair work, we used 25 army bowsers 
to carry 8,000 litres of water every five minutes 
continuously to Dehiwala, Bambalapitiya and Kollupitiya 
areas. Water was supplied to Ratmalana from Moratuwa 
while Kollupitiya and Bambalapitiya areas were provided 
with water from Fort and other areas.  

The Chairman and the Vice Chairman of the National 
Water Supply and Drainage Board were physically on 
location at the repair site throughout the day. The 
Resident Engineer, the General Manager, three Deputy 
General Managers and an Additional General Manager 
together with a crew of about 50 workmen offered their 

251 252 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

tireless support during the operation despite an 
intervening holiday. I would be seriously remiss if I do 
not take this opportunity to express my deepest 
appreciation and gratitude to each one of them.  

I offer my humblest apology to the general public 
inconvenienced by an accidental occurrence that was 
totally beyond the control of those responsible for the 
supply of water to the premier metropolis.  

It occurred on a day that the Muslims were celebrating 
Eid was an added unhappy coincidence.  

I deeply regret the insinuations made in statements 
attributed to by some politicians who rushed to condemn 
me for my supposedly scant knowledge of the subject.  
Those malicious utterances were intended to fish in 
troubled waters.  The pun is intended. No doubt, the 
people would have treated the utterances of bankrupt 
politicians with the contempt they deserve.  

Thank you. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, are you suggesting a solution as well? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
No,  no. It was  repaired immediately. But, in the 

future-  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
But, you may need new pipelines so that we will have 

a long-term solution.  
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Mr. Deputy Speaker, the fact is that when such an 

accident occurs, the difficulty is that we have only two-
and-a-half hours of supply in stock. Therefore, we have to 
take some immediate steps to at least carry 12 hours of 
supply in stock. For that, we have to create sumps and 
new towers. That is something that we have to 
concentrate on. I will soon be taking action towards that.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Eventhough it is not your personal matter, taking the 

responsibility is a great thing. People will respect you for 
that.  

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Thank you.  
 

වරපසාද: 2016 ජූනි  24වන දින "දිවයින", 
"රිවිර" සහ "මව්බිම" වාර්තා 

சிறப் ாிைம : 2016 ன் 24ஆம் திகதிய 
'திவயின', 'ாிவிர'  மற் ம் 'மவ்பிம' 

அறிக்ைககள்  
PRIVILEGE : "DIVAINA", "RIVIRA" AND 

"MAWBIMA" REPORTS OF 24TH JUNE 2016 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 

නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
විසින් 2016 ජූනි මස 23වන දින ෙපොලීසිය සම්බන්ධෙයන් අසන 
ලද පශ්නයකට මා විසින් පිළිතුරු ලබා දුන් අතර, ඒ පිළිබඳව 
2016 ජූනි මස 24වන දින "දිවයින" පුවත් පෙත් 7වන පිටුෙව් 
"ෙපොලිස් නිලධාරියා රජෙය් නිලධාරියකු ෙනොෙවයි" යන ශීර්ෂය 
යටෙත් අජිත් අලහෙකෝන් හා කුෂාන් සුබසිංහ විසින් පළ කරන 
ලද ලිපියක්ද, "රිවිර" පුවත් පෙත් 3වන පිටුෙව් "ෙපොලිස් 
නිලධාරින් රජෙය් නිලධාරින් ෙනොවන නිසා ෙවනම වැටුප් 
ව හයක් සකස් කරනවා" යන ශීර්ෂය යටෙත් රුචිර ඩිලාන් 
මධුෂංක හා සුෙර්කා නිල්මිණි විසින් පළ කරන ලද ලිපියක්ද, 
"මව්බිම" පුවත් පෙත් 7වන පිටුෙව් පාර්ලිෙම්න්තු වාර්තාකරුවන් 
වන දයා ෙපෙර්රා හා ෙජ්.ටී. ද සිල්වා විසින් පළ කරන ලද 
ලිපියක්ද මඟින් මවිසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ලබා දුන් පිළිතුර 
මුළුමනින්ම සාවද  ෙලස අර්ථ කථනය කරමින්  වැරදි සහගත 
ෙලස පකාශයට පත් ෙකොට තිබිණි. 

මා විසින් කළ කථාව 2016 ජූනි මස 23වන දින හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් 244 ෙවළුෙම් 1391 තීරුෙව් සිට වාර්තා ෙකොට ඇත. 

ෙම් අනුව අදාළ පුවත් පත් වැරදි පුවත් පළ කිරීම තුළින් 
පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් උපෙල්ඛනෙය් "අ" 
ෙකොටෙසේ 5වන ෙඡ්දය උල්ලංඝනය වන අයුරින් කටුයුතු කර ඇති 
අතර, එය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වන මාෙග් වරපසාද කඩ 
කිරීමකි. ඒ නිසා මාෙග් හා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිමිකම් හා වරපසාද 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙම් පිළිබඳව සුදුසු කියා මාර්ග ගන්නා ෙලස 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා වන ඔබතුමාෙගන්  ඉල්ලා සිටිමි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ෙමම පුවත ් නිවැරදි කරමින් පුවත් පකාශ කරන 
ෙලසත්,  සාවද  පුවතට ලබා දුන් පමුඛත්වයම ඒවාටත් ලබා ෙදන 
ෙලසයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
"දිවයින", "රිවිර" සහ "මව්බිම" කියන පුවත් පත්වලින් 

ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ඉටු කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඔබතුමාෙග් වරපසාද කඩවීම පිළිබඳ කාරණය ගරු 
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[ගරු රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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කථානායකතුමාට ෙයොමු කරනවා. ඒ වාෙග්ම එම පුවත් පත් ඒ 
වරද නිවැරදි කර පළ කළාද කියා ෙසොයා බලනවා.   

 
ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව පනත් 

ෙකටුම්පත 
இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சி ேபரைவச் 

சட்ட லம்   
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF SRI LANKA 

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

 
[අ.භා. 1.01] 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 

සභාව පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතුයි" මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,   ශී ලංකාව තුළ විද ා සහ 
තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් සහ පජාවක් අභිවර්ධනය 
කිරීෙම් සහ තහවුරු කිරීෙම් කාර්යය සඳහා සහ ජාතික සංවර්ධන 
න ාය පතයට දායක වන පර්ෙය්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා පහසුකම් 
සැලැස්වීම සඳහා ද ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කරුණු සඳහා 
විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන සහ සඳහන් කරනු ලබන සභාවක් 
පිහිටුවීමට විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතක් 
හැටියටයි මෙග් අමාත ාංශෙයන් "ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 
සභාව" යනුෙවන් අද දින න ාය පතෙය් සඳහන් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 

ෙමහි ලුහුඬු නාමය හා කියාත්මක වන දිනය ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වගන්ති 29කින් 
යුතුව අද දින මා විසින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් සභාෙව් 
අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැනට පවතින ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව ආරම්භ කෙළේ 1999දී ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයන්. 2007දී එය විෙශේෂ නිෙයෝජිත ආයතනයක් ෙලස 
එෙහම නැත්නම් ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා නම් "agency" එකක් 
ෙලස ස්ථාපනය කරනු ලැබූවා. පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධනය සඳහා 
අරමුදල් හා පහසුකම් සපයන නිෙයෝජිත ආයතනයක් ෙලස තමයි 
ෙම් ආයතනය හඳුනාෙගන තිබුෙණ්. 

ෙම් ආයතනය පිහිටුවනු ලැබුෙව් විද ා හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය 
තුළ පහසුකම් සැලසීමට සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහායි. 
ෙමහි අරමුදල් සෘජුවම පර්ෙය්ෂණ කරන විද ාඥයන්ට සැපයීම 
කරනු ලබනවා. අරමුදල් සැපයීෙම්දී ජාතික ෙටන්ඩර් පරිපාටිය 
අනුගමනය කිරීම ෙමහි සුවිෙශේෂී වූ අංගයක්. රාජ  විශ්වවිද ාල 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු කරනු ලබන්නා වූ සංවිධාන සහ 
ඕනෑම රාජ  ආයතනයකට ෙමයින් අරමුදල් සැපයීම සිදු කරනු 

ලැබුවා. පාරදෘශ භාවය සඳහා මණ්ඩල සාමාජිකයින් ෙමයින් 
අරමුදල් ඉල්ලීෙමන් වැළකී සිටිනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රජෙය් සැලසුම්වලට සහය 
වීම, පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන - research and development - ඒ 
වාෙග්ම විද ා හා තාක්ෂණයට අදාළ වන්නා වූ පහසුකම් සැලසීම  
හා සම්බන්ධීකරණයද  ෙම් ආයතනය පිහිටුවීෙම් පධාන අරමුණු 
වනවා.  රෙට් පර්ෙය්ෂණ සම්බන්ධීකරණ  සංස්කෘතියක් බිහි 
කිරීම ෙමහි මුලික අංගයක් වනවා. අද වන ෙකොට පසු ගිය දශකය 
තුළදී දියුණුවට පත් වූ ආසියානුකරෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් - දකුණු 
ෙකොරියාව, චීනය වැනි රටවල්-  ෙම් පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන 
සඳහා ඒ අය ෙග් GDP එෙකන් විශාල පතිශතයක් ෙවන් කරනු 
ලබනවා. සංසන්දනාත්මකව බැලුෙවොත්, ෙසසු රටවලට වඩා 
ෙවන් කරනු ලබනවා. එම රටවල් පසු ගිය දශකයක පමණ 
කාලයක් තුළදී ඉතාම ශීඝ ෙලස විද ා හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය තුළ 
පර්ෙය්ෂණ වාණිජකරණය දක්වා ෙගන ෙගොස් තිබීම නිසා තමයි 
අද ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා 
අෙප් රෙට් සම්පදායික අපනයන සහ  විෙද්ශගතව රැකියා කරන 
අෙප් ශමිකයන් විසින් ෙම් රටට ෙපේෂණය කරනු ලබන්නා වූ 
විෙද්ශ විනිමය මත යැපීම ෙකොයි තරම් දුරට සාධාරණීකරණය 
වනවා ද කියන පශ්නය ෙම් දිනවල පැන නඟිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග රටවල ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය 
වාෙග්ම ෙලෝකෙය්  2007- 2008 ඇති වූ ආර්ථික අවපාතය සහ ඒ 
හා සමාන තත්ත්වයක් ෙගොඩ නැ ෙඟමින් පැවතීම කියන කරුණු 
ගත්ෙතොත්, විද ා හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය තුළ පර්ෙය්ෂණ 
සංස්කෘතියක් බිහි කරලා ඒ පර්ෙය්ෂණ තුළින් ලබා ගන්නා වූ 
පතිඵල වාණිජකරණයට ලක් වීම තුළින් අප රෙට් විෙද්ශ විනිමය 
උපයා ගැනීෙම් නව මංෙපත් විවර වනවායි කියන එක ෙමහිදී 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම global 
competitiveness,  එෙහම නැත්නම්  ෙලෝකෙය් තරගකාරීත්වය 
පිළිබඳ දර්ශකෙයහි  ෙදොෙළොස් වන සාධකය හැටියට හඳුන්වනු 
ලබනවා නව නිපැයුම් - innovation-. රජෙය් ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් නව නිපැයුම් ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම සඳහාත්, 
පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් බිහි කිරීම සඳහාත් පතිපාදන ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒවා ෙම් වන විට ෙම් ආයතන තුළින් ඒ අදාළ 
ක්ෙෂේතවලට, පර්ෙය්ෂකයින්ට නිකුත් කරමින් තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි බලපාන 
සාධක හැටියට, පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන - research and 
development - සඳහා patent  බලපත ලබා ගැනීම්, ඒවාෙය් 
වියදම්, තත්ත්ව පාලනය ෙම් සියලු කරුණු අඩංගු වනවා. 
කියාත්මක කරන ලද ව ාපෘති ගණනාවක් තිෙබනවා. ඉලක්ක 
පදනම් කරගත් ව ාපෘති, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහ රාජ  අංශෙය් 
විවිධ විෂයන්, ක්ෙෂේතයන් සඳහා කරනු ලබන ව ාපෘති, 
පර්ෙය්ෂණ සහ ඒ සඳහා වන්නා වූ පදාන, විද ාත්මක ගන්ථ සඳහා 
ජනාධිපති සම්මාන ලබා දීම වාෙග්ම  ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩ සටහන් ෙම් තුළ අඩංගු වනවා. තවත් කරුණු රාශියක්  ෙම් 
තුළ අඩංගු වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් බිහි කිරීම ෙම් තුළ 
සිදු ෙවමින් පවතිනවා.  ෙම් වන විට ෙඩංගු අවදානම දුරු කරලීම 
පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම උතුරුමැද 
පළාෙත්  පැතිරී ෙගොස් තිෙබන CKD - Chronic Kidney Disease  
සඳහා ෙහේතු පාදක වූ කරුණු ෙමොනවාද, ඒවා වළක්වා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව ජාතික විද ාත්මක පදනම - NSF 
- National Science Foundation - මඟින් විද ා හා තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතය තුළ සිටින ෙද්ශීය විද්වතුන් 400ක ට වැඩි පමාණයක් 
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සහභාගි කරවාෙගන  අද සහ ෙහට වැඩ මුළුවක් පැවැත්ෙවනවා.  
ෙම් වන විටත් බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාෙව් 
කමිටු කාමරවල එම වැඩ මුළු පැවැත්ෙවමින් තිෙබනවා. එය ෙහට 
තමයි අවසන් වන්ෙන්. එහිදී වැදගත් කරුණු රාශියකට අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් CKD 
පිළිබඳව, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග හැටියට සැලෙකන පිළිකා, 
diabetes කියලා ඉංගීසිෙයන් හඳුන්වනු ලබන රුධිරෙය් අධික සීනි 
පැවතීම කියන ෙම් ෙරෝග සම්බන්ධ ක්ෙෂේතයන්වල පර්ෙය්ෂණ 
කටයුතු  සඳහා දැනටමත් මුදල් ෙවන් කිරීම් සිදු කරනු ලබනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙමෙතක් සභාවක් හැටියට,  එෙහම 
නැත්නම් නිෙයෝජිත ආයතනයක් හැටියට ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් පවත්වා ෙගන ගිය ෙමම ආයතනය  2007 සිට  තවත් 
පියවරක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒක එතැනින් තවත් 
ඉදිරියට ෙගනැල්ලා ෙමම  NRC - National Research Council  
කියන  ව වස්ථාපිත මණ්ඩලයක් බවට පත් කිරීම සඳහා තමයි ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත අද ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙමහි ආරම්භයක් හැටියට 2014 මැයි 23වැනිදා එවකට තිබුණු 
තාක්ෂණ සහ පර්ෙය්ෂණ අමාත  කාර්යාලය මඟින් ව වස්ථාපිත 
ආයතනයක් ෙලස ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව ස්ථාපනය කිරීම 
සඳහා  වන්නා වූ   අමාත  මණ්ඩල සන්ෙද්ශය ගරු පාඨලී චම්පික 
රණවක එවකට හිටපු අමාත වරයා විසින් ඇමුණුම් සහිතව 
ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඉන් පසුව අමාත  මණ්ඩලය මඟින් එය 
අනුමත කිරීම කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව නැවත මා  විසින් 2015 
ඔක්ෙතෝබර් මස 15වැනි දින ව වස්ථාපිත ආයතනයක් ෙලස 
ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වන්නා වූ අමාත  
මණ්ඩල නිර්ෙද්ශය අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉදිරිපත් කළ අමාත  මණ්ඩල 
සන්ෙද්ශයට අනුමැතිය ලැබුණා. ඒ අනුව නීති ෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරලා ෙකටුම්පත ගැසට් පතෙය් පළ 
කිරීම 2016 මාර්තු මාසෙය් සිදු කරනු ලැබුවා. එම ෙකටුම්පත 
තමයි අනුමත කරවා ගැනීම සඳහා  අද ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම්,  2014 
ඉඳලා ඉලක්ක පදනම් කර ගත් බහු විධ ක්ෙෂේත පර්ෙය්ෂණ 
වැඩසටහන්  ෙම් සභාව මඟින් සිදු කරනු ලැබූ බව විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ , ෙපෞද්ගලික 
සහෙයෝගිතා වැඩ සටහන 2012 සිට කියාත්මක කළා. ෙම් 
ක්ෙෂේතය තුළ එම වැඩ සටහන යටෙත් ව ාපෘති පහක්  කියාත්මක 
වුණා. එනම් වල්ලාපට්ටා ෙරසීනය නිෂ්පාදනය කිරීම, ස්වසන 
ආරක්ෂණ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය, පලතුරු මැස්සා විකර්ශන කාරක 
සංවර්ධනය, රබර් හා ෙපොලිඑතිලින් මඟින් වහළ ෙසවිලි තහඩු 
නිපදවීම ෙම් ව ාපෘතින් අතර සිදු ෙවනවා. ෙමවැනි ව ාපෘතීන් 
12ක් ෙම් වන විට ඇගයීමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, පරීක්ෂක ඉල්ලීම මත පර්ෙය්ෂණ පතිපාදන 
වැඩසටහන් 1999 සිට කියාත්මක කරනු ලැබුවා. ෙම් තුළින් 
පර්ෙය්ෂණ රාශියක් සිදු කර තිෙබනවා. විද ාත්මක පකාශන 
සඳහා ජනාධිපති සම්මාන ලබා දීම 2001 වර්ෂෙය් සිටම සිදු කරනු 
ලැබුවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම් 
පර්ෙය්ෂණවලින් ඉතා විශාල පමාණයක් ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් 
පර්ෙය්ෂණ ගන්ථ  සඳහා, එෙහම නැත්නම් ඒ සම්බන්ධ පතිකා 
සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් වැඩ සටහන් 
රාශියක් ෙමහිදී කියාත්මක කරනු ලැබුවා. ඒ සියල්ලම ගත්තාම 
පර්ෙය්ෂණ ව ාපෘති 402කට අරමුදල් සැපයීම සඳහා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව විසින්  රුපියල් බිලියන 1.5කට වැඩි මුදලක් ෙම් 
කාලසීමාව තුළ මුදා හැර තිෙබනවා. වර්තමානෙය් රුපියල් 

මිලියන 730කට වැඩි වටිනාකමින් යුක්තව ව ාපෘති 137ක් සිදු 
ෙකෙරමින් පවතිනවා. සමස්ත ව ාපෘතිවලින් සියයට 83ක් 
සතුටුදායක ෙලස අවසන් කර තිෙබනවා. 2015 වර්ෂය සඳහා මහා 
භාණ්ඩාගාරය විසින් ෙවන් කළ පාග්ධන අරමුදල රුපියල් මිලියන 
277ක් වන අතර, එයින් සියයට  95.4ක් පසු ගිය වර්ෂෙය්දී මුදා 
හැර තිෙබනවා. එයින් ඉතා විශාල පතිශතයක් ෙපන්නුම් කරනු 
ලබනවා.  

ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාෙව් මුදල් ආධාර සහ පහසුකම් 
සැපයීෙම් පතිඵල ෙලස ෙබොෙහෝ පතිලාභ අත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අතර, සඟරා හා පකාශන 361ක්, ෙප්ටන්ට් බලපත සඳහා ඉල්ලීම් 
20ක්, ෙප්ටන්ට් බලපත 2ක් සඳහා ජාත න්තර සම්මන්තණ ආදී 
ෙතොරතුරු පචාරණ අවස්ථා 111ක්, පශ්චාත් උපාධි සම්පූර්ණ කළ 
පර්ෙය්ෂකයින් 49ෙදෙනකු සඳහා අරමුදල් සැපයීම, ඒ වාෙග්ම 
පතිපත්ති ෙවනස් කිරීම් අවස්ථා 5ක්, සම්පූර්ණ කරන ලද 
පර්ෙය්ෂණයන් ෙහේතුෙවන් සිදු කරන ලද මැදිහත්වීම් අවස්ථා 
32ක් සහ අවසන් නිෂ්පාදන 3ක් වශෙයන් ෙම් වන විට වාර්තා 
ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් ආකාරෙයන් ගත්තාම ඉතාම අඩු ෙසේවක සංඛ ාවක් 
පවත්වාෙගන යමින් ෙම් වන විට විද ා හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය තුළ 
ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව - National Research Council, NRC - 
හැටියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කරනු ලැබ තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මඟින් මෙග් ෙම් 
සම්පිණ්ඩනය තුළ මම සාධාරණීකරණය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙමය ව වස්ථාපිත මණ්ඩලයක් බවට පත් 
කිරීමට තිෙබන්නා වූ පදනම සහ එහි අවශ තාව සම්බන්ධවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට විද ා හා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ 
අමාත ාංශය මඟින් පාසල් තුළ විද ා විෂය පචලිත කිරීම සඳහා, ඒ 
වාෙග්ම විශ්වවිද ාල පද්ධතිය තුළ එම දැනුම යාවත්කාලීන කිරීම 
සඳහා, ඒ වාෙග්ම පර්ෙය්ෂණයන් සඳහා දිරිගැන්වීමට වැඩසටහන් 
රාශියක් ආරම්භ කර තිබුණා. ඒ වාෙග්ම මම මුලින් සඳහන් කළා 
වෙග් ෙද්ශීය විද ාඥයින් 400ක් පමණ සහභාගි වන දින ෙදකක 
වැඩමුළුව අදත්, ෙහටත් පැවැත්ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි,  
තාක්ෂණ වශෙයන් තිෙබන සැසිවාර - technical sessions - 4ක් 
පධාන වි ෂය ක්ෙෂේතයන් 4ක් ඔස්ෙසේ කියාත්මක ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙකොළඹ දිස්තික්කය ඇතුළුව බස්නාහිර පළාෙත් 
පධාන නගරවල පවතින්නා වූ ඝන අපදව  කළමනාකරණය 
කිරීම පිළිබඳවත් ෙම් සැසිවාර තුළ සාකච්ඡා ෙවනවා. 

බලශක්ති ක්ෙෂේතය පිළිබඳව කථා කෙළොත්, පසු ගිය වර්ෂෙය් 
අවසානෙය් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ෙවනත් රාජ  
නායකයින් සමඟ එකඟතාව පළ කරපු ෙද්ශගුණික විපර්යාස 
පිළිබඳ ෙඵතිහාසික ගිවිසුම වන පැරිස් සම්මුතියට  - the Paris 
Agreement එකට - පසු ගිය අෙපේල් මාසෙය් 22වැනිදා 
ඇෙමරිකාෙව් නිව්ෙයෝක්වල එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් සභා 
ගර්භය තුළදී සාමාජික රටවල් 193කින් රටවල් 171ක් සමඟ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ රජය නිෙයෝජනය කරමින් අත්සන් 
කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා බැඳී 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා ඉදිරිෙය්දී 
තව කටයුතු කිහිපයක් කරන්න තිෙබනවා. එහි ratification එකට, 
එෙහම නැත්නම් ස්ථිර කරනු ලැබීමට යටත්ව දැනට ඒ කටයුතු 
සිදුෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දශක ෙදකක පමණ කාලය තුළදී 
ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය සාමාන  ෙගෝලීය උෂ්ණත්වයට වඩා 
ෙසල්සියස් අංශක 2කින් ඉහළ ෙගොස් අවසානයි. පසු ගිය වසර 
20ක පමණ කාලය තුළදී උෂ්ණත්වය වැඩි වීම පාලනය කිරීම 
සඳහා විවිධ කෙමෝපායයන් ෙයෝජනා කළත්, සාමාන ෙයන් 
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ඕනෑම රටක ෙද්ශපාලන නායකත්වයකින් ෙතොරව ෙම් කටයුතු 
කියාත්මක වීම පහසු වන්ෙන් නැහැ. සමහර බලවත් රටවල් 
අන්තර්ජාතික Kyoto Protocol වැනි ගිවිසුම් සඳහා ෙමෙතක් 
අත්සන් තබා නැහැ. නමුත් මම ඉතා සතුටින් කියන්න ඕනෑ, the 
Paris Agreement එකට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, රුසියාව, 
මහා බිතාන  ඇතුළු යුෙරෝපීය රටවල්, ඒ වාෙග්ම චීනය, ඉන්දියාව 
වැනි රටවල් පවා ෙම් වන විට අත්සන් කරලා අවසානයි. ඒකට 
ෙහේතුව තමයි, මීළඟ වසර 30 තුළදී, ෙබොෙහෝ විට 2050 වර්ෂය 
වන විට අද පවතින ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය තවත් ෙසල්සියස් අංශක 
2කින් වැඩි වුෙණොත්, විෙශේෂෙයන්ම දූපත් රාජ යන් හැටියට 
හැඳින්ෙවන රාජ යන්වල ෙවරළ ආශිත පෙද්ශ මීටර් භාගයකට 
වැඩි පමාණයක් මුහුදු ජලෙයන් යටවීෙම් අවධානමකට ලක්වන 
බවට පුෙරෝකථනයක් කර තිබීම. 

උත්තර ධැවෙය් සහ දක්ෂිණ ධැවෙය් තිෙබන්නාවූ ග්ලැසියර 
දියවීමට පටන් ෙගන තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව ෙගෝලීය  
උෂ්ණත්වය වැඩි වීම. එයට ෙහේතුව ස්වාභාවික ෙහේතූන් ෙනොෙවයි;  
මිනිස් කියාකාරකම්. විෙශේෂෙයන් greenhouse gas වර්ගයක් වන  
මීෙත්න්  වායුව පධාන වශෙයන්  තිෙබන, නිෂ්පාදනය ෙවන 
අවස්ථාවලදී  ඒවා වායු ෙගෝලයට මුදා හැරීම තුළින් ෙම් ෙගෝලීය  
උෂ්ණත්වය වැඩි වීම  පධාන ෙහේතුවක් හැටියට සලකා තිෙබනවා.  
ෙම් වනවිට තාක්ෂණික වශෙයන් විවිධ කියා මාර්ග  ෙගන 
තිෙබනවා. නමුත් ඒවා පමණක් පමාණවත් වන්ෙන් නැති නිසා 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය  2015 වසෙර් සිට 2030 දක්වා 
කියාත්මක ෙවන Sustainable Development Goals - SDGs - 
තිරසාර සංවර්ධනයක් සඳහා ඉලක්කයන් 17ක් ඇති කර 
තිෙබනවා. ෙම් ඉලක්ක දහහෙත් ඉතාමත් වැදගත් කරුණු 
දහහතක් සදහන් ෙවනවා. එය තව  අනු ක්ෙෂේත 162 ක් සඳහා 
ෙවන් වී යනවා.  ෙම් තුළ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන කාරණයක් 
වන්ෙන්, ෙම් ඉලක්කයන් සපුරා ගන්නා විට  විෙශේෂෙයන් පරිසරය 
සුරක්ෂිත කරමින්  ෙම් ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම  පධාන 
ලක්ෂණයක් බවට පත් ෙවලා තිබීමයි.  එම නිසා අෙප් රටත් ශී  
ලංකාව හැටියට  පථම වතාවට තිරසාර සංවර්ධනය සහ වනජීවි 
යනුෙවන්  අමාත ාංශයක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. එයින් 
ෙපන්නුම් කරනු ලබනවා, ශී ලංකාව   හැටියට  රාජ  පාලනෙය්දී  
ෙකොයිතරම්  වැදගත්  ස්ථානයක්  තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා  ලබා 
දී තිෙබනවා ද කියන එක. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඉලක්කයන් දහහෙතන් 
ඉලක්ක හතක් ඍජුවම විද ා හා තාක්ෂණ විෂය හා බද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නෙවෝත්පාදන  ෙමහි පධාන අංගයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

දැනට අවුරුදු හතරකට පමණ ෙපර විද ා තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශය එවකට ෙමෙහයවූ අමාත වරුන් විසින් 
COSTI  ආයතනය පිහිටුවා තිෙබනවා. එය ෙල්කම් කාර්යාලයක්. 
එය දැනට අමාත ාංශය යටෙත් කියාත්මක ෙවනවා. එම 
ආයතනය මඟින් කරන්ෙන්  පර්ෙය්ෂකයින් විසින් පර්ෙය්ෂණ  සිදු 
කර, ගෙව්ෂණය කර  ෙසොයා ගන්නා වූ කරුණු වාණිජ තත්ත්වයට 
පත් කිරීම  සඳහා මැදිහත් කරුවකු ෙලස කටයුතු  කිරීමයි.  එයත්  
ෙම් තිරසාර සංවර්ධනෙය් ඉලක්කයන් ළඟා කර ගැනීම සඳහා මුළු 
ෙලෝකයම ෙගන යන වැඩ පි ළිෙවෙළේ දී  ලංකාව තවත් පියවර 
ගණනාවක් ඉදිරියට තැබීමක් හැටියට  අප සලකනවා. නමුත් 
පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. පර්ෙය්ෂණය සහ 
සංවර්ධනය  සඳහා   2013 වර්ෂෙය් අෙප් රෙට් GDP එෙකන්  
ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 0.11ක මුදලක්. එයින් රාජ  
අංශය සියයට 0.06ක් හා ෙපෞද්ගලික අංශය  0.05ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ ආකාරයටයි  අෙප් රෙට් GDP එෙකන්  0.11ක 
පතිශතයක්  ෙවන් කරන්න කටයුතු කර  තිෙබන්ෙන්.  එය 
කිසිෙසේත්ම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. දකුණු ෙකොරියාව වැනි 
රටවල්, ආසියානුකරෙය්  රටවල්  අද  පියවර ගණනාවක්  ඉදිරියට 
තබා තිෙබන්ෙන් විද ා හා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ තුළිනුයි. 

Samsung නිෂ්පාදන ගැන ගැන බලන්න.  Samsung  
රූපවාහිනිය අපි  කවුරුත් දන්නවා.  ඒ වාෙග්ම ඒ ආශිත වන්නවු  
ඉෙලක්ෙටොනික  උපකරණ, ෙම් සියල්ල පර්ෙය්ෂණය කර ෙසොයා 
ගත් ෙද්වල්. අද ෙපරදිග,  අපරදිග ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ 
නිෂ්පාදන  දකින්නට තිෙබනවා.  බටහිර ෙලෝකෙය් රටකට ගියත්   
Samsung  නිෂ්පාදන තිෙබනවා.  අෙනක් පැත්ෙතන් ෙපරදිගට 
ගියත්, මැද ෙපරදිගට ගියත් අපට දකින්නට ලැෙබනවා.  බලන්න,  
විද ා හා තාක්ෂණවලට ෙකොයිතරම් මුදල් ෙවන් කර, එයින් 
ෙසොයා ගත් කරුණු මත ඒ රටවල  විෙද්ශ විනිමය උත්පාදනය කර 
ෙගන  ඒ රෙට් ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය සදහා කටයුතු කරන්නට 
පුළුවන්කම ලැබී  තිෙබනවාද  කියන එක.    

ෙම් පර්ෙය්ෂණවලින් දවෙසන් ෙදෙකන්, අවුරුද්ෙදන් 
ෙදෙකන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට පතිඵල ලබා ගන්නට පුළුවන්කමක්   
නැහැ. විද ාත්මක පර්ෙය්ෂණයක් සඳහා  අවුරුදු ෙදකක් ගත 
ෙවන්නටත් පුළුවන්, අවුරුදු පහක් ගත ෙවන්නටත් පුළුවන්, 
අවුරුදු  දහයක් ගත ෙවන්නටත් පුළුවන්.  ෙම් පර්ෙය්ෂණ ෙකොටස් 
තුනකට ෙබෙදනවා. මූලධර්ම පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ සිදු ෙවනවා. 
ඊළඟට යම් කිසි ෙරෝගයක් ෙහෝ  යම්කිසි කාරණයක් පිළිබඳව  
ෙවනම පර්ෙය්ෂණයක් ෙකෙරන්නට පුළුවන්. එම නිසා 
වාණිජකරණය සඳහා පර්ෙය්ෂණයන් කරන්න පුළුවන්. ෙම් 
ක්ෙෂේත තුන තුළම  පර්ෙය්ෂණ සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීම සිදු කරනු 
ලබනවා. එම නිසා අද ෙලෝකෙය්  ෙද්ශගුණික විපර්යාසවලට 
විසදුම් සදහාද අවශ  පර්ෙය්ෂණ සිදු කරමින් පවතිනවා. අද   
ෛජව තාක්ෂණය - biotechnology - මඟින් ෙකෙරන කටයුතු 
ගැනත් කිව යුතු ෙවනවා.   

දැනට විෙද්ශ රටවල කටයුතු කරන අෙප් රෙට් විද ාඥයකුෙග් 
ෙද්ශනයක් අද උෙද් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත න්තර 
සම්මන්තණ ශාලාෙව් දී ආරම්භ වුණා. කෘෂිකර්ම  ක්ෙෂේතය තුළ, 
සත්ව නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය තුළ, ෛජව තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන 
කරන පර්ෙය්ෂණවල පගතිය ෙකෙසේද කියන එක පිළිබඳව එතුමා 
ඉතා පැහැදිලි ෙලස සඳහන් කළා. 2050 වසර වන විට ෙලෝකෙය් 
ජනගහනය අද වාෙග් ෙදගුණයක් -බිලියන 12ක්- වනවා. 
එෙහමනම්, බිලියන 12ක අවශ තා සපුරා ගන්න කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? වගා කරන ඉඩම් පමාණය වැඩි කරන්න 
පුළුවන්ද? බැහැ. එෙහම වුෙණොත් පරිසරයට හානි වනවා. එෙහම 
නම් තිෙබන්නා වූ සම්පත්වලින් නෙවෝත්පාදන ඇති කිරීම සහ 
විද ා හා තාක්ෂණ විෂය තුළ පර්ෙය්ෂණයන් සිදු කිරීම තුළින් ඒ 
කර්තව  කරන්න පුළුවන්. 

ජපන් විද ාඥෙයක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මට එතුමාව 
ෙපෙර්දා හමු වුණා. ෙම් වන විට ජපානෙය් වාහන දුවන ෙතල් 
සියයට 50යි, ජලය සියයට 50යි -ෙම් දව  ෙදක හරි හරියට භාගය 
බැගින්- මිශ කරලා වාහන ධාවනය කිරීෙම් තාක්ෂණය ෙසොයා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් වන විට ඒ සඳහා යන්ත සූත නිෂ්පාදනය 
කරලා තිෙබනවා. ඒවා ඒ රෙට් කියාත්මක වනවා. ඒවා ෙවනත් 
රටවලත් පචලිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒක එකක්. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් 
ළඟදි ජිනීවා ගියාම CERN පර්ෙය්ෂණ විද ාගාරයට යන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙපොෙළොෙව් ඉඳලා අඩි 100ක් පහළින් තමයි 
ඒ විද ාත්මක උපකරණ සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් 
තරුණ විද ාඥයන් ෙදෙදෙනකුට එහි යන්න අවස්ථාව ලැබිලාත් 
මුදල් නැතිකම නිසා යන්න බැරි වුණා. මම CERNවල ඉඳෙගන 
ෙමහාට කථා කළා. රුපියල් ලක්ෂ 12යි ඔවුන් පුහුණු කිරීම 
ෙවනුෙවන් වැය වන්ෙන්. අෙප් තරුණ විද ාඥයන් පුහුණු 
කරන්න අපට රුපියල් ලක්ෂ 12ක මුදල සපයා ගන්න බැරිද? 
රුහුණු විශ්වවිද ාලෙය් ෙභෞතික විද ා අංශෙය් උපාධිධාරිෙයක් 
සහ ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් උපාධිධාරිෙයක් ඊළඟ semester එක 
සඳහා එහි යැවීමට සියලු අරමුදල් සපයලා තිෙබනවා. ඒවා ෙම් 
තුළින් තමයි කරන්න පුළුවන් වු ෙණ්. එතැනදී ෙමොකක්ද 
ෙකෙරන්ෙන්?  
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විද ාගාරයක් තුළ  particles නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. 
අෙප් බිමල් රත්නායක මැතිතුමා protons ෙහොඳින් දන්නවා. 
Protons නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. ඒක  මූලික වශෙයන් 
කෙළේ ෙලෝකෙය් උපත පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ කිරීම සඳහායි. මහා 
පිපුරුම -Big Bang - කියන එක පර්ෙය්ෂණාගාරයක කරනු 
ලබනවා. එම පර්ෙය්ෂණාගාරෙය් ෙහොයා ගත්ත particlesවලින් 
දැන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් වන විට ෙමොළෙය් පිළිකා 
ෛසල විනාශ කිරීම සඳහා වඩාත් සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් 
proton particles මඟින් සිදු කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට 
යුෙරෝපය පුරාම එය කියාත්මක වනවා. ඒ නිසා මිනිසාෙග් 
පැවැත්ම සඳහාත්, ෙලඩ ෙරෝගවලට පතිකර්ම සඳහාත් ෙම් 
පර්ෙය්ෂණ ඉදිරියට ෙගන ගිහින් තිෙබනවා.  

බලශක්ති නිෂ්පාදනෙය්දී  අපි තවදුරටත් ගල් අඟුරු ෙයොදා 
ගන්නවාද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් දැන් අපි එක් 
යුගයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුවට විකල්ප බලශක්ති 
නිෂ්පාදනය සඳහා අපි නැඹුරු ෙවන්න ඕනෑ. අපට න ෂ්ටික 
බලශක්තිය සපයන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, එහි අපදව  
ෙගන යන්න තැනක් නැහැ. අෙප් රට කුඩායි. අෙප් රටට අවශ  
විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ගල් අඟුරු සහ ඉන්ධනවලින් 
ෙතොරව ෙවනත් විකල්ප කියාමාර්ග සඳහා යන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. නිරක්ෂය ආසන්න රටවල් හැටියට රටවල් 41ක් ෙම් 
වන විට සංවිධානගත ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාව සහ පංශෙය් 
නායකත්වය ඇතිව සූර්ය තාපය මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න. ජලාශවල  එෙහම 
නැත්නම් මුහුෙද් wind towers ඇති කරලා එමඟින් විදුලිය ජනනය 
කරන්න.  ෙම් ආදී වශෙයන් තාක්ෂණෙය් දියුණුව සිදු වී ෙගන 
යනවා.  

අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අෙප් රෙට් ඉපදිලා විද ාඥයන් 
බවට පත් ෙවලා ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා දැනට ෙසේවය කරන 
පර්ෙය්ෂකයන්ව, විද ාඥයන්ව අෙප් රටට ෙගන්වලා  සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 07, 10 කාල සීමාව තුළදී සාකච්ඡා කරන්න. නාලන්දා 
විද ාලෙය් ආදි ශිෂ ෙයක් වූ  ආචාර්ය සරත් ගුණපාල මැතිතුමා 
මීට මාසයකට කලින් ලංකාෙව් ෙද්ශනයක් කරන්න පැමිණි 
අවස්ථාවක මට හමු වුණා. එතුමා නාසා ආයතනෙය් ඉතාම ඉහළ 
මහාචාර්යවරෙයක් හැටියට කටයුතු කරනවා. තවත් 25කට වැඩි 
පිරිසක් නාසා ආයතනෙය් කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම හියුස්ටන් 
පෙද්ශෙය් නෙවෝත්පාදන 13ක් ෙසොයා ගත්ත ආචාර්ය බන්දුල 
විජය කියන පුද්ගලයා   තව සති ෙදක, තුනක මෙග් ෙපෞද්ගලික 
සංචාරයකදී මුණ ගැසීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මම  රජෙය් 
මුදල් වියදම් කරලා ෙනොෙවයි යන්ෙන්. එයින් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමාෙග් ආයතනෙය් නිෂ්පාදනය කරලා 
තිෙබනවා හදවත්වලට stents දමන්න. නැත්නම්, හදවත් 
ෙරෝගීන්ෙග්  bypass surgery  ෙවනුවට  stent එක දමන්න, ඒෙක් 
balloon එක දමන්න. ෙම්වා නිෂ්පාදනය කරන තැනට ඒ අය 
ගිහින් තිෙබනවා.  

ඉලිෙනෝයි විශ්වවිද ාලෙය් මහාචාර්ය ශිවනාදන් මහතා 
ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද ාලෙයන් මූලික උපාධිය ලබා ගත්තා. එතුමා 
අද මහාචාර්යවරෙයක්. එතුමාෙග් ෙසොයා ගැනීම සඳහා ජනාධිපති 
ඔබාමා විසින් පසු ගිය වර්ෂෙය් විෙද්ශ රටවලින් ඒ රටට පැමිණි 
විද ාඥයන්ට ලබා ෙදන ඉහළම සම්මානය ලබා දී තිෙබනවා. 
එතුමා අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාල හතරක් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් 
වන විට ෙභෞතික විද ා අංශෙය් පර්ෙය්ෂණාගාර දියුණු කිරීම 
සඳහා කටයුතු කරනවා. සූර්යාෙලෝකෙයන් ලබා ගන්නා තාපය 
මඟින් සිලිකාවලින් නිෂ්පාදනය කරන වීදුරුවලට, වීදුරු ඒ සඳහා 
panel හැටියට භාවිත කර බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා 

පුෙරෝගාමිෙයකු හැටියට අද එතුමා කටයුතු කරනවා. මම ෙම් 
උදාහරණ ෙදකක් තමයි කිව්ෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් 
කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව ව වස්ථාපිත 
මණ්ඩලයක් බවට පත් කිරීම තුළින් ෙවනත් ව වස්ථාපිත මණ්ඩල 
සඳහා කියාත්මක වන එහි අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ෙතෝරා ගැනීම, 
සභාපතිවරයා ෙතෝරා ගැනීම, අරමුදල් සැපයීම, පාරදෘශ භාවය 
කියන රජය අනුගමනය කරන ෙම් සියල්ලම අමාත ාංශය යටෙත් 
තිෙබන ව වස්ථාපිත මණ්ඩලයක ආකාරෙයන්ම සිදු කිරීම 
සඳහායි. ඕනෑම සංෙශෝධනයක් තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. 
අපි ඒවා කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සලකා බලන්න සූදානම්. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සඳහා ඔබ සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගය අෙප්ක්ෂා 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 

 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is, the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan. Before that, will an Hon. Member 
propose the Hon. Bimal Rathnayake to the Chair?  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
[பி.ப. 1.29] 

 

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

இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ சட்ட லமான  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சாினால் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . தற்ெபா , 
இங்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் நான் ஒ சில க த் க்கைளச் ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன். இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ 
யான , உண்ைமயிேல இந்த நாட்  மக்க க்கு மிக ம் 
ேதைவயானதாகும். எங்க ைடய சுகாதாரத் க்காக ம் எம  
நா  ெபா ளாதாரத்தில் பின்தங்கியி க்கின்ற நிைலைமக் 
காக ம்  நாட் ல் ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ அைமக்கப்பட 
ேவண் ம். அதன் லம் மக்க க்குத் ேதைவயான விடயங் 
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கைள விஞ்ஞானிகள் மட் ம் ெதாிந் ெகாள்ளாமல் பாமர 
மக்க ம் ெதாிந் ெகாள்வதற்கு பாடசாைலக் கல்வியி ந்  
அ  ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ம் என்ப  என  க த்தாக 
இ க்கின்ற .  

அேதேநரத்தில், இந்த ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ ஆரம்பிக் 
கப்ப ம் காலத்தில் ெபளதிக வளங்கைளக் ெகாண் ம் 
விஞ்ஞானம், கணிதம், விவசாயம் ஆகிய பாடங்களில் மிக ம் 
ேதர்ச்சிெபற்ற ஆசிாியர்கைளக் ெகாண் ம் மாணவர்கள் 
மத்தியில் ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான அறிைவ வழங்கலாம். 
அவர்கள் பல்கைலக்கழகம் ெசல்கின்றேபா , ஆராய்ச்சி 
ெதாடர்பில் ைம ெபற்றி ப்பார்கள். ைமெபற்றி ப்ப  
என்றால், அவர்கள் பல்கைலக்கழகம் ெசல்கின்றேபா , 
ஆராய்ச்சி ெதாடர்பான அறிவில் உச்சநிைலைய அைடந்தி ப் 
பார்கள். இ  அவர்கள் நம  நாட் ல் இல்லாத, 
கண் பி க்கப்படாத திய யற்சிகளில் ஈ ப வதற்கு 
இலகுவாக அைம ம். அந்த அ ப்பைடயில், பாடசாைலகளில் 
இ க்கின்ற ெதாழில் ட்ப, விஞ்ஞான ஆய் கூடங்கள் 
ஆராய்ச்சிைய ேநாக்கியதாக அைமந்தால், மிக ம் 
வரேவற்கத்தக்கதாக இ க்கும்.  

அேதேநரத்தில், இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சி ேபரைவ 
சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட் , அ  அைமக்கப்ப ம்ேபா , 
வடக்கின் மத்திய பகுதியான மாங்குளத்தி ம் அதன் ஒ  
கிைள - ஓர் ஆராய்ச்சி நிைலயம் - அைமக்கப்பட ேவண் ம் 
என்ப  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு நான் வழங்கும் 
ஆேலாசைனயாகும். இதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இன்ேற பதில் அளித்தால் நன்றாக இ க்கும் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

இன்  நாங்கள் வடக்கி ள்ள ைவத்தியசாைலகளில் 
kidney - சி நீரகப் பாதிப் க்குள்ளான ேநாயாளிகைள 
அதிகமாகக் காண்கின்ேறாம். ஏன், இந்த சி நீரகப் 
பிரச்சிைனயான , வடக்கில் வா கின்ற மக்க க்கு அதிகமாக 
ஏற்ப கின்ற  என்பைத ஆராய்ச்சி லம் கண்டறிந்  
அதைனத் த க்கேவண் ம். அங்கு த்தம் நடந்த 
காரணத்தினால்தான் எங்க ைடய மக்க க்கு சி நீரகப் 
பிரச்சிைன அதிகமாக ஏற்ப கின்றதா? அல்ல , அங்கு 
தற்ேபா  இ க்கின்ற வாழ்க்ைக ைறயினால்தான் சி நீரகப் 
பிரச்சிைன அதிகமாக ஏற்ப கின்றதா? என்பைத உண்ைமயில் 
ஓர் ஆராய்ச்சி லம்தான் கண்டறிய ம். ஆராய்ச்சி லம் 
காரணம் கண்டறியப்பட் , அவற்ைறத் த ப்பதற்கு உாிய 

யற்சிகள் எ க்கப்பட ேவண் ம். ெவ மேன சட்டங்கைள 
இயற்றி, ெகா ம்பில் காாியாலயங் கைளத் திறந் , இங்கு 
மட் ம் அ  ெதாடர்பான நடவ க்ைககைள 
அவதானித் க்ெகாண் ந்தால், அ  நாட் ள்ள மக்கள் 
அைனவ க்கும் ஏற் ைடயதாக அைமயா .  

நாடளாவிய ாீதியில் மைலயகம், வடக்கு, கிழக்கு, கா , 
மாத்தைற என்  எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் சுகாதாரம் 
சம்பந்தப்பட்ட ேநாய்கள் குறிப்பாக சி நீரக ேநாய், நீாிழி , 
ெடங்கு ேபான்றைவ என்ன காரணத்தால் உ வாகின்றன? 
அவற்ைற எப்ப த் த க்கலாம்? என்பவற்ைறப் பற்றி இந்த 
ஆராய்ச்சியின் லம் கண்டறிந்  அந்தக் கிராமங்களி ள்ள 
சகல பாமர மக்க க்கும் அ  சம்பந்தமான ஒ  விழிப் ணர் த் 
திட்டத்ைத ஏற்ப த்தி இனிவ ம் காலங்களில் இப்ப யான 
ேநாய்கள் ஏற்ப வைதத் த க்க ேவண் ம். அதாவ , ெடங்கு 
ேநாய் என்ன காரணத்தால் ஏற்ப கின்ற , எப்ப  அந்த ேநாய் 
ஏற்படா  த க்க ம், சீ நீரக ேநாய் ஏன் வடக்கில் 
அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற , இன்ன காரணத்தால்தான் 
இந்த ேநாய் உண்டாகின்ற  ேபான்ற விபரங்கள் 
கு மக க்குத் ெதாியப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில் 

இந்த ேநாய்கள் உண்டாவதற்குாிய காரணிகைளத் த க்கும் 
வழிவைககைள அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அப்ேபா தான் இந்தச் சட்ட லத்தின் பயன்பா  மக்கைளச் 
ெசன்றைட ம் என்ப  என  க த்தாக இ க்கின்ற .  

அேதேநரத்தில் இந்தச் சட்ட லத்ைத நிைறேவற் வதன் 
லம் இலங்ைகயின் ெதாழில் ட்ப ம் வள ம். 2050ஆம் 

ஆண்  வி ெவப்பமைடதல் இரண்  'ெசல்சியஸ்' 
அதிகாித்தால், இலங்ைகயி ம் ெவப்பம் அதிகாிக்கும் என்  
அைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட் ந்தார். அந்த அதிகாிப்ைப 
எப்ப  நாங்கள் கட் ப்ப த் வ  என்  ஆராய ேவண் ம். 
அந்த ஆராய்ச்சியின் லம் அதைனக் கட் ப்ப த்தலாம். இந்த 
ெவப்ப அதிகாிப்பினால் குறிப்பாக சிறிய, சிறிய தீ கள் 
அழிந் வி ம் என்  கூறப்ப கின்ற . இலங்ைக ஒ  
தீவாகும். அதி ள்ள மன்னா ம் ஒ  தீவாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ ஆராய்ச்சியின் லம் இந்த ெவப்ப அதிகாிப்ைபக் 
கட் ப்ப த் வதற்கு யற்சி ெசய்தல் ேவண் ம். 
எங்க ைடய பிரேதசங்கள் கடல் ஆக்கிரமிப்பால் அழிவைட 
வைதத் த ப்பதற்கும் மிக க்கியமாக ஆராய்ச்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். ஏெனன்றால் அ  

ற் தாகக் கடலால் சூழப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, 
அந்த ஆராய்ச்சிக்கும் மிக க்கியத் வம் ெகா த் ச் 
ெசயற்பட ேவண் ம். அதாவ , எங்க ைடய நிலங்கைள ம் 
மக்கைள ம் கடல் அனர்த்தத்தி ந்  பா காப்பதற்கான 

யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த ஆராய்ச்சியின்m 
லம் குறித்த விடயங்கைளக் கண் பி ப்ப  மட் மல்லாமல், 

நாட் ன் ைவத்தியத் ைற ம் ெதாழில் ட்பத் ைற ம் 
ெதாடர்ந்  ன்ேன வதற்கும் வழிவகுக்க ேவண் ம்.  

இந்தப் ேபரைவக்கான உ ப்பினர்கைள எல்லாப் 
பிரேதசங்களி ந் ம் உள்வாங்குவ டன், உண்ைமயில் 
தகுதியானவர்கைள, அதாவ  நி ணத் வம் ெபற்றவர்கைள 
இன, மத, ெமாழி ேபதம் பார்க்காமல் உள்வாங்கி குறித்த 
ஆராய்ச்சிகைள நடத்தினால்தான் அ  எங்க ைடய 
நாட் க்கும் எங்க ைடய மக்க க்கும் மிக ம் பய ள்ளதாக 
அைம ம். அைதவி த்  அரசியல் ாீதியான நியமனங்கள் 

லம் இந்த ஆராய்ச்சிகைளச் ெசய்ய ற்பட்டால் 
உண்ைமயில் அ  ஒ  காாியாலயம் மட் மாக இயங்குேம 
தவிர, இதனால் ஏற்படக்கூ ய உாிய ன்ேனற்றத்ைத நா  
அ பவிக்கா . எனேவ, இந்த ஆராய்ச்சி நிைலயம் 
அைமக்கப்ப கின்றேபா  வட மாகாணத்தின் மத்திய 
பகுதியான மாங்குளத்தி ம் ஓர் ஆராய்ச்சி நிைலயத்ைத 
அைமத்  வட மாகாண மக்கள் பயன்ெப வதற்கு வழிவகுக்க 
ேவண் ம் என்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் மீண் ம் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

20ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 1.39] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 

සභාව ව වස්ථාපිත ආයතනයක් ෙලස ස්ථාපිත කිරීෙම් පනත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකටුම්පතට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න තමයි අද 
විවාදෙයන් විනාඩි කිහිපයක් මම ඉල්ලා සිටිෙය්.  

පර්ෙය්ෂණ සම්බන්ධෙයන් තිෙබන්ෙන් ෙම් ආයතනය 
පමණක්ම ෙනොෙවයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ආයතන 
කිහිපයක්ම තිෙබනවා. National Science Foundation එක 
තිෙබනවා, COSTI ආයතනය තිෙබනවා. අපි අද කථා කරන්ෙන් 
National Research Council එක ගැනයි. අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂණ 
කිරීම සඳහා සහ ඒවා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා රජයට 
අනුබද්ධ හා රජයට අනුබද්ධ ෙනොවන ෙමවැනි ආයතන 
ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව ෙම් 
පර්ෙය්ෂණ කරමින්, පර්ෙය්ෂකයන්ට මුදල් ලබා ෙදමින්, ඒ 
පර්ෙය්ෂණවලින් ලැෙබන පතිඵල ජාතික සංවර්ධන 
වැඩපිළිෙවළට දායක කර ගනිමින් කාලයක් තිස්ෙසේ ෙබොෙහෝ වැඩ 
කටයුතු  කර ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයා බැලුවා. ලංකාෙව් 
“Sri Lanka Science & Technology Statistical Handbook” 
කියලා එකක් 2013දී තමයි අවසාන වතාවට National Science 
Foundation එෙකන් publish කරලා තිබුෙණ්. ඒක ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් තිෙබන්ෙන්. මම ඒෙක් copy එකක් ගත්තා. ෙමහි 
තිෙබනවා, ලංකා ව 2013 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 9,670ක් 
research and developmentවලට වියදම් කරලා තිෙබනවාය 
කියලා. ඒ කියන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව 0.1ක 
පමාණයක්. ඔවුන් කියනවා, 2010දී 0.16ට තිබුණු පමාණයට වඩා 
2013 වනෙකොට සෑෙහන දුරකට ෙම් පමාණය අඩු ෙවලාය කියලා. 
2015 වර්ෂය වනෙකොට ෙමය ෙකොයි ආකාරෙයන් කියාත්මක 
වුණාද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඉතාමත්ම සුළු 
පමාණයක් තමයි අපි පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය -research and 
development- ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන්ෙන් කියන එක නම් 
කියන්න අපට හැකියාවක් තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් ආණ්ඩුව -රජය- 
විසින් වියදම් කර තිෙබනවා, සියයට 54ක්. Business enterprise 
sector කියන එක, එෙහම නැත්නම් වාණිජ අංශය විසින් සියයට 
41ක් වියදම් කර තිෙබන බව තමයි වාර්තා ෙවන්ෙන්. එතෙකොට 
අපි ෙහොයා බලන්න ඕනෑ, ෙමොනවාටද ෙම් research and 
development expenditure වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන් කියලා.  

මම දැන් අහෙගනයි ඇමතිතුමා කියනවා, National Research 
Council එක හරහා වල්ලාපට්ට සම්බන්ධෙයන් research එකක් 
කරනවාය, පලතුරු මැස්සා සම්බන්ධෙයන් research එකක් 
කරනවාය, ෙඩංගු සම්බන්ධෙයන් research එකක් කරනවාය, 
වකුගඩු ෙරෝගය සම්බන්ධෙයන් research එකක් කරනවාය 
කියලා. රුපියල් මිලියන 50 ගණෙන් වැය කර පර්ෙය්ෂණ පහක්ද 
ෙකොෙහෙදෝ කරනවා කියලා එතුමා සඳහන් කළා. නමුත්, 
ලංකාෙව් ෙමොන ක්ෙෂේතවලද වැඩිෙයන්ම ෙම් research and 
development ෙකෙරන්ෙන් කියලා අපි සමස්තයක් හැටියට 
අරෙගන බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, 2013 වර්ෂෙය් ෙම් 
පර්ෙය්ෂණවලින් සියයට 33ක් කරලා තිබුෙණ් engineering 
sciences and technologies සම්බන්ධෙයන් බවත්, සියයට 28ක් 
කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයනුත් බව. ඊළඟට ෛවද  
පර්ෙය්ෂණ -medical sciences- හැටියට සියයට 10කට ආසන්න 
පමාණයක් සහ සමාජ විද ා පර්ෙය්ෂණ සියයට 5කට ආසන්න 
පමාණයක් තමයි ෙම් පර්ෙය්ෂණවලින් ලංකාෙව් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, science and technology ක්ෙෂේතෙය් රැකියාවල 
ලංකාෙව් ෙකොපමණ පමාණයක් නියැලිලා ඉන්නවාද කියලා 
බැලුෙවොත් - ඇත්ත වශෙයන්ම මට ෙපොඩ්ඩක් පුදුම හිතුණා - 

science and technology related activitiesවලට 
113,447ෙදෙනක් සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්නවා. නමුත්, ෙම් 
පමාණෙයන් සියයට 11ක් පමණයි විද ාඥයන්, ඉංජිෙන්රුවරුන් 
සහ වෘත්තීයෙව්දීන් -scientists, engineers and professionals - 
හැටියට ඉන්ෙන්. සියයට 14ක් ඉන්ෙන් techniciansලා හැටියටයි. 
සියයට 75ක් support staff හැටියට තමයි ඉන්ෙන්. Science and 
technology ක්ෙෂේතෙය් රැකියාවල 113,447ක් හිටියට සියයට 
75ක් ඉන්ෙන් support staff. Sri Lanka Science & Technology 
Statistical Handbook එෙක් තිෙබන්ෙන්, "ඉන්න මුළු 
scientistsලා පමාණය 5,705ක්" කියලායි. එතෙකොට ලංකාෙව් 
මිලියන 20ක් වූ ජනගහනෙයන් scientistsලා ඉන්නවා කියා 
හඳුනාෙගන තිෙබන්ෙන් 5,705යි; techniciansලා 3,200යි. 
ඉතාමත්ම සුළු පමාණයක් තමයි ෙම් කාර්ය භාරෙය් නියැළිලා 
ඉන්ෙන්. ඒෙකනුත් සියයට 50කට කිට්ටු - සියයට 47ක් - 
පමාණයක් විශ්වවිද ාලවලත්, සියයට 32ක් රජෙය් අෙනකුත් 
ආයතනවලත් ෙසේවය කරනවා. වාණිජ  ආයතනවල - business 
enterprisesවල - scientistsලා ඉන්ෙන් 5,705න් සියයට 21ක් 
පමණයි. එතෙකොට ෙම් කරන පර්ෙය්ෂණ, රෙට් පුද්ගලික අංශය 
සමඟ දායක ෙවලා කරන ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලියට එකතු 
ෙවන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද කියන එක පිළිබඳව ගැටලු රාශියක් 
ෙම් දත්තවලින්ම පිළිබිඹු වනවා. 

මම ෙහොයලා බැලුවා ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ගැහැනු, පිරිමි 
අනුපාතය ෙකොයි වාෙග්ද කියලා. Research and Development 
Scientistsලා හැටියට සියයට 40ක් වැඩ කරන්ෙන් කාන්තාවන් 
කියලා ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. 2003දී ෙකොපමණ විද්වත් ලිපි - 
research articles published by Sri Lankan scientists in 
science journals - පළ කරලා තිෙබනවාද කියලා බලමු. 

ඒවා සියයට 77ක් foreign co-authorsලා එක්ක තමයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔක්ෙකෝම ලිපි 391ක් තමයි පළෙවලා තිෙබනවා 
කියලා වාර්තාගත ෙවන්ෙන්. අවසාන වශෙයන් එක්ලක්ෂ 
දහතුන්දහසක් වැඩ කරන ෙම් science, technology and research 
community එෙකන් අලුත් ෙසොයා ගැනීම් - new products - 
හැටියට 2013දී register කරලා තිෙබන්ෙන් 28යි. They have 
developed 28 new products, transferred six of their 
technologies and commercialized five items. එතෙකොට 
commercialize කරලා තිෙබන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් වාණිජමය 
වශෙයන් පාවිච්චි කරන්න හැකි ෙවලා තිෙබන්ෙන් අයිතම 05යි. 
අපි ෙමච්චර වියදම් කරලා, එක් ලක්ෂ දහතුන්දහසක් වැඩ කරලා, 
රුපියල් මිලියන යම් පමාණයක් වියදම් කරලා  ඒ අවුරුද්ෙද් new 
products 05ක් commercialize කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙම්ක මදියි. මදියි කියන්ෙන් 
ෙහොඳෙටෝම මදියි. ඊළඟට මම ලංකාෙව් දත්ත අරෙගන 
සංසන්දනය කළා, ෙලෝකෙය් research and technology 
ක්ෙෂේතයට ෙකොච්චර වියදම් කරනවාද; ෙලෝකෙය් rankings 
අරෙගන බැලුවාම ලංකාව ෙකොයි වාෙග් තැනකද ඉන්ෙන් කියලා.   

Sir, I have with me a document titled "The Global 
Innovation Index 2015, Effective Innovation Policies for 
Development", which I would like to table*. 

ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් Cornell University එෙක් 
INSEAD ආයතනය සහ World Intellectual Property 
Organization - WIPO - කියන ආයතන එකතු ෙවලායි. 
ෙමතැනදී මම ඉස්ෙසල්ලාම බැලුෙව් ලංකාව නෙවෝත්පාදන 
ෙශේණිගත කිරීෙම් - Global Innovation Index එෙක් - ෙකොතැනද 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඉන්ෙන් කියලායි. අපි දැක්කා, ලංකාව ෙකොයි වාෙග් වියදමක් ද 
කරන්ෙන්; ෙකොයි වාෙග් පර්ෙය්ෂණවලද නියැලිලා ඉන්ෙන්; 
ෙකොපමණ පමාණයක් ෙම් නෙවෝත්පාදන කිරීම සඳහා මහන්සි 
ෙවනවාද කියලා. 2013දී අයිතම 05ක් තමයි අලුෙතන් හඳුන්වා දී 
තිබුෙණ්. ෙම් ෙශේණිගත කිරීෙම් රටවල් 141ක් තිෙබනවා. ෙම්ක 
තමයි 2015ට කරපු අලුත්ම ෙශේණිගත කිරීම. ෙම් රටවල් 141න් 
ලංකාව ඉන්ෙන් 85වැනි ස්ථානෙය්යි. බිංදුෙව් ඉඳලා සියය 
ෙවනකම් ලකුණු දීලා තිෙබනවා. වැඩිපුරම ලකුණු අරෙගන -
ලකුණු 68ක් අරෙගන- මුල් ස්ථානෙය් ඉන්ෙන් ස්විට්සර්ලන්තයයි.  

ඊළඟට, ලකුණු 62ක් අරෙගන මහා බිතාන  ෙදවැනි 
ස්ථානෙය් ඉන්නවා. ස්වීඩනය ලකුණු 62ක් අරෙගන තුන්වැනි 
ස්ථානෙය් ඉන්නවා. ෙනදර්ලන්තය ලකුණු 62ක් අරෙගන 
හතරවැනි ස්ථානෙය් ඉන්නවා. ඇෙමරිකාව ලකුණු 60ක් අරෙගන 
පස්වැනි ස්ථානෙය් ඉන්නවා. පින්ලන්තය ලකුණු 60ක් අරෙගන 
හයවැනි ස්ථානෙය් ඉන්නවා. සිංගප්පූරු ව ලකුණු 59ක් අරෙගන 
හත්වැනි ස්ථානෙය් ඉන්නවා. අයිස්ලන්තය ලකුණු 59ක් අරෙගන 
අටවැනි ස්ථානෙය් ඉන්නවා. ලක්සම්බර්ග් ලකුණු 59ක් අරෙගන 
නමවැනි ස්ථානෙය් ඉන්නවා. ෙඩන්මාර්කය ලකුණු 57ක් අරෙගන 
දහවැනි ස්ථානෙය් ඉන්නවා. ෙම් ෙශේණිගත කිරීෙම්දී ලංකාවට 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 85වැනි ස්ථානයයි. එය ඉතාමත්ම පහළ 
තත්ත්වයක්. මම ඊට පස්ෙසේ ෙහොයලා බැලුවා, ලංකාව ලකුණු 
කීයක් ලබාෙගන තිෙබනවාද කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ලංකාව 
ලබාෙගන තිෙබන්ෙන් ලකුණු 30.8යි. අපි ෙකොයි ෙවලාෙව්ත් 
ආසියානු රටක් හැටියට කථා කරන, ෙම් නෙවෝත්පාදන ෙශේණිගත 
කිරීෙම් ඉහළම තිෙබන ආසියාතික රට වන සිංගප්පූරුව සමඟ 
යම්කිසි විධියකට අෙප් රට සංසන්දනයක් කරන්න පුළුවන් ද 
කියලා බලන්න මම උත්සාහ කළා.   

එෙහම සංසන්දනය කරන ෙකොට ඉතාම වැදගත් කරුණු 
රාශියක් බැලු බැල්මට අපට ෙපෙනනවා. ඔවුන් ෙශේණිගත කිරීෙම් 
පළමුවන ස්ථානෙය් ඉන්න අයිතම කිහිපයක්ම ෙමහි සඳහන් 
ෙවනවා. නමුත් ඔවුන් පළමුවන ස්ථානයට එන විට අපි සියවන 
ස්ථානය පසු කර යන අවස්ථාව තමයි ෙමයින් පිළිබිඹු ෙවන්ෙන්. 
උදාහරණයක් හැටියට "Knowledge & technology outputs" 
කියන එක යටෙත් Domestic resident patent app./bn PPP$ 
GDP වාෙග් indicator එකක් අර ෙගන බැලුෙවොත්, ලංකාව 
ඉන්ෙන් පනස්වන ස්ථානෙය් විතර. නමුත් සිංගප්පූරුව විසිවන 
ස්ථානෙය් විතර රැඳිලා ඉන්නවා.  

ඊළඟට, High-tech exports වාෙග් එකක් ගත්ෙතොත්, 
පතිශතයක් හැටියට මුළු අපනයනවලින් ෙකොච්චර High-tech 
exports තිෙබනවාද කියලා ෙමහි තිෙබනවා. ෙමය ඉතාම ෙහොඳින් 
හිතට ගත යුතු කාරණයක්. ෙමොකද, සිංගප්පූරුව තමයි අංක එකට 
ඉන්ෙන්. If you take high-tech exports less re-exports as a 
percentage of total trade, the the percentage of rank No. 1 is 
26.8 per cent. High-tech exports less re-exports as a 
percentage of total trade යටෙත් ෙශේණිගත කිරීම අනුව ලංකාව 
ඉන්ෙන් අසූඑක්වන ස්ථානෙය්යි. පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
0.4යි. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් පිළිබඳව තමයි අෙප් රජෙය් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි අෙප් රට දියුණු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඉහළ තරගකාරී රටක් බවට 
පරිවර්තනය කරලායි. අෙප් දැනුම මත ෙක්න්දගත වුණු ඉහළ 
තරගකාරී රටක් නිර්මාණය කරන්න නම්, නෙවෝත්පාදන සහ 
research and development කියන ක්ෙෂේතය දැන් තිෙබන 
තත්ත්වයට වඩා ඉතාම ශීඝෙයන් මීට වඩා ඉහළ තැනකට අර 
ෙගන එන්න අපට මීට වඩා ෙවෙහෙසන්න ෙවනවා; උත්සාහ 
කරන්න ෙවනවා. එෙහම කරන්න බැරි නම්, ෙලෝකෙය් ඉහළ 
තරගකාරිත්වයක් තිෙබන රටවල් සමඟ අපි තරග කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අපි ෙලෝකයට අපනයනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද? රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී පටන් ගත් ඇඟලුම් කර්මාන්තය නිසා තමයි තවමත් අපි 

ෙම් තත්ත්වයට හරි ෙලෝකයත් එක්ක අපනයන ගනුෙදනුව කර 
ෙගන යන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම අද වන විට අපි ඇඟලුම් 
කර්මාන්තෙයන් ලබා ගන්නා ෙඩොලර් බිලියන හතරහමාරක්-
පහක් වාෙග් පමාණයට සාෙප්ක්ෂව අෙප් කාන්තාවන් පධාන 
වශෙයන්ම මැද ෙපරදිග ඉඳලා උපයන මුදල් පමාණය ෙදගුණයක් 
පමණ ෙවනවා. ෙඩොලර් බිලියන අටහමාරක් විතර ඔවුන් උපයලා 
ෙම් රටට එවනවා. එතෙකොට අපට අවශ  කරන දිශාවට 
ෙනොෙවයි ෙම් රට කාලයක් තිස්ෙසේ ගමන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙලෝකයත් එක්ක තරග කරන්න පුළුවන් ආකාරෙය් අපනයන ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. පතිශතයක් 
හැටියට ඉහළ තාක්ෂණෙයන් යුත් අපනයන ෙශේණිගත කිරීම 
අනුව සිංගප්පූරුව පළමුවන ස්ථානෙය් සිටීමත්, ලංකාව 
අසූඑක්වන ස්ථානෙය් සිටීමත් සම්බන්ධෙයන් අපි ඉතාම 
ගැඹුෙරන් හිතන්න ඕනෑ. අපි ෙකොෙහොමද අවශ  තැනට ෙම් රට 
ෙගන යන්ෙන් කියලා අපි හිතන්න ඕනෑ.  

සිංගප්පූරුව පළමුවැනි ස්ථානෙය් සිටින විට අෙප් රට ඉන්ෙන් 
පස්වැනි ෙහෝ විසිපස්වැනි ස්ථානෙය් නම් අපට යම් කිසි විධියකට 
හිතන්න පුළුවන්, ෙම් තත්ත්වය fine-tune කරන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා. Fine-tune කරලා තව වැඩිපුර මුදල් ටිකක් එහාට ෙමහාට 
කරලා ෙම් තිෙබන තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා අපට හිතන්න පුළුවන්. නමුත් සිංගප්පූරුව පළමුවැනි 
ස්ථානෙය් ඉන්නෙකොට අපි ඉන්ෙන් අසූඑක්වැනි ස්ථානෙය් නම්, 
එතැන විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ ෙවනස අඩු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ගත යුතු කියාමාර්ග පිළිබඳව පක්ෂ - විපක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව මීට වඩා අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම උදාහරණ කිහිපයක් 
ෙපන්වා ෙදමින් ෙම් ගැන පැහැදිලි කර ෙදන්නයි උත්සාහ කෙළේ. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි යම් කිසි පමාණයකට 
වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. සම්පූර්ණෙයන්ම අගාධෙය් 
ෙනොෙවයි  අපි ඉන්ෙන්. අෙප් රෙට් සිදු කර තිෙබන පර්ෙය්ෂණ 
පිළිබඳව අෙප් ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත්, අෙප් පැරණි වාරි 
ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය ෙහොඳම උදාහරණයක්. ඒ කාලෙය් අෙප් 
රට ෙලෝකෙය් සිටි දියුණුම ඉංජිෙන්රුවන්  හිටපු රටක් හැටියට 
සලකන්න පුළුවන්. ඒ කාලෙය් කෘෂිකර්මයට ජලය ලබා ගැනීම 
සඳහා ඇළ මාර්ග ආදිය සංවර්ධනය කර තිබුණු ආකාරය පිළිබඳව 
කථා කිරීෙම්දී අපට ඒ ගැන දැන ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හැම 
දාම ඉතිහාසෙය් අපි ලබා ගත් දැවැන්ත ජයගහණ ගැන කථා 
කරලා වැඩක් නැහැ. වර්තමානෙය්  ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ෙවනස් කර ෙගන, ඒ අවශ  මූල  සහ පතිපත්තිමය ෙවනස්කම් 
සිදු කර ෙගන, අපි ෙම් යන දිසාව ෙවනස් කර ගත්ෙත් නැත්නම් 
අෙප් ඉලක්කයට ගමන් කරන්න බැරි ෙවනවා.  

මම නැවතත් ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් 
ආයතනය ව වස්ථාපිත ආයතනයක් ෙලස ස්ථාපනය කරන්න 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. නමුත්, එවැනි 
නීතිමය ෙවනස් කිරීම්වලින් පමණක් යා යුතු ඉලක්කයට යන්න 
අප ට පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විශව්ාස කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාෙව් සභාපති මහාචාර්ය ජනක 

ද සිල්වා මැතිතුමා අෙප් පාසෙල් අපට වඩා ඉහළ පන්තියක සිටි 
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ෙජ ෂ්ඨ පුද්ගලෙයක්. කවුරුත් දන්නවා, එතුමා මහාචාර්යවරයකු 
හැටියට ඉතාම ෙහොඳින් ෙම් කටයුත්ත කර ෙගන යන බව.  
එතුමාටත් එතුමා ෙග් කාර්ය මණ්ඩලයටත් ෙම් කටයුතු කරෙගන 
යෑම සඳහා අවශ  ඒ ශක්තිය ලැෙබ්වායි කියලා පාර්ථනා කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම අවම වශෙයන් තව අවුරුදු දහයකින් අෙප් රට දැනට  
සිටින අසූඑක්වැනි ස්ථානෙය් සිට පනස්වැනි ස්ථානයට 
ෙගෙනනවා කියලා ඉලක්කයක් හදා ගන්න ඔවුන්ට පුළුවන් නම්, 
එය තමයි  අවශ  ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, කරන්නන්වාෙල් පර්ෙය්ෂණ 
කිරීෙමන් ඇති පෙයෝජනයක් නැහැ. පර්ෙය්ෂණ කළ යුත්ෙත්  
රෙට් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා අවශ  ආකාරයටයි. ඒ නිසා 
ඒ අවශ  පර්ෙය්ෂණ කිරීම පිළිබඳවත්, ඒවා වාණිජමය 
ආකාරෙයන් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳවත්  අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

You have 13 minutes. 

 
[අ.භා. 2.00] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 

සභාව ව වස්ථාපිත මණ්ඩලයක් බවට පත් කිරීම ඉතාම 
කාෙලෝචිතව සිදු ෙවන ෙදයක් බව පකාශ කරන්න ඕනෑ. මෙග් 
මිත, අෙප් නිෙයෝජ  අමාත  ගරු  හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් පසුවයි මම කථා කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් කථාවට ඇහුම් කන් දුන්නා. ඔබතුමා 
කියපු  ෙබොෙහෝ කරුණු නිවැරදියි. අපි පසු ගිය මාස ෙදක තුළදී 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා සමඟත් ෙම් සම්බන්ධව 
සාකච්ඡා කළා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් හුඟක් අවස්ථාවල  
පර්ෙය්ෂණවලට, විද ාව හා තාක්ෂණයට -Research and 
Development -R&D සඳහා-, මුල් තැනක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ.  

අපි බලාෙගන ගිෙයොත් ෙපෙනනවා, අද අපට වඩා ඉදිරිෙයන් 
සිටින රටවල්, අවුරුදු ගණනාවකට කලින් අපට පසු පසින් සිටි 
රටවල් බව. ඒ රටවල සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද?  ඒ රටවල සෑම 
කියාවලියක්ම සිද්ධ වුෙණ් විද ාව සහ තාක්ෂණය පදනම් කර 
ෙගනයි. ඒකයි සිද්ධ වුෙණ්. ෙකොරියාව, ජපානය වාෙග් රටවල් අද 
ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් 
අල්ලපු වැෙට් ඉන්න සිංගප්පූරුව, ඉන්දියාව වැනි සියලුම රටවල් 
අද පමුඛතාව දීලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාටද?  විද ාව හා 
තාක්ෂණයටයි. පසු ගිය වකවානුව - අවුරුදු 40, 50 කාලය-  
ගත්ෙතොත්, සංඛ ා ෙල්ඛන, දත්ත  අනුව බැලුවත් අපි ඒ අතින් 
ෙබොෙහොම පසුපසින් ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් විද ාව හා තාක්ෂණය 
බහුල වශෙයන් ෙයොදා ගැනීම ඉදිරිෙය්දී සිද්ධ වනවාය කියන 
විශ්වාසය අපට තියන්න පුළුවන් පධාන ෙහේතුව තමයි, වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත වරයාත් ෙම් පිළිබඳව තීන්දුවක් 
අරෙගන තිෙබන එක. ඔවුන් තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා ෙම් රට 

ඉස්සරහට යන්න නම් අපි විද ාව හා තාක්ෂණයට මුල් තැනක් 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ඒ ගැන අපි ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ. අෙප් කාර්මික කටයුතුවලට, කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට, 
ධීවර කටයුතුවලට  තාක්ෂණය ෙයොදා ගත්තත්, තාක්ෂණය අතින් 
අපි ෙමොන තරම් පසුපසින් ඉන්නවාද කියන එක  ෙසොයා 
බැලුෙවොත් අපට  දැනගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට අෙප් 
ගම්වල කුඹුරු ඉඩම් අක්කරයකින් නිෂ්පාදනය කරන වී පමාණය 
ෙකොපමණද කියලා බලන්න.  ඒ හා සාෙප්ක්ෂව අෙනක් රටවල් 
අරෙගන බැලුෙවොත් ඔවුන් ෙමොන තරම් ඉදිරිෙයන් සිටිනවාද?   

මෙග් මිත හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා කියපු විධියට  අෙප් 
පර්ෙය්ෂණ ගත්ෙතොත්, අෙප් ඒ ෙබොෙහෝ පර්ෙය්ෂණ රටට 
ගැළෙපන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒවා වාණිජමය වශෙයන් අපට  
ගැළෙපන ෙද්වලුත් ෙනොෙවයි. වාණිජමය වශෙයන් අපි  
පර්ෙය්ෂණ කරලාත් නැහැ. ෙම් ආයතනෙයන් සිද්ධ වන පධානම 
ෙද්වල් ගැන  ගරු අමාත තුමා ෙහොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කළා. අද 
අපි තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම ඒකරාශීෙවලා අනුමත කරන 
ෙම් ව වස්ථාපිත මණ්ඩලයට අපි මූල  බලයක් ලබා ෙදනවා. 
ෙවනත් ආයතනවලින් පදාන සහ ණය ලබා ගැනීෙම් බලය ලබා 
ෙදනවා. අවශ  කටයුතු සඳහා රජෙය් කමෙව්දය අනුව ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීෙම් බලය ලබා ෙදනවා. අදාළ කාර්යයන් 
කරෙගන යෑම සඳහා ෙපෞද්ගලික ආයතන සමඟ ගනුෙදනු කිරීෙම් 
බලය ලබා ෙදනවා. පර්ෙය්ෂණ සඳහා සුදුසු පුද්ගලයන් ෙවත 
පතිපාදන ලබා දීෙම් බලය ලබා ෙදනවා.  සුදුසු පුද්ගලයන් ෙවත 
වැඩිදුර අධ ාපනය සඳහා ශිෂ ත්ව ලබා දීෙම් බලය ලබා ෙදනවා.  
පදාන අනුව ෙකෙරන පර්ෙය්ෂණ කටයුතුවල පගතිය පරීක්ෂා 
කිරීෙම් බලය ලබා ෙදනවා.  

අනවශ  කටයුතු ෙවනුෙවන් පර්ෙය්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා 
රජෙය් මුදල් වැය වීම, එකම පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සඳහා ආයතන 
ෙදකක් මඟින් කටයුතු කිරීම නිසා රජෙය් මුදල් නාස්ති වීම, 
අරමුදල් ලබා දීෙමන් පසු පගතියක් ෙනොෙපන්වීම, අනවශ  
පර්ෙය්ෂණ ෙවනුෙවන් කටයුතු ෙනොකිරීම, නිසි පමිතියකින් 
ෙතොරව පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම කියන ඒවා තමයි ෙමච්චර 
කාලයක් අෙප් රෙට් තිබුණු දුර්වලතා. ලංකාෙව් අපි ෙබොෙහොම 
දක්ෂයි duplicate වැඩවලට. එකම ෙද් සම්බන්ධෙයන් ආයතන 
ගණනාවක් පර්ෙය්ෂණ කරනවා. මම මුලදී කිව්වා වාෙග් සමහර 
පර්ෙය්ෂණ රටට කිසිෙසේත්ම ගැළෙපන්ෙන් නැති පර්ෙය්ෂණ. 
අෙනක් පැත්ෙතන් ඒවායින් වාණිජමය වාසියක්වත් රටට 
ලැෙබන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා  
අද තමුන්නාන්ෙසේලා -අපි සියලුම ෙදනා ඒක රාශී ෙවලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උදව්ෙවන්- පත් කරන ෙම් ව වස්ථාපිත 
මණ්ඩලෙයන් අෙප් රට යම් තැනකට අරෙගන යන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒකට අවුරුදු කිහිපයක් යයි.     

Why is R&D important to Sri Lanka? Twelfth pillar 
of the global competitive index is very important. If, as a 
country, we do not perceive research and development in 
science and research and innovation, the country would 
stagnate at this level of development. 

අද ෙම් ඉන්න තත්ත්වෙය් ඉඳලා ඊළඟ පියවරට යන්න නම්, 
රජයක් හැටියට, රටක් හැටියට අපි අත දීලා, සියලුම අමාත ාංශත් 
ඒකාබද්ධ කර ෙගන, අනිවර්යෙයන්ම විද ාව හා තාක්ෂණය  
තුළින් ඉදිරියට යෑම ඉතාමත් වැදගත් වනවාය කියන එක පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුෙර් අෙප් ගරු 
මන්තීවරයකු කථා කරනවා මා අහෙගන සිටියා. එතුමා පශ්න 
කිහිපයක් මතු කළා. එතුමා උතුෙර් වකුගඩු ෙරෝගය ගැන පකාශ 
කරන ගමන්, සමහර විට උතුෙර් වකුගඩු ෙරෝගය ඇති වුෙණ් 
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යුද්ධය නිසාද කියන පශ්නය මතු කළා. යුද්ධය නිසා වකුගඩු 
ෙරෝගය ඇති වුෙණ් නැහැ. අද වන ෙකොට මහියංගනය, 
ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට්, ෙපොෙලොන්නරුව වැනි පෙද්ශවල වකුගඩු 
ෙරෝගින් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. යුද්ධය නිසා වකුගඩු ෙරෝගය 
ඇති වන්ෙන් නැහැයි කියලා ඕනෑ ෙකෙනක් දන්නවා.   අද  අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාත්, සියලුම රාජ  නායකයනුත් ඒක රාශි ෙවලා  ෙම් 
වකුගඩු ෙරෝගයට මූලික ෙහේතුව කුමක්ද කියලා ෙසොයා ගැනීමට 
කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරෙගන යනවා. ඇත්තම කියනවා නම්, වකුගඩු ෙරෝගයට මූලික 
ෙහේතුව කුමක්ද කියලා තවමත් ෙසොයා ගන්නට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් සිටින විෙශේෂඥයන් ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳව 
ෙමහි පර්ෙය්ෂණ කරලා තිෙබනවා; ඉදිරියටත් කරනවා. වැඩි කල් 
යන්නට ෙපර ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් ලැෙබයි කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

එතුමා ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳව කථා කළා. ඇත්තටම ලංකාෙව් 
ෙඩංගු ෙරෝගය තිබුණාට, රෙට් ජනතාවෙග් දැනුවත් වීම තුළින් අද 
ෙඩංගු ෙරෝගය ෙබොෙහෝ දුරට මැඩ පවත්වාෙගන තිෙබනවා. රෙට් 
ජනතාව ඉදිරිපත් ෙවලා තමන්ෙග් ගම් පෙද්ශ පිරිසිදුව තබා 
ගැනීෙම් ෙහේතුව මත අද ගම්වල ෙඩංගු ෙරෝගය ෙබොෙහෝ දුරට 
තුරන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙඩංගු ෙරෝගය වැඩි වශෙයන් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොළඹ නගරය තුළ සහ ගම්පහ නගරය තුළයි. අෙප් පෙද්ශවල 
ෙඩංගු ෙරෝගින් ඉන්නවා නම් ඉන්ෙන් 1/1000ක් පමණ ඉතා සුළු 
පමාණයකුයි. ඒ දැනුවත් කිරීම තුළින් අද ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය 
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ඉල්ලීමක් 
කළා, ෙම් ෙසොයාගත් පතිඵල පිළිබඳව මහ ජනතාව දැනුවත් කළ 
යුතුයි කියලා. අෙප් විද ාඥයින් ෙසොයා ගන්නා පතිඵල ෙමොනවාද 
කියා රෙට් ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑ.  

අද අෙප් පාසල්වල ශිෂ යන්ට විද ා දැනුම, තාක්ෂණය 
පිළිබඳව ෙලොකු පිපාසයක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ට ෙලොකු 
ඕනෑකමක්, උනන්දුවක් තිෙබනවා. අද ෙම් පාසල්වල තිෙබන 
බරපතළම පශ්නය තමයි සාමාන  විද ාව උගන්වන්නවත් 
ගුරුවරුන් නැතිකම. එතෙකොට ෙම් දරුවන්ෙග් දැනුම පිළිබඳ 
පිපාසය නැති කරන්න අපි කමෙව්දයක් හදා ගන්න ඕනෑ. 
පාසල්වල දරුවන් විශාල ඕනෑකමකින් science societies 
හදාෙගන තිෙබනවා. නමුත් අපි ඉන්ෙන් ඊට සෑෙහන පිටුපසින්.  
සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව ගත්තත්, අපි ඉන්ෙන් සෑෙහන පසු පසින්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි  කළ  ෙම් පටන් ගැන්ම 
ඉතාමත් වැදගත් වනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය තුළින් 
ෙම් රෙට් විශාල ආයතන ගණනාවක් සම්බන්ධීකරණය කරන්න 
අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  විශාල ආයතන 
ගණනාවක් සම්බන්ධීකරණය කරන එක තමයි අත වශ ම ෙද්. ඒ 
සම්බන්ධීකරණය තුළින් අපි පසු බා තිෙබන තත්ත්වය යම් තාක් 
දුරකට මඟ හරවා ෙගන අෙප් ඉලක්කවලට යන්නට අෙප් 
අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන්ට හැකි ෙව්වා!යි කියා 
පාර්ථනා කරමින්, සියලු ෙදනාෙග්ම සහ ෙයෝගය 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 20 

minutes. 
 

[பி.ப. 2.11] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவச் சட்ட லம் சம்பந்த 
மான விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகிேறன். 
இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற இைளய விஞ்ஞானிகைள ம் 

ஆராய்ச்சியாளர்கைள ம் ஊக்குவிக்கும் வைகயில் இந்த 
இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ ஒ  க்கியமான 
பங்ைக வகிக்கேவண் ெமன்ப  எல்ேலா ைடய ம் வி ப்ப 
மாகும். குறிப்பாக, இன்  உலக நா கள் பல்ேவ பட்ட 
விஞ்ஞான ாீதியான வளர்ச்சிகைளக் கண் க்கின்றன; பல 

ன்ேனற்றங்கைளக் கண் க்கின்றன. 1948ஆம் ஆண்  
இலங்ைக சுதந்திரம் ெபற்றெபா  ஜப்பான் நாட் ன் 
தனிநபர் தலா வ மான ம் இலங்ைக நாட் ன் தனிநபர் தலா 
வ மான ம் சமமாகேவ காணப்பட்ட . ஆனால், இன்  
ஜப்பான் நாட் ன் தலா வ மானம் எத்தைனேயா ஆயிரம் 
அெமாிக்க ெடாலர்கைளத் தாண்  ன்ேனற்றம் 
கண் க்கின்ற . இலங்ைகயிேல இன்  தனிநப ைடய 
தலா வ மானம் 240 அெமாிக்க ெடாலைரத் தாண்ட 

யாமல் தவிப்பைத நாங்கள் அவதானிக்கின்ேறாம். ஆகேவ, 
ஒ  காலகட்டத்தில் இ ந்த விஞ்ஞான ன்ேனற்றம் 
ஜப்பாைன உலகத்திேலேய ஒ  ன்ேனற்றகரமான நாடாகக் 
காண்பித்தி க்கின்ற . நாங்கள் இன்  இந்தப் பாரா மன்ற 
வளாகத்தில் நின்  ேபசுகிேறாம் என்றால்,  இந்தப் பாரா  
மன்றக் கட் ட ம்கூட ஜப்பான் நா  தந்த ஓர் 
அன்பளிப் த்தான். 1948களில் எம  நாட்ேடா  சமமான தலா 
வ மானத்ைதப் ெபற்றி ந்த ஜப்பான் நா  எம  நாட் க்கு 
ஒ  பாரா மன்றத்ைதக் கட் த் தந்தி க்கிற  என்றால், அந்த 
அள க்கு அ  ன்ேனற்றமைடந்தி க்கின்ற .  

இங்கு பல ம் குறிப்பிட்ட ேபால ெகாாியா, சிங்கப் ர் 
ேபான்ற நா கள்கூட விஞ்ஞான ாீதியாகப் பல ன்ேனற்றங் 
கைள ம் வளர்ச்சிகைள ம் கண் க்கின்றன. ஆனால், எம  
நாட் ேல அவ்வாறான ன்ேனற்றங்கள் எ ம் இல்ைல. 
இைளய கண் பி ப்பாளர்க க்கு அல்ல  இளைமக் 
காலத்திேல பாடசாைலயில் கற்கின்ற மாணவர்க க்கு 
அவர்க ைடய கண் பி ப் கைள ெவளிக் ெகாண்  
வ வதற்கான யற்சிகள், ஊக்குவிப் கள் வழங்கப் 
படவில்ைல. அவ்வா  யற்சி ெசய்பவர்க ைடய 

ன்ேனற்றங்கள்கூட த க்கப்பட்ட வரலா கள்தான் 
அதிகமானைவ. அண்ைமயில் வ னியாவில் ஜக்ஷன் என்ற 
மாணவன் தன் ைடய கண் பி ப் கைள 200 ேகா  

பாய்க்கு தனி நி வனங்க க்கு விற்பைன ெசய்ததாக ஒ  
ெசவ்வியிேல ெதாிவித்தி ந்தார். அத் டன், "நான் ஒ  தனி 
மாணவனாக எவ்வளேவா க னமாக யற்சி ெசய்தி ந்ேதன்; 
பலாிட ம் பல நி வனங்களிட ம் ெசன்  உதவி 
ெசய் மா  ேகட்டெபா ம் எனக்கு எந்த உதவிக ம் 
கிைடக்கவில்ைல; என்ைன யா ம் கவனிக்கவில்ைல" என் ம் 
அவர் குறிப்பிட் ந்ததாகப் பத்திாிைககள் பிரசுாித்தி ந்தன. 
அந்த மாணவ க்கு இந்த உயர்ந்த சைபயி டாக நான் 
என் ைடய பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු  මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම  ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எம  நாட் ேல பல மாணவர்கள் இவ்வா  யற்சிகைள 

ேமற்ெகாள்கிறார்கள். ெதன்பகுதியில்கூட பல மாணவர்கள் 
தங்க ைடய யற்சியி டாக கண் பி ப் கைளச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். அ பற்றிய ெசய்திகைள நாங்கள் 
பத்திாிைகளில் வாசித்தி க்கிேறாம். இவற்ைற ஊக்குவிக்கக் 
கூ ய வைகயிேல இந்த இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சிப் 
ேபரைவ பல்ேவ பட்ட விஞ்ஞானக் கண் பி ப் கைள ம் 
பல் ைற சார்ந்த கணித ாீதியான science and technology 

ைறகளிேல அவர்க ைடய யற்சிகைள ேமற்ெகாள்வதற் 
கான ஒத் ைழப்ைப ம் வழங்க ேவண் ம். குறிப்பாக, இன்  
அெமாிக்கா தன  software companies ஐ இந்தியாவில் பல 
இடங்களில் நி வியி க்கின்ற . அங்கி க்கின்றவர்களின் 
ெதாழில் ட்பத் திறன்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
இவ்வா  ேமற்ெகாண் க்கிற . இலங்ைகயில் ெதன் 
பகுதியிேலா அல்ல  வடபகுதியிேலா இ க்கின்ற ஊழிய 
வளங்கைளப் பயன்ப த்தக்கூ ய வைகயில் software 
companies ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. இந்த நாட் ேல சாியான 

ைறயில் இந்த science and technology ெகாண் வரப் 
படவில்ைல என்ற குைறபா   பரவலாகக் காணப்ப கின்ற .  

அண்ைமக் காலங்களில் மிக க்கியமான சில ெசய்திகைள 
நாங்கள் ப த்தி க்கின்ேறாம். அதாவ , னர்வாழ்  ெபற்  
வந்த 104க்கு ேமற்பட்ட ெபண் ேபாராளிக ம் ஆண் 
ேபாராளிக ம் cancer ேநாயினால் இறந்தி க்கிறார்கள். 
அண்ைமயிேல சாலாவ இரா வ காமி ள்ள ஆ தக் 
களஞ்சிய ெவ ப்பின் காரணமாக மக்க க்கு சுவாச ேநாய்கள், 
cancer ேபான்ற ேநாய்கள் ஏற்ப ெமன  பாரா மன்றத்தில் 
ெகளரவ உ ப்பினர்கள் பலரால் எ த் ைரக்கப்பட்ட . 
அப்ப யாயின், 30 ஆண் கள் இந்தக் கந்தகக் காற்ைறச் 
சுவாசித்தி ந்த எம  மக்க ைடய நிைலைம என்ன? 

னர்வாழ்  ெபற்   அவர்கள் மீண்  வந்தபின்னர் 104க்கு 
ேமற்பட்ட ேபாராளிகள், குறிப்பாக ெபண் ேபாராளிகள் 

ற் ேநாயினால் இறந்தி க்கிறார்கள். இவ்வாறான இறப்  
க க்கான காரணங்கைளக் கண்டறிவதற்கு உண்ைமயிேல 
ஒ  நம்பகத்தன்ைமயின் அ ப்பைடயில் ஆய்  ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். இந்த ஆய் கைள இந்த நாட் ேல 
ேமற்ெகாள்வதற்கு  சுதந்திரமான, ெவளிப்பைடயான ஆய்  
நி வனங்கள் இ க்க ேவண் ம்.  

இந்தத் ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ ெவ மேன 
ெபயரளவில் ஒ  காாியாலயமாக இ க்கக்கூடா ; எ த்தினா 
லான ஒ  சட்ட லமாக இ க்கக்கூடா . த்தத்தின்ேபா  
சரணைடந்த ேபாராளிகள் னர்வாழ்  ெபற்  வந்ததன் 
பிற்பா தான் இந்த cancer ேநாயினால் சாக க்கப் 
பட் க்கிறார்கள் என்றால், அதற்குாிய காரணங்கள் அறியப் 
படேவண் ம். யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ம் வன்னியில் 
குறிப்பாக ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, மன்னார் ஆகிய 
மாவட்டங்களி ம் இ க்கின்ற மக்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் 
காச ேநாய், இதயேநாய் ேபான்றவற்றால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள் என் ம் அதற்குக்  காரணம் அவர்கள் 

ெவ  ம ந் ப் ைகயிைன சுவாசித்தைமதான் என் ம் 4 
ஆண் க க்கு ன்  டாக்டர் தர்ேமந்திரா அவர்கள் 
யாழ்ப்பாணத்திேல கூறியி ந்தார். அத் டன் இந்த ெவ  
ம ந் ப் ைகயிைனச் சுவாசித்தைம  இதயேநாய்க்கு மிக 

க்கியமான காரணமாக இ க்கின்ற  என் ம் அவர் 
குறிப்பிட் ந்தார். இவற்ைறெயல்லாம் ஓர் ஆய் க்கு 
உட்ப த்தக்கூ ய சுதந்திரமான நி வனங்கள் இந்த 
நாட் ேல காணப்படவில்ைல. இைவ சாியான மனித 
ேநயத்ேதா ம் மனித வி மியங்கேளா ம் ஆராய்ச்சி 
ெசய்யப்படவில்ைல. எனேவ, இந்த ஆய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.   

இவற்ைறவிட, இரா வத்தைட காம்களி ந்  
அவர்க க்குாிய னர்வாழ்  ெபற்  அல்ல  விசாரைண 
க க்குட்ப த்தப்பட்  வந்த பல ேபாராளிகள் இ ப்பிற்குக் 
கீேழ இயங்க யாதவா  ெவளியிேல வந்தி க்கின்றார்கள்.  
அவர்க க்கு ஏேதா ஒ வித ம ந்  இ ப்பிேல 
ஏற்றப்பட்டதாக அவர்கள் என்னிடம் ெதாிவித்தார்கள். 
அவர்க ைடய உயி க்கு உத்தரவாதமில்லாததனால் 
அவர்கள் இதைன ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்ல 

யாதி க்கின்றார்கள்.  ெதன்பகுதியிேல இ க்கின்ற சில 
ைவத்தியசாைலகளில் சில சேகாதர ைவத்தியர்கள் அவர்களில் 
சில க்கு ைவத்தியம் ெசய்  குணப்ப த்தி ம் இ க்கின் 
றார்கள். தங்க ைடய ெபயர்கைளச் ெசால்லேவண்டாெமன்  
கூறி அவர்கள் குணப்ப த்தப்பட் க்கின்றார்கள். 
இவ்வாறானவர்களின் இந்த நிைலைமக்குக் காரணம் என்ன? 
அவர்க க்கு என்ன நடந்த ? ேபான்ற ேகள்விக க்கான 
விைடகைளப் ெப வதற்கு, அந்த உண்ைம நிைலைமைய 
ெவளியிேல ெகாண் வ வதற்கு இவர்கள்மீதான ஆய் கள் 
ெசய்யப்படேவண் ம். இந்த ஆய் கள் ெசய்யப்ப கின்ற 
ேபா தான் உண்ைம நிைலைம கண்டறியப்ப ம்.   

அேதேபால் வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற கிளிெநாச்சி, 
ல்ைலத்தீ , மட்டக்களப் , அம்பாைற மாவட்டங்களில் 

'ெபாஸ்பரஸ்' குண் களால் பாதிக்கப்பட்ட பல 
ெபண்கைள ம் ஆண்கைள ம் நான் சந்தித் க் 
கைதத்தி க்கின்ேறன். அவர்கள் எங்களிடம் ேநர யாக  வந்  
வாக்கு லம் தந்தி க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய 

கங்களி ம் ைக கால்களி ம் மற் ம் உட ன் ஏைனய 
பாகங்களி ம் இன் ம் அந்த எாிகாயங்கள் 
காணப்ப கின்றன.  இவற் க்கான நிவாரணம் என்ன? 
இவர்கள் ஏன் அவ்வா  பாதிக்கப்b பட்டார்கள்?  இந்த 
நாட் ல் நடந்த த்தத்திேல அவர்கள் எவ்வா  
பாதிக்கப்பட்டார்கள்?  என்பன ெதாடர்பான ஆய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இைவெயல்லாம் 2009ஆம் 
ஆண்  நடந்த த்தத்தின்ேபா  ஏற்பட்ட பாதிப் க்களாகும்.   

அண்ைமயில் காணாமல்ேபாேனார் ெதாடர்பான 
ஜனாதிபதி ஆைணக்கு வின் தைலவராக இ க்கின்ற 
மக்ஸ்ெவல் பரணகம அவர்கள் இந்த நாட் ேல த்தத்தின் 
ேபா  ெகாத்தணிக் குண் கைளப் பாவித்தி ந்தா ம் அ  
பிைழயில்ைல என்  குறிப்பிட் க்கின்றார். ஆனால், 
பிாித்தானியாவி ந்  ெவளிவ கின்ற 'கார் யன்' 
பத்திாிைக இங்ேக த்தத்தின்ேபா  ெகாத்தணிக் குண் கள் 
பாவிக்கப்பட்டைத உ திப்ப த்தி ஆதாரங்கேளா  ெசய்தி 
ெவளியிட் க்கின்ற . அ மட் மல்லாமல் இந்தியா 
வி ந்  ேநற்ைறயதினம் ெவளிவந்த 'இந் ' 
பத்திாிைகயி ம் நிர்மானியன் பாலசுந்தரம் அவர்கள் எ திய 
ஒ  கட் ைர, இலங்ைகயில் ெகாத்தணிக் குண் கள் 
பாவிக்கப் பட்டைத ெவளிக்ெகாண் வந்தி க்கிற . 
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ெகாத்தணிக் குண்  என்ப  மனித உயிர்கள்மீ  பாவிக்கப்பட 
யாத ஒ  குண் . ஆனால், த்தத்தில் இந்த நாட் ன் 

கு மக்கள்மீ  இந்த நாட் ன் பைடகள் அந்தக் குண் கைளப் 
பாவித்தி க்கின்றேபா , "அவ்வா  பாவித்தி ந்தா ம் 
பிைழயில்ைல" என்  ெசால்கின்ற ஜனாதிபதி ஆைணக்கு  
வின் தைலவர் மக்ஸ்ெவல் பரணகம என்பவர், எவ்வா  ஒ  
நீதியான விசாரைணைய ேமற்ெகாள்வார்? என்கின்ற ேகள்வி 
இன்  பரவலாக எல்ேலார  மனதி ம் இ க்கின்ற . 
குறிப்பாகத் தமிழர்கள் அவர் தைலைமயிலான அந்த 
ஆைணக்கு வின் அறிக்ைகைய நம் வதற்குத் தயாராக 
இல்ைல.  உலகம் இதைன எவ்வா  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
ேபாகின்ற ? இதற்கு ஒ  ெவளிப்பைடயான விசாரைண 
ேதைவ; ஆராய்ச்சி ேதைவ.   

இந்த ஆராய்ச்சிக்கு இந்தப் ேபரைவகள் ஒ  நல்ல வழிைய 
வகுக்குமா? என்பைத நாங்கள் இந்த இடத்திேல 
ஆராயேவண் ம். ஏெனன்றால், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
தமிழர்கள்; உடற்பாதிப் க்குள்ளானவர்க ம் தமிழர்கள். 
இப்ேபா  யார் அவர்கள் மீ  பாதிப்ைப ஏற்ப த்தி 
னார்கேளா, அவர்கேள விசாரைணகைள நடத்திக்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அ  நல் ணக்க ஆைணக்கு வின் விசாரைண 
யாக இ க்கலாம் அல்ல  ஜனாதிபதி ஆைணக்கு வின் 
விசாரைணயாக இ க்கலாம். எந்த விசாரைணகளாக 
இ ந்தா ம் யார் தமிழர்கள்மீ  குண் கைள சினார்கேளா, 
யார் தமிழர்கைள அழித்தார்கேளா, யார் தமிழர்கைள இன 
அழிப் ச் ெசய்தார்கேளா அவர்கேளதான் இந்த விசாரைண 
கைள ேமற்ெகாள்கின்றார்கள். ஆகேவ, அ த்தவேன 
விசாரைண ெசய்வதானால்  அ  நீதியான விசாரைணயாக 
இ க்குமா?  இதற்காகத்தான் ஒ  சர்வேதச ாீதியான 
நீதித்தன்ைம கிைடக்கக்கூ ய வைகயில் ெவளிப்பைடயான 
விசாரைணயாக இ  இ க்கேவண் ம் என்பைதத் தமிழர்கள் 
வி ம் கின்றார்கள்.  சர்வேதச ம் இதைன ஏற் க் 
ெகாண்டதன் அ ப்பைடயில்தான் கடந்த ஆண்  ெகாண்  
வரப்பட்ட ெஜனீவா தீர்மானத்தில், இந்த விசாரைணகளில் 
சர்வேதச நீதிபதிகள், சர்வேதச சட்டவாளர்கள் ேபான்ேறாாின் 
பங்களிப்  இ க்கேவண் ம் என்  ெதாிவித்தி ந்த . 
அதைன அரசாங்க ம் ஏற்றி ந்த . ஆனால், இவ்வ டம் 
நாட் ன் தைலவர்களிடமி ந்  அதற்கு மாறாகப் பல 
க த் க்கள் வ வைத நாங்கள் அவதானிக்கின்ேறாம். இ  
மிகமிக ஆபத்தான . இ  இந்த நாட் ேல ஒ  நியாயமான, 
ஜனநாயகமான க த் க்க க்கு வழி ெகா க்கிறதா?  என்ற 
ேகள்விைய எ ப் கின்ற . ெகளரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் 
நிர்மலநாதன் அவர்கள் ெசான்ன ேபால் வடக்கு, கிழக்ைக 
ைமயப்ப த்தி மாங்குளத்திேல இந்த இலங்ைகத் ேதசிய 
ஆராய்ச்சிப் ேபரைவயின் காாியாலயம் ஒன்  அைமக்கப் 
படேவண் ம்.   

அங்ேக நடந்த த்தத்தின்ெபா  ெகால்லப்பட்டவர்க ம் 
த்தத்தால் தங்க ைடய அவயவங்கைள இழந்தவர்க ம் 

ஒவ்ெவா  உட ந் ம் வ ந் ெகாண் க்கின்ற ஊனங் 
க ம் த்தத்தின் வ க்கைளச் ெசால்வதற்கான ஆதாரங்களாக 
இ க்கின்றன. இைவ ஆய் க்கு உட்ப த்தப்படேவண் ம். 
இதற்கு இந்தப் ேபரைவயின் ஒ  கிைள மிகக் காத்திரமான 

ைறயில், ேநர்ைமயான ைறயில் அங்கு 
அைமக்கப்படேவண் ம்.  

2009ஆம் ஆண்  பங்குனி மாதம் 03ஆம் திகதிக்கும் 09ஆம் 
திகதிக்குமிைடயில் வன்னிப் பகுதியில் குறிப்பாக, 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் சுதந்திர ரம், உைடயார்கட் , 
ஆனந்த ரம், ள்ளிவாய்க்கால் பகுதிகளிேல ெகாத்தணிக் 
குண் கள் சப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கைள மக்க ம் 
ெதாிவிக்கிறார்கள்; பத்திாிைகக ம் ெதாிவிக்கின்றன. இைவ 

2009ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் ஏற்ப த்தப்பட்ட த்தத்தின் 
வ கள். அந்த வ க்கள் இன் ம் அந்த மக்கைள நாளாந்தம் 
ெகான் ெகாண்ேட இ க்கின்றன; அவர்கள் ெசத் க் 
ெகாண்ேட இ க்கிறார்கள். சி நீரகம் - kidney - சம்பந்தமான 
ேநாய்கள் த்தத்தால் வ வதில்ைல என்  அைமச்சர் 
அவர்கள் ேபசும்ெபா  ெசான்னார். சாி, சி நீரகப் 
பாதிப்பான  கு நீாினால் கூ தலாக ஏற்பட்டா ம், இன்  
மன்னார், வ னியா, கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணத்தின் 
வடமராட்சி மற் ம் கிழக்குப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் 
ஒட் ெமாத்தமாக ல்ைலத்தீவில் கு ேயறினார்கள். அவர்கள் 
ெகாண் ெசன்ற இலத்திரனியல் ெபா ட்கள், அவர்க ைடய 
ைகயில் இ ந்த பல்ேவ  வைகயான இ ம் ப் ெபா ட்கள், 
அவர்களிடமி ந்த சூழைலப் பாதிக்கக்கூ ய பல்ேவ  
வைகயான ெபா ட்கள் ல்ைலத்தீ  மண்ணிேல 

ைதக்கப்பட்டன, அல்ல  அங்கு விட் விட்  வரப்பட்டன. 
இவ்வாறான ெபா ட்கள் இப்ெபா  அந்த மண்ேணா  
கலப்பதனால் - அந்த மண் க்குள்ேள ைத ண்  
இ ப்பதனால், “கட்மியம்” ேபான்ற நச்சுப் ெபா ட்களின் 
அள  அதிகாித் ள்ள . இதனால் இலங்ைகயிேல கூ தலான  
சி நீரகப் பாதிப் க்கு ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் 
உட்படப்ேபாகின்ற  என்ற எச்சாிக்ைகைய இன்  பல 
ஆராய்ச்சியாளர்கள், scientist - விஞ்ஞானிகள் - 
குறிப்பிட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இைவெயல்லாம் மிக 

க்கியமானைவ; ஆய் க்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் யைவ. 

த்தம் நடந்த பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற மக்க ைடய 
சுகாதாரம், அவர்க ைடய எதிர்காலம், அவர்கள் எந்த 
அ ப்பைடயில் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்ப  
ெதாடர்பில் ஆராய்ச்சிப் ேபரைவயான  சுதந்திரமான 

ைறயில் ஆராய்ச்சிகைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். இந்த 
சுதந்திரத்தன்ைம இந்த நாட் ல் கிைடக்குமா? சுதந்திரமான, 
பக்கச்சார்பற்ற, நீதியான விசாரைணக்கு இ  நல்லெதா  
வழிைய வகுக்குமா? என்பைத நாங்கள் இந்தச் சைபயிேல 
ேகள்வியாக ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறாம்.  

நான் ன்னர் குறிப்பிட்ட ேபான் , மிக க்கியமாக, 
104க்கும் ேமற்பட்ட ேபாராளிகள் cancer ேநாயினால் 
ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள். இன் ம் பல ேபாராளிகள் 
இ ப் க்குக் கீேழ இயங்க யாதவர்களாக இ க்கின் 
றார்கள். அவ்வா  இயங்க யாமல் இ ந்த சில க்கு 
ெதன்னிலங்ைகயில் இ க்கின்ற சேகாதர சிங்கள 
ைவத்தியர்கள் சிகிச்ைச ெசய்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த 
அ ப்பைடயில் இைவ சிந்திக்கப்படேவண் ம். இந்தப் 
ேபரைவயான , இைளய விஞ்ஞானிகைள, இைளய 
தைல ைறகைள ஊக்குவிக்கின்ற அேதேநரம், பாதிக்கப்பட்ட, 
அழிக்கப்பட்ட தமிழர்க க்கு நீதி கிைடக்கக்கூ ய வைகயில் 
ஆய் கைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். இதைன நான் இந்தச் 
சைபயி டாக சர்வேதச நா க க்கு ஒ  ேகாாிக்ைகயாக 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அெமாிக்கா, பிாித்தானியா, 
யப்பான் ேபான்ற வளர்ந்த நா க ம் இந்தியா ேபான்ற 
நா க ம் வடக்கு, கிழக்கில் வா கின்ற, த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்  இன் ம் த்தத்தின் வ க்கைள ம் 
வ கைள ம் சுமக்கின்ற மக்களிடம் ஒ  ெவளிப்பைடயான 
ஆய்  நடத்த ேவண் ம். த்தத்தின் சாயல்கள், கந்தகக் 
காற்றின் வ கள் இன் ம் அந்த மக்கைளத் தாக்கிக்ெகாண்ேட 
இ க்கின்றன. அங்ேக ைள வளர்ச்சி குன்றிய, உடல் 
ாீதியாகப் பாதிக்கப்பட்ட குழந்ைதகள் பிறப்பதற்கான 
சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இ க்கின்றன. இவற் க்கான 
தீர் கள் குறித்  விைரவாக ஓர் ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம் என்  ேகட் , என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 

සභාව පනත් ෙකටුම්පතට අදාළව කරුණු කීපයක් ෙගන හැර 
දක්වන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.    

ෙමම පනත සම්බන්ධව අෙප් විෙශේෂ විෙව්චනයක් ෙනොමැති 
බව පළමුෙවන්ම මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. නමුත්, අපට තිෙබන 
ගැටලුව තමයි ෙම් පනතින් බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු ඉටු 
වනවාද කියන කාරණය. "ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාවක්" කිව්වාම, 
එහි නම ඉතා පුළුල්. නමුත්, රෙට් තිෙබන අනිකුත් ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන සහසම්බන්ධ කර ගන්න සත  වශෙයන්ම 
එයට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
ලංකාෙව් ඉතා පසිද්ධ පර්ෙය්ෂණ ආයතන වන්ෙන් බතෙලෙගොඩ 
වී පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, රබර් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය වා ෙග්ම ෙප්රාෙදනිෙය් තිෙබන පශු සම්පත් 
ආශිත පර්ෙය්ෂණ ආයතනය. මා ෙනොදන්නා තවත් ෙමවැනි 
ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශයට පමණක් වග කියන ආයතනයක් බවට 
පත් වන බව තමයි ෙමම පනතින් ෙපෙනන්ෙන්. එම නිසා ඒ 
කාරණය අමාත වරයාෙග් අවධානය ට ෙයොමු විය යුතුයි කියා මා 
හිතනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අෙප් රෙට් මධ ම 
සංස්කෘතික අරමුදල පිහිටුවා තිෙබනවා. එය සංස්කෘතික 
අමාත ාංශෙය් විෂයක් වුණාට, මෙග් දැනීෙම් හැටියට එහි 
සභාපතිවරයා වන්ෙන් නිල බලෙයන් අගමැතිවරයායි. 
අගමැතිවරයා ෙමම සභාවට පත් කරන්න කියන එක ෙනොෙවයි මා 
කියන්ෙන්. නමුත්, ෙමම ආයතනය "ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 
සභාව" කියා හැඳින්වුවත්, සැබෑ ෙලස අනිකුත් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ෙම් 
පනත තුළ අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. සාමාන  මට්ටෙම් වගන්ති 
පමණයි ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන්. එම කාරණය 
ෙකෙරහි මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 
එෙහම නැත්නම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙදයක්.  

අපි පිහිටුවන්ෙන් National Research Council එක ෙන්. ෙමහි 
"National" කියන එකයි, "Research" කියන එකයි ෙදකම ෙපොඩි 
ෙවලා, "Council" කියන එක විතරක් ෙලොකු ෙවනවා. අෙප් රෙට් 
එෙහම  ආයතන ෙගොඩක් තිෙබනවා. National Livestock 
Development Board එක අරෙගන බලන්න. එහි "Livestock 
Development" කියන කෑල්ෙල් "L" එකයි, -ඔබතුමා ඒ board 
එකත් බලන්න.- "N" එකයි ෙලොකුයි. "B" එකත් ෙලොකුයි. 
"Livestock Development" කියන එක ෙපොඩියි. ඒ නිසා ෙම්ෙක් 
"N"එකයි, "R" එකයි තව ෙපොඩි ෙවලා, "C" එක ෙලොකු 
කරගන්ෙන් නැතිව, "National Research" කියන එක ෙලොකු කර 
ගන්න පුළුවන් විධියට ආයතනය සකස් කරගන්න හැකි ෙවන්න 
කියා අප පාර්ථනා කරනවා. නැත්නම් නිකම් රෙට් මුදල් නාස්ති 
කිරීමක් පමණක් ෙවයි කියන අදහස තමයි මට තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 
විෙරෝධයක් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා සෘජුව දන්නවා විද ා, 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශයට සමාජ විද ාවන් අදාළ 
වන්ෙන් නැති බව. ඒ නිසා ෙම් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට සමාජ 
විද ාවන් අඩංගුද කියන කාරණයත් මා දැන ගන්න කැමැතියි. 
ෙමොකද, උෙද්ට ෙබොරු සාස්තර කියන්න එන ඔක්ෙකොම අය දැන් 

laptop අරෙගන ෙන් එන්ෙන්. ඒ අය mechanical  ෙහෝ 
electronic ෙහෝ ෙවන කුමන ෙහෝ ආකාරයකින් විද ාව සහ 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා සමාජ විද ාත්මක ෙබොරු කියනවා. ඒ 
නිසා ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී ෙහෝ ෙම් ගැනත් 
විෙශේෂෙයන්ම දැනගන්න මා කැමැතියි. නැත්නම් මා ෙයෝජනා 
කරනවා සමාජ විද ාත්මක, humanities පැත්ත ගැනත් ෙම් 
ආයතනයට යම්කිසි ඉඩක් හදාගන්න කියා. එෙහම තිෙබනවා නම් 
ෙහොඳයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා දැන් තමයි සභා ගර්භයට 

ආෙව්. ඔබතුමා නැවත ඒ කාරණය එතුමාට කියන්න. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට COPE එකට සහභාගි 

ෙවන්න යන්නත් තිෙබනවා. නමුත්, මම ඒ කාරණය නැවත 
කියන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඇහුෙව් ඔබතුමා ෙම් හදන 
ආයතනයට සමාජ විද ා පැත්තත් අදාළද කියායි.   

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙමම ආයතනය දැනට තිෙබන්ෙන් විද ාත්මක සහ 

තාක්ෂණික පර්ෙය්ෂණ සඳහා පමණයි.   

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Pure science විතරයි ෙන්.  
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
එය විතරයි.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව කිව්වාම සමාජ විද ා පැත්තත් අදාළ 

විය යුතුයි කියා මා හිතනවා. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙමෙතක් එම අංශය ඇතුළත් වී තිබු ෙණ් නැහැ.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දැන් එය ඇතුළත් ෙවනවාද, ගරු ඇමතිතුමනි? 
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔව්, එය ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 තාක්ෂණය, විද ා, pure science පැත්තට පමුඛතාව දුන්නාට 

කමක් නැහැ. නමුත්, සමාජ විද ා පැත්තත් තිබිය යුතුයි. නැත්නම් 
ෙත්රුමක් නැහැ. ෙමොකද, සමාජයට වැඩිපුර බලපාන්ෙන් සමාජ 
විද ාත්මක පැත්ත ෙන්.  

 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඇත්තටම විශ්වවිද ාලවල කලා පීඨ සහ කළමනාකරණ 

පීඨවල විශාල වශෙයන් පරීක්ෂණ ෙකෙරන්ෙන් ඔබතුමා කියන 
ඔය විෂයට අදාළවයි. නමුත්, ෙමතැනදීත් විද ාත්මක සහ 
තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ කළා වුණත්, අප ඊට වඩා කාර්ය භාරයක් 
ෙමතැන සපයනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන කාරණයත් හරි. අපි 
සමාජ විද ාවත් ෙම්කට ඇතුළත් කරන්නම්.   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට්  විද ාඥයන් 

දිගුකාලීනව කරන ඉල්ලීමක් තමයි, ෙම් සඳහා ෙකෙරන 
පර්ෙය්ෂණවලට මුදල් ෙවන් කරන්න කියන එක.  ඒක රජයක් 
වශෙයන් අය වැයකදි කළ යුතු ෙදයක්.  නමුත් ඊළඟට තිෙබන 
පශ්නය, අපි කරන පර්ෙය්ෂණ පැහැදිලිවම කුමක් ඉලක්ක කර 
ෙගනද කරන්ෙන් කියන එක. ශුද්ධ පර්ෙය්ෂණ - pure research - 
අපි පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නැහැ. ඒක රටකට අත වශ යි. නමුත් 
අපට ෙපෙනනවා, විෙශේෂෙයන්ම රජයට සම්බන්ධ 
ෙදපාර්තෙම්න්තු යටෙත් පවතින පර්ෙය්ෂණ ආයතන ෙගොඩක් 
MSc target කර ගත් පර්ෙය්ෂණ සිද්ධ කරන බව.  

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අනුර දිසානායක සෙහෝදරයාත්, 
මමත් කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් හා වාර්මාර්ග ඇමති සහ 
නිෙයෝජ  ඇමති වශෙයන් හිටපු කාලෙය් අපි ෙහක්ටර් 
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු, පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් 
ආයතනය ෙගන්නුවා. ඒ ආයතනය ඉතා වැදගත් ආයතනයක්. 
නමුත් අපි එහි  අවුරුදු ෙදකක සියලුම පර්ෙය්ෂණ පතිකා 
ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා කළා. එහි අදාළත්වය ගත්ෙතොත් එය කරන 
පුද්ගලයාට පමණයි එය අදාළ ෙවන්ෙන්.  1956 පිහිටුවන ලද 
ගමක වර්තමාන තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් පර්ෙය්ෂණ පතිකාවක් 
තිබුණා. මම කියන්ෙන් නැහැ, කිසිම පර්ෙය්ෂණයක් ෙනොවැදගත් 
කියලා. නමුත් අපට අදාළ, අත වශ  පර්ෙය්ෂණ තිෙබන්න ඕනෑ. 
ෙම් විද ාත්මක ආයතනවල තිෙබන පශ්නයක් තමයි, ඒවාෙය් 
පර්ෙය්ෂණ ඉලක්ක ශුද්ධ පර්ෙය්ෂණ වුණත්, ව වහාරික - applied 
- පැත්තට ෙයොමු වන පමාණය හරිම අඩුයි. පර්ෙය්ෂකයන් 
පිළිබඳව අපට ගරුත්වයක් තිබුණාට, ඒ පර්ෙය්ෂකයන් විසින් රටට 
ෙගනැත් දුන්නු ආර්ථික සහ සමාජයීය ජයගහණ ෙමොනවාද කියලා 
බැලුෙවොත් මා හිතන්ෙන් ර ෙට් ජනතාව තුළ ඔවුන් පිළිබඳව එච්චර 
ෙලොකු ඇගැයීමක් නැහැ. අවංකව ගත්ෙතොත් ෙපෞද්ගලිකව අපට 
නම් මතක් ෙවන්ෙන් නැහැ, අෙප් රෙට් විද ාඥෙයකු විසින් 
හඳුන්වා දුන්නු ෙමන්න ෙම් පර්ෙය්ෂණ හරහා අපට ෙහොඳ 
පතිලාභයක් ලැබිලා තිෙබනවාය කියලා. ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ට 
විතරක් තිෙබන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙලොකුම පශ්නය හැටියට 

තිෙබන්ෙන් ඔවුන්  ඉදිරිපත් කරන්නා වූ ෙසොයා ගැනීම්, 
ෙයෝජනාවන් කියාත්මක කරන්න රාජ මය වශෙයන් සහ 
වාණිජමය වශෙයන් කවුරුවත් ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැති එකයි. 
ෙහොඳ ෙදයක් ෙපොතක ලිව්වාට වැඩක් නැහැ, laboratory  එකක 
හැදුවාට වැඩක් නැහැ, ඒක වාණිජ වශෙයන් විකුණන්න බැරි නම් 
වාෙග්ම ඒක අමාත ාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු හරහා පාෙයෝගිකව 
කියාවට නැ ෙඟන්ෙන් නැත්නම්. පර්ෙය්ෂණ ඉලක්ක ගත්තාමත් 
අපට පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික අධ ාපනික 
අරමුණුවලට එහා ගිය සමාජයීය වශෙයන්, ක්ෙෂේතයීය වශෙයන් 
ෙයොමු වීම අඩුයි කියලා. ෙම් පර්ෙය්ෂණය කරන්න කියලා 
විද ාඥයින්ට නිෙයෝග කරන්න අපට බැහැ. නමුත් එවැනි 
සංස්කෘතියක්  විද ාත්මක පජාව ඇතුෙළේ ෙගොඩ නැඟිය යුතුයි 
කියලා මා හිතනවා.  

ඊළඟට ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂම කාරණය හැටියට මම 
ඔබතුමාට ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමතියි.  විද ා පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනයක් හදන ෙවලාෙව් අපි ඉතා පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ, 
අෙප් රට දැනුවත්ව මිථ ාවට ෙගනි යමින් ඉන්න බව. මම නැවත 
නැවතත් කියන ෙදයක් තමයි,  කිසිම රූපවාහිනි නාලිකාවක 
විද ාව උගන්වන්න විනාඩි තිහක් ෙවන් වන්ෙන් නැති බව.  විද ාව 
උගන්වනවාය කියන්ෙන් බුධ ගහයාෙග් කක්ෂය ෙවනස්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙනොෙවයි. සාමාන  
මිනිසුන්ට විද ාව උගන්වන්න කිසිම රූපවාහිනි නාලිකාවක 
විනාඩි තිහක් ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, හැම මාධ  
නාලිකාවකම -channel එකකම-   සාස්තරකාරෙයෝ ඇවිල්ලා 
laptop තියාෙගන උෙද්ට පැය ගණන් අමු ෙබොරු කියනවා. ෙම්වා 
අපි අහෙගන ඉන්නවා. කුමන නාමයකින්ද ෙම්වා ෙකෙරන්ෙන්? 
ෙමොවුන් බරපතළ ගණෙය් වංචනිකෙයෝ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාව ෙම් රෙට් සාස්තරකාරෙයෝ අනාථ කරලා 
තිෙබනවා. දැන් ඔප්පුෙවලා තිෙබනවා ෙන්, ෙම් රෙට් 
සාස්තරකාරෙයෝ ෙබොරු කිව්ෙව් කියලා. එෙහම තත්ත්වයක් 
තිබියදී මම හිතනවා, ආණ්ඩුවක් වශෙයනුත්, පර්ෙය්ෂකයන් 
වශෙයනුත් වාෙග්ම ජනමාධ වලටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වගකීමක් තිෙබනවාය කියලා.   හැම දාම උෙද් 8.00 ඉඳලා 9.00 
වන තුරු මිනිසුන්ෙග් ඔළු කුණු කරනවා. ෙම් කරන කටයුත්ත 
වැරැදියි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔබතුමා කියන කාරණයට මම සියයට සියයක් එකඟයි. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එකඟෙවලා විතරක් මදි, ගරු ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට ඒ සඳහා 

බලය තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්ත කරන්න කියලා මම ෙයෝජනා 
කරනවා. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. මිනිස්සු කැමැති නම් ඔවුන් 
සාස්තර ඇහුවාට අපට පශ්නයක් නැහැ. අපට ඒක නතර කරන්න 
බැහැ ෙන්. නමුත් ජනමාධ ය කියන්ෙන් මහ ජනතාවට තිෙබන 
ෙද්පළක්. ඒ, frequency  පාවිච්චි කරලා ඕනෑ කුණුහරුපයක්, 
ඕනෑ කුණු ෙගොඩක් ෙපන්නුවාට වැඩක් නැහැ. මම නම් කියන්ෙන් 
ඔය පැය තුළ  blue film  එකක්  ෙපන්නුවත් ඔච්චර නාස්තියක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. උෙද් 8.00 ඉඳලා 9.00 වනතුරු ඔළු 
කුණු කරන සාස්තරවලට වඩා කුණුහරුප ෙපන්නුෙවොත් අඩු 
හානියක් තමයි ෙවන්ෙන්. මිනිස්සු කැමැති නම් ගිහිල්ලා සාස්තර 
බලා ගත්තාෙව්. හැබැයි, ෙම්වා ඉතාම වැරැදි මත. ඊෙය් උෙද් 
පත්තර විස්තරවලින් පස්ෙසේ විකාශනය වූ වැඩසටහනක් මම 
බැලුවා. එක අම්මා ෙකෙනක් සාස්තරකාරෙයකුට  call කළා. ඒ, 
අම්මා දරුවාෙග් උපන් ෙවලාව කිව්වා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ලැප් ෙටොප්" එකට ඒ ෙතොරතුරු ඇතුළත් කරලා, "ආ, දරුවා 
ශිෂ ත්වයට ලියනවාද?"  කියලා අහලා, මිනිහා ෙක්න්දරය බලලා 
කියනවා, "කිසි පශ්නයක් නැහැ, ෂුවර් ඇන්ඩ් ෙෂොට්, දරුවා  
ශිෂ ත්වෙයන් පාස් ෙවනවා" කියලා. මට ෙම්ක බලාෙගන ඉන්න 
බැරි නිසා මම එදා රූපවාහිනිය  off  කළා. සමහරවිට ඔහු කියන්න 
ඇති, ළමයාට ලැෙබන ඉස්ෙකෝලෙය් නමත්. ඒ ළමයා ෙම් ලකුණු 
ගණන අරෙගන යන ඉස්ෙකෝෙලත් කියාවි. මම ෙමය නැවත, 
නැවත කියන්න අවශ  නැහැ. රජයක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලාට 
වගකීමක් තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය්  
ඔබතුමා විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවන්න, ෙමවැනි ෙද් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න.  ෙම් ෙද්වල් තහනම් කරන්න 
බැරි නම්, ෙම් මිථ ා මත සම්බන්ධෙයන් රජෙය් 
පර්ෙය්ෂණායතනය සහ National Science Foundation  එක 
counter කරන්න  ඕනෑ. National Science Foundation  එක 
කියන්න ඕනෑ, ෙම්වා ෙබොරුය කියා. එතෙකොට වාදයක් ෙන්. අද 
ඒක ෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික මට්ටෙමන්. රෙට් ෙභෞතිකවාදී  
සංගමෙයන්, නැත්නම් සමහර විද ාඥයන්, ඒ වාෙග්ම සමහර 
ෙදොස්තර මහත්වරුන් තනි තනිවම ඒක කරනවා. ඒ අය තනි 
තනිවම කරන ෙද්වල් තමයි තිෙයන්ෙන්. එෙහම ෙනොෙවයි, කළ 
යුත්ෙත්. ෙම්වායින් කී ෙදෙනක් මැරිලා තිෙයනවාද කියන එක 
ඔබතුමා දන්නවා. දූ වරුන් ෙද න්ෙනක් මැරුණා. ෙමොකක්ද විෙශේෂ 
බලයක් තිෙබනවාය කියා දරුෙවෝ ෙදන්නාට තැඹිලි ෙගඩියක් 
ෙබොන්නට දීලා. ඒ සිද්ධිය ෙවලා දැනට මාස ගණනක් ෙවනවා. 
ෙම් අය පල් ෙබොරු කරන්ෙන්.  

රත්රන් ෙපොරවා ගත් එක් ශාස්තකාරෙයක් ඉන්නවා. එයාෙග් 
රත්රන් ෙහොරකමක් සිදු වුණාය කියා පැමිණිලි කරන්ෙන් 
තලාතුඔය ෙපොලීසිය ට. තමන්ෙග් නැති ෙවච්ච රත්රන් ෙහොයා 
ගන්න බැරි ෙවච්ච මිනිහා ෙකොෙහොමද, අෙප් පශ්න විසඳා 
ෙදන්ෙන්?   

සමහරු ෙද්වාල ගාෙන් යනවා. දැන් මාස ගණනක් තිස්ෙසේ, 
පැලවත්ෙත් තිෙබන, ජනතා විමුක්ති  ෙපරමුෙණ් පක්ෂ 
මූලස්ථානයට අනුර දිසානායක මන්තීතුමා හමු ෙවන්න රෙට් 
තිෙබන පධානම ෙද්වාල ෙදෙක් කපුෙවෝ ෙදන්නා එනවා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් කපුකම ෙබ්රාගන්න. අපි කපුවා හරහා ෙන් 
ෙදවියන්ට අෙප් විභාග පශ්න, මානසික පශ්න ඔක්ෙකොම 
ෙදන්ෙන්. කපුවා කපුවාෙග් පශ්න විසඳා ගන්න එනවා, ෙජ්වීපී 
මූලස්ථානයට. කපුවාට පුළුවන් ෙන්, ෙදවිෙයොත් එක්ක  direct   
කථා කරලා ඒක ෙබ්රා ගන්න. මම ආගම සම්බන්ධ පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්, ආගම සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරනවාය කියා මිනිසුන්ෙග් තිෙයන ෙදයත් ගසා කෑමක් 
කරන්ෙන්.  

අපි ඔබතුමාෙගන්ඉල්ලා සිටිනවා, ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 
සභාෙවන් ෙම් මිථ ාව  සම්බන්ධෙයන් අධ යනය කර, සමාජයීය 
වශෙයන් ඒ ඒ ෙමොෙහොෙත් පවතින, ජනතාව මං මුළා  කරන, 
ජනතාව නාස්ති ෙවන ෙම් තත්ත්වය නැති කරන්නට කටයුතු 
කරන්නටය කියා.   

අපි ඔබතුමාට වගකීමකින් ෙම් කාරණයත් කියනවා. ෙකොළඹ 
අග නග රයට ආසන්න පැලවත්ත පෙද්ශෙය් දරුෙවකු නැති වුණා, 
ලිව්ෙක්මියා ෙරෝගෙයන්. රුපියල් ලක්ෂ 130ක් දරුවා ෙවනුෙවන් 
ෙදමව්පිෙයෝ වියදම් කර තිබුණා. ඒ ලක්ෂ 130න් ලක්ෂ සියයක් 
විතර වියදම් කර තිෙබන්ෙන්,  ෛවද  පරීක්ෂණවලට අමතරව, 
විවිධ කපුවන්ට සහ එවැනි විවිධ පුද්ගලයන්ට. එම නිසා, ඔබතුමා 
ෙමම පර්ෙය්ෂණායතනෙය්ම ෙමවැනි ෙද් සම්බන්ධෙයන් 

පර්ෙය්ෂණ කරන්නට ෙවනම ඒකකයක් පිහිටුවන්න. මාස්පතා  
press conference  එකක් තියලා කියන්න, ෙම් ෙම් පත්තරවල, 
ෙම් ෙම් රූපවාහිනි නාලිකාවල ෙම්වා ෙම් ෙලස වාර්තා කර 
තිෙබනවා, නමුත් ෙම් සම්බන්ධ විද ාත්මක මතය ෙම්කයි කියා. 
තහනම් කරනවා ෙනොෙවයි ෙන්. විද ාත්මක මතය ෙම්කයි කියා 
කියන්න.   

දැන් සමහර පුවත් පත්වල යම්කිසි පවර්ධනීය තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා.  එක ෙහොඳ ෙදයක්. අවතාර, ෙහොල්මන්, ෙබොරු ෙද්වල් 
ගැන විස්තරයක් පිටුවක් පුරා දමන ගමන් ඒ ගැන ෛවද  මතය 
පළකරන්න, ෙසන්ටිමීටර් 10ක විතර column එකක් ෙවන් 
කරනවා. ඒක ෙහොඳයි ෙන්. ඉස්සර ඒවාෙය් සම්පූර්ණෙයන්ම පළ 
වුෙණ් ෙබොරු මතය විතරයි. දැන් ෛවද  මතයටත් ෙකොලමක් 
තිෙයනවා. ෙම් කාරණය නැවත නැවත කියන්න අවශ  නැහැ. 

ෙලෝකෙය් රටවල ජාතික පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලින් ෙම් 
කටයුත්ත කරනවා. ඕනෑම මිනිෙහකු තමන්ට හාස්කමක් 
තිෙබනවාය කියා කියනවා නම්, ඉස්ෙසල්ලා  ජාතික පර්ෙය්ෂණ 
සභාවට ගිහින් ඒ හාස්කම ඔප්පු කරන්නය කියා ඔබතුමා 
ෙරගුලාසියක් පනවන්න. ආගම පචාරය කරනවා ෙනොෙවයි ෙන්.  
ඕනෑම ආගමක් පචාරය කරන්න පුළුවන්. ඒක පශ්නයක් නැහැ. 
හැබැයි තමන්ට විෙශේෂ හාස්කමක් තිෙබනවා කියලා ෙකෙනක් 
කියනවා නම්,  තමන්ට ෙකෙනකුෙග් විභාග අංකය දුන්නාම 
results   කියන්න පුළුවන්  කියනවා නම්, තමන්ට ෙකෙනකුෙග් 
මුහුණ  බලා  අනාගතෙය් අවුරුදු 25කින්  ඔහු ඉංජිෙන්රුවරයකු 
ෙහෝ ෙදොස්තරවරයකු ෙහෝ ෙවනවාය කියා කියන්න පුළුවන් නම්, 
නැත්නම් තරහ ෙවච්ච අය යහළු කරන්න පුළුවන් නම්, තරහ 
ෙවච්ච අය ෙගන්වලා ෙදන්න පුළුවන් නම් එවැනි විෙශේෂ 
හාස්කමක් තිෙබන අය ඉස්ෙසල්ලා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාෙව්, 
එය ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න කියන්න. ඔප්පු වුෙණොත් කිසි 
පශ්නයක් නැහැ ෙන්. එයාවත් ඔබතුමාට Council Member 
ෙකෙනක් කරන්න පුළුවන්. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව මිනිසුන් 
ගසා කන්න ෙදන්න  එපා. VAT  එෙකන් කනවාට වඩා ෙම්ෙකන් 
කනවා. එම නිසා මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් කියන්ෙන්. ෙමවැනි 
පනත් ෙකටුම්පත් කලාතුරකින් ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්. 
එම නිසායි මම ෙම් කරුණ ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට්  Historical Science ගැන මම 
ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි.  අපි ෙකොෙහේවත්, බටහිර, 
නැ ෙඟනහිර කියා විද ාවට සීමා පනවා ගන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි 
දන්නවා, ෙලෝකෙය් හැම රටකම එම රට ඇතුෙළේ නිර්මාණය 
ෙවච්ච විද ාවන් තිෙබන බව. උදාහරණයක් වශෙයන් ආචාර්ය 
හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් රට වාරි ශිෂ්ටාචාරය 
අතින්, වාරි විද ාව සම්බන්ධෙයන් උපරිම තැනක ඉන්න රටක්. 
මෙග් දැනීෙම් හැටියට දැනට 10 වසර ෙහෝ, 11 වසර ෙපළ 
ෙපොත්වලට අෙප් රෙට්  Historical Science  සම්බන්ධව එක 
පරිච්ෙඡ්දයක් එකතු කර තිෙබනවා.  

අෙප් ජාතික අධ ාපන ආයතනයට ෙම් ව හයන් ගැන 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා හිටපු අධ ාපන ඇමතිතුමකු නිසා ෙම් ව හයන් ගැන 
ඔබතුමාට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. වර්තමානෙය් පාසල්වල 1 
වසෙර් සිට විද ාව උගන්වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, පාසල්වල විද ාව 
උගන්වන සෑම වසරක සිටම historical science පිළිබඳව යම් 
ආකාරයක පරිච්ෙඡ්ද කිහිපයක්, පාඩම් කිහිපයක් දරුවන්ෙග් 
අධ ාපනයට එකතු කරන්නය කියා ජාතික අධ ාපන ආයතනයට 
ෙම් පර්ෙය්ෂණ සභාව හරහා ෙයෝජනා කරන්න කියලා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් දන්නවා, 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රට දැන් සවුත්තු ෙවලා තිබුණාට එක කාලයක 
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අෙප් රෙට් විද ාව හා තාක්ෂණය උපරිම මට්ටමට ගිහින් තිබුණාය 
කියලා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මම ඔබතුමාෙගන් ඒ කාරණයත් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂකයන් ෙබෙහවින් 
අෛධර්යයට පත්ෙවලා ෙන් ඉන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් කරන 
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදනයකට ෙගෙනන්න පුළුවන් 
කර්මාන්තකරුවන් ෙම් රෙට් නැහැ. පශ්නය ඒකයි. අෙප් ආර්ථිකය 
ෙපොඩියි; දුර්වලයි. ඒ නිසා අපි කරන පර්ෙය්ෂණ වාණිජ මට්ටමින් 
නිෂ්පාදනයට එන්ෙන් නැහැ. ඒක එකක්. ෙදෙවනි කාරණය තමයි 
වාණිජ ෙනොවන මට්ටෙම් ෙසොයාගැනීම්, සමාජ විද ාත්මක මඟ 
ෙපන්වීම්. ඒවාට අදාළ ෙවන නිසියාකාර පිළිගැනීම, නිසියාකාර 
රාජ  අවධානය පරිපාලනමය වශෙයන් එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් රෙට් විද ා හා පර්ෙය්ෂණ 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව අලුත් සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න කියලා. 
රෙට් ජනාධිපතිවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සහභාගි වන දිනවලින් 
අවුරුද්දකට එක දිනයකදී අෙප් රෙට් ෙතෝරාගත් විෂය ක්ෙෂේත 
10ක පවීණතම විද ාඥයන් දස ෙදෙනකුට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කැඳවා ඔවුන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ පතිකා ෙහෝ ඒ සම්බන්ධව ඔවුන්ෙග් 
අදහස ෙම් මහජන නිෙයෝජිතයන් 225 ෙදනාට ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවස්ථාවක් හදන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් ගරු සභාව අමතන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන නායකයන් විතරයි ෙන්. නමුත් ෙම් සභාෙව් එක 
විද ාඥෙයක් ඇමතුෙවොත් ඒක අපට අවුලක් ෙවයිද? එෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම කියන්ෙන් නැහැ, එය නිතර නිතර කරන්න 
කියලා. අවුරුද්දකට සැරයක් ෙහෝ රෙට් ඉන්නා වැදගත් 
පර්ෙය්ෂකයන් දස ෙදෙනකුට, රෙට් ජනාධිපතිවරයා සහභාගි වන 
රැස්වීමකදී ඒ කාරණා කියන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්න. 
එතෙකොට අපටත් අදහස් ඇති වනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අනිත් කාරණය ඔබතුමාෙග් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන  ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාවට, රෙට් 
පධාන ෙපෙළේ පර්ෙය්ෂණ ආයතනවල සිටින පධානින්ට නිල 
බලෙයන්  පත්ෙවන්න පුළුවන් වන විධිෙය් සංෙශෝධනයකුත් 
ෙවනවා නම් ෙහොඳයි කියන අදහස මම දරනවා. ෙමොකද, නැත්නම් 
ෙම් ආයතනය ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාවක් බවට පත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. පනත් ෙකටුම්පතට අදාළව ගත්ෙතොත් ඒ කරුණු පමාණය 
තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට ඍජුව සම්බන්ධ නැති වුණත්, රෙට් 
අවධානයට, විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපන අමාත ාංශෙය් අවධානයට 
ෙයොමු විය කළ යුතු එක කාරණයක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙමය පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ කාරණයක් ෙනොෙවයි. 
විද ාපීඨවලට ඇතුළත්වීෙම්දී ඇතිවන ගැටලුවක් ගැන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ කියා මම හිතුවා. ෙමොකද, ඒ සඳහා 
ෙවන අවසථ්ාවක් ෙනොලැෙබන නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ශිෂ යකුෙගන් ලිපියක් 
ලැබී තිෙබනවා. ඔහු කලවාන පෙද්ශෙය් නිපුන් චාතුර්ය 
අමරතුංගයි. ඔහු කීඩා විෂයෙයන් විද ාපීඨයට ඇතුළත්වීමට 
කල්පනා කරන දරුෙවක්. ඔහු වාෙග්ම තවත් විශාල පිරිසක් 
සිටිනවා කියන එක තමයි ඔහුෙග් අදහස. නමුත් විද ාපීඨවලට 
ඇතුළත්වීම සඳහා 2014 වර්ෂෙය් උසස ් ෙපළ කරපු ළමයින්ට 
අදාළ ගැසට් පතය තවම පළ කරලා නැහැ. ඒ නිසා  අවුරුදු 25 
පහුවුණාම ෙම් ළමයින්ට කීඩා සම්බන්ධෙයන් විද ාපීඨයට 
ඇතුළත්වීමට තිෙබන අවසථ්ාව නැති ෙවනවා.  ෙම් ශිෂ ා  
ගත්ෙතොත්, ඔහු සමස්ත ලංකා වූෂු විනිසුරු පාඨමාලාව හදාරා 
තිෙබනවා; සමස්ත ලංකා මලල කීඩා හා තාක්ෂණ පාඨමාලාව 
හදාරා තිෙබනවා; සමස්ත ලංකා 60 බර කාණ්ඩෙය් තරග යකින් 
රන් පදක්කම ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඔහු ඒ වාෙග්  සුදුසුකම් 
ෙගොඩක් තිෙබන දරුෙවක්. ඔහුෙග් අරමුණම තිෙබන්ෙන් කීඩා 

ගුරුවරෙයකු ෙවන්නයි. ඉතින් ඒ නිසා ෙම් කාරණය අසා ෙගන 
සිටින ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරු ඉන්නවා නම්, මම විෙශේෂ 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් ගැසට් පතය පළ කරද්දී, 2014 වර්ෂෙය් 
පළමු වතාවට ෙනොෙවයි, තුන්වන වතාවට  උසස් ෙපළ කරපු 
දරුවන්ෙග් වයස අවුරුදු 25 සමාප්ත ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැසට් 
පතය පළ කිරීෙම්දී, 2014 වර්ෂෙය් තුන්වන වතාවට උසස් ෙපළ 
කරපු ළමයින්ටත් ඉඩක් ලැෙබන විධියට ගැසට් පතය පළ 
කරන්න කියන ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ඒ සමඟම එම ශිෂ යාෙග් 
ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිමින් මම එය සභාගත* කරනවා. එම කාරණයත් 
සමඟින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

මීළඟට ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 2.43] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි විවාදයට ගන්ෙන් 

ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව ව වස්ථාපිත ආයතනයක් බවට පත් කිරීම 
සඳහා වන පනත් ෙකටුම්පත ගරු අමාත තුමා විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ විවාදෙය්දී වැදගත් 
කරුණු රාශියක් ෙමෙතක් කථා කළ සෑම ගරු 
මන්තීවරෙයක්ෙගන්ම අපට අසන්නට ලැබුණා. මම හිතනවා, ෙම් 
ආයතනය මීට හුඟක් කළකට ෙපරම ව වස්ථාපිත ආයතනයක් 
බවට පත්විය යුතුව තිබුණ ආයතනයක්ය කියලා. 

ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් වුණා වාෙග්, අපට 
තවදුරටත්  කෘෂි කාර්මික අපනයන මත පවතින්න පුළුවන්ද, 
එෙහම නැත්නම් මැද ෙපරදිග රටවල ගෘහ ෙසේවෙය් ෙයෙදන 
කාන්තාවන්ෙගන් ලැෙබන ආදායෙමන්, ඔවුන් උපයන මුදලින් 
රටක් හැටියට අපට යැෙපන්න පුළුවන්ද කියලා කල්පනා කළ 
යුතුව තිෙබනවා. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙමන්, ෙමම ආයතනය 
ව වස්ථාපිත සභාවක් බවට පත් කිරීෙම්දී ඉටු කර ගැනීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන පරමාර්ථ ගණනාවක් තිෙබනවා. එයින් එක් 
පරමාර්ථයක් තමයි පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් බිහි කිරීම තුළින් 
වාණිජකරණයට ලක් කිරීම. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක වැදගත් 
කාරණයක්. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කෘෂිකර්ම අපනයන ෙම් වන විට 
සම්පදායික අපනයන බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
විධියට ගත්ෙතොත් ෙත් කර්මාන්තය පිළිබඳව ෙම් දිනවල ෙලොකු 
කථිකාවක් පවතිනවා, අෙප් ෙත් මිල පහත වැටිලා කියලා. ෙත් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් ෙවනම තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් ෙත් 
කර්මාන්තය ට ෙම් වාෙග් ඉරණමක් අත්ෙවලා තිබීමට ෙහේතුව 
කුමක්ද කියන එක ගැන කල්පනා කරලා බැලුවාම මට හිෙතනවා 
අපි ෙලෝකයට ගැළෙපන, ෙලෝකෙය් වැඩිම ඉල්ලුමක් තිෙබන 
නිෂ්පාදනවලට ගිහින් නැහැ කියලා. ෙත් තුළින් අපට ෙමොනවාද 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අලුෙතන් ඇති කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන, කුමන ඉසව්වලටද 
අපට යන්න පුළුවන් කියා අප බලන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විවිධ ඖෂධ වර්ග නිෂ්පාදනය 
කරන්න පුළුවන් අපනයන අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ෙහොඳම 
උදාහරණය කුරුඳු. ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම කුරුඳු ලංකාව 
නිෂ්පාදනය කරනවා. මම නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
ඉතාම ෙහොඳ කුරුඳු තිෙබනවා. නමුත් අපි ෙම් තුළින් යම් 
පර්ෙය්ෂණයකට ගිහින් තිෙබනවාද? අද ෙලෝකය කුරුඳු භාවිත 
කරමින් නිෂ්පාදනය කරන විවිධ ඖෂධ වර්ග සහ ෙවනත් විවිධ 
නිෂ්පාදන සිදු කිරීම සඳහා අපි කිසියම් ෙහෝ පර්ෙය්ෂණයක් සිදු 
කර තිෙබනවාද, ඒ සඳහා යම් කිසි උත්සාහයක්වත් ෙගන 
තිෙබනවාද කියන එක මට නම් පශ්නයක්. ෙමම ශී ලංකා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව එවැනි ඉසව්වලටත් අවධානය ෙයොමු කර 
ඉදිරියට ගිෙයොත් හුඟක් ෙලොකු ෙසේවයක් රටට කරන්නට පුළුවන් 
කියලා ෙම් කාරණා දිහා බැලුවාම, පනත් ෙකටුම්පත කියවලා 
බැලුවාම අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝකෙය් 
පවතින තරගකාරිත්වය සඳහා ගරු අගමැතිතුමාෙග් දර්ශනයත් 
සමඟ අෙප් රජය ඉදිරිපත් කෙළේ, නව නිපැයුම් ආර්ථිකයක් බිහි 
කිරීමයි. ෙම් සඳහා යන ගමෙන්දී ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 
සභාවට ඉතාම වැදගත් වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කිරීමට හැකි බව අපට 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අපි ෙලෝකයත් සමඟ ඉස්සරහාට යනවා 
නම්, ෙලෝකයත් සමඟ තරග කරන තැනකට අෙප් නිෂ්පාදන 
ෙයොමු කරනවා නම් අපිට ෙමවැනි ආයතනයක වැදගත්කම, 
වටිනාකම සුවිශාලයි.  

ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාෙව් ඉන්න ෙසේවක සංඛ ාව ගැන මම බැලුවා. මට 
ෙපෙනන විධියට 15ක් වාෙග් සංඛ ාවක් තමයි සඳහන් ෙවන්ෙන්. 
එම සංඛ ාව පමාණවත්ද කියන එක ගැටලුවක්. ශී ලංකා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව රටට ගැළෙපන පර්ෙය්ෂණ සිදු කරන 
ආයතනයක් බවට පත් කරනවා නම්, ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී 
සඳහන් කළා වාෙග් චීනය වැනි දියුණු වුණු රටක්, නව නිෂ්පාදන 
ෙසොයාෙගන ගිය රටක් ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කළ විධිය 
දිහා බැලුවාම, ෙමවැනි පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලින් ගත් පෙයෝජනය 
දිහා බැලුවාම අපි ෙම් සඳහා යම් කිසි වැය බරක් දැරීම පාඩුවක් 
හැටියට මම සලකන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට සුවිෙශේෂ 
යම් යම් කාරණා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙද්ශීය  ෛවද  
කමය දිහා බලමු. උදාහරණයක් ෙලස, ආයුර්ෙව්ද ෛවද  කමය 
ෙගන බලමු. ෙලෝකෙය් හුඟක් රටවල ජනතාවට අද මහත් 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන, ඖෂධ වර්ගවලට විශාල 
මුදලක් වියදම් කිරීමට සිදු වන ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සඳහා අෙප් 
ෙද්ශීය ෛවද  කම මඟින් -විෙශේෂෙයන් ආයුර්ෙව්ද ෛවද  කමය 
මඟින්- පතිකාර කළ හැකියි කියන එක පිළිබඳ කරුණු එම 
ක්ෙෂේතෙය් ෛවද වරුන්, විෙශේෂඥයන් විවිධ අවස්ථාවලදී ඒ 
අයෙග් දක්ෂතා ෙපන්වමින් අපට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් 
පර්ෙය්ෂණ සභාව එවැනි ඉසව්වලටත් ෙයොමු වුෙණොත්, එවැනි 
පැතිකඩ දිහාත් බැලුෙවොත් වඩාත්ම සාර්ථකයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. ෙමොකද, ෙලෝකය ඉස්සරහා අපට අෙළවි කරන්න 
පුළුවන් ඉතාම වැදගත් ෙදයක් තමයි අෙප් රෙට් ආයුර්ෙව්ද ෛවද  
කමය. ඒ වාෙග්ම, ඇතැම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග නිට්ටාවට සුව 
කරන්න පුළුවන් කියා ෙසොයා ගැනීම් කර තිෙබන කමයක් තමයි 
අෙප් ආයුර්ෙව්ද ෛවද  කමය. එවැනි ෙද් පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ 
කරන්න අද ඒ ක්ෙෂේතෙය් අයට අවකාශ නැහැ කියා මම හිතනවා. 

ඔවුන්ට ඒ සඳහා පහසුකම් නැහැ. ඒ සඳහා වැඩි ඉඩ කඩක් නැහැ. 
ෙමවැනි ආයතන පිහිටුවීෙමන් ඒ සඳහාත් යම්කිසි ඉඩ කඩක් 
සකස් කරන්න පුළුවන් කියන එක මෙග් විශ්වාසයයි. 

විෙශේෂෙයන්  ෙඩංගු අවදානම දුරු කිරීම සඳහා ෙමම 
ආයතනය ෙම් වන විට පර්ෙය්ෂණ පවත්වමින් සිටිනවා කියා අපට 
දැනගන්න ලැබුණා. අෙප් පෙද්ශවල -ගාමීය පෙද්ශවල- ෙඩංගු 
ෙරෝගය සඳහා ජනතාව බිලි වීෙම් අවදානම දවසින් දවස වැඩි 
ෙවමින් යනවා. ෙමය දරුණු තත්ත්වයක් බවට පත් ෙවමින් 
තිෙබනවා. ඒවාට පිළියම් ෙසොයා ගැනීම සඳහා පර්ෙය්ෂණ සිදු 
කරන්න ෙම් ආයතනය කටයුතු කිරීම අෙප් පශංසාවට ලක් වන 
අතර, එය විධිමත් කිරීම සඳහා, ඒවා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දිය 
හැකි තවත් සහෙයෝගයන් ලබා දීමට කටයුතු කරන හැටියටත් අපි 
ඉල්ලනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විෂය භාර අමාත තුමා 
පිළිබඳව අපෙග් යම් පැහැදීමක් තිෙබනවා. එතුමා, ෙමෙතක් දරපු 
අමාත ාංශවල යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් කරපු ෙකෙනක්. එම නිසා 
ෙම් ආයතනය ව වස්ථාපිත ආයතනයක් බවට පත් කිරීෙමන් රට 
යම්කිසි තැනකට ෙගන යන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබ්වි කියන 
එකයි මෙග් විශ්වාසය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
සමඟම අවධානය ෙයොමු කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. 
විවිධ දක්ෂකම් ෙපන්වන, නිර්මාණ හැකියා ෙපන්වන තරුණ 
ෙකොටස් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ඒ අයට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
එතැනින් එහාට යන්න ඉඩ කඩක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සමහර 
ෙවලාවට අලුත් ෙදයක් ෙසොයා ගත්තාම, අලුත් නිපැයුමක් කළාම 
එය නවත්වන්න තිෙබන නීතිමය සාධක ෙසොයනවා විනා 
එතැනින් එහාට ඔහුට අත ෙදන කමයක් ෙසොයන තත්ත්වයක් 
අෙප් රෙට් නැහැ. යම්කිසි කාර්මික නිෂ්පාදනයක් කරන ෙකෙනකු 
ෙවන්න පුළුවන්, විවිධ හැකියා තිෙබන අය ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට එවැනි දක්ෂයන් තමන්ෙග් හැකියාවන් 
ෙපන්වන්න ගිහින් අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. විවිධ 
යන්ෙතෝපකරණ සකස් කරපු තරුණයන් පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය්දී අෙප් ගම්වල සිටි බව අපි දැක්කා. යම් තරුණ 
මහත්මයකු එවැනි කිසියම් උපකරණයක් හැදුවාම, එවැනි ෙදයක් 
නිෂ්පාදනය කිරීම අෙප් රෙට් නීතිය අනුව වරදක් නම් නීතිය 
ඉදිරියට ෙගන ගිහිල්ලා, පශ්න කරලා ඔහුට එෙරහිව නීතිමය 
පියවර ගන්නවා හැෙරන්න, ඔහුෙග් දක්ෂකමින් එතැනින් එහාට 
යන්න, ඔහුෙග් ෙමොළය පාවිච්චි කරලා ඔහු දකින ෙද් අනුව 
ඉස්සරහට යන්න අත ෙදන කමයක් නැහැ. අෙප් පාසල්වල 
පවත්වන විවිධ පද ර්ශන බලන්න ගියාම පාසල් ශිෂ යන් විවිධ 
නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථා අපට දකින්න තිෙබනවා. පුංචි 
ත ාගයක් දීලා, සහතිකයක් දීලා, සම්මානයක් දීලා එය අගය 
කරනවා හැර එතැනින් එහාට ඔහු අරෙගන ගිහින්, ඉස්සරහට 
යන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ඔහුට හදා තිෙබනවාද කියන එක 
පශ්නයක්. ඒ නිසා එවැනි විවිධ දක්ෂතාවන් තිෙබන, හැකියාවන් 
තිෙබන තරුණ ෙකොටස්වලට, නව නිපැයුම් කරන්න පුළුවන් 
හැකියාව තිෙබන තරුණ ෙකොටස්වලට ෙම් පර්ෙය්ෂණ සභාව 
හරහා අවස්ථාවක් දිය යුතුය, ඔවුන් දිරිමත් කළ යුතුය කියා මම 
ෙයෝජනා කරනවා. ඔවුන්ට වැඩිදුර පුහුණුවක් අවශ  නම් ඒ 
පුහුණුව ලබා ෙදන්න, ඒ පුහුණුව ලබා දීලා අෙප් රෙට් අලුත් 
විද ාඥයන් පිරිසක් ෙගොඩ නඟන්න, ඔවුන් දක්ෂයන් බවට පත් 
කරලා ඔවුන්ෙග් නිර්මාණවලට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියා 
කරන්න කියලාත් මම ෙම් ෙවලාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මම මීට වඩා දිගට  කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව ෙගොඩ නඟන්න කියා 
කිරීම පිළිබඳව අෙප් සතුට පකාශ කරන අතර, ෙමය ශක්තිමත් 
ආයතනයක් බවට පත් කරලා රටට ෙසේවයක් කරන්න 
ඇමතිතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වායි කියලා පාර්ථනා කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට ඉතාම වැදගත් 

අවශ තාවක් ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න අවශ  කටයුතු ආරම්භ වුෙණ් 
දැනට අවුරුදු තුනහමාරකට, හතරකට විතර කලින් අෙප් රජය 
පැවති කාලෙය්. අපි ෙම් ගැන මූලික සාකච්ඡා  පැවැත්වූවා. 
පර්ෙය්ෂණ අංශ සම්බන්ධ  සියලුම අමාත ාංශවල උදවිය එකතු 
ෙවලා තමයි ෙම් අදහස අපි රජයට එදා ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒක මහා 
භාණ්ඩාගාරය පිළිගත්තා. පිළිෙගන ෙම් වැඩසටහනට අවශ  
කරන මුදල් ඒ ෙවලාෙව් අපට ෙවන් කරලා දුන්නා. අද තමයි ඊට 
අදාළ පනත් ෙකටුම්පත ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අපි 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ඉතාම  සතුටු ෙවනවා. 
නමුත් ෙමතැනදී මට එතුමාට මතක් කරන්න කාරණා කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් පරමාර්ථ හැටියට -අරමුණු 
හැටියට- එතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් කාරණා තුනයි. ඒවා 
නම්, 

 

"(අ)  රට තුළ උද්දීපිත විද ා සහ තාක්ෂණික පජාවක් ෙගොඩනැගීම සඳහා 
විද ාවට සහ තාක්ෂණයට අදාළ පර්ෙය්ෂණ පහසු කිරීම සඳහා 
ආණ්ඩුවට සහාය වීම; 

 (ආ) ජාතික අවශ තාවලට දායක වන පර්ෙය්ෂණ පදනමක් සංවර්ධනය 
කිරීමට හැකිවන පරිදි උසස ් අධ ාපන ආයතනවල, රාජ  අංශෙය් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනවල සහ ෙවනත් රාජ  ආයතනවල විද ාව සහ 
තාක්ෂණයට අදාළ පර්ෙය්ෂණ පවර්ධනය කිරීම සහ ඊට පහසුකම් 
සැලසීම; 

 සහ  

 (ඇ)  විද ාව සහ තාක්ෂණයට අදාළ පර්ෙය්ෂණ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහෙයෝග ඉල්ලා සිටීම." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපෙනන හැටියට ෙම් 
පරමාර්ථ පුළුල් මදි. මීට වඩා ගැඹුරු පරමාර්ථ තමයි අපි එදා 
ෙයෝජනා කෙළේ. ෙමොකද, ඒ වාෙග් පශ්න අෙප් රෙට් තිෙබනවා. 
පර්ෙය්ෂණයක් කරනවාය කියන්ෙන් ෙලෙහසි පහසු කටයුත්තක් 
ෙනොෙවයි. ඒක දැවැන්ත කැපවීමක්. ඒක දැවැන්ත මහන්සියක්. ඒ 
වාෙග්ම විශාල වගකීමක්. ෙම්ක තමයි ඔබතුමා කියන විධියට 
apex body කියලා කියන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් විධිෙය් 
ආයතනයක ඒ පරමාර්ථ සීමාසහිත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ආයතනයට කරන්න පුළුවන් ෙමොනවාද? දැන් බැලුවාම, ෙම් 
ආයතනයට කරන්න පුළුවන් ෙදයක් නැහැ. ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි 
ලැබුෙණොත් ෙබදලා ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් කාටහරි ෙම් 
ආයතනෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා ආණ්ඩුවට සහාය වීම කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව 
ෙමොනවා කරන්නද? ආණ්ඩුවට සහාය ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම් 
ගැන මීට වඩා ගැඹුරින් කල්පනා කළා නම් ෙහොඳයි කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. ෙම් මූලික සාකච්ඡාවලදී ෙම් ගැන අපි ගැඹුරින් 
සාකච්ඡා කළා. ඒ කරුණු අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළු ෙවලා 
නැහැ. ෙම්ක බරපතළ අඩුපාඩුවක් හැටියටයි ගරු ඇමතිතුමනි, මා 
දකින්ෙන්. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කරන්න ගිෙයොත් කවදා හරි 
ඔබතුමාට ෙම් කරුණු සංෙශෝධනය කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් 
පරමාර්ථ ගැඹුරු මදි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු ෙද්වල් මම සටහන් කර 

ගත්තා. මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, (3) වැනි වගන්තිෙය් 

අරමුණු හැටියට (ඈ) කියන වගන්තියක් ඇතුළත් කරලා ෙම්  
පරාසය පුළුල් කරන්න. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පරාසය පුළුල් කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි, 

direct supervision කියන තැනට යන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
එතැනට ඒ ටික අඩංගු කරන්නම්. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පර්ෙය්ෂණ කරන ආයතන 
රාශියක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. විශ්වවිද ාලවල තිෙබනවා. 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබනවා. වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබනවා. සුළු අපනයන ෙභෝග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් තිෙබනවා. රබර් සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් තිෙබනවා. ෙම් විධිෙය් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතන රාශියක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
පර්ෙය්ෂණවලින් අපට ලැබුණු වඩා ෙහොඳ පතිඵල ෙමොනවාද? 
ලැබිච්ච තැන් තිෙබනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙහොඳ පතිඵල 
ලැබිච්ච තැන් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට මම ෙම් කාරණය 
කියන්නම්. පසු ගිය වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ බතලෙගොඩ වී 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය පර්ෙය්ෂණ කළා. ඒ හරහා විවිධ වී වර්ග අපි 
ෙසොයා ගත්තා.  ඉතා සාර්ථක ෙලස අද ඒවා කියාත්මක ෙවනවා. 
හැබැයි, ෙම්වා කියාත්මක කරන පදනම වුෙණ් රසායනික 
ෙපොෙහොර භාවිතය මත. ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය පර්ෙය්ෂණ  
කරලා රිකිලි ෙත් ෙසොයා ගත්තා. ෙම් රිකිලි ෙත්වල නිෂ්පාදනය 
සම්පූර්ණෙයන් රඳා පවතින්ෙන් ෙපොෙහොර භාවිතය මත.නමුත් අපි 
අද පතිපත්තියක් හැටියට පිළිගන්නවා, රසායනික ෙපොෙහොර 
භාවිත කරන්ෙන් නැහැ කියලා.   රසායනික ෙපොෙහොර භාවිත 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා අපි පතිපත්තියක් ෙගෙනනවා. එතෙකොට, 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙමතරම් මහන්සි ෙවලා කරපු 
පර්ෙය්ෂණ එෙහම පිටින්ම ඇද වැෙටනවා; ඒවායින් වැඩක් නැති 
ෙවනවා.  අපි වැඩිදුර කල්පනා කරන්ෙන් නැතිව කරන වැඩ තමයි 
ෙම්. 

ෙලෝකෙය් හැම රටකම අද කෘෂි ක්ෙෂේතය දියුණු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතෙයන්. ඒ ගැන කිසිම වග-
විභාගයක් නැහැ. සෑම රටකම ඒවා භාවිත කරනවා. නමුත් අපි 
තමයි ආපස්සට යන්න කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ අය ඒවා භාවිත 
කරන්ෙන් පිළිෙවළකට. අවශ  පමාණයට ඒවා භාවිත කරන හැටි 
අපි කියලා ෙදන්න ඕනෑ. වුවමනාවට වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැතිව, වුවමනා පමාණයට, වුවමනා විධියට පාවිච්චි කරන විධිය 
ගැන අෙප් ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි කරන්න ඕනෑ. ඒකත් එක 
පර්ෙය්ෂණයක් කියලායි මම කියන්ෙන්.  

ඊළඟට ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පර්ෙය්ෂණවලට  ෙදන මුදල් 
ගැන කියන්න  ඕනෑ. පර්ෙය්ෂණවලට ෙදන මුදල් පිළිබඳව  අපි 
සම්පූර්ණ පසු ඇගැයීමක් කරන්නට ඕනෑ. මම එෙහම කියන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යම් ෙහේතුවක් නිසායි. අපි එක්තරා විශ්වවිද ාලයකට, එක්තරා 
පර්ෙය්ෂණයක් කරන්න කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙයන් රුපියල් 
ෙකෝටියක් -මිලියන දහයක්- දුන්නා. ඒ පර්ෙය්ෂණය කරන්න අපි 
මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ඉල්ලා සිටියාම මුදල් ලැබුණා. ඒ 
ලැබුණු මුදල් අපි ඒ ආයතනයට දුන්නා. ඒ මුදල් ඒ ආයතනයට 
දීලා අවුරුදු තුනක් ගත වුණා. නමුත්, ඒ ගැන කිසිම සඳහනක් 
නැහැ; පතිඵලයක් නැහැ. ඒ ගැන දැනගන්න  ලියුමක් ඇරියාට 
උත්තරයක් එවන්ෙන්ත් නැහැ. මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් 
අහනවා,''ඔය ෙගොල්ලන්ට අපි සල්ලි දුන්නා. ඒ සල්ලිවලට 
ෙමොකද කෙළේ '' කියලා.  අපට වාර්තාව ෙදන්න කියනවා.  
ෙබ්ෙරන්න බැරි තැන, ෙම් මුදල් ටිකට ෙමොකද කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධ  පසු වාර්තා එවා තිෙබනවාද කියා 
දැනෙගන එන්න කියලා මම අෙප් නිලධාරිෙයක් ඒ ආයතනයට 
යැවුවා. කියන්න කනගාටුයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
වාර්තාව  ආවාම අපට ෙපනී ගියා, ඒ මුදලින් සියයට හැටක් වියදම් 
කර අවසන් බව. ඒ සියයට හැෙටන් සියයට අසූවක් වියදම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්,  ගමන් වියදම් සඳහා. මහාචාර්යවරුන්ෙග් ගමන් 
වියදම් සහ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අෙනකුත් වියදම් සඳහා. 
පර්ෙය්ෂණයට වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම සුළු 
පමාණයක්. ඒ නිසා මුදල් පරිපාලනය ගැන ෙම් පිහිටුවන 
ආයතනයට කිසියම් වගකීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. මම ඒකයි කිව්ෙව්, 
ෙම් ආයතනය පිහිටුවීෙම් අරමුණු පළල් ෙවන්න ඕනෑ කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ඒ ආධාර කිසි 
ෙදයක් නැතිව පර්ෙය්ෂණ කරන උදවියත් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. 
ඒකට උදාහරණයක් මම ගරු ඇමතිතුමාට කියන්නම්.  ෙඩංගු 
ෙරෝගය  සඳහා පැෙපොල් යුෂ භාවිත කිරීම අෙප් ෛවද  සනත් 
ෙහට්ටිෙග් මැතිතුමා පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙහොයා ගත්තා. ඒෙක් 
සාර්ථක පතිඵල තිෙබනවා. ඒක අපි අත්හදා බලා තිෙබනවා; මම 
අත්හදා බලා තිෙබනවා. ඒක හරි ගියා. ඒ වාෙග්ම, එතුමා පැෙපොල් 
යුෂ අරෙගන විවිධ කුඩා නිෂ්පාදන  කරලා තිෙබනවා. ෙපති 
වශෙයන් හදා තිෙබනවා; කරල් වශෙයන් හදා තිෙබනවා; විවිධ 
ඒවා හදා තිෙබනවා. නමුත් එතුමාට රජෙයන් ෙහෝ කිසිම 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනයකින් කිසිදු සහෙයෝගයක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
එතුමාෙග් වියදෙමන්, එතුමාෙග් ශක්තිෙයන්, එතුමාෙග් 
කැපවීෙමන්, එතුමාෙග් අධිෂ්ඨානෙයන් තමයි එතැනට  ආෙව්. 
නමුත්, ඒවා භාවිත කරන්න රජෙය් නියමිත, නීත නුකූල අවසරය 
තවමත් ලබා දීලා නැහැ. හැබැයි, පසු ගිය දවසක ජනාධිපතිතුමා 
එතුමා කැඳවලා සම්මානයක් පුද කළ බව මම රූපවාහිනිෙයන් 
දැක්කා. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. නමුත්, ඒක ෙකෙරන්න ඕනෑ කාලය 
පහු ෙවලා. ඒක ෙකෙරන්න තිබුෙණ් ෙම් වාෙග් විද ාත්මක 
සභාවකදී ඇගැයීමකට ලක් කරලායි. ඒ හැකියාව ෙම් හදන  apex 
body එකක තිෙබන්නට ඕනෑ.  පර්ෙය්ෂකයන් ෙයොමු කිරීෙම් 
හැකියාව, පර්ෙය්ෂණයකට ෙයොමු කිරීෙම් අවශ තාව ෙමවැනි 
ආයතනයකට තිෙබන්න  ඕනෑ.  

වර්තමානෙය් සෑම තැනම ෙනොෙයක් පර්ෙය්ෂණ කරනවා. 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය්, කෘෂිකර්ම ජාතික පතිපත්ති සභාෙවනුත් 
පර්ෙය්ෂණ කරනවා. ඒ වාෙග්ම, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණ ආයතනයත් පර්ෙය්ෂණ කරනවා. 
ගන්ෙනොරුෙව් තිෙබන කෘෂි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයනුත් 
පර්ෙය්ෂණ කරනවා. ෙම් සෑම තැනම පර්ෙය්ෂණ කරෙගන යනවා. 
නමුත්, ෙම් පර්ෙය්ෂණවලින් ලැෙබන පතිඵල ෙමොනවාද කියලා 
ජනතාවටවත්, අපටවත් සමහර ෙව්ලාවට දැනගන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ෙමන්න ෙම්  කරුණු  monitor කරන්න, ෙම් ගැන ෙහොඳට 
ෙහොයා බලන්න පුළුවන් වග කිවයුතු ආයතනයක අවශ තාව 
තමයි එදා අපි ෙයෝජනා කෙළේ. ඒක තමයි අද ෙම් සභාවට පනත් 
ෙකටුම්පතක් හැටියට  ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ 

අරමුණු සීමා සහිත වුණාම, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණ 
ඉෂ්ට කර ගන්න අමාරුයි කියන එකයි මට ගරු ඇමතිතුමාට 
මතක් කරන්න  තිෙබන්ෙන්. 

ෙවනත් රටවල කරන පර්ෙය්ෂණවල ෙතොරතුරුත් ෙම් රටට 
එනවා. අපට ඒ විස්තර කියනවා. ඒවා පුවත් පත්වල දැන්වීම්වලින් 
ඕනෑ තරම් ෙපන්වනවා. යම් යම් ෙද්වල් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා 
ඒවාෙය් තිෙබන වටිනාකම, ඒවාෙය් තිෙබන ෙහොඳ ෙද් විවිධ 
ආකාරෙයන් අපට කියා ෙදනවා. 

එෙහම කියා දීලා ඒ ෙගොල්ලන්  ෙම් රෙට් ඒවා විකුණන්න 
උත්සාහ කරනවා. එතෙකොට ෙම්වා ගැනත් යම් කිසි හැදෑරීමක්, 
අධ යනයක්   අෙප් රෙට් තිෙයන්නට ඕනෑ.  ඒකට වග කියන්න 
පුළුවන් යම් කිසි ආයතනයක් අෙප් රෙට් තිෙබන්නට ඕනෑ. වග 
කියනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ගැන විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් 
ආයතනයක් තිෙයන්නත් ඕනෑ. ඒකට තමයි ෙම් ආයතනය අපි 
එදා ෙයෝජනා කෙළේ. ඉතින් ෙම්  සීමාසහිත අරමුණු තුළ අද අපට 
ෙම් අරමුණ ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන  සැකයක් 
ඇති වී තිෙබනවාය කියලා මා කිව්ෙව් ඒ නිසයි.  

සමහර ෙවලාවට ෙම් ආයතනයත් තවත් NGO  එකක 
තත්ත්වයට පත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අෙප් රෙට් හැම ෙද්ටම 
NGOs තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් තමයි ෙම්වා කරවන්ෙන්. දැන් 
ෙම් ආයතනයත් NGO එකක තත්ත්වයට වැෙටන්න ෙදන්න 
එපාය කියලයි මා ගරු ඇමතිතුමාට කියන්ෙන්. NGOsවලින් 
ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙකොෙහන් ෙහෝ මුදල් ෙගනැල්ලා කාට ෙහෝ 
දීලා, කවුරු ෙහෝ ෙමොනවා හරි කරනවා. ඒවාෙය් ගනු ෙදනු ගැන, 
ඒවායින් ෙසේවයක් වනවාද, නැද්ද කියන එක ගැන  අෙප් රෙට් 
තවමත් නියමාකාරෙයන් ෙසොයා බැලීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒ තුළින් මුදල් කාබාසිනියා කිරීමකුයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. අෙප් රටට 
ලැෙබන ආධාර මුදල් ඇතුළු යම් යම් ෙද්වල් විවිධාකාරෙයන් 
ෙනොමඟට ගමන් කර තිෙබනවා ෙම් NGOs හරහා. ඒක  ෙවනම 
කථා කරන්න තිෙබන මාතෘකාවක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, NGOs  කියන්ෙන් අෙප් රෙට් 
කියාත්මක වන දැවැන්ත සංවිධාන. ෙම්වා ඉතා දරුණු විධියට 
අෙප් රෙට් ජන ජීවිතයට බලපෑම් කරන අවස්ථාවකයි අපි ෙම් 
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ඒක ගැන ෙවනම කථා කරන්න ඕනෑ. නමුත්, 
ෙම් ආයතනය පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට්,  අෙප් රජෙය් 
සල්ලිවලින්.  අෙප් රජෙය් අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්න, ඒවා 
අනාගතයට ෙගන යන්න, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය සකස් 
කරන්න තමයි අපි ෙම් ආයතනය පිහිටුවන්ෙන්.  ෙම්ෙක් අරමුණු 
මීට වඩා පුළුල් ෙවන්න ඕනෑයි කියලා මා කියන්ෙන් ඒකයි. 

අෙප් ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ  මන්තීතුමාත් කිව්වා 
වාෙග්, ෙහොඳ පර්ෙය්ෂකයන් වන පාසල් දරුවන් ඉන්නවා.  ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙහොඳ නව නිපැයුම් කරන්න හැකියාව තිෙබනවා. ෙම් 
අයෙග් ඉදිරි ගමනට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  ඒ ගැනත් මා ෙහොඳ 
උදාහරණයක් කියන්නම්. අෙප් රෙට් මාතර  දිස්තික්කෙය් 
තරුණෙයක් හැදුවා,  දුම්රිය සංඥා කමය. ෙකොෙහන්වත් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ නැහැ ඒක.  ෙබෝෙප් ෙර්ල් ෙග්ට්ටුව ළඟ ඒ 
දුම්රිය සංඥා කමය විවෘත කෙළේ මෙග් අතින්මයි. අද වන තුරු 
කිසි පශ්නයක් නැතිව එය ෙහොඳින් කියාත්මක වනවා.  දැනට 
අවුරුදු 5ක් ෙහෝ 6ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  අද වන තුරු එය 
ෙහොඳින් කියාත්මක වනවා.  නමුත් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙම්ක හඳුන්වා ෙදන්න ගියාම; ඉදිරිපත් කරන්න ගියාම ඒ උදවිය 
ඒක පිළිගත්ෙත් නැහැ.  එය පිළි ෙනොගන්නට  ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොඳ 
තර්කයක් ෙගනාවා. ෙම්ෙක් ෙපොඩි වැරැදීමක් ෙහෝ වුෙණොත් දුම්රිය 
අනතුරක් ෙවන්න පුළුවන් කිව්වා.  ඒක ෙකොෙහත් ෙවන්න 
පුළුවන්.   
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 ෙපොඩි ෙහෝ වැරදීමක් වුෙණොත්  අනතුරක් ෙවනවා. එෙහම 
කියලා,  පිට රටින් ෙගනැල්ලා සංඥා කමයක්  සවි කරන්න ඒ 
ෙගොල්ලන් කැමැති වුණා. ඒ සඳහා දැවැන්ත මුදලකුත් වියදම් 
කළා.  නමුත්, ඒ මුදලට වඩා සි යෙයන් පංගුවටත් අඩුයි අෙප් රෙට් 
දරුවකු ෙයෝජනා කරපු කමය.   අදටත් කිසිම පශ්නයක් නැතිව 
ෙබෝෙප් ෙර්ල් ෙග්ට්ටුව ළඟ ඒ දුම්රිය සංඥා කමය  කියාත්මක 
වනවා.  දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ එය කියාත්මක වනවා.  
නමුත්, ඒ ගැන කිසිම සැලකිල්ලක් නැහැ.දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඒක සම්පූර්ණෙයන් පතික්ෙෂේප කළා.  හැබැයි, ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක් ඇවිල්ලා ෙම් තාක්ෂණය ඒ ළමයාෙගන් ඉල්ලුවා.  ඒ 
සඳහා  විශාල මුදලක් ෙදන්න  සූදානම් ෙවලා ඒ ෙගොල්ලන්  ෙම් 
තාක්ෂණය ඉල්ලුවා.  අන්න ඒ වාෙග් තැනකදී තමයි ෙම් වාෙග් 
ආයතනයක් අවශ  වන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.  ෙම් ආයතනෙය් 
අරමුණු පුළුල් ෙවන්න ඕනෑයි කියන්ෙන් ෙමතැනදීයි. අෙප් රෙට්  
හැකියාවන් තිෙබන දරුවන් යම් යම් නිෂ්පාදන කළාම ඒවා රැක 
ගන්නත්,  ඒවා ගැන ෙසොයා බලන්නත්, ඒවාට මැදිහත් ෙවන්නත්, 
ඒ අයෙග් ඉදිරි ගමන ගැන සහතික ෙවන්නත් පුළුවන් ආයතනයක් 
ෙවන්නට ඕනෑ, ෙම් ආයතනය.   ෙම්ෙක් අරමුණ ෙවන්න ඕනෑ, 
ඒකයි. ඉතින් ඒ හැකියාව ඔබතුමා සහතික කරන්න. ෙම්ක ඉතාම 
වටිනා වැඩක්. ෙම්ක ෙකෙරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් සියලුම 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන - 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව draft කරන්න මම 

Legal Draftsmanට දුන්නා.  Committee Stage එෙක්දී   3.(ඈ) 
amendment  එක හැටියට ෙගෙනනවා.  
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ෙම් අරමුණ ගැන අපි එදා මහා 

භාණ්ඩාගාරෙය්දී කථා කරලා තමයි ෙමය ඉදිරිපත් කෙළේ.   ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එදා හිටිෙය් නැහැ.   ෙම්වා ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ.   සමහර ෙද්වල් පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙහොයා ගත්තා ෙනොෙවයි,  
අහම්ෙබන් ලැබුණු ෙද්වල්. ෙම් හැම ෙද්කටම මැදිහත් ෙවන්න 
පුළුවන් වන විධියට ෙමහි අරමුණු ෙවනස්  කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඒකට සුදුසු යන්තණය සකස් ෙවන්න ඕනෑ.   දැන් ගරු 
බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරි ෙගොඩ මන්තීතුමා කිව්වා 15ෙදනකු විතර 
තමයි ෙම්ෙක් ඉන්ෙන් කියලා. ෙම් පමාණය මදි ගරු ඇමතිතුමනි. 
ෙම් වැෙඩ්ට එෙහම පිරිසක් පමාණවත් නැහැ. රට ගැන හැඟීමක් 
තිෙබන, ෙම් ෙවනුෙවන් කැප ෙවන්න පුළුවන් විෙශේෂඥයන්, 
විද ාඥයන් රාශියක් ෙම්කට ඇතුළත් කර ගන්න ඕනෑ.  

ඒ ෙගොල්ලන් එක එක අංශවලට යවන්න ෙවනවා. නැෙනෝ 
තාක්ෂණය ගැන බැලුෙවොත්, අෙප් රෙට් නැෙනෝ තාක්ෂණය 
තවමත් ළදරු විෙය් තිෙබන්ෙන්. මට මතකයි අපි ගිහිල්ලා 
ආයතනයක් විවෘත කළා. නමුත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
ෙව්ගෙයන් ඒ ආයතනය ඉදිරියට ගිෙය් නැහැ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
පිටිපන. 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔව්. ෙහෝමාගම, පිටිපන.  අපි ගිහිල්ලා ඒක විවෘත කරලා 

ෙබොෙහොම ආශාෙවන් ඒ කටයුතු කළා. නමුත් තව ෙවනකල් 

බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙව්ගෙයන් ඒක ඉදිරියට ගිෙය් නැහැ. යමක් 
ෙකරීෙගන යනවා. නමුත්, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙව්ගය තවම 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ වෙග් ෙවලාවක තමයි ෙම් මැදිහත්වීම කළ යුතු 
වන්ෙන්. අන්න එතැනදී තමයි ෙම් ආයතනය වැදගත් ෙවන්ෙන්. 
ෙම්ක ජාතික ආයතනයක්. ෙම් ආයතනයට සම්පූර්ණෙයන්ම 
නිදහස තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම් ආයතනයට කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් සම්පූර්ණ නිදහස තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙමම 
ආයතනෙය් කටයුතු කරෙගන යද්දී, එය කියාත්මක කර න්න 
ඉදිරිපත් වන සියලු ෙදනාටම ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන් කියන එක 
ගැන  ෙහොඳ වැටහීමකින් තිෙබන්නට ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් ඉදිරි අනාගතය සම්පූර්ණෙයන්  රැ ෙඳන්ෙන් ෙම් 
වෙග් ආයතන මතයි. කෘෂිකාර්මික අංශය විතරක් ෙනොෙවයි, 
කර්මාන්ත අංශය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමම ආයතනය අෙප් රෙට් 
තිෙබන සියලුම පර්ෙය්ෂණායතන සම්බන්ධීකරණය කරන්න 
පුළුවන් ආයතනයක් ෙවන්න ඕනෑ. අෙනකුත් පර්ෙය්ෂණායතන 
සියල්ලක්ම ෙම් ආයතනයත් සමඟ අනිවාර්ය සම්බන්ධතාවක් 
තබාගන්නට ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට සමහර ආයතන 
ෙපෞද්ගලිකව කටයුතු කරනවා. සමහර උගත් උදවිය පිට රටවලට 
ගිහිල්ලා කථා කරලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් විශාල මුදලක් ෙම හාට 
අරෙගන එනවා. හැබැයි කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ. කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශය භාරව ඉන්න ෙකොට මට ඒ විධිෙය් පශ්නයකට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ආයතනය  අෙප් අමාත ාංශය හරහා සල්ලි 
එවලා. ඊට පස්ෙසේ ඒ මුදල්වලට ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. ඒ මුදල් 
ෙවන ෙකොෙහේද ගිණුමකට ගිහිල්ලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙමහාට 
වාහනත් එවලා තිබුණා. ඒ වාහන clear කරලා තිබුෙණ්ත් 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙයන්. අන්තිමට වාහනත් නැහැ. පර්ෙය්ෂණ 
ක්ෙෂේතය තුළ එෙහම ෙද්වලුත් සිද්ධ ෙවනවා. අපට ඒ විධිෙය් 
ගැටලු තිෙබනවා.  ෙම්ක ජාතික ආයතනයක් නම් සියලුම 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා අෙප් රටට එන සියලුම මුදල්, සියලුම දැනුම ෙම් 
හරහායි එන්න ඕනෑ. ඒවා අදාළ ආයතනවලට එන්න ඕනෑ ෙම් 
හරහායි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ආයතනෙය් අරමුණු මීට වඩා 

පුළුල් කරලා, ෙම් සම්බන්ධව තවත් අධ යනයක් කරලා 
සංෙශෝධන සහිතව ෙහෝ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා 
ෙම් මඟින් වඩා ඵලදායී, වඩාත් සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන් 
වන විධියට ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්න ඔබතුමාට හැකි ෙව්වා 
කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.12] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ගැෙනන ෙම් 

පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව මටත් අදහස් පකාශ  කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එදා කුමාරතුංග 
මුනිදාසයන් කියූ කාව යක් මට ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් ෙවනවා. 
ඒ තමයි, "අලුත් අලුත් දෑ ෙනොතනන ජාතිය ෙලොව ෙනොනඟී, 
සිඟාකෑම බැරි වූ කල ලගී ගයා මර ගී." අලුත් අලුත් ෙද් කරන්නට 
සහාය ලබා ෙදන්නට තමයි එදා, 1999 ජුලි මාසෙය් ශී ලංකා 
ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව ආරම්භ කෙළේ.  ඊට අවුරුදු 16කට පසුව 
තමයි ෙම් අලුත් ෙවනස්වීම කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. අවුරුදු 
16කට ෙපර තමයි ෙම් පනත සම්මත කරලා තිෙබන්ෙන්. 

එදා ජනාධිපති බලතල මත ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 33වන 
ව වස්ථාව පකාරවයි ෙම් සභාව ආරම්භ කෙළේ. නමුත් 
ව වස්ථාපිත ආයතනයක් වශෙයන් ආරම්භ කෙළේ නැහැ. ඊට 
අවුරුදු 16කට පස්ෙසේ විද ාව හා තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර 
ගනිමින් සිදුකරනු ලබන පර්ෙය්ෂණයන් මඟින් රට විශාල 
ෙවනසකට භාජනය කිරීමට ඇති හැකියාව ෙත්රුම් අරෙගන, එහි 
ඇති වැදගත්කම ෙත්රුම් අරෙගන අද එය ෙකටුම්පතක් ෙලස 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත ක රෙගන වඩාත් ශක්තිමත් 
පර්ෙය්ෂණ සභාවක් පිහිටුවීමට කටයුතු කිරීම ගැන අපි සතුටු 
ෙවනවා. ෙමොකද, අවුරුදු 16ක් තිස්ෙසේ කථා කරමින් සිටියා මිසක්, 
ෙම් ආයතනය ශක්තිමත් කරන්න අවස්ථාව එළැඹිලා තිබුෙණ් 
නැහැ; හැකියාව තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ආයතනය ශක්තිමත් 
වුෙණ් නැහැ. අෙප් අනන තාව අනුව, අෙප් තාක්ෂණය මඟින්, 
අපටම අනන  වූ ඉදිරි දැක්මක් ඇතිව රට ෙගොඩනැඟීෙම් කාර්ය 
භාරයට අෙප් උගතුන්ෙග්, බුද්ධිමතුන්ෙග් දායකත්වය අරෙගන 
කටයුතු කිරීමට නව රජය උත්සාහ කිරීම, ඒ පිළිබඳව විශ්වාසය 
තබාෙගන කටයුතු කිරීම ෙමම ආයතනය ශක්තිමත් කිරීමක් 
විධියට, එ ෙහම නැත්නම් ෙමම පනත ශක්තිමත් කිරීමක් විධියට  
හඳුන්වන්න පුළුවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා දාගැබ්, වැව්, අමුණු 
හැදුෙව් අපි. වාරි කර්මාන්තය ෙගොඩනැඟුෙව් අපි. අපට ඒ තාක්ෂණ 
දැනුම තිබුණා. විවිධ කැනීම්වලින් අපට විවිධ මැටි භාණ්ඩ 
හමුවුණා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් රට යටත්විජිතයක් වන්නට 
ඉස්සරෙවලා අපි පිඟන් මැටි ක්ෙෂේතෙය් පවීණත්වයට පත්ෙවලා 
සිටියා. නමුත් අද ෙවනෙකොට පිඟන් මැටි කර්මාන්තයත් අෙපන් 
ගිලිහිලා තිෙබනවා. පිඟන් මැටි කර්මාන්තය ෙදස බැලුෙවොත් පසු 
ගිය දවස්වල එම කර්මාන්තය සඳහා පාවිච්චි කෙළේ  එංගලන්තෙය් 
මැටි මිශණයක්. සුද්ෙදෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා මීගමුෙව් 
කර්මාන්තශාලාවක් හදලා; පිළියන්දල කර්මාන්තශාලාවක් හදලා 
පිඟන් හදන්න පටන් ගත්තා නම්, ඒ මැටි මිශණය තමයි පසු ගිය 
කාලය ෙවනකල්ම පාවිච්චි කෙළේ. 

එෙහම නැත්නම් දංෙකො ටුෙව් තිෙබන්ෙන් ජපන් මැටි මිශණය.  
අෙප් රෙට් මැටි මිශණයක් තවමත් අපට ෙයොදා ගන්න බැරි නිසා, 
අෙප් පිඟන්  නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය අෙපන් ගිලිහී ගිහිල්ලා  
විෙද්ශිකයන් අතට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
විෙද්ශිකයන්ට ආකමණය ෙවච්ච ෙවෙළඳ ෙපොළක් බවට අෙප් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි  ෙගොඩනැඟිලි දව  ආනයනය කරන්න රුපියල් ෙකෝටි 
විසිදාහක් වසරකට වියදම් කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, දවසකට 
රුපියල් ලක්ෂ පන්දහස් හාරසීයක් වියදම් කරනවා. ෙම් ක්ෙෂේතයට 
සම්බන්ධ අෙප් හිටපු පවීණෙයෝ අපට නැති ෙවලා ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. සීගිරිය බලෙකොටුව හැදුෙව් අපි. සීගිරිය නිර්මාණ දිහා 
බැලුෙවොත්, චිත ශිල්පය දිහා බැලුෙවොත් ඒවාෙය් වර්ණ ගැන්වීම 
සහ එහි කලාත්මකභාවය එදා ෙමන් අදත් තිෙබනවා. මුළු 
ෙලෝකයම අගය කරන විස්මිත නිර්මාණයක් වන රුවන්වැලි මහා 

සෑය හැදුෙව් අපි.  ෙලෝවාමහාපාය හැදුෙව් අපි. කලා වැව හැදුෙව් 
අපි. අද තිෙබන විෙද්ශ ආකමණයන් එක්ක අෙප් තාක්ෂණයන් 
සියල්ලම යට කරෙගන  විෙද්ශ තාක්ෂණය ඉදිරියට පැමිණිලා 
තිෙබනවා. දැන් අෙප් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්නත්, අෙප් වැවක් 
හදන්නත්, අෙප් ඉදි කිරීමක් කරන්නත් විෙද්ශ තාක්ෂණෙය් සහාය 
අර  ෙගන විෙද්ශියකයන් ඇවිල්ලා කරන කාලයක් තමයි දැන් උදා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙසොන් උත්සවය ගැන 
කථා කරන ෙකොට මහින්දාගමනය ගැන සිහිපත් ෙවනවා. 
අනුරාධපුරෙය් ෙකොච්චර අඹ ගස් තිබුණාද?  අඹ ඵලදාව තිබුණා. 
ඒ කථාව කිය ෙවන ෙකොට ඒ ගැන අපට මතක් ෙවනවා. නමුත්, 
වර්තමානය වන විට  විෂ කවපු ඇපල් ෙගඩිය ඇෙමරිකාෙවන්, 
චීනෙයන් ලංකාවට ෙගන්වනවා. අෙප් රෙට් අඹ ෙගඩියට වඩා 
මිල අඩුයි. ඇෙමරිකාෙවන් ෙගන්වනවාට transportවලටම 
ෙකොච්ච්ර යනවා ඇතිද? නමුත්, අෙප් රෙට් හැෙදන, අෙප් 
ෙපොෙළොෙව් හැෙදන, අෙප් ෙගදර හැෙදන අඹ ෙගඩිය ඊට වඩා 
මිලයි.  

අපි ෙම් ඇපල් ෙගඩි ආනයනය කරන්න වසරකට රුපියල් 
ෙකෝටි 290ක මුදලක් වැය කරනවා. ඒ කියන්ෙන් අපි දවසකට 
රුපියල් ලක්ෂ 80ක ඇපල් ආනයනය කරනවා. ෙදොඩම් වගාව 
ගැන කියනවා නම්, අෙප් ෙදොඩම් හැෙදන්ෙන් කාලයකටයි. 
නමුත්, විෙද්ශ රටවලින් හැමදාම හැෙදන ෙදොඩම් අපි ආනයනය 
කරනවා. සාමාන ෙයන් අෙප් ෙදොඩම් ෙගඩිවලට වැඩිය ඒ ෙදොඩම් 
ලස්සනයි, පසන්නයි, පැණි රසයි. ෙම් ඔක්ෙකෝම තිෙබන ෙදොඩම් 
ෙගඩිය  දැන් අපි ආනයනය කරනවා. අෙප් ෙදොඩම් ෙගඩිය දැන් 
පුරා වස්තුවක් ෙව් ෙගන එනවා. අපි වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 
71ක මුදලකට ෙදොඩම් ආනයනය කරනවා. ඒ කියන්ෙන්  දවසකට 
රුපියල් ලක්ෂ 20ක පමණ මුදලකට ෙදොඩම්  ආනයනය කිරීම 
සඳහා අපි විෙද්ශ විනිමය  වියදම් කරනවා.  

මිදි වගාව ගැන කියනවා නම්, ඒත් ඒ ටිකම තමයි. උතුරු 
නැ  ෙඟනහිර යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැන් අවුරුදු 6ක් වනවා. මිදි 
වගාව ගැන අෙප් කාලයට ගැලෙපන උන්නතියක්  ආවාද? යුද්ධය 
අවසන් ෙවලා අවුරුදු 6ක් ගියත් මිදි වගාවට සැලකිය යුතු 
වර්ධනයක් තිබුණාද? නමුත්, අපි අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 
180ක මිදි ආනයනය කරනවා. ඒ කියන්ෙන් දවසකට රුපියල් 
ලක්ෂ 50ක  මිදි අපි ආනයනය කරනවා. මිදි, ඇපල්, ෙදොඩම් 
කියන පලතුරු තුන විතරක් ගත්ෙතොත්, අවුරුද්දකට  රුපියල් 
ෙකෝටි 540ක මුදලකට අපි ඒවා ෙවනත් රටවලින් ආනයනය 
කරනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් පලතුරු තුන සඳහා පමණක් දවසකට 
ලක්ෂ 150ක මුදලක් අපි විෙද්ශ රටවලට පූජා කරනවා. ෙත්, 
ෙපොල්, රබර් ගත්තත් ඒ වාෙග්යි තමයි. එදා ෙත්, ෙපොල්, රබර් 
කිව්වාම අෙප් විෙද්ශ ධන උල්පත් ෙලස සැලකුවා. අද අපි 
දන්නවා ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
වටිනාකම එකතු කරන ලද ෙත් හදා ගන්න අපට හැකියාව ලැබිලා 
නැහැ. Value added teaවලට අපි ගිෙය් නැහැ. තිෙබන ෙත් 
ෙකොළයම අපි විකුණා විකුණා හිටියා.  පර්ෙය්ෂණ කරලා අලුත් 
තැනකට ආෙව් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ෙලෝකෙයන් පතික්ෙෂේප වුණා. නමුත්, එදා ෙලෝකයටම ෙත් 
සපයන ෙත් වත්ත වුෙණ් ශී ලංකාවයි. එෙහම තිබුණු අපට 
ෙමොකද වුෙණ්? ලංකාෙව් ෙපොල් වගාව ගත්තත් එෙහමයි.  එදා 
ෙපොල් ෙතල් ෙමෝල් තිබුණා. Desiccated coconut අපනයනය 
කළා. අපට ඒවා විශාල ධන උල්පත් ෙවලා තිබුණා. නමුත්, 
තවමත් ඒ ෙතල් ෙමෝල ඒකම තමයි. ඒවා වැහිලා ගියා. 
Desiccated coconut රට යවන එක නැති ෙවලා ගියා. තවමත් 
ෙපොල් ගෙහේ ඵලදාව ඒකමයි. එදා තිබුණු ෙපොල්ගහම තමයි අදත් 
තිෙබන්ෙන්. එහි ඵලදාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා අලුත්  කමෙව්ද 
ෙසොයා ෙගන නැහැ.  ඒ නිසා අපි වසරකට- [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔබතුමන්ලා value-added teaවලට- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අලුතින් tax හඳුන්වා දී තිෙබනවා. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අපි ඒක ඉදිරිෙය්දී ෙග්න්න යනවා. අපි tax හඳුන්වා දීලා, ඒකට 

උදවු කරලා, ඒකට ශක්තියත් දීලා, ඒ ඔක්ෙකෝම අපි කරනවා. 
ෙමෙතක් කල් ෙම්වා ගැන කථා කෙළේ නැහැ ෙන්. දැන් කථා 
කරනවා. ෙම්කයි ෙවනස. අපි ෙපොල් ෙතල් සහ palm oil 
ආනයනය කරන්න වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 1,678ක් වියදම් 
කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, දවසකට අපි රුපියල් ලක්ෂ 460ක් වියදම් 
කරනවා. ෙම් ෙපොල් පිට රට යවපු රට. 

කුළු බඩු ගනිමු. ඒ කාලෙය් අපි යටත් විජිතයක් ෙලස ඉන්න 
ෙකොට කුළු බඩු අපනයනය කළා. නමුත්, අද කුළු බඩු ආනයනය 
කරන්න වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 1,600ක් වියදම් කරනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, දිනකට රුපියල් ලක්ෂ 455ක කුළු බඩු අපි ආනයනය 
කරනවා. අෙප් මිරිස් වගාව දිහා බැලුවත් ෙහොඳයි. අෙප් 
ෙද්ශගුණයට, අෙප් ෙපොළවට ගැළෙපන වගාවක් මිරිස්. නමුත්, අද 
මිරිස් ආනයනය කරනවා. ලූනු ෙගඩිය දිහා බැලුවත් එෙහමයි. අපි 
මිරිස්, ලූනු ආනයනය කිරීම සඳහා වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 
2,375ක් විෙද්ශ රටවලට සල්ලි යවනවා. පරිප්පු ගත්තත්, සීනි 
ගත්තත්, කිරි පිටි ගත්තත් එෙහමයි. අෙප් දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 
10ක් වියදම් කරනවා කිරි පිටි ආනයනය කරන්න. ෙම් උක් 
හැෙදන රෙට් සීනි ෙගන්වන්න දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 10ක් 
වියදම් කරනවා.  

ඉතිහාසෙය්දී සහල්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත වුණු රටක් ෙම්ක. 
නමුත්, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් -2014දී- ෙම් රටට විශාලතම 
සහල් ෙතොගය ආනයනය කළා. ඒ නිසා 2015 වන ෙකොට ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදනය කළ සහල්වලට කර ගන්න ෙදයක් නැතිව වී 
ෙගොවියා අමාරුෙව් වැටුණා. අපි දන්නවා අස්වැන්න තැන්පත් 
කරන්න අපට තැනක් නැහැ. ගබඩා පහසුකම් නැහැ. අන්තිමට 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වී ගබඩා කරන්න සිද්ධ වුණා. අපට 
පරිෙභෝජනය කරලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් වී ඵලදාවක් තිබුණා. 
එවන් අවස්ථාවක තමයි ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 600ක්ද ෙකොෙහද  වී 
ෙගන්නුෙව්. නමුත්, අන්තිමට ඒ වී ටිකට ෙමොකක්ද කෙළේ? රජය 
විශාල මුදලකට වී මිලදී අරෙගන සත්ව ආහාරවලට 
කුණුෙකොල්ෙලට දීලා දානවා. එෙහම නැත්නම් බියර් හදන්න ෙහෝ 
කුණුෙකොල්ෙලට විකුණනවා. නමුත්, පිටි සෑදීමට අවශ  කරන 
ඉරිඟු සහ තිරිඟු ආනයනය කරන්න වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 
5,212ක් අපි වියදම් කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, ඉරිඟු සහ තිරිඟු 
ආනයනය කරන්න අපි දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 14ක් වියදම් 
කරනවා. නමුත්, පර්ෙය්ෂණ තුළින් ඉරිඟු පිටිවලට සමාන පිටි 
වර්ගයක් සහල් පිටිවලින් අපට නිර්මාණය කර ගන්න බැරිද? ඒ 
සඳහා අවශ  තාක්ෂණය අපට නැද්ද? තිරිඟු පිටිවලින් එන 
powder එක, නැත්නම් පාන් පිටිවලට සමාන පිටි වර්ගයක් 
ලැෙබන වී වර්ගයක්  පර්ෙය්ෂණ කරලා අපට හඳුන්වා ෙදන්න 

බැරිද? ෙම් වාෙග් පශ්න අපට තිෙබනවා. මට හිෙතනවා 
තාක්ෂණය අතින් අපි පසු බෑමට ලක්වී සිටින බව. ෙවනත් රටවල් 
තමුන්ෙග් ෙද් රැක ගන්න, තමුන්ෙග් ෙද් දියුණු කර ගන්න 
තාක්ෂණය අතින් ෙව්ගෙයන් ඉහළට ගිහින් තිෙබනවා. නමුත්, අපි 
තාක්ෂණය පැත්ෙතන් ඉහළට ගිෙය් නැහැ. ඒ නිසා අපි පහළට 
වැටුණා කියලා මා හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දිනක ගරු 
අගාමාත තුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී රට ගැන සඳහන් ගීතයක 
ෙකොටසක් සඳහන් කළා. දීපිකා පියදර්ශනී මහත්මිය සහ ආනන්ද 
වීරසිරි මහතා ගායනා කළ "ආජු තපර ලාහිලා - පීජු තපර ලාහිලා" 
ගීතය මතක් කර දුන්නා. මමත් ඒක කියනවා:  

 
"විදු නැණෙයන් අභි ෙසස් ලබමින්ෙන් 
සඳ මතුපිට පියවර එසෙවන්ෙන් 
අප පමණද එක තැන කැරෙකන්ෙන් 
අප තනිකර ෙලෝකය දිව යන්ෙන්" 

ඊළඟ පද ෙමෙසේයි: 
"අෙප් හදට සතුටක් මුසු ෙව් නම් 
අෙප් දුකට සුසුමක් මතු ෙව් නම් 
අෙප් හිතට දිරියක් ලැබ ෙද් නම් 
එදා අපට අපරමඟ සූදානම්" 

ඒ කියන්ෙන්, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ශී ලංකා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව ශක්තිමත් කරලා, පර්ෙය්ෂණ තුළින් රට ෙවනස් 
කරන්න. එය කළ හැකියි කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා. 
රෙට් ජනතාවට ෙපරමඟ සූදානම් කරන්න ෙම් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය ඉවහල් කර ගන්න පුළුවන් ෙලස ශක්තිමත් 
ආයතනයක් කරන්න තමයි ගරු අමාත තුමා උත්සාහ අරෙගන 
අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 

අෙප් රෙට් කරන පර්ෙය්ෂණ තුළින් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
ඉහළ නංවන්නට පුළුවන්ය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් පර්ෙය්ෂණ තුළින් රට වැසියාෙග් ආර්ථික ශක්තිය 
ඉහළ නංවන්නත් අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි දැඩි ෙලස 
විශ්වාස කරනවා. ඒ එක්කම නව රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව තුළින් 
ෙම් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ශක්තිමත් කර විවිධ පර්ෙය්ෂණ සඳහා 
රට තුළ ඉඩ පස්ථා ඇති ෙකරුවාම ෙම් රට උගතුන්ෙග් 
පාරාදීසයක් කරන්නට අපට පුළුවන්ය කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. ඒ මඟින් රට හැර ගිය උගතුන් නැවතත් ෙම් රටට 
ෙගන්වා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. 

රැකියා දශ ලක්ෂයක් බිහි කිරීෙම් වැඩසටහනටත් ෙම් 
ආයතනයට අත්වැලක් ෙවලා උගතුන් රටට ආවාම ඒ ආශිතව 
රැකියා නිර්මාණය වන අවකාශයක් බිහි ෙවයි කියලා අපි දැඩි 
ෙලස විශ්වාස කරනවා. රට තුළ මහා ෙපරළියක් ඇති කළ හැකි ශී  
ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව ශක්තිමත් කිරීමට, අර්ථවත් 
කිරීමට පියවර ගැනීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම අගාමාත  ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, අෙප් අමාත  ගරු සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත මැතිතුමාටත්, රාජ  අමාත  ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාටත් ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය 
පුද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 
සභාව ශක්තිමත් කළ පමණින්ම අෙප් අරමුණ ඉටු වීමක් නම් සිදු 
වන්ෙන් නැහැ. අපට කරන්න ෙගොඩක් වැඩ තිෙබනවා. 
වර්තමානෙය් විද ාඥයින් පර්ෙය්ෂණ කරන්ෙන් ෙම් රෙට් පශ්න 
ගැන ෙනොව ජාත න්තර පශ්න ගැන කියලා අපි දන්නවා. බරපතළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජාත න්තර පශ්න ගැන තමයි ඔවුන් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒවා 
කරන්න අෙප් රටට වඩා ෙවනත් රටවල ෙහොඳ පහසුකම් සහිත 
විද ාගාර, පහසුකම් සහිත ස්ථාන තිෙබනවා. ඒවා ඒ ෙගොල්ලන් 
කරයි. අන්තිමට බැලුවාම ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපි ඒවාට එකතු වන 
එකයි. නමුත්, අපි අෙප් රටට වාසියක් වන විධියට, රෙට් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පුළුවන් වන විධියට, රෙටන් 
විෙද්ශ විනිමය ගලා යෑම නවත්වන්න පුළුවන් වන විධියට 
පර්ෙය්ෂණ කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ සඳහා විෙශේෂ උනන්දුවක් 
ෙයොමු කරන්න පුළුවන් නම්, ඉතාමත් වැඩදායී වනවා කියලායි මම 
හිතන්ෙන්.  

ෙම් මහා පර්ෙය්ෂණ කරපු උදවිය ලංකාෙව් ඉන්ෙන්ත් නැහැ. 
ඒ පර්ෙය්ෂකයින්, ඒ විද ාඥයන් සමහර විට පවුල් පිටින්ම රට හැර 
දාලා ෙවන රටකට ගිහිල්ලා ටික කාලයකින් ඒ රෙට් 
පුරවැසිභාවයත් ගන්නවා. අන්තිමට බැලුවාම ඒ අය රටත් දාලා 
ගිහිල්ලා. නමුත්, ෙම් පර්ෙය්ෂණවලට වියදම් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් 
අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. වර්තමානය බැලුවාම ෙම් රෙට් 
ආදායෙමන් සියයට 80ක් සඳහා අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු තමයි බදු 
වශෙයන් තමුන්ෙග් ෙකොටස ෙගවන්ෙන්. මුදල් තිෙබන අය එෙහම 
නැත්නම් රාජ  ආදායම ෙම්කට එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 
20යි. 

ඒ කාලෙය් රුපියල් ෙකෝටි අටක ඇට ෙබදුවා. එකක්වත් පැළ 
වුෙණ් නැහැ. අන්න ඒ වාෙග් ෙම් රෙට් සල්ලි නාස්ති වන්න 
ෙදන්ෙන් නැතිව හැම ශතයක්ම පෙයෝජනයට ගත හැකි 
ආකාරෙයන් රෙට් සංවර්ධනයක් ඇතිවන ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් සංවර්ධනය පිළිබඳව කථා කරන්න 
ඉස්ෙසල්ලා අෙප් රට ශක්තිමත් කිරීමට අපි පියවර ගත යුතු 
වනවා. ඒ නිසා අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමටත්, රෙට් 
ජීවන තත්ත්වය උසස් කර ගැනීමටත් ෙම් පර්ෙය්ෂණයන් සෘජුව 
දායක වන්ෙන් නම් වඩා වැදගත් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් උගතුන් ආචාර්ය 
උපාධිය ගන්නෙකොට නැත්නම් මහාචාර්ය උපාධිය ගන්නෙකොට 
විවිධ පර්ෙය්ෂණ කරනවා. ෙම් පර්ෙය්ෂණ හුඟක් වටිනවා කියලා 
අපි දන්නවා. සමහර විට ෙම්වාට රජෙය් මුදල් වියදම් කරලා 
තිෙබන්නත් පුළුවන්, රජෙය් මුදල් වියදම් ෙනොවී තිෙබන්නත් 
පුළුවන්. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් පර්ෙය්ෂණවලට රෙට් මුදල් වියදම් 
කරලා තිෙබනවා. නමුත්, ඒවා ෙගොඩක් ෙවලාවට තිෙබන්ෙන් ඒ 
ආයතනවල කබඩ් ඇ තුෙළේ වසා දමායි. ඒවා එළියට එන්ෙන් 
නැහැ. ඒ උපාධිය ගත්තත් එක්කම ඒ උපාධි සහතිකය කබඩ් එකට 
දමා lock කරනවා. ඒවා එළියට එන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
වන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් කියනවා, ඒවා කියාත්මක 
වීෙම්දී ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා 
යාන්තණයක් ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් හැෙදන්න ඕනෑය 
කියලා. ඒක අපට ඇති විශාල අඩුවක්. අපට පශ්න තිෙබනවා. 
ජනතාව පශ්නවලින් ෙපෙළනවා. රෙට් ආර්ථිකය පශ්නවලින් 
ෙපෙළනවා. රෙට් විෙද්ශ විනිමය පශ්නයක් තිෙබනවා. 
පර්ෙය්ෂකෙයෝ ඒ සඳහා ෙහොඳ පර්ෙය්ෂණ කරලා පතිඵල 
ගන්නවා. නමුත්, පතිඵලය එක පැත්තක, පශ්නය තව පැත්තක. 
ඔය ෙදක අතර විශාල පරතරයක් තිෙබන නිසා ෙම් පතිඵලවලින් 
රටට වැඩදායී ෙද් සිද්ධ වනවා අඩුයි කියන එක විෙශේෂෙයන්ම අපි 
දකින ෙදයක්.  

ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව පර්ෙය්ෂණවලටම සීමා 
වන්ෙන් නැතිව එම පර්ෙය්ෂණවල පතිඵල රෙට් ජනතාවට ගලා 
යෑෙම් වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය කළ යුතු වනවා. ඒවා 

පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීමට කිසියම් කමෙව්දයක් නිර්මාණය 
කළ යුතු වනවා. නැත්නම් පර්ෙය්ෂණය කබඩ් එක ඇතුෙළේම 
තිෙය්වි. ඒවා ගැන ජනතාව දන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම අත් දැකීම් 
අපිට ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය අපි නිර්මාණය කරන්න 
ෙවනවා. සරලව කියනවා නම් මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙගොවියාෙග් පශ්නය ෙගොවි බිෙම් සිට පර්ෙය්ෂකයා තුළට යන 
කමයකුත්, පර්ෙය්ෂකයා කරන පතිඵලය, පර්ෙය්ෂකයාෙග් සිට 
ෙගොවි බිමට එන විධියකුත් නිර්මාණය කළ යුතු ෙවනවා. 
නිෂ්පාදකයාෙග් පශ්නය වැඩ බිෙම් සිට පර්ෙය්ෂකයාට ගලා යන 
කමෙව්දයකුත්, පර්ෙය්ෂණෙය් පතිඵලය නැවතත් වැඩ බිමට ගලා 
එන කමයකුත් අපි නිර්මාණය කළ යුතු ෙවනවා. ෛවද වරයාෙග් 
ගැටලුවත් එෙසේමයි. ෛවද වරයාෙග් ගැටලුව පර්ෙය්ෂකයා තුළට 
යනවා වාෙග්ම පර්ෙය්ෂකයා කරපු  ෙසොයා ගැනීම ෙරෝගියා දක්වා 
ගලා ඒෙම් කමෙව්දයක් අපි නිර්මාණය කළ යුතු ෙවනවා. ඒ නිසා 
මම විෙශේෂෙයන් කියනවා, ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
පර්ෙය්ෂණයට ලබා ෙදන තැන වාෙග්ම වැදගත් තැනක් එහි 
පතිඵල අදාළ පුද්ගලයන්ට සහ රෙට් ජනතාවට ගලා එන 
කමෙව්දයක් නිර්මාණය කිරීමත් විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් ෙවනවා 
කියලා. ඒ සඳහා පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු ෙවනවා.  

ෙමවැනි කමෙව්දයක් ෙනොමැති වීම නිසා අද ෙම් රෙට් වටිනා 
පර්ෙය්ෂණ ජනතාවට දැෙනන්ෙන් නැති, පතිඵල ලැෙබන්ෙන් 
නැති අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා.  

එම නිසාම ෙබොෙහෝ පර්ෙය්ෂණවල පතිඵල උපන් තැනම මිය 
යන බව අපි දැකලා තිෙබනවා.  මම විෙශේෂෙයන්ම කිව යුතු 
ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙබොෙහෝ දියුණු වූණු රටවලට ගිහින් 
බැලුවාම ඒ රටවල එම පර්ෙය්ෂණය කරන්ෙන් -විශ්වවිද ාලෙය් 
ශිෂ යා ෙවන්න පුළුවන්; ආචාර්ය උපාධිය ගන්න පුද්ගලයා 
ෙවන්න පුළුවන්; විද ාඥයා ෙවන්න පුළුවන් ෙබොෙහෝ විට ඒ 
පර්ෙය්ෂණ කරන්ෙන්.- අදාළ ෙපෞද්ගලික සමාගම් හා ඒකාබද්ධ 
ෙවලායි. ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන පශ්නය, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ව ාපාරික පශ්නය, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නිෂ්පාදන පශ්නය සඳහා 
තමයි පර්ෙය්ෂණ ෙවන්ෙන්. ෙබොෙහෝ විට පර්ෙය්ෂකයාට මුදල් 
ෙගවන්ෙන්ත් ඒ ෙවළඳ ආයතනෙයන් ෙවන්න පුළුවන්. නැත්නම් 
නිෂ්පාදකයා ෙවන්න පුළුවන්. අන්න ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි විශ්වවිද ාල තුළ හදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අවසාන වශෙයන් කියනවා නම් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
ආයුර්ෙව්ද විශ්වවිද ාලය තිෙබනවා. අෙප් රෙට් රියදුරන් රාතිෙය්දී 
වාහන පදවන විට  නින්ද යනවාට බුලත් විටක් සපමින් වාහන 
පදවන්න පුරුදු ෙවලා සිටින බව අපි දන්නවා. රාතිෙය්දී රියදුරාට 
නිදිමත එනෙකොට එයා ළඟ තිෙයන කෙඩ්කින් බුලත් විටක් 
අරෙගන එය කෙට් දමාෙගන සපමින් තමයි වාහනය පදවන්ෙන්. 
ෙමොකද, බුලත් විට කෙට් තිෙබද්දී රියදුරාට නින්ද යන්ෙන් නැහැ. 
අපට ෙම් බුලත් විටවල තිෙබන සාරය එකතු කරලා chewing 
gum එකක් හදන්න බැරි ඇයි? නමුත් අපි තවමත් එතැනට 
ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වාෙග් තැනකට අපි ආෙවොත් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? එතෙකොට අෙප් බුලත් වගාව දියුණු ෙවයි. පුවක්  වගාව 
දියුණු ෙවයි. විවිධ රැකියා හම්බ ෙවයි. ඇයි අපට ඒ තැනට යන්න 
බැරි? ෙම්ක වටිනා ෙදයක් ෙන්. මම හිතන විධියට අපි ෙම් වාෙග් 
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම  මහතා] 
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පර්ෙය්ෂණවල මහා ඉහළට යන්න ඕනෑ නැහැ. අෙප් රටට, අෙප් 
ෙපොෙළොවට ගැළෙපන විධියට, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙවනස් 
කරන්න පුළුවන් විධියට, අෙප් රෙට් ජන ජීවිතය ෙවනස් කරන්න 
පුළුවන් විධියට, අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය අෙප් රට තුළ රඳවා 
ගන්න පුළුවන් විධියට, පර්ෙය්ෂණවලට වැඩි තැනක් ලබා 
ෙදන්ෙන් නම් අද අපි සම්මත කරන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත රටට 
වඩාත් අර්ථවත් ෙවනවා කියලා මා විශ්වාස කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

ඊට ෙපර, මූලාසනය සඳහා ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
[අ.භා. 3.33] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙලෝකෙය් තිෙබන කුඩා 

දුපතක ඉන්න මිනිස්සු.  අද අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග් හිෙත් දුපත් 
මානසිකත්වයක් තිෙබනවාද කියලා මට ෙවලාවකට සැකයකුත් 
ඇති ෙවනවා. මම එෙහම කියන්ෙන්, අද ෙලෝකෙය් අෙනකුත් 
රටවල් කරලා තිෙබන විවිධ නිර්මාණ නැත්නම්, පර්ෙය්ෂණ එක්ක 
ගැළපීම සඳහාවත් අපි කියා කරන්ෙන් නැහැ. අපි තවමත් ඉන්න 
කැමති අෙප් සීමාවල් වහෙගනයි.  ඒ සීමාවල් ඇතුළත අෙප් දැනුම 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉහළම දැනුම කියලා හිතාෙගන ඒ ෙවනුෙවන් 
ඉදිරියට යන්න, කිසි ෙදයක් ගැන කල්පනා ෙනොකර ඉන්න 
පරිසරයක් අපට විවෘත ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාව හැම අංශයකින්ම කුඩායි. ඉඩම් 
අංශෙයන් කුඩායි. ස්වභාවික සම්පත් අතින් කුඩායි. සමහර විට 
දැනුම අතින් කුඩායි. අත් දැකීම් අතින් කුඩායි. ඒ වාෙග්ම අපි 

ෙමොනවා කළත්, ෙකොච්චර කථා ෙකරුවත්, ෙලෝකෙය් ඉදිරිෙපෙළේ 
රටවල් එක්ක ෙනොෙවයි, අඩු ගණෙන් ආසියාෙව් සමහර රටවල් 
එක්කවත් අපි ඉදිරියට ගමන් කිරීමක් මට නම් ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අද අපි එක්තරා විධියක මධ  ආදායම් හිරවීමක 
රැදිලා ඉන්නවා. අපි  මධ  ආදායම් මට්ටමට ගියා වුණත්, මධ  
ආදායම් මට්ටමක අපි හිරෙවලා ඉන්නවා කියලා මට හිෙතනවා.  

එෙහම නම් අපි ෙකොෙහොමද, මධ  ආදායම් තලෙයන් ඉහළට 
ගිහිල්ලා ෙලෝකෙය් දියුණු රටක් බවට පරිවර්තනය ෙවන්ෙන්; අඩු 
වශෙයන් ඉහළ ආදායම් සහිත රටක් බවට පත් ෙවන්ෙන්? ෙම් 
කියන තර්කය සම්පූර්ණෙයන්ම අදාළ වන්ෙන් අද ෙම් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන පනත් ෙකටුම්පතත් එක්කයි. ෙලෝකෙය් කිසිම 
රටක් දියුණු ෙවලා නැහැ, පර්ෙය්ෂණ සහ නෙවෝත්පාදන සිදු 
කරන්ෙන් නැතුව. සමහර රටවල් විශාල කාර්මික නිෂ්පාදන සිදු 
කරනවා. එක පැත්තකින් ඒ රටවල් ධනවත්, ඒ වාෙග්ම කාර්මික 
නිෂ්පාදන සඳහා, නව නිෂ්පාදන සඳහා ඔවුන් විශාල වශෙයන් 
වියදම් කරනවා. අඩු ගණෙන් අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයවත් 
කාර්මීකරණය කිරීම සඳහා අපි පියවරක් අරෙගන තිෙබනවාද 
කියලා මට ෙවලාවකට හිෙතනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් ෙමොකද, 
සාම්පදායික තලෙයන් ඉහළට යන්න අෙප් තිෙබන ෙනොකැමැත්ත 
නිසාද, එෙහම නැත්නම් අපි පර්ෙය්ෂණ සඳහා වියදම් ෙනොකරන 
නිසාද, එෙහම නැත්නම් ඒ පිළිබඳ කමෙව්ද අප සතුව නැති නිසාද 
කියලා අද අපි කවුරුත් කථා කරනවා.  

අද අපි ෙකොයි පැත්ෙත් සිටියත් ෙම් රට ෙම් තිෙබන 
තත්ත්වයට වඩා ඉහළට ෙගන යන්න ඕනෑ නම්, අපට ආදායම් 
අවශ  ෙවනවා. ආදායම් අවශ  නම් අපි අපනයනය සඳහා 
කියාමාර්ග ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ෙවන කිසිම ෙලසකින් 
අපට ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැහැ. අපි අපනයනය සඳහා කියා 
මාර්ග ෙනොගන්නා තාක්කල් අපට කවදාවත් ෙම් මට්ටෙමන් 
ඉහළට යන්න බැහැ. මට ෙපෙනන හැටියට අපි තවමත් ඉන්ෙන් 
පාථමික අපනයනය සිදු කරන රටක් හැටියටයි. ෙත් අපනයනය 
කළත්, ෙපොල් අපනයනය කළත්, ඒ ආශිත නිෂ්පාදන අපනයනය 
කළත්, රබර් අපනයනය කළත් පාථමික නිෂ්පාදන හැටියට තමයි 
යවන්ෙන්. පසු ගිය දශක පහ, හය තුළ ඊට එහා ඒ ෙද්වල් දියුණු 
කරන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණා කියලා මම විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට පධන ෙහේතු තමයි අෙප් පර්ෙය්ෂණ 
හිඟකම, නෙවෝත්පාදන සඳහා කියා මාර්ග ෙනොගැනීම සහ ඒවා 
පාෙයෝගික වශෙයන් ෙයොදා ගැනීමට අෙප් තිෙබන අසමත්කම.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි යම් යම් අංශවලින් පගතියක් ලැබුවා. 
විෙශේෂෙයන්ම කුඹුරු ෙගොවිතැෙන් ෙයෙදන අය අද ෙවනදාට වඩා 
යන්ත පාවිච්චි කරනවා. නමුත් අපි ඊට එහාට යන්න ඕනෑ. 
අක්කරයක ෙදකක, නැත්නම් වී ලාස ් 20ක, 30ක කුඹුරු 
කැබැල්ලක් හැරුණු විට ඊට වඩා ෙලොකු කුඹුරු තිෙබන පිරිස් ඉතා 
අඩුයි. යායක් ගත්ෙතොත් ඒ යාෙය් කුඹුරු හිමියන් පනහක්, සියයක් 
නැත්නම් ෙදසියයක්, තුන්සියයක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැති නිසා අනිවාර්යෙයන්ම අ  ෙප් 
අස්වැන්න අඩුයි. ඉන්දියාෙව් අස්වැන්න සහ ලංකාෙව් අස්වැන්න 
අතර පරතරය බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, අෙප් නිෂ්පාදන වියදම 
ඉතා වැඩියි කියන එක. අපි  වැව්වත්, මිරිස් පැළයක් වැව්වත්, වී 
වගා කළත්, ෙමොනවා කළත් අෙප් නිෂ්පාදන වියදම ඉතාම 
අධිකයි. අපට ෙකොෙහොමවත් පිට රටත් එක්ක තරග කරන්න 
බැහැ. පිට රටත් එක්ක තරග කරන්න බැරි නම්, අපි ඒක 
නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

මට කලින් කථා කළ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් සියලු 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන එකට එකතු කරන තැනක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා අපි කළ යුතු වන්ෙන් ඒකයි. ඒවා 
දැන් අමාත ාංශ ගණනාවකට ෙබදිලායි තිෙබන්ෙන්. මම හිතන 
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විධියට අමාත ාංශ දහයකට, පහෙළොවකට ෙබදිලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙකොච්චර කථා කළත් ඒවා තවම එතැනමයි තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා අද ෙමොකක් හරි ෙදයක් ෙසොයා ගත්තත්, යම් කිසි 
නිර්මාණයක් කළත්, ඒක පිට රටට විකුණන තැනට තමයි අපි 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒවා ෙද්ශීය 
වශෙයන් ෙයොදා ගන්නා තැනකට අපි ඇවිල්ලා නැහැ.  

ෙදවන කාරණය වන්ෙන් අපි රටක් හැටියට ෙම් පර්ෙය්ෂණ 
සඳහා ෙකොපමණ වියදම් කරනවාද කියන එකයි. මම හිතන 
විධියට ජාතික ආදායෙමන් සියයට 0.1කට වඩා අඩුෙවන් තමයි ඒ 
සඳහා අපි වියදම් කරන්ෙන්. අපි ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් නෙවෝත්පාදන 
සහ පර්ෙය්ෂණ, Research and Development - R&D, කියන 
පධාන කාරණාව ෙවනුෙවන් අෙප් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 
1.5කට ෙහෝ සියයට 1කටවත් ආසන්න පමාණයක් ෙවන් කිරීම 
ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව පනතක් සම්මත කර ගත්තා 
කියලා ඒෙකන් කවදාවත් අපට සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා මම නම් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

අෙනක් පර්ෙය්ෂණ ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වීෙම් ජාලයක් 
නිර්මාණය කරන්ෙන් නැතුව විද ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත වරයාට වැඩ කරන්නත් බැහැ. ෙමොකද, ඒ අය ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට කියන ෙද් අහන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි කමයක් ඇති 
කිරීෙම් කමෙව්දයක් පිළිබඳව අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා අපි විශාල මහන්සියක් ගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

යම් කිසි භාණ්ඩයක් ගැන අෙප් තිෙබන "Research and 
Development" කියන ෙකොටස හරි අඩුයි. අපි ඒක කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම්ක සිද්ධ ෙවන්ෙන්, ඇඟලුම් 
කර්මාන්තෙය් පමණයි. ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය් සෑෙහන දුරට ඒක 
ෙකෙරනවා. නමුත් අෙනක් කිසිම තැනක ඒක සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, සාමාන ෙයන් අපට ආසන්නතම රටවල් 
සමඟ බැලුවත් අප තවම ඉන්ෙන් අවුරුදු දහයක් නැත්නම් 
පහෙළොවක් පිටුපසින්. ඒ නිසා ෙම්ක කරන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවාද කියා මට හිෙතනවා. අපි මධ  ආදායම් රටකින් ඉහළට 
යන්න නම් සම්පූර්ණෙයන්ම පුළුල් ෙවනසකට අප පාත විය යුතුයි. 
පුළුල් ෙවනසකට පාත කරන්ෙන් නැතුව අපිට ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න බැහැ.  

අෙප් රෙට් පවතින තාක්ෂණය ඉතාම අඩුයි. ඉතා කුඩා 
තාක්ෂණ පෙව්ශයක අපි ඉන්ෙන්. ඒ තාක්ෂණ පෙව්ශෙයන් 
ඔබ්බට යන්ෙන් නැතුව අපට කවදාවත් රෙට් ෙවනස්කමක් 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මම නම් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අපි ෙවනත් රටවල් අරෙගන බලමු. සිංගප්පූරුව එෙහම 
නැත්නම් දකුණු ෙකොරියාව වාෙග් රටවල් ගත්ෙතොත්, ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙලොකු පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. විශාල 
පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒ පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම් මගින් 
පුළුවන් තරම් දුරට නව නිෂ්පාදන, නිර්මාණ ඇති කරන්න ඔවුන්ට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ඒ නිර්මාණ රෙට් පාවිච්චි කරන කණ්ඩායමකුත් 
ඉන්නවා. අපි හැම ෙව්ලාෙව්ම කථා කරන ධනපති පන්තිෙය් 
රටවල් කියා කරන්ෙන්, ඒ පර්ෙය්ෂණ පාවිච්චි කරලා ඒවාෙයන් 
නිෂ්පාදන සකස් කරලා පිට රටට ෙගන යන්නයි. අෙප් රෙට් 
කරන්ෙන් අපි යම් කිසි ෙදයක් ෙසොයා ගත්ෙතොත්, ඒක, ඒ 
කියන්ෙන් ෙසොයා ගත්ත ෙදය,  පිට රටට විකුණන එකයි. නමුත් ඒ 
රටවල් එෙහම ෙනොෙවයි. ඒ රටවල ධනපති පන්තිය එෙහම 
නැත්නම් නිෂ්පාදන පන්තිය සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා, ඒවා 
අරෙගන ෙලෝකෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළ තරණය කරන්න. 

"සැම්සුන්" වාෙග් ආයතන ෙලෝකෙය් තිෙබන දියුණුම 
තාක්ෂණය සහිත ආයතන බවට පත් ෙවන්ෙන්, සිංගප්පූරුව සහ 

දකුණු ෙකොරියාව වාෙග් රාජ වල ආෙයෝජනය කරන නිසායි. ඒ 
නිසා රාජ  ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැතුව කවදාවත් ෙම් 
"Research and Development" කියන section එක හදන්න 
බැහැ. ආණ්ඩුව ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කළ යුතුයි.  

අපි මන්තීවරුන් විධියට  දිගටම අය වැය ගණනාවකට සහභාගි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කිසිම අය වැයකදී ෙම් කාර්යය ෙවනුෙවන් 
නිශ්චිත මුදලක් ෙවන් කරන වකවානුවක් මා දැකලා නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම සඳහා අද අපි  කියා කරන්න 
ඕනෑ. සාමාන ෙයන් ඒ රටවල ෙම් ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2ක් -විශාල පමාණයක්- වියදම් 
කරනවා.  ඒ සියයට 2 වියදම් කරන නිසා තමයි, ඒ රටවල් දියුණු 
තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. සිංගප්පූරුවට සහ දකුණු 
ෙකොරියාවට තිෙබන්ෙන් අවුරුදු විස්සක නැත්නම් විසිපහක 
ඉතිහාසයක්. ඒ කාලය තුළ ඔවුන්ට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, 
ෙලෝකෙය් දියුණුම රටවල් බවට පත් ෙවන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. අපි 
එෙහම අපනයනය කරන්ෙන් නැත්නම් ෙම් ලබා දී තිෙබන 
දැවැන්ත යටිතල පහසුකම් පවත්වා ෙගන යෑෙම් අසීරුවටත් ඊළඟ 
වසර දහෙය්දී අප මුහුණ ෙදනවා. ඊළඟ වසර දහෙය්දී අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම එයට මුහුණ ෙදනවා. ෙමොකද, අපි සෑෙහන 
පමණ යටිතල පහසුකම් ලබා දී තිෙබනවා. ණය ෙවලා ෙහෝ  ණය 
ෙනොවී ෙහෝ ඒවා කර තිෙබනවා. ඒවා පවත්වා ෙගන යෑමටත් අපිට 
ආදායම් අවශ යි. ඒ ආදායම් සාමාන  ජනයාට ෙබදී යා යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ ෙදය ෙනොකර ඉන්නෙකොටත් ෙවන්ෙන්, ඒ යටිතල 
පහසුකම් පවත්වා ෙගන යාෙම් අසීරුවට අපි ඊළඟ වසර දහය තුළ 
මුහුණ ෙදන එකයි. ඒ බව අප තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා 
මතක තබා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් කාරණා සියල්ලම එකතු 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් සිදු කර ෙගන 
යනවා.  

අපි බිතාන ය ගනිමු. බිතාන ය  වාෙන් කර්මාන්තෙයන්, 
එෙහම නැත්නම් steel manufacturing process එෙකන් 
ෙලෝකෙය් ඉහළම තාක්ෂණය අත්කර ෙගන ඉන්නවා. ඒ 
ෙගොල්ලන් ඒක කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඒ ෙගොල්ලන් එය වාෙන් 
කර්මාන්තය යනුෙවන් හඳුන්වන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් 
වාෙන්වලට “Sheffield” කියායි කියන්ෙන්. Sheffield advanced 
manufacturing facility එකක්, University of Sheffield එෙක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙබොෙහෝ පර්ෙය්ෂණ එකතු කර ෙගන ඒ 
industry එකට ඕනෑ කරන නිර්මාණ ගණනාවක් කරලා, ඒක 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉහළ ෙපෙළේ භාණ්ඩයක් බවට ඔවුන් පත් 
කරලා තිෙබනවා. 

ෙම් ෙවනස්කම පිළිබඳව ෙත්රුම් කරනවා නම් මට තව 
ෙබොෙහෝ ෙද් ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා. නමුත් කාලය අවසන් 
නිසා මෙග් කථාව මා අවසන් කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් අපි රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, අපි රජයට 
බලපෑම් කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම ඊළඟ අය වැෙයන් ෙහෝ ෙම් 
R&D ෙවනුෙවන් අවශ  පහසුකම් සලසන්න විශාල මුදලක් ෙවන් 
කරන්න කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.45] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இப்பாரா மன்றத்தில் இலங்ைக  ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ 
பற்றி ற்ேபாக்கான சிந்தைனேயா , ைள 
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ேவைலெசய்யக்கூ ய விதத்தில் ஒ  சட்ட லத்ைதச் 
சமர்ப்பித்த ெகளரவ அைமச்சர் சுசில் பிேரமஜயந்த 
அவர்க க்கும் அவ ைடய பிரதி அைமச்சர் அவர்க க்கும் 

த ல் நன்றிையக் கூறிக்ெகாண் , இவ்விடயம் பற்றி என  
க த் க்கைள ன்ைவக்கலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். 
இன்  அபிவி த்தியைடந்த நா கைளப் பார்க்கின்றேபா , 
அந்த நா கள் அறிவியைல தங்க ைடய ைககளில் 
எ த் க்ெகாண் ப்பைதக் காணலாம். அத் டன், அைவ 
ெதாழில் ட்பத்ைத ம் ைககளில் எ த் க்ெகாண்  
அபிவி த்தியைடந்தி க்கின்றன. இரண்டாம் உலக மகா 

த்தத்தின்ேபா  அ க்குண் கள் சப்பட்  
நிர் லமாக்கப்பட்ட யப்பான் ேதசம், இன்   ேமற்குலேகா  
ேபாட் ேபாடக்கூ ய விதத்தில் எ ந்  ஆசியாவிேல 
தைலநிமிர்ந்  நிற்கின்ற  என்றால், அ  அறிவியல் 

லமாக ம் ெதாழில் ட்பம் லமாக ம் ஏற்ப த்தப்பட்ட 
சாதைன என்பைத எவ ம் ம க்கேவா, மைறக்கேவா 

யா . அந்த வைகயில், அறிவியைல ம் 
ெதாழில் ட்பத்ைத ம் அரவைணத் க்ெகாண்டவர்கள் 
உலகத்தில் ெபா ளாதாரத்தி ம் மனிதவள அபிவி த்தியி ம் 
உயர்ந்  நிற்கின்றார்கள்; மற்ைறய நா க க்கு 
எ த் க்காட்டாக இ க்கின்றார்கள். இன்  ேமற்குலக 
நா கள் அறிவியைல ம் ெதாழில் ட்பத்ைத ம் பயன்ப த்தி 
அபிவி த்தியைடந்த நா களாக இ ந் ெகாண் , மற்ைறய 
நா க க்கு வழிகாட்டக்கூ யதாக ம் அவற்ைறத் தம்பக்கம் 
ஈர்க்கக்கூ யதாக ம் மாறியி க்கின்றன. ஆனால், 
கீைழத்ேதய நா கள் அறிவியல், ெதாழில் ட்பம் 
என்பவற்ைறக் ைகக க்குள் எ ப்பதற்குப் பதிலாக, மதத்ைதக் 
ைகயில் எ த் க்ெகாண் க்கின்றன. மதத்தின்மீ  
அபாிமிதமான அக்கைறையச் ெச த்தியி க்கின்றன. மதம் 
எங்க க்குத் ேதைவதான்; அ  எம  கலாசாரத் க்கு 
ேவண் ம்; எங்கள  ஒ க்க வி மியங்கைள 
ெவளிப்ப த் வதற்கு ேவண் ம். ஆனால், எதைன ம் 
அள க்கு அதிகமாகப் பயன்ப த் கின்றேபா , அ  
அழிைவத் தந் வி ம். இன்  உலகத்ைத எ த் ப் பா ங்கள்! 
மதத்தின்மீ  அள க்கு அதிகமான பற் தைலக் ெகாண்ட பல 
நா களில் அழி கள் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. "Too 
much of anything is good for nothing" என்  கூ வார்கள். 
அள க்கு மிச்சமாக -  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයකු ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමියෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் ) 
(The Hon. P. Harrison ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ශියානි විෙජ්විකම 

මන්තීතුමිය දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair 
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நாங்கள் அள க்கு மீதமாக எைத ம் ைககளிேல 

எ த் க்ெகாள் ம்ேபா  அ  ஆக்கத்ைதத் த வைதவிட 
அழிைவத்தான் தந்தி க்கின்ற  என்பதற்குப் பல நா கள் 
உதாரணங்களாக இ க்கின்றன. இன்  மத்திய கிழக்கு 
நா களில் மதத்தின்மீ  அள க்கு அதிகமாகக் ெகாண் ந்த  
ஈ பா , அறிவிய ன ம் ெதாழில் ட்பத்தின ம் 
தன்ைமையக் குைறத் விட் ள்ள . மதத்தின் மீ ள்ள 
அபாிமிதமான பற் தல் அங்ேக அழி கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகாண் ப்பைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
எம  நாட் ம் கடந்த காலத்தில் மதம் 
பயன்ப த்தப்பட் க்கின்ற . மதம் என்ப  அரசிய க்கு 
அப்பால் இ க்க ேவண் ம்; அதாவ  அரசியைல 
வழிப்ப த் வதாக இ க்க ேவண் ம்; அரசிய க்கு ஒ  நல்ல 
பாைதைய வழிவகுத் க் ெகா ப்பதாக இ க்க ேவண் ம். 
மதமான  அரசிய க்குள் வந்தால், அ  அந்த நாட் ன் 
அபிவி த்திக்குத் தைடேபாட் , இனங்க க்கிைடயிேல 
ேபாட் கள், சல்கள், ரண்பா கள் என்பவற்ைற 
உ வாக்கிவி ம்.   

இன்ைறய நிைலயில் எங்க ைடய ெகளரவ அைமச்சர் 
சுசில் பிேரமஜயந்த அவர்கள் அறிவியல் ர்வமாகச் சிந்தித்  

ைளக்கு ேவைல ெகா க்கக்கூ ய வைகயில் ஒ  நல்ல 
சட்ட லத்ைத இந்தச் சைபயில் ெகாண்  வந்தி க்கின்றார் 
என்றால் அதைன எம்மால் பாராட்டாமல் இ க்க யா . 
ெமட் க்க ன் என்பவர் 14 வைகயான இயல் க்கங்கள் 
மாணாக்கர்களில் - பிள்ைளகளில்  இ க்கின்றன என்  
ெசால்கிறார். அந்த இயல் க்கங்களில் இரண்ைடக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். ஒன்  ஆக்க ஊக்கல். அ த்த  ஆராய்  
ஊக்கல். இைவ குழந்ைதப் ப வத்திேல பிள்ைளகளிடம் 
இ க்கின்றன. இந்த ஆக்க ஊக்கைல ம் ஆராய்  
ஊக்கைல ம் பாடசாைல மட்டங்களில் சாியாகப் ேபணி 
வளர்த்ெத க்கின்றேபா தான் நாங்கள் விஞ்ஞானிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப்  ஏற்ப கின்ற . ஆனால், 
எங்க ைடய பாடசாைலகள் எந்தள க்கு ஆக்க ஊக்கைல ம் 
ஆராய்  ஊக்கைல ம் ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ஆய் க் 
களங்களாக அைமந்தி க்கின்றன என்பைத நாங்கள் சிந்திக்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். பாடசாைலகளில்தான் 
குழந்ைதப் பராயம் ஆரம்பிக்கின்ற ; பிள்ைளப் பராயம் 
ஆரம்பிக்கின்ற ; கட் ளைமப் பராயம் ஆரம்பிக்கின்ற . 
அந்த இடங்களில் ஆராய்  ஊக்கைல ஏற்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தில் பிள்ைளகைள வளர்த் க்ெகாண்ட நா கள்தான் 
இன்  நாங்கள் ஆச்சாியப்படக்கூ ய விதத்தில் உயர்ந்  
வளர்ந்  எமக்கு ஒ  ன் தாரணமாக 
இ ந் ெகாண் க்கின்றன. எனேவதான் நாங்கள் 
பாடசாைல மட்டத்தில் மாணவர்கள  ஆக்கத்ைத, 
அவர்க ைடய ஆராய்ைவ ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் 
வசதிவாய்ப் க்கைளச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். அதாவ , 
பாடசாைலகளில் விஞ்ஞான மன்றங்கள்  வ வாக ஆக்கப்பட 
ேவண் ம். விஞ்ஞானத்ைத ஆராய்  ாீதியாகக் கற்கக்கூ ய 
விதத்தில் விஞ்ஞான ஆய் கூடங்கள் மற் ம் ெதாழில் ட்ப 
ஆய் கூடங்கள் வ வாகக் கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ம். 
இன்  எங்க ைடய மாணவர்கள் மத்தியில் ஆக்க ஊக்கம் 
இல்லாதவர்கள் இல்ைல, ஆராய்  ஊக்கம் இல்லாதவர்கள் 
இல்ைல. நிைறயப் ேபர் இ க்கின்றார்கள். ஆனால், 
அவர்க க்குாிய வசதிகள் பாடசாைலகளில் ெசய்  
ெகா க்கப்பட் க்கின்றனவா என்பைதப் பற்றி நாங்கள் 
சிந்திக்க ேவண் யி க்கின்ற .  
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இந்தச் சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட்  இலங்ைகத் ேதசிய 
ஆராய்ச்சிச் சைப நி வப்ப கின்ற அ த்த கணேம 
பாடசாைலகளில் இந்த ஆய் க் களங்கள், ஆராய்ச்சிச் 
சைபகள், ஆராய்கின்ற மன்றங்கள் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். 
அதாவ , இளம் ப வத்திேலேய மாணவ விஞ்ஞானிகைள 
நாங்கள் உ வாக்கி எ க்கேவண் ம். "இைளைமயிற் கல்வி 
சிைலயில் எ த் " என்  ெசால்வார்கள். ஆகேவ இளைமப் 
ப வத்தில்தான் இந்த மாணவர்கைள ஆக்கவாளர்களாக, 
ஆராய்ச்சியாளர்களாக மாற்ற ேவண் ய ேதைவ 
இ க்கின்ற . அதற்குப் பின்னர் பல்கைலக்கழகத் க்குச் 
ெசல் ம்ேபா  அவர்க ைடய அ த்த பாிணாம வளர்ச்சி 
ஏற்ப கின்ற . அந்த வைகயில், பாடசாைலகளில் இ ந்ேத 
ெதாழில் ட்ப ாீதியாக ம் மற் ம் விஞ்ஞான ர்வமாக ம் 
ஆராய்ச்சித் தன்ைமைய ஏற்ப த்தக்கூ ய வசதிவாய்ப் கைள 
நாங்கள் அந்த மாணவர்க க்கு ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கேவண் யி க்கின்ற .  

இரண்  வைகயான மனித சிந்தைனகள் இ க்கின்றன. 
ஒன்  ற்ேபாக்கான சிந்தைன. அ த்த  பிற்ேபாக்கான 
சிந்தைன. இந்த ற்ேபாக்கான சிந்தைனயில் ஒன் தான் 
அறிவியல் ர்வமாக ஒ  விடயத்ைதப் பற்றி ஆராய்ந்  
ெகாள்வ . இனம், மதம், ெமாழி, ஜாதி, பிரேதசம் 
என்ெறல்லாம் எம  மக்கள் மத்தியில் பிள கைள 
ஏற்ப த்திக்ெகாண் , அந்தப் பிளவின் லமாக அரசியல் 
நடத் கின்ற ஒ  பாங்குதான் பிற்ேபாக்கான சிந்தைன என்  
கூ வார்கள். இலங்ைக சுதந்திரம் அைடந்ததன் பின்னர் எம  
அரசியல்வாதிகள் ரதிஷ்டவசமாக இனம், மதம், ெமாழி 
என்பவற்ைறத் தங்க ைடய அரசிய க்காகப் பயன்ப த்திக் 
ெகாண்டதால்தான் எம  நா  எைத ம் 
ஈட் க்ெகாள்ளவில்ைல. அதாவ , எம  நாட்ைட அபிவி த்தி 
ெசய்யவில்ைல. மாறாக, இன கல்கைள ம் இன 

ரண்பா கைள ம் இனப் ேபார்கைள ம்தான் அவர்கள் 
கட் ெய ப்பியி க்கின்றார்கள். எனேவ, கடந்த காலத்தில் 
தவறான பாைதயில் பயணித்தப யால் அல்ல  மதத்ைத, 
ெமாழிைய அரசிய க்குப் பயன்ப த்தியதன் காரணமாக 
நாங்கள் ெப மதிமிக்க மனித வளங்கைள 
இழந்தி க்கின்ேறாம்; ெபளதீக வளங்கைள 
இழந்தி க்கின்ேறாம். எம  நா  உச்ச மட்டத்தில் ெபளதீக 
வளங்கைளப் பயன்ப த்தவில்ைல; மனித வளங்கைளப் 
பயன்ப த்தவில்ைல; ஆற்ற ள்ள பல த்திசா கள் 
எம்மத்தியி ந்  அழிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்; பலர் 
அகற்றப்பட் க்கின்றார்கள். இங்கு அழிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள் என்ப  அவர்கள் மரணிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள் என்பைத ம் அகற்றப்பட் க் 
கின்றார்கள் என்ப  அவர்கள் இந்த நாட்ைட விட்  
ெவளிநா க க்குச் ெசன்றி க்கின்றார்கள் என்பைத ம் 
குறிக்கும்.  

ஆகேவ, கடந்த காலத்தில் ஆக்கப்பாைதயில் ெசல்ல 
ேவண் ய எம  நா , அறிவியல் ர்வமாக ம் 
ஆராய்ச்சி ர்வமாக ம் சிந்திக்காமல் மத ாீதியாகச் சிந்தித்ததன் 
ேபறாக  அழி ப் பாைதக்குள் ெசன்றி க்கின்ற  என்பைத 
இன்  நாங்கள் அறிகின்ேறாம். இந்த நிைலயில்  
இனிேமலாவ  எம  நாட்ைட ஓர் ஆக்க ர்வமான பாைதயில், 
ஓர் அறிவியல் பாைதயில் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ம் என்ற 
அ ப்பைடயில் இந்தத் ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவயிைன 
ஏற்ப த்திக்ெகாள்வதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் எ த்த 

யற்சியிைன இந்த இடத்தில் மீண் ம் நான் 
பாராட் கின்ேறன்.   

 அ ைவப் பிளந் விட்டான் மனிதன்! 
 அண்டத்ைத அளந் விட்டான் மனிதன்!  
 விண் க்குள் குந் விட்டான் மனிதன்! 
 விந்ைதகள் பைடத் விட்டான் மனிதன்.  

என்  மனித ைடய சாதைனகைள ம் சாகசங்கைள ம் 
நாங்கள் அ க்கிக்ெகாண்ேட ெசல்லலாம். இவ்வா  சாகசம் 
பைடப்பதற்கும் சாதைன பைடப்பதற்கும் அவன் அறிவியல் 
ாீதியாக ம்  ெதாழில் ட்ப ாீதியாக ம் பயணித்தைமதான் 
காரணமாக அைமந்தி க்கின்ற . மதாீதியாகச் ெசயற்பட்  
மத ெவறிைய ஏற்ப த்தி மதாீதியான ெவ ப் ணர்வினால் 
நாட்  மக்கள் மத்தியில்  பிள கைள ம் பிாிவிைனகைள ம் 
உ வாக்கிய எந்தெவா  நா ம் உயர்ந்த நிைலக்குச் 
ெசல்லவில்ைல என்பைத நாங்கள் கண்கூடாகப் 
பார்க்கின்ேறாம். எனேவ,  இங்கு ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற 
இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ என்ற விடயம் 
ெவ மேன ேகாட்பாடாகேவா, சைபயாகேவா 
அைமந் விடக்கூடா . இதைனச்  ெசயற்பாடாக மாற்றி  
எம  ேதசத்ைத ம் மக்கைள ம் வளப்ப த்த ேவண் ம். 
மனித வளங்கைள உச்சமாகப் பயன்ப த்தி அதன் லமாக 
எம  நாட்ைட ஓர் அபிவி த்தியைடந்த நாடாகக் 
கட் ெய ப் வதற்கு இந்தப் ேபரைவ எமக்கு வழிேகால 
ேவண் ம். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளப் ெபா த்தமட் ல், 
அவர் ெகா க்கின்ற அைமச்ைசத்  திறம்பட நடத்திக் 
காட்டேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில் ெசயற்ப கின்ற 
ஒ வர் என்ப   எமக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அந்தவைகயில்,  
இந்த ஆராய்ச்சிப் ேபரைவயிைன ம் சிறப்பான ைறயில் 
ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன்   நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இந்த ஆராய்ச்சிப் ேபரைவயான  ேதசிய மட்டத்தில் 
மட் ம் இ ந்தால் ேபாதா . இ  மாகாண மட்டங்க க்கும் 
பரவலாக்கப்பட ேவண் ம். ஒவ்ெவா  மாகாணத்தி ம் 
இ க்கின்ற அறிவியல் சிந்தைனயாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் 
மற் ம் ெதாழில் ட்பவியாளர்கள் ஒன்றாகக்கூ  மனிதகுல 
வி த்திக்கும் நாட் ன் அபிவி த்திக்கும் பயன்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தில் தங்க ைடய ஆக்க சிந்தைனகள், ஆராய்ச்சிகள் 
என்பவற்ைற ெவளிக்ெகாணர்வதற்குத் தகுந்த வாய்ப்பிைன 
ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.   மாகாண மட்டங்களில் 
மட் மல்ல, மாவட்ட மட்டங்களி ம் இந்தப் ேபரைவைய 
உ வாக்கினால் அங்கி க்கின்ற விஞ்ஞானிகளின் 
அறிவாற்றைல ம் நாங்கள் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.  

விஞ்ஞானத்ைத இயற்ைக விஞ்ஞானம், ச க விஞ்ஞானம் 
என இரண்  வைகயாகப் பிாிக்கலாம்.  இயற்ைக 
விஞ்ஞானமான  ெபளதிக வளங்கேளா  சம்பந்தப்பட்டதாக 
இ க்கின்ற . ச க விஞ்ஞானம் என்ப  மனிதேனா  
சம்பந்தப்பட்டதாக இ க்கின்ற . எங்கைளப் 
ெபா த்தமட் ல் மனித வளத்ைத உச்சமாக அபிவி த்தி 
ெசய் ெகாள்வதற்கு நிச்சயமாக அதைனப் 
பயன்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் நாங்கள் அதற்கான 
வழி ைறகைள ம் ெநறி ைறகைள ம் வகுத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். எம  நாட் ல் பிறந்  இலவசக் கல்விையக் 
கற் க்ெகாண்டவர்கள், இலவசமாக பல ேதைவகைள 
நிைறேவற்றிக்ெகாண்டவர்கள் இந்த நாட் ல் காணப்பட்ட 
வன் ைறக் கலாசாரம் காரணமாக, ெதாடர்ந் ம் 
நிைலத்தி க்கின்ற இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்காததன் 
காரணமாக இங்கி ந்  ெவளிேயறி அந்நிய நா க க்குச் 
ேசவகம் ெசய்யேவண் ய ஒ  நிர்ப்பந்த நிைல 
ஏற்பட் க்கின்ற . எனேவ, லம்ெபயர்ந்  ெசன்ற எம  

த்திஜீவிகைள ம் விஞ்ஞானிகைள ம் 
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அறிவியலாளர்கைள ம் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கைள ம் 
இந்த நாட் க்குள் ெகாண் வந்  நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் வதற்குாிய சாியான ஒ  மார்க்கத்ைத - 
வழி ைறைய உ வாக்கி, மிக ம் விைனத்திற ட ம் 
விைளதிற ட ம் இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சிப் 
ேபரைவையச்   ெசயற்ப த் வதற்கு நீங்கள் ஆவன 
ெசய் ர்கள் என்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம்.  

இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவயான   
உண்ைமயில் மிக ம் விைனத்திறனாகச் ெசயற்பட்  
எம்மத்தியில் காணப்ப கின்ற இனவாதம், மதவாதம், 
ெமாழிவாதம், பிரேதசவாதம், குலவாதம் என்கின்ற இந்தக் 
கு கிய சிந்தைனகைள நீக்கி,  ந நிைலயான 
சிந்தைனேயா ம் அறி  ாீதியான பார்ைவேயா ம் எம  
நாட் ைன ம் மக்கைள ம் ற்ேபாக்கான பாைதயில் 
ெகாண் ெசல்வதற்கு வழிேகால ேவண் ம்.  

குறிப்பாக, இயற்ைக விஞ்ஞானத்ேதா  மட் ம் இந்த 
ஆராய்ச்சிகைள நி த்திவிடாமல், ச க விஞ்ஞானத்ேதா ம் 
ெதாடர் ப த்தி இதைனக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . ஏெனன்றால், எம  ச கங்கள் 
பிளவைடந்  - பிாிவைடந்  காணப்ப கின்றன. 
இப்ப ப்பட்ட ச கங்கைள ஒன்றாக இைணத்  இந்த 
நாட்ைட ம் மக்கைள ம் அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் மாக 
இ ந்தால், நிச்சயமாக ச க விஞ்ஞானத்ைத 
ஆய் ப்ெபா ளாகக் ெகாண்  இங்கு ச க ாீதியாகக் 
காணப்ப கின்ற பிரச்சிைனகள் என்னெவன்பைத நாங்கள் 
அைடயாளம் காணேவண் ம். எம  நாட் ல் ச க ாீதியான, 
சுகாதார ாீதியான, விவசாய ாீதியான, சூழல் ாீதியான  பல 
பிரச்சிைனகள்  இ க்கின்றன. அேதேபான் , மதாீதியான 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. இவ்வா  பல்ேவ பட்ட 
பிரச்சிைனகைள ம் அைடயாளம் கண் , பகுப்பாய்  ெசய்  
அவற்ைறத் தீர்க்கக்கூ ய விதத்தில் நல்ல 

ன்ெமாழி கைள ம் நல்ல ஆராய்ச்சி கைள ம்  
நாங்கள் கண் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

ஏேனாதாேனாெவன்  எ த்தஎ ப்பிேல ேமற்ெகாள்கின்ற 
தீர்மானங்களால் - களால் எங்களால் எதைன ம் 
சாதித் விட யா . உண்ைமயில் நாங்கள் சிந்தித் ப் 
பார்க்க ேவண் ம். அந்நியாின் ஆட்சியி ந்  நாங்கள் 
வி தைல ெபற்றி க்கின்ேறாம். இந்த வி தைலையப் பற்றி 
இந்திய கவிஞர் ஒ வர் அழகாகக் குறிப்பிட் க்கிறார். 
"ெவள்ைள இ ட் ைன ெவளிேயற்றிவிட்  க ப்  
இ ட் ைனக் கட் யைணத்த நாள்தான் சுதந்திர நாள்" என்  
அவர் கூறியி க்கிறார். இேதேபான் , "அர்த்த ராத்திாியில் 
ெபற்ேறாம்; இன் ம் வி யவில்ைல" என்  இந்தியாவின் 
சுதந்திரத்ைதப் பற்றி ேம ம் அழகாகச் ெசால் யி க்கிறார். 
இன்ெனா  விதமாக, "அந்நியன் ெசய்த விலங்குகைளக் 
கழற்றிவிட்  ெசாந்த நாட்டவன் ெசய்த விலங்குகைளப் 

ட் க்ெகாண்ட நாள்தான் சுதந்திர நாள்" என்  
கூறியி க்கிறார். இந்தக் க த் க்கெளல்லாம் எங்க க்கு 
எவற்ைற எ த் க்கூ கின்றன என்பைத ேயாசித் ப் 
பா ங்கள்! அதாவ   ஒ காலத்தில் அெமாிக்கக் குண் களால் 
தகர்க்கப்பட்ட ஜப்பான், இன்  எல்லா நா க க்கும் ஒ  

ன் தாரணமாக விளங்குவ ேபான்  எம  நாட்ைட ம் 
ன் தாரண ள்ள ஒ  நாடாக அபிவி த்தி 

ெசய்யேவண் ம். அவ்வா  ெசய்வதானால், இந்த நாட் ல் 
ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற, ச கங்க க்கிைடயில் 

பிள கைள ஏற்ப த்திக்ெகாண் க்கின்ற 
இனப்பிரச்சிைனயான  அறிவியல் ர்வமாக - 
விஞ்ஞான ர்வமாகத் தீர்த் ைவக்கப்பட ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தில் மத ாீதியான ேமம்பா கள், இன 
ாீதியான ேமம்பா கெளன்  ெப ம்பான்ைம இனத்தவர்கள் 
சி பான்ைம இனத்தவர்கைள ஏேதா ஒ  விதத்தில் 
அடக்கியாள ேவண் ெமன நிைனத்த அந்தப் பாரபட்சமான, 
பிற்ேபாக்குவாதச் சிந்தைனதான் எம  நாட் ல் 
பிரச்சிைனகைள உ வாக்கியி ந்த . எல்ேலா க்கும் 
சமத் வம், சம வாய்ப்  என்ற வழிகைள நீங்கள் திறந் விட்  
அவர்க க்குச் சாியான வழிப்ப த்தல்கைள ம் 
ெசய்தி ந்தால் லம்ெபயர்ந்  ெசன்றி க்கின்ற எம  
ச கத்தவர்கள்  இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப் கின்ற 
சிற்பிகளாக இ ந்தி ப்பார்கள். இந்த நாட்ைட ஓர் உச்சமான 
நிைலக்குக் ெகாண் ெசல்லக்கூ ய விதத்தில் அவர்க ைடய 

ைளகைளப் பயன்ப த்தியி ப்பார்கள். எனேவ, கடந்த 
காலங்கைளப் பற்றி விமர்சன ாீதியில் சிந்தித் க் 
ெகாண் க்காமல் நிகழ்காலத்ைத ம் எதிர்காலத்ைத ம் 
பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
கடந்த காலத்தில் பல தவ கள் விடப்பட் க்கின்றன; 
தப் கள் விடப்பட் க்கின்றன. இைவ யாவற்ைற ம் ச க 
விஞ்ஞான ாீதியாக ேநாக்க ேவண் ம். அதாவ , கடந்த 
காலத்தில் விடப்பட்ட ச க ாீதியிலான தவ கள், தப் கள் 
எைவ? அந்த தவ கள், தப் களால் இந்த நா  எவ்வா  
சின்னாபின்னமாக்கப்பட்ட ? இந்த நாட் ன் 
அபிவி த்திக்காக, ஆக்கத்திற்காக பயன்படேவண் ய 
இைளஞர்கள் எவ்வா  அழி ப்பாைதைய ேநாக்கிச் 
ெசன்றார்கள்? என்பன பற்றிெயல்லாம் நாங்கள் 
ந நிைலயாக, விஞ்ஞான ர்வமாகச் சிந்திக்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். மாறாக இன ாீதியாக, 
மத ாீதியாக, குல ாீதியாகச் சிந்தித்  ஓாினத்ைத இன்ேனார் 
இனம் அடக்கேவண் ெமன்ற பிற்ேபாக்குவாத - 
பைழைமவாத சிந்தைனயில் ெசயற்ப ேவாமாக இ ந்தால் 
இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சி ேபரைவ என்ற இந்த அறிவியல் 
மன்றம் - ஆராய்ச்சி மன்றம் அர்த்தமற்றதாக மாறிவி ம்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களால் 
ஆரம்பிக்கப்படவி க்கின்ற இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சிப் 
ேபரைவ ெவ மேன இயற்ைக விஞ்ஞானத்திைன மட் ம் 
ஆராய்ச்சி ெசய்  அந்தப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கின்ற 
மன்றமாக அல்லாமல், ச க விஞ்ஞான மன்றமாக ம் 
ெசயற்பட ேவண் ம். ச கத்தில் காணப்ப ம் பல்ேவ பட்ட 
பிரச்சிைனகைள ம் ஆராய்ச்சி லமாகக் கண்டறிய 
ேவண் ம். அதாவ , பிரச்சிைனகைள அவதானித் , 
தர கைளத் திரட் , அந்தத் தர கைளப் பகுப்பாய்  ெசய் , 
பகுப்பாய்  ெசய்த தகவல்களி ந்  சாியான 
க ேகாள்கைள உ வாக்கி, அந்த  க ேகாள்களி ந்  
நல்ல கைள - தீர்மானங்கைள எ ப்பதன் லமாக இந்த 
நாட்ைட ம் மக்கைள ம் ெசழிப்பைடயச் ெசய்ய ம். இன 
ாீதியான, மத ாீதியான ேவ பா கள் இல்லாமல்  ஜப்பான், 
சுவிற்சர்லாந் , கனடா ேபான்ற நா களில் வா ம் மக்கள் 
தங்கள் நாட்ைட ேநசித் , அபிவி த்தி ெசய்வைதப் ேபான்  
எம  நாட் ள்ள மக்க ம் ெசயற்படக்கூ ய விதத்தில் 
ேதைவயான அ த்தளத்திைன இந்த இலங்ைக ேதசிய 
ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம். 
மாறாக, ேகாட்பாட்  ாீதியாக இன் மின் ம் மன்றங்கைள 
உ வாக்கி, ெசயற்பாடற்ற விதத்தில்  அவற்றின் உன்னதமான 
குறிக்ேகாள்கைள நிைறேவற்ற யாத அள க்கு நாங்கள் 

டக்கி ைவத்தி க்கக்கூடா .   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ஆகேவ, விஞ்ஞான ர்வமாக, விஞ்ஞான மனப்பாங்ேகா , 

விஞ்ஞானத் திறேனா , விஞ்ஞான ெசயற்பாட்ேடா  
ெசயற்படக்கூ ய மன்றங்கள் இந்த நாட் ல் 
உ வாக்கப்ப கின்ற வரலா  என்ப  ற்ேபாக்கான 
சிந்தைனயின் ெவளிப்பாடாக இ க்க ேவண் ம். இந்த 

ற்ேபாக்கான சிந்தைன பாடசாைல மட்டத்தில் மாணவர்கள் 
மனதில் விைதக்கப்பட ேவண் ம். எம  நா  இவ்வள  ரம் 
பின்தள்ளப்பட்டதற்கு காரணம் மதாீதியான அ ப்பைடவாத 
சிந்தைனகளாகும். ஜப்பானி ம் மக்கள் மதத்ைதப் 
பின்பற் கிறார்கள். அவர்கள் மதத்ைத அளேவா  
ைவத் க்ெகாண்  விஞ்ஞானத்ைத அதற்கு ேமல் 

க்கிெய த்தி க்கிறார்கள். வாழ்க்ைகயில் ஒ க்கெநறிையப் 
பின்பற் வதற்கு மதங்கள் வழிகாட்ட ேவண் ேமெயாழிய, 
ஏைனய இனங்கள் மீ  குேராதங்கைள ஏற்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தில் அைவ வழிகாட்டக் கூடா . விஞ்ஞான ர்வமாக 
எம  நா  ெசழிப்பதற்கும் மக்கள் ஒன்றிைணவதற்கும் இனப் 
பிரச்சிைனக்கான தீர்  கிைடப்பதற்கும் இலங்ைக ேதசிய 
ஆராய்ச்சிப் ேபரைவ வழிகாட் வதற்கு உயிர்த் ப் டன் 
அதைன வழிநடத்த ேவண் ெமன்  கூறி, அமர்கின்ேறன். 
நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 4.04] 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 

සභාව පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අද දින පැවැත්ෙවන  විවාදයට 
සහභාගී වීමට ලැබීම ගැන මා පළමුෙවන්ම සතුට පළ කර 
සිටිනවා. මා තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටපු 
කාලෙය් තමයි ෙම් වැදගත් ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
පනතකින් සංස්ථාපිත කරන්න ඕනෑය කියලා තීරණය කෙළේ. 
ජාතික පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් සභාපති (මහාචාර්ය) ජානක ද 
සිල්වා මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන්, එවකට අෙප් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමිය වුණු ධාරා වි ෙජ්තිලක මැතිනියෙග් සහභාගීත්වෙයන් 
හා කැපවීෙමන් තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව්. අෙප් 
අමාත  ඒ.ඩී.  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමාටත්, ඒ අමාත ාංශෙය් 
කාර්ය මණ්ඩලයටත් මම සත්ුතිවන්ත වනවා, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කරෙගන ඉදිරි 
කාලෙය්දී කටයුතු කර ගන්න ෙමය ශක්තිමත්ව ෙයොදා ගැනීම 
පිළිබඳව.  අද තාක්ෂණ ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන නව 
පවණතාවන් කීපයක් පිළිබඳව මෙග් කථාව ආරම්භෙය්දීම මම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙගෝලීය පවණතාවන් ගැන කථා 
කරනෙකොට ඉන් පළමුවැනි පවණතාව තමයි, අද ඇති ෙවලා 
තිෙබන නව කාර්මික විප්ලවය නමින් අපි හඳුනා ගන්නා 
කියාවලිය. 1760 වැනි වසරක කාර්මික විප්ලවය නමින් වූ 
කියාවලියක් එංගලන්තෙය් ආරම්භ වුණා. ඒක යුග තුනක් හරහා 
ගමන් කළා. ඒ යුග තුන අවසන්ෙවලා, 2010 ඉඳලා නව කාර්මික 

විප්ලවය නමින් වූ නව යුගයකට අපි පිවිසිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
අලුත් තාක්ෂණයන් ගණනාවක් අපට දැන් දැක ගන්න පුළුවන්.  

ඉන් පළමුවැන්න තමයි, ෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය. අපි 
කවුරුත් දන්නවා, කිෙලෝබයිට්වලින්, ෙමගාබයිට්වලින්, 
ගිගාබයිට්වලින් කටයුතු කරන යුගයක් තමයි දැන් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණෙය් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ වාෙග්ම ඉතාම 
වැදගත් තාක්ෂණ ස්වරූපයක් තමයි, අද මතුෙවලා තිෙබන 
නැෙනෝ තාක්ෂණය - නිණිති තාක්ෂණය -. එමඟින් දව යන්ෙග් 
යම් යම් ගුණාංගයන් ෙවනස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් සහ වැඩ 
පිළිෙවළක් අෙප් ර ෙට්ත් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙකොන්ටම් තාක්ෂණය මඟින්  අද විද ාත්මක ක්ෙෂේතය අලුත් 
ආරම්භයක් ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. එමඟින් පරමාණු අණු 
ආදියත් සමඟ නව ශක්ති පෙභ්දයන්, නව අංශු පෙභ්දයන්, නව 
තරංග පෙභ්දයන් පිළිබඳව විශාල අවකාශයක් අද අපට විවෘත කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ජීව තාක්ෂණය. ෛජව 
විවිධත්වෙයන් අනූන රටක් හැටියට ජීව තාක්ෂණයත් අපට ඉතාම 
වැදගත්. ආහාර විවිධත්වෙයන් අනූන රටක් හැටියට, අනාගත 
අපනයනෙය් පධාන කියාවලියක් හැටියට ජීව තාක්ෂණය ෙයොදා 
ගැනීම මඟින් විවිධ ජීවීන්ෙග්, ශාකවල ගුණාංග ෙවනස් කර 
ගැනීමට අපට හැකියාව ලැෙබනවා.  

ඊළඟ එක තමයි, ජාන තාක්ෂණය. ඒක ඊට වඩා සියුම් 
තාක්ෂණයක්. එමගින් නව ජීව විෙශේෂ, නව සත්ව විෙශේෂ, නව 
ශාක වි ෙශේෂ ඇති කර ගන්නට වාෙග්ම ඇතැම් ෙලඩ ෙරෝගවලට 
විසඳුම් ෙසොයා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ස්නායු 
තන්ත විද ාව ඉතාමත්ම පබල විධියට දැන් කියාත්මක ෙවනවා. 
මිනිස් ෙමොළය පිළිබඳව, අෙප් ස්නායු පද්ධතිය පිළිබඳව ඇති කර 
ෙගන තිෙබන එම පර්ෙය්ෂණ සහ තාක්ෂණය මඟින් විශාල 
විප්ලවකාරි ෙවනසක් ඉදිරි කාලෙය්දී ඇති ෙවන්නට නියමිතයි. 
ෙම් කියාකාරකම් සියල්ලටම අපි ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්ෙන් 
"BANG - Bits Atoms Neurons and Genes" කියලායි. ෙම් 
"BANG"  කියන සංකල්පය තුළින් නව තාක්ෂණයන් සියල්ලම 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නව තාක්ෂණයන් ඇති වනවා වාෙග්ම අද 
තිෙබන ෙලෝක පවණතාව තමයි, නව කාර්මික විප්ලවය ඇතුෙළේ 
තාක්ෂණයන් අතර ඇති වන මුසු වීම. එෙහම නැත්නම් සංසර්ගය. 
ෙම් මඟින් අලුත් තත්ත්වයන් මතු  ෙවමින් තිෙබනවා.  අපට 
උදාහරණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්, අෙප් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණයට, එෙහම නැත්නම් අෙප් ඉෙලක්ෙටොනික 
තාක්ෂණයට ජාන තාක්ෂණෙයන් ලැෙබන පෙයෝජනය. ඉදිරි 
කාලෙය්දී දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා සිලිකන් ෙවනුවට ජීවමය ජාන 
භාවිත කිරීම් පිළිබඳව දැන් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙම් ආකාරයට අනාගතෙය්දී තාක්ෂණයන් එකිෙනක හා 
බලගතු විධියට මුසු ෙවන්න, එකිෙනක සමග සංසර්ගයක් ඇති 
කර ගන්න පුළුවන් විධිෙය් කියා මාර්ගයක් අද ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ඒක තමයි ෙලෝකෙය් ඇති වී තිෙබන බලගතුම ෙවනස. එහිත් 
තිෙබන විෙශේෂිතම, බලගතුම කාර්ය තමයි ෙමෙතක් කාලයක් 
අන්තර් ජාලය හරහා ෙගොඩනැඟුණු ඒ "පාර යථාර්ථය" එෙහම 
නත්නම් "සයිබර් අවකාශය" නමින් අපි හඳුනා ගන්න ෙද්ත්, 
එදිෙනදා අෙප් යථාර්ථයත් අතර ඇති වී තිෙබන මුසුවීම, එෙහම 
නැත්නම් සංසර්ගය. ඒකට තමයි අපි "සුහුරු ෙලෝකය" එෙහම 
නැත්නම් "smart world",  "smart planet"  කියලා කියන්ෙන්. 
එමඟින් අපෙග් නිෂ්පාදනය, පරිෙභෝජනය, අපෙග් එදිෙනදා 
ෛදනික කටයුතු සියල්ලම අන්තර් ජාලය මඟින් පාලනය වන්න 
නියමිතයි. අපෙග් වර්තමාන මහා නගර සංකල්පෙය් එක පධාන 
සංකල්පයක් තමයි නගර, සුහුරු නගර බවට පත් කිරීම; 
පුද්ගලයන් සුහුරු පුද්ගලයන් බවට පත් කිරීම.  එමඟින් ෙම් රට 
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තුළ සුහුරු රටක් ෙගොඩනැ ඟීම. ඉතින්  අපට ඉතා පැහැදිලිව ෙපනී 
යනවා, තාක්ෂණෙය් ඒ කියාවලිය අද ෙලෝක කියාවලියක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබන බව. 

ෙදවනුව, ෙගෝලීය ආර්ථික පවණතාව ගත් කල, අද ෙගෝලීය 
ආර්ථික පවණතාෙව් නව උපාය මාර්ගය හැටියට හඳුනා ෙගන 
තිෙබන්ෙන් නෙවෝත්පාදනයයි. මීට කලින් උපාය මාර්ගය හැටියට 
හඳුනා ගත්ෙත් ලාභ ශමය, ලාභ බලශක්තිය, ඒ වාෙග්ම ලාභ 
පරිසර සාධක ෙපන්වලා ආෙයෝජකයින් ඇද ගැනීම සහ නිෂ්පාදන 
සාධක ලාභ කිරීමයි. ෙදවනුව නිෂ්පාදන සාධක සහ ඊට දායක වන 
කියාවලින්වල කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම මඟින් ආර්ථිකය 
වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන්;  දියුණු කර ගන්න පුළුවන් කියලා 
උපාය මාර්ගයක් ආවා. අද ෙලෝකය පුරාම නවතම උපාය මාර්ගය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් නෙවෝත්පාදනයයි. ඒ සඳහා පර්ෙය්ෂණ 
අත වශ යි. ඒ පිළිබඳව ෙවච්ච නිවැරදි කියා මාර්ගයක් අපට 
අත වශ යි. ඒ වාෙග්ම අද ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙගෝලීය 
ආර්ථික පවණතාෙව් ඉතාම වැදගත් ගුණාංගය තමයි ෙමෙතක් 
කාලයක් බටහිර ෙලෝකයට සීමා ෙවලා තිබුණු තාක්ෂණය, 
නෙවෝත්පාදනය, ආර්ථික නිෂ්පාදනය කමෙයන් ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවලට, විෙශේෂෙයන්ම ආසියාවට ගමන් කරමින් තිබීම.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 1970 දී ෙලෝකෙය් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනය; විෙශේෂෙයන්ම කාර්මික නිෂ්පාදනය සියයට 
80ක් තිබුෙණ් යුෙරෝපෙය් සහ උතුරු ඇෙමරිකාෙව්යි.  

අද ඒ පතිශතය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2013 වන විට තිබුෙණ් 
සියයට 55යි. අද වන විට සියයට 50ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කාලය ඇතුළත සියයට 23ක අඩුවීමක් අපට ෙපෙනන්නට 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වැෙඩන ආර්ථිකයන්; එෙහම නැත්නම් 
"emerging economies" කියලා අපි හඳුනා ගන්නා ඒවාෙය් 1970 
තිබුෙණ් සියයට 17යි. 2013දී ඒක සියයට 40ට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අතැනින් අඩු වන පමාණය  ෙම් වැෙඩන 
ආර්ථිකයන්වලට ගමන් කර තිෙබනවා.  ඒ වැෙඩන ආර්ථිකයන් 
අතෙර් ඉන්න රටක් හැටියට ෙම් කියා දාමයට එකතු වන්න දැන් 
අපටත් අවස්ථාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. දැන් දැනුම නිෂ්පාදනය 
වන්ෙන්, දැනුම ෙබදා හරින්ෙන්, දැනුම මඟින් ආර්ථිකයන් 
කියාත්මක වන්ෙන් බටහිර රටවල ෙනොෙවයි, ආසියානු රටවලය 
කියන එක අපි පළමුව අවෙබෝධ කර ගත යුතු වනවා. ෙමවරවත්, 
අපට ෙම් බස් එකත්   miss ෙවන්න කලින් අපි ෙම් කියා දාමයට 
එකතු විය යුතුයි.  

  ඊළඟට,  අද තිෙබන්ෙන් ෙගෝලීය පාරිසරික පවණතාවක්.  අද 
අපට පැරණි කමයට හිතන්න බැහැ; පැරණි කමයට බලශක්ති 
නිපදවන්න බැහැ; පැරණි කමයට ජීවත් වන්න බැහැ. මනුෂ  
වර්ගයාෙග් පැවැත්මම අභිෙයෝගයට ලක් වන ෙගෝලීය උණුසුම 
නැමති ගැටලුව පැන නැඟිලා තිෙබනවා. ඒ මඟින් ඉදිරි දශක 
ගණනාව තුළ මනුෂ යා තියුණු අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඇතැම් විට අපි ෙම්ක පාලනය ෙනොකළ ෙහොත් 
ඉදිරි සියවස් ෙදක ඇතුළත මනුෂ  වර්ගයා වඳ වී යා හැකියි. ඒ 
නිසා සම්පත් හිඟය, පරිසර දූෂණය හා විෙශේෂෙයන්ම ෙගෝලීය 
උණුසුම මඟින් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් බලපෑම ඉදිරිෙය් 
අනිවාර්යෙයන්ම හරිත තාක්ෂණයට සහ හරිත ආර්ථිකයක් ෙසොයා 
ෙගන යාමට තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය අපට බල කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙගෝලීය සමාජ පවණතාවන් ගත්තාම, අද ෙලෝක 
ජනගහනය බිලියන 7කට කිට්ටු ෙවලා තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. හැම රටකම වාෙග් ඇතැම් දුරකට ජනගහනය 
පාලනය ෙවලා තිෙබනවා. සමහර රටවල ජනගහනය අඩු ෙවමින් 
පවතිනවා. වියපත් ජනගහනෙය් වර්ධනයක් අපට දැක ගන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  ෙම් තාක්ෂණ විපල්වයත් එක්ක දුගීකම 
සැලකිය යුතු මට්ටමකින් පාලනය කරන්න ෙලෝකය හැකියාව 
ලබා ෙගන තිෙබනවා.   

1990 දී ෙලෝකෙය් නිරෙප්ක්ෂ දුගීකෙම් පහළ හිටපු  පතිශතය 
සියයට 43යි. ඒ අවසථ්ාෙව් ලංකාෙව් සියයට 28යි. 2013දී  
ෙලෝකෙය් දුගීකම සියයට 21 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  
ලංකාෙව් සියයට 6 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජීවන 
තත්ත්වය ඉහළ යාම නිසා විශාල මධ ම පන්තියක්; ෙගෝලීය 
මධ ම පන්තියක් මුළු ෙලෝකය පුරාම බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
එක්කම ෙගෝලීය සංස්කෘතියක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට 
එෙරහිව විවිධ සංස්කෘතීන්වලින් අභිෙයෝග එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ඒවා යුද ගැටුම් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙම් සංස්කෘතීන්ෙග් ෙගෝලීය පවණතාවන් හැටියට ෙම්වා තමයි 
අපට දැක ගන්න ලැෙබන්ෙන්. ඒ සංස්කෘතීන්ෙග් ෙවනස අනුව 
අපට අලුත් තර්කයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. එක තාක්ෂණයක් 
ෙනොෙවයි, ඒ ඒ සංස්කෘතීන්ට අනුකූල වූ, ඒ ඒ සංස්කෘතීන්ට 
ආෙව්නික වූ තාක්ෂණයන් පැවතිය හැකියි. ඒ තාක්ෂණයන්වලින් 
දැන් තිෙබන තාක්ෂණයන්ට නැති විසඳුම් ලැෙබනවාය කියන 
විශ්වාසය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

උදාහරණයක් හැටියට, ඇලපති ෛවද  කමයට විසඳන්න 
බැරි ෛවරස් ෙරෝග ඇතැම් විට ආයුර්ෙව්දයට, සිංහල ෙවදකමට, 
යුනානි ෙවදකමට, ෙහෝමිෙයෝපති කමයට, චීන කටු චිකිත්සාවට 
විසඳන්න පුළුවන්. ඒවා එකක්වත් අවිද ාත්මක නැහැ. ඒවා 
ඔක්ෙකොම විද ාත්මකයි කියා පිළිගන්නා තැනට අද ෙලෝකය 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එය තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් අලුත් පවණතාවක්. 

ෙමහිදී ලාංකීය පවණතාව ගැන කියන්න මා කැමැතියි. අද 
අපට රාජ  විශ්වවිද ාල 17ක් තිෙබනවා; විද ාව හා සම්බන්ධ 
වුණු පීඨයන් 25ක් පමණ තිෙබනවා. විශව්විද ාලවල විද ා 
ආචාර්යවරු  1,000ක් පමණ ෙසේවය කරනවා. ලංකාෙව් 5,000ක 
පමණ විද ාත්මක පජාවක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම රාජ  අංශයට 
සම්බන්ධ විවිධ පර්ෙය්ෂණ ආයතන 30කට ආසන්න පමාණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආයතනවලින් අෙප් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට, අෙප් 
සමාජෙය් ඉදිරි ගමනට දායකත්වයක් සිදු ෙවලා නැත්ෙත් ඇයි 
කියන කාරණය අපි සලකා බැලිය යුතු වනවා. එහිදී සලකා බැලිය 
යුතු පධාන ෙහේතු ෙදකක් තිෙබනවා.  

එකක් තමයි, විද ා හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතයට කරන 
ආෙයෝජනෙය් තිෙබන සීමාකාරිභාවය. අෙප් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට දශම 2කටත් අඩු පමාණයක් තමයි අෙප් 
විද ා හා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතවලට වැය කරන්ෙන්. 
ඒෙකන් සියයට 55ක් පමණ රජය දරනවා; සියයට 45ක් පමණ 
ෙපෞද්ගලික අංශය දරනවා. ෙවනත් රටවල පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතයට 
විශාල දායකත්වයක් රජයත්, ඊටත් වඩා විශාල දායකත්වයක් 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් දරනවා. නමුත් ඒ පිළිබඳව ලංකාෙව් 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම මන්ෙදෝත්සාහි ආකල්පයක්.  

ෙදවන බරපතළ ෙහේතුව තමයි, අෙප් විද ා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය 
හුදු ෛසද්ධාන්තික විද ාවන්ට සීමා වීම සහ පාෙයෝගික 
කලාපවලට ගමන් ෙනොකිරීමයි. ෙම් තත්ත්වය දැකලා ඇමතිවරයා 
වශෙයන් සිටි අවස්ථාෙව්දී මා තීරණය කළා, පාෙයෝගික                       
විද ා පර්ෙය්ෂණවලට සියයට 70කුත්, ෛසද්ධාන්තික                        
විද ා පර්ෙය්ෂණවලට සියයට 30කුත් වශෙයන් වියදම් ලබා දිය 
යුතුයි කියලා. ඒ වාෙග්ම පධාන මට්ටෙම්, ඉහළ මට්ටෙම්, ඉහළ 
ගණෙය් පර්ෙය්ෂණ සඳහා, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 50කට 
ඔබ්ෙබන් තිෙබන විද ා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණවලට ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව හරහා ආෙයෝජන ලබා දිය යුතුයි කියන 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා.  

අපි ඇත්තටම ලජ්ජා විය යුතුයි. නෙවෝත්පාදන සංගුණකෙය් 
රටවල් 143ක් අතරින් අෙප් රට ඉන්ෙන් 105වන තැනයි; 
ෙහොංෙකොං රට 10වන තැන ඉන්නවා; දකුණු ෙකොරියාව 16වන 
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තැන ඉන්නවා; මැෙල්සියාව 33වන තැන ඉන්නවා; තායිලන්තය 
48වන තැන ඉන්නවා; අපි ඉන්ෙන් 105වන තැනයි. රටවල් 143ක් 
අතරින් අපි න ෙවෝත්පාදන සංගුණකෙය් ෙමපමණ පස්සට වැටිලා 
තිබීම ගැන අපි ලජ්ජා විය යුතුයි. ෙමය ෙවනස් කරන්න පුළුවන් 
එකම මඟ, තාක්ෂණ විද ා ක්ෙෂේතයට කරන විධිමත් 
ආෙයෝජනයක් හා විධිමත් කියා මාර්ගයක් මඟින් ඒක ජාතික 
ආර්ථිකයට සම කරගැනීම පමණයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අෙප් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
තිෙබන පධාන බාධාව හැටියට අපි දකින්ෙන්, මැදි ආදායම් 
උගුලයි. අපි අද මැදි ආදායම් රටක්; දුප්පත් රටක් ෙනොෙවයි. අෙප් 
ඒක පුද්ගල ආදායම ආසන්න වශෙයන් ෙඩොලර් 4,000ක් පමණ 
වනවා. අපි දියුණු රටක් කරා යන්න නම් ඒක පුද්ගල ආදායම 
ෙඩොලර් 12,000 සීමාවට යන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් පවතින ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගෙයන් ඒ ගමන ගිෙයොත් 2045 දී ලංකාව එතැනට 
ළඟා ෙවයි. 2013 දී ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදන ශිතය අරෙගන ඒ පිළිබඳව පාෙයෝගික පරීක්ෂණයක් 
කරලා ෙපන්වූවා, ෙමොන සංඛ ා  ෙල්ඛන ෙපන්වුවත් ලංකාවට 
ළඟා කරගන්න පුළුවන් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය උපරිම වශෙයන් 
සියයට 6.7යි කියලා. උපරිමෙයන් ළඟා කරගත හැකි ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට  6.7 නම්, අපි සියයට 7ක, සියයට 8ක 
ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟා කර ගත්තාය කිව්වා නම් ඒවා ඉලක්කම් 
ෙසල්ලම් විතරයි. නිශ්චිතව සියයට 6.7ක ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයකින් ගිෙයොත් 2045 දී තමයි අපට ඉහළ ආදායම් ලබන 
රටක් බවට පත් වන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 2030 දී ඉහළ ආදායම් 
ලබන රටක් බවට පත් වන්න අපට තිෙබන එකම යතුර තමයි, 
පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතයට ෙම් ආකාරෙය් විධිමත් මැදිහත් වීමක් 
කිරීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විධිමත් ආර්ථික විද ාඥයකු 
වන සිරිෙමවන් ෙකොළඹෙග් මැතිතුමා ඒ වකවානුෙව්දී ෙසොයා 
ගැනීමක් කළා. අපි කවුරුත් දන්නවා, අද අෙප් රෙට් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5ක්, සියයට 6ක් ලබාගන්න අපි දළ ජාතික 
ආදායෙමන් සියයට 35ක් පමණ ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑය 
කියලා. ඒ කියන්ෙන් අපි සියයට 4ක් පමණ ආෙයෝජනය කෙළොත් 
තමයි, අපට සියයට 1ක පමණ වර්ධනයක් ළඟා කරගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. හැබැයි දළ ජාතික ආදායෙමන් සියයට 1ක් විද ා හා 
තාක්ෂණ ක්ෙෂේතයට ෙයොදා ගත්ෙතොත්, අනිවාර්යෙයන්ම අපට 
සියයට 2ක්, සියයට 3ක් දක්වා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරගන්න පුළුවන්. මා අවධාරණය කරලා කියන්න ඕනෑ, ෙවනත් 
ක්ෙෂේතවලට වාෙග් ෙනොෙවයි, විද ා හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් 
පර්ෙය්ෂණවලට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1ක් වැය 
කෙළොත්, දළ ජාතික ආදායම සියයට 3කින් වර්ධනය කරගන්න 
පුළුවන්ය කියලා. එෙහම නම් ඉතාම පහසුෙවන් අපට හැකියාව 
ලැෙබනවා,  සියයට 5ක, සියයට 6ක තිෙබන අෙප් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 8ක, සියයට 9ක ස්ථාවර වර්ධන ෙව්ගයක් බවට 
පත් කරගන්න. ඒ වර්ධන ෙව්ගය අඛණ්ඩව රැෙගන ගිෙයොත් අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා, අනිවාර්යෙයන්ම 2030 දී ලංකාව 
ආර්ථිකමය වශෙයන් ශක්තිමත් රටක් බවට, ෙලෝකය ඉදිරිෙය් 
ෙකළින් හිටගන්න පුළුවන් රටක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.  

මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, අද අෙප් සෑම ක්ෙෂේතයක්ම 
එක තැන පල්වන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. 
උදාහරණයක් හැටියට අෙප් අපනයන ගත්ෙතොත් 1977 ලිබරල් 
ආර්ථිකය හඳුන්වා ෙදන්නට පථම අෙප් අපනයන සැදුම්ලා 
තිබුෙණ් ෙත්, ෙපොල් හා රබර්වලින්.  ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්ති 
මත අපනයන අභිමුඛ උපාය මාර්ගයක් අනුගමනය කළාම අෙප් 
ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය එතැනට ආවා. අද ඇඟලුම් තිෙබනවා. නමුත් 

ෙම් පසු ගිය අවුරුදු 30ක, අවුරුදු 35ක කාලය ඇතුළත ඒ ඇඟලුම් 
හැෙරන්න ෙවන කිසිම ආකාරයක ශක්තිමත් තාක්ෂණික මැදිහත් 
වීමක් සහිත අපනයන භාණ්ඩයක් අපි අපනයනය කරලා නැහැ.  

ඒ ගැන අප  ලජ්ජාවට පත්වන්නට  ඕනෑ.  අපත්  එක්ක  ෙම් 
තරගයට ගිය බංග්ලාෙද්ශය 1980 සිට ෙම් කාලය ඇතුළත  
තමන්ෙග් අපනයනය  දහ ගුණයකට වැඩි පමාණයකින් වැඩි කර 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වියට්නාමය ඒ කාලය  තුළ තමන්ෙග් 
අපනයනය  70 ගුණයකින් වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. නමුත් 
ලංකාව  තවමත් එය  ෙදගුණයකින්වත්  වැඩි කර ගන්නට බැරි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.    

අපට යතුර තිෙබනවා.   යතුර තමයි  තාක්ෂණය.  එමගින් 
අෙප් ඛනිජ ක්ෙෂේතයට අලුත්  අගයක්  ලබා ෙදන්න,   නව 
පර්ෙය්ෂණ කරන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  නැෙනෝ 
තාක්ෂණෙයන් අපට විශාල  ඉදිරි පිම්මක් ලබා ගන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද,  ඉදිරි කාලෙය්දී ෙලෝකෙය් පවණතාවය ෙවන්ෙන් විදුලි 
වාහන.  විදුලි වාහනවලට  වුවමනා කරන්ෙන් විදුලි බැටරි. විදුලි 
බැටරිවල පධානම මූලධර්මයක් තමයි  අෙප් රෙට් තිෙබන 
මිනිරන්. ෙමොකද, ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන පිරිසිදුම, වැදගත්ම 
මිනිරන් සංචිතය තිෙබන්ෙන් අපටයි.  ඒ නිසා අපි ඒකට  නිසි 
ආකාරයට වටිනාකමක් එකතු කර ගත්තා නම් විදුලි වාහන 
ෙලෝකෙය්  පමඛයා බවට පත් ෙවන්නට  ෙම් රටට වැදගත් 
විභවයක් තිෙබන බව   අමතක කළ යුතු නැහැ.  ඒ වාෙග්ම අෙප්  
"ක්වාට්ස්"  සම්පත, අෙප් "ටයිෙට්නියම්" සම්පත  යන  ෙම් 
එකකින්වත්  අප විධිමත්  පෙයෝජනයක් ළගා කර ෙගන  නැති  
බව  ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් වුවත් පකාශ කරන්නට  ඕනෑ. අෙප්  
විද ාව හා තාක්ෂණය ෙයොමු විය යුත්ෙත්, ඒ ඛනිජයන් 
ශක්තිමත්ව අපට  ඉදිරි කාලෙය්දී ෙයොදා ගැනීම සඳහායි. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රට ජීව විවිධත්වෙයන් අනූන රටක්.  ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ  ජීව විවිධත්වය අද වාණිජ භාණ්ඩයක්   බවට 
පත් කර ගන්නට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පුළුවන්. අප දන්නවා.  
තායිලන්තය ඉතාම බරපතළ විධියට  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සංකල්පය 
අනුව  ෙගෝලීය   කුස්සිය  - Global Kitchen එක -  බවට  
තමන්ෙග්  රට පත් කරනවාය කියන හැඟීෙමන් ඒ ෙදසටම    
ආෙයෝජන කර  අද ආහාර ෙලෝකෙය් විශාල  විප්ලවයක්    
තායිලන්තය  විසින් ඇති කර  තිෙබනවා.  ෙම්ක අපටත් කරන්නට 
පුළුවන් ෙදයක්.  

අෙප්  ජීව තාක්ෂණය , ජාන තාක්ෂණය ෙදසට  අප  විධිමත් 
අවධානය ෙයොමු කර,  ආහාර විද ාව විධිමත් විධියට කර ගත්තා 
නම්, අපට ෙම් ෙලෝකෙය් විශාල  අභිෙයෝග  ජය ගන්නට පුළුවන් 
ෙවනවා.  උදාහරණයක් හැටියට,  ෙපොල් වතුර ගැන කියන්න 
පුළුවන්.  මීට  දශකයකට පමණ ආසන්න කාලෙය් සිට අෙප් 
ව ාපාරිකයන් කිහිප ෙදෙනක් ෙම් ක්ෙෂේතයට පිවිසුණා. අද  ඒක 
ෙපප්සිෙකෝලා, ෙකොකාෙකෝලා සමාගම වැනි බහුජාතික 
සමාගම්වල බලගතු ව ාපෘතියක්   බවට  පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් ෙම් විශාල ජීව විවිධත්වය  රෙට් ආර්ථිකයට ගන්න නම්,  ඒ 
පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතවලින් ආහාර විද ාව  ශක්තිමත්ව ඉදිරියට  
ගතයුතු ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම  අෙප් විශාලම සම්පත අෙප් මානව 
සම්පත; දැනුම් සම්පත. දැනුම පදනම් කර ගත් ඉහළ ගණෙය් 
ෙසේවාවන් ෙලෝකයට සැපයීමට පුළුවන්. අපට පුංචි 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙහෝ තිෙබන්ෙන්, අෙප් අපනයන ක්ෙෂේතෙය් 
ෙතොරතුරු  තාක්ෂණ පමාණය අද  ෙඩොලර් මිලියන 750 සීමාවට 
ඇවිත් තිබීමයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට  තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
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ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙම්ක ෙඩොලර්  බිලියන පහක්, හයක්,  දහයක්  බවට  

පරිවර්තනය කර ගැනීෙම්  විභවය ෙම් රෙට්  උගත් පිරිසට 
තිෙබනවා. ඒකට අපි විධිමත් ආකාරයට  පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතයට 
මැදිහත්වීමක් කරන්නට  ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම සුළු හා මධ  
පරිමාණ කර්මාන්ත ගැන කියන්නට  ඕනෑ. අද අෙප්  ආනයන 
බිෙලන් විශාල පමාණයක්- සියයට 20කට, 25කට ආසන්න 
පමාණයක් පිට රටින් ෙගෙනන ආහාරවලට, පිට රටින් ෙගෙනන  
භාණ්ඩවලට  ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සුළු හා මධ  පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවා ශක්තිමත් කරන්න, සුළු හා මධ  පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවාට දිරි ෙදන්න, ඔහුට අවශ  කරන පර්ෙය්ෂණ 
කටයුත්ත කරන්න  ආයතනයක් අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. අෙප්  
තාක්ෂණ නගරය යටෙත්  විද ා හා  තාක්ෂණ අමාත ාංශෙයන්   
ඉදිරිෙය්දී  එවැනි තාක්ෂණ පෙව්ශයන් සහිත  පර්ෙය්ෂණාගාරයක්,  
එවැනි ආකාරයට සුළු හා මධ   පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට දිරි  
ෙදන ස්ථානයක් ෙහෝමාගම ඉදි කරන  බව  අපි ෙබොෙහොම සතුටින් 
පකාශ කරන්නට කැමැතියි. එම නිසා, ශී ලංකාව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විධිමත් වැඩ ෙකොටසක් කළ යුතුයි.  

2013 -2014 කාලෙය්දී, NASTEC ආයතනෙය්  මහාචාර්ය 
ධම්මික තන්තිරිෙගොඩෙග්  මූලිකත්වෙයන්  ෙම් පිළිබඳව 2015 සිට 
2020ට කියාත්මක  කරන්න විධිමත් සැලැස් මක් හැදුවා. එය 
ජාතික පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙවච්ච සුවි ෙශේෂි  ආෙයෝජන සැලැස්මක්.  

ක්ෙෂේත දහයක් හඳුනා ගත්තා. ජලය, ආහාර සහ කෘෂිකර්මය, 
ෙසෞඛ ය, නිවාස හා නාගරීකරණය, පරිසරය, බලශක්තිය, 
ඇඟලුම්, ඛනිජ දව , මෘදුකාංග සහ දැනුම් පද්ධති පදනම් කරගත් 
ෙසේවා, ෙපොදුමය වශෙයන් මූලික විද ාවන්, ඒ වාෙග්ම නැගී එන 
තාක්ෂණයන් සහ සාම්පදායික දැනුම ආකාරයට වුණු මූලික 
ක්ෙෂේත දහයක් ඔස්ෙසේ ආෙයෝජනය කළ යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියන 
එකත්, ෙම් සඳහා වුණු මූලික මැදිහත්වීම් දහයකුත් හඳුනා ගත්තා. 
මූලික මැදිහත්වීම් දහයත් එක්ක ෙම් අනික් දහය එකතු කළාම 
අවස්ථා සියයක් එනවා. ඒ අවස්ථා සියයට රජය විධිමත් ෙලස 
ආෙයෝජනය කෙළොත්, ෙම් රට මහා ආර්ථික ඉදිරි පිම්මකට ෙගන 
යන්න පුළුවන් බව ෙපන්වා දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම අවස්ථා දැක්ෙවන ෙල්ඛනය  
මා සභාගත* කරනවා.  

ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාවත්, ෙසසු සියලු පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනත් එකට එකතු ෙවලා හදාගත් ෙම් ජාතික සැලැස්මට අනුව 
රජය හා ෙපෞද්ගලික අංශය විධිමත්ව ආෙයෝජනය කළෙහොත්, 
අපට අනිවාර්යෙයන්ම මැදි ආදායම් උගුල පන්නලා ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන්. මැදි ආදායම් උගුල පන්නලා ඉදිරියට යන්නත්, රට 
අද ෙපෙළන මූල  අර්බුදෙයන් ගැළෙවන්නත්, ඒ වා ෙග්ම 
අනාගතෙය්දී රෙට් ඇති වන පාරිසරික, සමාජ ගැටලු ජය ගන්නත් 
තිෙබන පධානම යතුර පර්ෙය්ෂණ හා ඒ හරහා ෙකෙරන නව 
නිර්මාණ බවත් අවධාරණය කරමින්, නෙවෝත්පාදනය තමන්ෙග් 
ආර්ථික පතිපත්ති හා ආර්ථික උපාය මාර්ගය කර ගත් ආණ්ඩුවක් 
හැටියට ඒ ඉදිරි පිම්ම ජය  ගැනීමට සියලුෙදනාම ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව වැනි ආයතන තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න 
ඉදිරිපත් විය යුතු බවත් අවධාරණය කරමින්, ම ම නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි.  

[අ.භා. 4.26] 
 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය මූලාසනෙය් 

සිටියදී කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

අද ඉතාම වැදගත් ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව පනත් 
ෙකටුම්පත තමයි ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාව තුළ පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතිය 
ශක්තිමත් කරන්න, රෙට් සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමින්, රෙට් 
සංවර්ධනයට දායක කර ගනිමින් අලුත් නිපැයුම් පවර්ධනය කිරීම 
සඳහා ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව ව වස්ථාපිත සභාවක් 
බවට පත් කරන නීති තමයි අද ඉදිරිපත් වන්ෙන්. ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන් 1999දීයි. 2007දී එය 
විධිමත් විධියට ස්ථාපිත කළත්, එය ව වස්ථාපිත මණ්ඩලයක් 
හැටියට පත් කිරීම සඳහා වන නීත නුකූල බලය අද ලබා ෙදනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ලංකාව තුළ විද ා සහ තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ 
සංස්කෘතියක් ෙගොඩනඟන්න, ඒ වාෙග්ම අෙප් සංවර්ධනයට අදාළ 
පර්ෙය්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා පහසුකම් සැලැස්වීමට අදාළ 
කාර්යයන් තමයි ෙම් පර්ෙය්ෂණ සභාෙවන් ෙකෙරන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එදා ඇෙලක්සැන්ඩර් 
ගැහැම්ෙබල්  දුරකථනය ෙසොයා ගත් නිසා සන්නිෙව්දන පහසුකම 
රටවල් අතර ෙකොයි තරම් ව ාප්ත වුණාද කියා අප දැක්කා. එයින්  
ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් ආවා. එදා ෙසොයා ගත් දුරකථනය අද 
smart phones දක්වා දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. එය ෙම් ෙලෝකය 
ලබාගත් ජයගහණයක්. ෙම් smart phone එක හරහා අද ෙගදර 
ඉඳෙගන තමන්ෙග් ආර්ථික කටයුතු කරගන්න, ව ාපාර කටයුතු 
කර ගන්න, ෛවද වරු channel කරන්න, බිල් ෙගවන්න වාෙග් 
විශාල ෙසේවා රාශියක් කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
පර්ෙය්ෂණවල පතිඵල අද ජනතාව භුක්ති විඳිනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි, 1887දී කාල් ෙබන්ස් මහත්මයා හයිඩජන්වලින් ධාවනය 
වන කාර් එක හඳුන්වා දුන්නා. අද වන විට විදුලිෙයන් දුවන 
ෙමෝටර් රථ ෙලෝකයට හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය 
තාක්ෂණය, අලුත් ෙසොයා ගැනීම්, පර්ෙය්ෂණ එක්ක ආපු ඉදිරි 
ගමනක්. අද ෙලෝකෙය් රටවල් දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
ආර්ථිකය දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් පර්ෙය්ෂණවල පතිඵලයක් 
හැටියටයි. නමුත්, අද ශී ලංකාව දිහා බලනෙකොට අප ෙබොෙහොම 
පසුගාමී තත්ත්වයක ඉන්න බව තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතිය, අලුත් නිපැයුම් ෙසොයා ගැනීම් ඒ 
වාෙග්ම ඒ අලුත් නිපැයුම් රෙට් ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කරලා ඒ 
තුළින් අපනයන ආර්ථිකයක් හදා ගැනීම ඉතාම වැදගත් බව මා 
ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.  

අපි දැන් ශී ලංකාෙව් ෙසොයාගැනීම්, පර්ෙය්ෂණ ගැන කථා  
කරමු. අප ලීවරය සහ ෙරෝදය කියන යාන්තික සංකල්ප එකට 
එකතු කරලා දැනට සියවස් 20කට කලින් විල්බැරැක්කය 
නිපදවූවා. අෙප් ෙර් විෙජ්වර්ධන මැතිතුමාට තමයි අත් ටැක්ටරෙය් 
ෙප්ටන්ට් බලපතය අයිති. ඒ වාෙග්ම අෙප් ආසනෙය් ආචාර්ය 
කුලසිංහ මැතිතුමා ෙද්ශීය විද ාඥෙයක් හැටියට ෙපරසවි 
ෙකොන්කීට් ෙයොදාෙගන අඩු වියදමින් ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ 
නිවාස හදා දීෙම් ව ාපෘති හඳුන්වා දී තිෙබනවා. අලුත් ෙසොයා 
ගැනීම් රාශියක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැබැයි අෙප් දියුණු වීෙම් ෙව්ගයත්, රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක 
සම්බන්ධ වූ පර්ෙය්ෂණ ඉතාම අඩු බව අප ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අවුරුද්දක් පාසා ෙබොෙහෝ 
නව නිපැයුම් සංකල්ප ෙවනුෙවන් බුද්ධිමය ෙද්පළ අයිතිය -
ෙප්ටන්ට් බලපත- සඳහා ඉල්ලුම් කරනවා; එකී බලපත ලබා 
ගන්නවා. නමුත් අද ෙමය පාෙයෝගික තත්ත්වයට, ජනතාවෙග් 
එදිෙනදා ජීවිතයට එකතු කරගන්නා තත්ත්වයට පත් ෙවලා නැහැ 
කියන එකත් අපි කියන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් බහුතරයක් 
කාන්තාෙවෝ තවමත් ලිප් ගල් තුනක් තියලා, දර පාවිච්චි කරලා 
උයනවා. දර අඩුෙවන් පාවිච්චි කරන, අඩු දුම් සහිත, අඩු වියදම් 
සහිත ශී ලාංකීය නව නිපැයුමක් ෙලස ලිපක් හඳුන්වා දුන්නා මට 
මතකයි. හැබැයි, ජනතාව එදිෙනදා ජීවිතෙය්දී එය පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැහැ. අලුත් නිපැයුම් තිබුණත් ඒවා භාවිතයට ගන්ෙන් 
නැහැ. එම අලුත් නිපැයුම් එදිෙනදා පාෙයෝගික ජීවිතෙය්දී භාවිත 
කරන තත්ත්වයට ජනතාවෙග් ආකල්ප, දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීම 
ඉතාම වැදගත් වන බව මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශම බලකාෙය්  ෙබොෙහොම 
අඩුවක් තිෙබන බව අද අපි දකිනවා. නමුත් අද තවමත් ෙගොවිතැන 
කරන්ෙන් ශම බලකාය මඟිනුයි. අලුත් උපකරණ තිබුණත් ඒවා 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන් කෘෂි කර්මාන්තයත් අලුත් 
තාක්ෂණය උපෙයෝගි කරෙගන කරනවා නම් අපෙග් කාලය, 
ශමය අඩු ෙවනවා වාෙග්ම එයින් ලැෙබන පතිඵලද හුඟක් වැඩි 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ආර්ථිකමය වශෙයනුත් එහි පතිලාභ 
ජනතාවට ලැෙබන බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන් අප කියන්න 
ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. පර්ෙය්ෂණ ව ාපෘති සිදු කිරීම 
ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාෙව් පධාන කාර්යය ෙවලා 
තිෙබනවා. ශී ලාංකීය විද ාඥයන් ඒ වාෙග්ම ශී ලාංකික ආයතන 
සමඟ සම්බන්ධ කරලා විෙශේෂෙයන් රෙට් සංවර්ධනයට අදාළ වන 
ව ාපෘති, සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ව ාපෘති සඳහා ඉල්ලුම් පත් 
කැඳවීම, ඒ ව ාපෘති ඇගයීමට ලක් කිරීම, මුදල් ලබා දීම, ව ාපෘති 
නියාමනය කිරීම ආදිය තමයි ඔවුන්ෙග් පධාන වගකීම වන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන් ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 2014 සිට ඉලක්ක පදනම් 
කරගත් ක්ෙෂේත 10කට අදාළව ෙම් වනෙකොට විශාල ව ාපෘති 5ක් 
කියාත්මක කරන බව අපට දැනගන්න ලැබී තිෙබනවා. එයින් 
එකක් තමයි රට කිරිවලින් ස්වයං ෙපෝෂිත කිරීම සහ කිරි ආශිත 
නිෂ්පාදන පචලිත කිරීෙම් ව ාපෘතිය. මම හිතනවා එය ඉතාම 
ෙහොඳයි කියා. ඒ මඟින් පිට රටට ඇදී යන රෙට් විෙද්ශ විනිමය අඩු 
කරගන්න පුළුවන්. අපි විෙශේෂෙයන් කිරි හා කිරි ආශිත නිෂ්පාදන 
ෙබොෙහොමයක් ෙගන්වන්ෙන් පිට රටවලින්. එබැවින්, අෙප් විෙද්ශ 
විනිමය පිට රටවලට ඇදී යනවා. රට කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
කරලා කිරි නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දීම තුළින් අෙප් 
විෙද්ශ විනිමය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙවළඳ 
ෙපොළට ගියත් අපි දකිනවා, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් කිරි ආශිත 
නිෂ්පාදන ෙපරට වඩා වැඩි වශෙයන් අද හඳුන්වා ෙදන බවක්. 
නමුත් ෙමය ෙව්ගවත්ව කළ යුතුයි. කාලයත් එක්ක 
කළමනාකරණය කරලා අවුරුදු ෙදක තුනක කාලයක් අතරතුර 
කළ යුත්තක් ෙලසට ෙම් වැඩසටහන් ෙව්ගවත් කරනවා නම් 
ඉතාම ෙහොඳයි කියන එක අප මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා විෙශේෂ කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. රටට, ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයට ඉතාම වැදගත් 
ව ාපෘතියක් කියාත්මක ෙවනවා. එමඟින් කරන්ෙන්, සර්ප 
දෂ්ටනයන් සඳහා පතිවිෂකාරක සංවර්ධනය කිරීමයි. ෙමොකද, 

අෙප් රට අවුරුද්දකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියනයක් වියදම් 
කරනවා, පතිවිෂකාරක -antivenom- ආනයනය කරන්න. 
ඉන්දියාෙව් සිටින විෂ සර්පයන්ට අදාළ antivenom ඉන්දියාෙවන් 
ආනයනය කරනවා. ඒවාෙය් ගුණාත්මකභාවෙය් ගැටලු 
තිෙබනවා. ඒවා ලංකාෙව් ෙරෝගින් භාවිත කරන්න ගියාම 
ෙබොෙහෝ විට ආසාත්මිකතාවන් ඇති ෙවනවා. බහුතරයක් 
ෙරෝගින්ට අසාත්මිකතාවන් ඇති වීම නිසා මිය යන ෙරොගින්ද 
ෙබොෙහෝ ඉන්නවා. ෙම් නිසා, මහාචාර්ය ඉන්දික ගවරම්මාන 
මැතිතුමා අවුරුදු තුනකින් නිම කිරීම සඳහා පතිවිෂ නිර්මාණය 
කිරීෙම් පර්ෙය්ෂණයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් වන විට 
අවුරුදු හතක් ගත ෙවලා. එය දැන් අවසන් අදියෙර්යි තිෙබන්ෙන්. 
ෙකොස්ටරිකා විශ්වවිද ාලයත් එක්ක අනුබද්ධිතවයි එය 
කරන්ෙන්.  

මා හිතන විධියට, එය ඉතාම ෙහොඳ නිපැයුමක්. එතුමා ඇතුළු 
පර්ෙය්ෂකයන්ට අපි උදවු කරන්න ඕනෑ. ඒ පර්ෙය්ෂකයන් 
අනුමැතිය ලබා ගන්න ආයතනවලට ගියාම විශාල ගැටලුවකට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වන බව අපට දැන ගන්න තිෙබනවා. එතුමා 
එතුමාෙග් නිපැයුම හඳුන්වා දුන්නාට පසුව රජයට වගකීමක් 
තිෙබනවා. Antivenom ආනයනය සඳහා විෙශේෂෙයන් ෙසෞඛ  
අමාත ාංශයට අවුරුද්දකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියනයක් 
ෙවන් කරනවා. ඒ antivenom රෙට් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා 
අවශ  කරන යටිතල පහසුකම් ලබා දීලා, ඒවා නිෂ්පාදනය කරලා, 
 රෙට් ජනතාවට පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව, ඉඩ කඩ ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් -ෙමය පර්ෙය්ෂණයකට විතරක් සීමා 
වුෙණොත්- ඉතාම ෙලොකු අපරාධයක් ෙවනවා.  

පතිවිෂ නිර්මාණය කිරීෙම් කර්මාන්තශාලාවක් ඉදි කරන්න 
අවශ  ෙවන්ෙන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන හතක්, අටක් 
කියලා අපට දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා. අපි රජයක් හැටියට ඒ 
සඳහා මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා අවශ  තල්ලුව ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒක රටට කරන 
විශාල ෙසතක් හැටියට මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ආහාර සුරක්ෂිතතාව ගැනත් අපි කථා කිරීෙම්දී අපට 
ෙපෙනනවා, අඩු වියදමකින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගන්න 
පුළුවන්, ෙලඩ ෙරෝගවලට ඔෙරොත්තු ෙදන කෘෂිකර්ම ෙභෝග 
හඳුන්වලා දීම ඉතාමත්ම වැදගත් වන බව. අපනයනය කරන්න 
පුළුවන් සහල් වර්ග හඳුන්වලා දීම වැදගත් ෙවනවා. එතෙකොට 
තමයි අපට විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම තමයි පසු අස්වනු තාක්ෂණය ගැන් අපි සැලකිලිමත් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ අතින් අපි හුඟක් පසුගාමී තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන්.  

බංග්ලාෙද්ශය  වාෙග් රටක කෘෂි කර්මාන්තය හුඟක් දියුණුයි. 
ඒ රටවල පසු අස්වනු තාක්ෂණය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්. අස්වැන්න තිෙබන කාලයට ෙදහි, ෙදොඩම්, තක්කාලි 
වාෙග් ෙද්වල් ඉතාමත් අඩු මිලකට විකුණනවා. ෙගොවි 
මහත්වරුන්ට වියදම් කරපු මුදලවත් ලබා ගන්න බැරි ෙවනවා. පසු 
අස්වනු තාක්ෂණය අෙප් රෙට් දියුණු කළ යුතු ෙවනවා. එවිට අපට  
මිල අධික කාලයට අපට ෙම් පසු අස්වනු තාක්ෂණය පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන් බව මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් බිහි කරන්න නම් පාසල් යන 
දරුවන්ට, අධ ාපන කමෙයන් ෙම් පර්ෙය්ෂණ හරහා නව නිපැයුම් 
සඳහා අත් දැකීම් ලබා ගැනීමට තිෙබන ඉඩකඩ අපි වැඩි කරන්න 
ඕනෑ. ඉස්සර අධ ාපන කමය තුළ තිබුණා, වඩු වැඩ කර්මාන්තය, 
යාන්තික වැඩ කර්මාන්තය. දරුවන්ට යන්තසූත එක්ක ගැටිලා 
අත් දැකීම් ලබා ෙගන අලුත් නිපැයුම් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් 
අවස්ථාව අද ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම්වා අධ ාපන කමය 
තුළිනුත් හඳුන්වලා ෙදන්න ඕනෑ බව මතක් කරන්න ඕනෑ.  
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මට කලින් කථා කරපු මන්තීතුමන්ලාත් කිව්වා, "කරපු 
පර්ෙය්ෂණ ෙගොඩක් තිෙබනවා, ඒවාෙය් පතිඵල පාවිච්චි 
ෙනොකරන" කියලා. ඒ නිසා ෙම් සියලුම පර්ෙය්ෂණ එකට 
සම්බන්ධීකරණය කරලා, ඒවාෙය් පතිඵල රටට ෙබදා හැරීෙම් 
ජාලයක් හදන එකත් ඉතාමත්ම වැදගත් බව මතක් කරමින් මට 
කාලය ෙවන් කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 4.35] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 

සභාව ව වස්ථාපිත ආයතනයක් ෙලස ස්ථාපනය කිරීෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙවනුෙවන් කථා කිරීමට ලැබීම ඇත්තටම 
ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයනුත්, පර්ෙය්ෂකයකු වශෙයනුත් මම 
ඉතාමත් සතුටට පත් ෙවනවා. ලංකාෙව් අනාගත තාක්ෂණ 
දියුණුවට ඉතාමත් උපකාරී වන වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි, 
පර්ෙය්ෂණ සභාව ව වස්ථාපිත කිරීෙම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරන ෙකොට මම කැමැතියි, 
මුලින්ම පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන වගන්ති කිහිපයක් ගැන කථා 
කරන්න. ඇත්තටම අපි ෙම් ගැන ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුෙව්දීත් 
කථා කළා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 2වැනි පිටුෙව් 3වන වගන්තිය 
යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන්ව තිෙබනවා:  

" (ඇ) විද ාව සහ තාක්ෂණයට අදාළ පර්ෙය්ෂණ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහෙයෝග ඉල්ලා සිටීම."  

ඇත්තටම ෙම් වගන්තිය ගැන අපි කථා කළා; අපි සාකච්ඡා 
කළා. ගරු ඇමතිතුමා  ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාෙව් හිටියා නම් 
ෙහොඳයි කියලා හිතනවා. මම හිතනවා, ෙලෝකය ඉස්සරහට 
යන ෙකොට ෙම් වගන්තිය ෙබොෙහොම සරල වැඩියි කියලා. ෙහේතුව, 
අපි ෙමතැනින් කියන අංශෙය් සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටීම නිසා.  

අද ෙලෝකෙය් තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරිෙයන් යන ෙකොට 
public-private partnership එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එක්ක එකට එකතු ෙවලා යන පර්ෙය්ෂණ තමයි ෙලෝකෙය් 
ඉදිරියටම යන්ෙන්. ෙම්කට උදාහරණ රාශියක් තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් හැටියට ජපානය ගනිමු. මමත් පර්ෙය්ෂකෙයක් 
හැටියට අවුරුදු 17ක් විතර ජපානෙය් ෙසේවය කළා. එෙහේ  සියලුම 
පර්ෙය්ෂණ -සියයට 100ක්ම පර්ෙය්ෂණ- රාජ  පර්ෙය්ෂණ 
ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික අංශයත්  නැත්නම් ව ාපාරික අංශයත්, ඒ 
ඒ පෙද්ශවල ඉන්න පාථමික මට්ටෙම් ව ාපාරිකයනුත් ෙම් සියලු 
ෙදනා සම්බන්ධ කරෙගන යන පර්ෙය්ෂණයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
අපි ෙම් රෙට් අලුත් පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියකට යනවා නම්, 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක ඒ ෙද්වල් කරන්න ඕනෑ. මට කලින් 
කථා කරපු (ෛවද ) සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනිය කිව්වා 
වාෙග් අපි පර්ෙය්ෂණ කරනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණ කරපු පතිඵල 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ.  

ෙම්කට පධානම ෙහේතුව, අපි සමාජයත් එක්ක බද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ; ආයතනත් එක්ක බද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි isolated, ඒ 
කියන්ෙන් ස්වාධීනව,  තමන්ෙග් පාඩුෙව් පර්ෙය්ෂණයක් කරනවා. 
අන්තර්ජාතික publication එකක් හැටියට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පකාශනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක එතැනින් ඉවරයි. එතැනින් 
එහාට ගිය පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් -research culture එකක්- ෙම් 
රටට අවශ යි. ඒ සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂ ෙහේතුවක් 
වනවා කියලා මම හිතනවා. නමුත් ෙමහි සමහර වගන්ති අපට 
ෙවනස් කළ යුතු ෙවනවා. ඒ සඳහා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 

ෙයොමු කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මම ෙයෝජනා කරනවා. මීට වඩා 
එහාට ගිහින්, මීට වඩා ගැඹුරින් සලකා බලා, ෙපෞද්ගලික 
ආයතනත්, ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතයත්, ව ාපාරික ක්ෙෂේතයත් එක්ක 
බද්ධ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය බැලිය යුතු ෙවනවා.  

ෙම් ගැන කථා කරන විට, පර්ෙය්ෂණ  සදහා ෙලෝකෙය් 
වැඩිෙයන්ම මුදල් ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන සහ ආයතන - the 
ten biggest R and D spenders worldwide- ගැනත් මම බැලුවා. 
මුලින්ම අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන් Volkswagen ආයතනය. 
Volkswagen වාහන නිපදවන සමාගම ඔබ කවුරුත් දන්නවා. ෙම්  
Volkswagen සමාගෙම් කර්මාන්තශාලාවක් අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 
ලංකාෙව් ඇති කරනවා කිව්වාම, ''ඒක කවදාවත් ෙවන්ෙන් නැහැ'' 
කියලා පසු ගිය කාලෙය් ඒ කථාව ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණා. 
ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම පර්ෙය්ෂණ සඳහා වියදම් කරන්ෙන් 
Volkswagen සමාගම බවට එක ෙහොඳ උදාහරණයක් තමයි, එම 
සමාගම 2013 වර්ෂෙය්දී US Dollars 13.5 billion වියදම් කර 
තිබීම. ඒ අයෙග් සම්පූර්ණ වියදම්වලින් සියයට 5.2ක්ම වියදම් 
කර තිෙබන්ෙන් පර්ෙය්ෂණ සඳහායි. 

පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙලෝකෙය් ෙදවැනියට වියදම් කර 
තිෙබන්ෙන් Samsung ආයතනය. Samsung ආයතනය US 
Dollars 13 billion වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ අයෙග් percentage 
එකක් හැටියට ගත්ෙතොත් 6.4 වශෙයන් සඳහන් කරන්නට 
පුළුවන්. තුන්වැනියට වියදම් කර තිෙබන්ෙන් Intel ආයතනය. 
හතරවැනියට වියදම් කර තිෙබන්ෙන් Microsoft ආයතනය. ෙම් 
ආදී වශෙයන් හත්වැනියට වියදම් කර තිෙබන්ෙන් Toyota 
ආයතනය, අටවැනියට වියදම් කර තිෙබන්ෙන් Johnson & 
Johnson ආයතනය, නවවැනියට වියදම් කර තිෙබන්ෙන් Google 
සමාගම. ෙම් ආදී සමාගම් තමයි ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා වියදම් කළ ආයතන හැටියට සැලෙකන්ෙන්.  

ෙම්  සියලුම ආයතන තමන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ තනිවම ෙනොෙවයි 
කරන්ෙන්. ඒ ආයතනත් එක්ක බද්ධ වුණු විශ්වවිද ාල, 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන ෙම් සියලුම ෙද්වලුත් එක්කයි සිදු කරන්ෙන්. 
ෙලෝකෙය් විද ාව, තාක්ෂණය සහ පර්ෙය්ෂණ ෙවනුෙවන් 
ඉදිරිෙයන්ම ෙපනී සිටින ආයතන ගැන ෙසොයා බැලුෙවොත්,  Top 
25 List  එකක් අපට තිෙබනවා. එහි  ranking එෙක් මුලින්ම 
ඉන්ෙන් Franceවල, Alternative Energies and Atomic Energy 
Commission එක. ෙදවැනියට ඉන්ෙන් Fraunhofer Society, 
Germany. තුන්වැනියට ඉන්ෙන් Japan Science and 
Technology Agency - JST, Japan-. හතරවැනියට ඉන්ෙන් US 
Department of Health and Human Services. පස්වැනියට 
ඉන්ෙන් National Centre for Scientific Research, France. 
හයවැනියට ඉන්ෙන් Korea Institute of Science and 
Technology. හත්වැනියට ඉන්ෙන් National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology.  

ෙම් පළමුවැනි ආයතන හත ඇතුෙළේ ආසියාෙව් ආයතන 
තුනක් මුලින්ම අපට දකින්නට ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම Japan 
Science and Technology Agency - JST, Japan- යටෙත් 
පර්ෙය්ෂකෙයක් හැටියට මටත් පර්ෙය්ෂණ කරන්න හැකියාව 
ලැබුණා. ඒ නිසා ෙමවැනි ආයතන ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
ෙමවැනි ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම, බද්ධ වුණාම ඉදිරියට 
යන්න අපට තිෙබන අවස්ථා අනන්තයි; අපමාණයි. ඒ නිසා එවැනි 
ආයතනත් එක්ක අෙප් ෙම් ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
interconnected network එකක් හැෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැති 
වුෙණොත් ෙවන්ෙන්, අපි අර කලින් කිව්වා වාෙග්, අපි isolated 
ෙවනවා. අපි විතරක් research එකක් කරලා, suitcase එෙක් දමා 
ෙගන ඉන්න පර්ෙය්ෂණයක් ෙවනවා, ඒක. ඒක එෙහම ෙනොවිය 
යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පර්ෙය්ෂණ ගැන කථා කරන විට, පර්ෙය්ෂණත් එක්කම 
''විශ්වවිද ාල'' බද්ධ ෙවනවා. ෙලෝකෙය් විශ්වවිද ාල ගැන 
බලනෙකොට,  ඒවා ඉදිරිෙයන්ම  තිෙබන්ෙන් එම විශ්වවිද ාලෙය් 
කරන පර්ෙය්ෂණත් එක්කයි. Research culture එකක්, research 
society එකක් හැදිලා, ඒත් එක්ක තමයි බද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ 
පර්ෙය්ෂණත් එක්ක විශ්වවිද ාලය වටා ව ාපාරික ආයතන, 
ෙලෝකෙය් පධාන ෙපෙළේ ආයතන, ඒ රෙට් තිෙබන පධාන ෙපෙළේ 
ආයතන, ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙම් ආදී සියලු ෙද්වල් බද්ධ 
ෙවනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට, කටුබැද්ද -දැන් ෙමොරටුව- 
විශ්වවිද ාලය ෙහෝ, ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය ෙහෝ, ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද ාලය ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් අත් දැකීම් අපට තිෙබනවා. ෙම් 
විශ්වවිද ාලවල අවසාන වසෙර් ශිෂ යන්ට  කුඩා පර්ෙය්ෂණත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් 
research එෙක්, නැත්නම් පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධනෙය් අදාළ 
පර්ෙය්ෂණත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවනවා.  

ෙලෝකෙය් තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වුණු රටවල් දිහා 
බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, science and technology 
researchවලට තමයි ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම වියදම් කරන්ෙන් 
කියලා. උදාහරණයකට ෙම් වියදම් ෙදස අපි බැලුෙවොත්, එක්සත් 
ජනපදය expenditure on research and development  ෙලස US 
Dollars 473.4 billion, GDP එෙකන් සියයට 2.74ක් වියදම් 
කරනවා. චීනය GDP එෙකන් සියයට 2.1ක් වියදම් කරනවා. 
European Union එක සියයට 2කට ආසන්නව සියයට 1.94ක් 
වියදම් කරනවා. ෙම් ක්ෙෂේතය සඳහා වැඩිෙයන්ම වියදම් කරන 
රටවල් ෙදකක් වන්ෙන් ජපානය සහ ෙකොරියාවයි. ෙලෝකෙය් 
රටවල් අතරින් ජපානය සියයට 3.58ක්, ෙකොරියාව සියයට 4.2ක් 
සහ ඉන්දියාව 0.88ක් ආදී වශෙයන් පර්ෙය්ෂණ සහ විෙශේෂෙයන් 
research and development සඳහා භාවිත කරනවා. ෙලෝකෙය්  
දියුණු වුණු රටවල් සහ දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල් දන්නවා,  
පර්ෙය්ෂණ සඳහා වැඩිපුර ආෙයෝජනය කෙළොත් විතරයි, ඒ රටට 
නෙවෝත්පාදන සමඟ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් විශ්වවිද ාල ටික ෙම් 
කටයුත්තට සම්බන්ධ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය තමයි 
අපට තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම අෙප් විශ්වවිද ාල, පර්ෙය්ෂණ 
විශ්වවිද ාල ෙනොෙවයි. අෙප් research culture එකක් නැහැ. ඒක 
මම ෙනොබියව කියනවා. ෙමොකද, මම දැකලා තිෙබනවා, 
පර්ෙය්ෂණ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා; researchවල 
ෙයෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඇත්තටම, අවුරුදු 4 පාඨමාලා 
තිෙබන විශ්වවිද ාල තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවුරුදු 4 
පාඨමාලා තිෙබන විශ්වවිද ාල තුළින් අපි එළියට දමන ශිෂ යන් 
ගත්ෙතොත්, අතීතෙය් එළියට දැමූ ශිෂ යන් ගැන කථා කෙළොත්, 
සමහර ශිෂ යන් ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, "මම රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරිෙයක්" කියලා. මට නම් හරිම ලජ්ජාවක් 
හිෙතනවා, "මම රැකියා විරහිත උපාධිධාරිෙයක්" කියලා කියන්න. 
විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ට විතරක් ෙමහි වැරැද්ද කියන්න බැහැ 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ෙම්ක ශිෂ යාෙග්ත් යුතුකමක්; 
ශිෂ යාෙග් අයිතිවාසිකමක්. නිදහස් අධ ාපනය තුළින් ඉෙගන 
ගන්නවා නම්, තමන්ට ස්ෙවෝත්සාහෙයන් පර්ෙය්ෂණ කරලා 
ඉදිරියට එන්න පුළුවන් අවස්ථාව ෙම් රෙට් තිෙබනවා. නමුත් අප 
ඒ culture එක උගන්වන්ෙන් නැහැ.  

ශිෂ යා සහ විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරයා අතර තිෙබන ෙම් 
බැඳීම හරියාකාරව අපි නිර්මාණය කෙළේ  නැත්නම් අනාගතෙය් 

පර්ෙය්ෂණත් එක්ක බද්ධ වුණු සිසු දරුවන් හදන්න අපට බැරි 
ෙවනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ research culture එකක් 
හදන්න ඕනෑ. ඒ research culture එක හරහා විෙශේෂෙයන් full-
time researchersලා හදන්න ඕනෑ. ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 
සභාව ස්ථාපිත කළාට පසුව individual researchersලාට 
ෙම්ෙකන් මුදල් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්. එෙසේ මුදල් ලබා දීම 
තුළ විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ full-time research unit එකක් - full-
time researchersලා සමූහයක්- අපට හදන්න පුළුවන්. ඒ හරහා 
ෙලෝකෙය් තිෙබන පර්ෙය්ෂණ ආයතන එනම් JST, Korea 
Institute of Science and Technology - KIST -  National 
Institute of Advanced Industrial Science and  Technology, 
Japan  වාෙග් අෙප් රට වෙට් සිටින ආසියාෙව් පමුඛ ෙපෙළේ 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනත් එක්ක බද්ධ වුණු පර්ෙය්ෂණ වැඩ 
පිළිෙවළක් අපට අවශ යි. එෙහම වුෙණොත් විතරයි ෙලෝකයත් 
එක්ක අෙප් පර්ෙය්ෂණ යන්ෙන්. නැත්නම් මීට කලින් 
ඇමතිවරෙයක් කිව්වා වාෙග් දූපත් මානසිකත්වෙයන් නැත්නම් 
ළි ෙඳේ ඉන්නා මැඬියන් වාෙග් අපි දකින්ෙන් ෙම් ටික විතරයි. ෙම් 
ටික ඇතුෙළේ විතරක් පර්ෙය්ෂණයක් කරනවා, නමුත් ඒ 
පර්ෙය්ෂණය ෙලෝකයත් එක්ක යන්ෙන් නැහැ. නෙවෝත්පාදන 
වුණ ගමන්ම අවශ  ෙවන්ෙන් ෙලෝකෙය් තාක්ෂණයත් සමඟ 
ඉදිරියට යන ගමන්ම ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ නැත්නම් 
ව ාපාරික කෙෂේතයත් සමඟ ඉදිරියට යෑමයි. ඒ නිසා එකට අත් 
වැල් බැඳගත් පර්ෙය්ෂණ බවට එය පත්විය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් කාරණා ගැන අෙප් වැඩි 
අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි. මම ෙම් ගැන ෙසොයා බලද්දී,  
ෙලෝකය ෙවනස් කළ හැකි පධාන ෙපෙළේ නෙවෝත්පාදන 10ක් - 
10 New Innovations That Could Change the World - පිළිබඳ 
කරුණු මට ලැබුණා. එකක් තමයි agricultural drones. ෙම් 
දවස්වල අපි දැකලා තිෙබනවා, ෙලොකු ෙපළපාලිවල දිග පමාණ 
පින්තූර ගන්න ඒ drones පාවිච්චි කරනවා. විෙශේෂෙයන් 
කෘෂිකාර්මික රටක් හැටියට මීට එහා ගිය කටයුත්තකට 
agricultural drones අපට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා, 
පසු ගිය කාලෙය් එක පර්ෙය්ෂණයක්; තායිලන්තෙය් drone එකක් 
පාවිච්චි කරලා, වගා කටයුතු සිද්ධ කරනවා. තව පර්ෙය්ෂණයක් 
තමයි brain mapping. Neuroscientistsලා එෙහම නැත්නම් 
ෛවද  විද ාව හා මෙනෝ විද ාව සම්බන්ධ කරෙගන brain 
mapping කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට Neuromorphic Chips. අෙප් 
ස්නායු සම්බන්ධ chips පාවිච්චි කරලා, ෙකොෙහොමද අපි ඉස්සරහට 
යන්ෙන් කියන තාක්ෂණය ෙලෝකෙය් දියුණු ෙවමින් පවතිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ඔබ දන්නවා, 3-
D Printing ගැන. 3-D printer එකක් තිෙබනෙකොට දැන් ඉස්සර 
වාෙග් ෙනොෙවයි, අපි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම්, අපිට 
ඒ භාණ්ඩෙය් ආකෘතිය ෙගදරදීම හදලා print කරලා බලන්න 
පුළුවන්. ඒ අනුව තාක්ෂණය භාවිත කරලා, නිෂ්පාදනය කරලා 
ෙකොෙහොමද ඒක සමාජයට දාන්ෙන් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. 
ඒ වාෙග්ම robotic තාක්ෂණය ෙගොඩක් විෙශේෂයි. robotic 
තාක්ෂණය ෙලෝකෙය් ඉදිරියටම ගිහින් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම Smart Wind 
and Solar Power තාක්ෂණය ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් 
Smart Wind and Solar Power අද ෙලෝකෙය්ම ඉදිරියට 
යනෙකොට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කනගාටුයි! අෙප් 
විදුලි බල මණ්ඩලය පස්සට යනවා. අෙප් විදුලි බල මණ්ඩලය 
Wind and Solar Power ගැන කථා කරනෙකොට "නැහැ, නැහැ 
හරි යන්ෙන් නැහැ. ඩීසල් බලාගාර තමයි අපට ඕනෑ, ගල් අඟුරු 
බලාගාර තමයි අපට ඕනෑ" කියන කථාව තමයි අදටත් කියන්ෙන්. 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ අලුත් පර්ෙය්ෂණ කරන්න කැමැති නැහැ. 
ඉංජිෙන්රු මහත්වරු හැටියට ඇහුෙවොත්, අපි ඉෙගන ගත් 
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ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණෙය් කිසි තැනක කියන්ෙන් නැහැ "මට බැහැ, 
මට ෙම්ක කරන්න බැහැ" කියන එක. නමුත් ලංකාෙව් විදුලි බල 
මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රු මහත්වරු කියන්ෙන් "නැහැ, ඒක අපට 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා අපට තවමත් ඕනෑ ඩීසල් බලාගාරවලට 
යන්න; ගල් අඟුරු බලාගාරවලට යන්න" කියන එකයි. නැහැ. ෙම් 
තාක්ෂණය ෙවනස් විය යුතුයි. ඉංජිෙන්රුෙවකුට කියන්න බැහැ, 
"මට බැහැ" කියලා. ඉංජිෙන්රුෙවක්  කම ෙව්දය ෙසොයාගන්න 
ඕනෑ. ඒක තමයි ඉංජිෙන්රුෙවකුෙග් කාර්යභාරය. ඔවුන්ෙග් ඇස් 
පෑෙද්වා! කියලා මම පාර්ථනා කරනවා. අපට ඉන්ෙන් දක්ෂතම 
ඉංජිෙන්රු මහත්වරුයි. ඒ මහත්වරු වටකරෙගන සිටින මාෆියා 
එෙක් කඩතුරාෙවන් එළියට ඇවිල්ලා, ඒ ඉංජිෙන්රු 
මහත්වරුන්ෙග් දැනුමත් එක්ක ගත්තාම තාක්ෂණයත් එක්ක 
දියුණු වුණු ෙලෝකයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව ලැෙබයි 
කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

මම ෙම් දැනුම ගැන කියන්ෙන් මට තිෙබන අත් දැකීමක් 
අනුවයි. මම ජපානෙය් විශ්වවිද ාලෙය් උගන්වන විට, මෙග් 
විශ්වවිද ාලයට එන ලංකාෙව් අෙප් සිසු දරුවන් තමයි 
පළමුෙවනිෙයෝ ෙවන්ෙන්. එෙහම නම් අෙප් අයට දැනුම 
තිෙබනවා; හැකියාව තිෙබනවා. ඒ හැකියාවට අවස්ථාව නැතිකම 
විතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒ අයට පර්ෙය්ෂණ කරන්නට අවස්ථාව 
ලැබිය යුතුයි. අද අෙප් දරුවන්, තාක්ෂණය ඉෙගන ගත් අෙප් 
ශිල්පීන්, අෙප් ආචාර්යවරුන්, මහාචාර්යවරුන් අද ෙලෝකෙය් 
විශ්වවිද ාලවල, ෙලෝකෙය් ආයතනවල පමුඛ ෙපෙළේ තැන්වල 
ඉන්නවා. මම නම් වශෙයන් කියන්ෙන් නැහැ, එක් ෙකෙනකුෙග් 
ෙහෝ නමක් කියන්නට බැරි වුෙණොත් ෙහොඳ නැති නිසා. ඒ නිසා 
පර්ෙය්ෂණ සම්බන්ධෙයනුත් යම් කාර්ය භාරයක් අපි රජයක් 
හැටියට කළ යුතුයි.  

ඉන්දියාෙව් විෙද්ශගත ඉන්දියානුවන් සඳහා වූ ෙවනම 
Ministry එකක් තිෙබනවා - Ministry of Overseas Indian 
Affairs . ඉන්දියාව ෙලොකු රටක්. ෙම් ෙලොකු රෙට් කළ ෙලොකු 
වැෙඩ් පුංචි රටක් හැටියට අපට ෙලොකු වැඩක් විධියට ගන්නට 
පුළුවන්. ෙම් Ministry එක යටෙත් ඉන්දියාව, විෙද්ශගත ෙවලා 
ඉන්න ඉන්දියානුවන් හරහා ඒ රෙට් තිෙබන පර්ෙය්ෂණ ආයතන 
සමඟ බද්ධ කරලා, ඉන්දියාවට අවශ  පර්ෙය්ෂණ කරලා 
ඉන්දියාවට අරෙගන එනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඉන්දියාව 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම අපටත් පුළුවන් 
ලංකාෙව් පර්ෙය්ෂකයන්, ලංකාෙව් විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්න 
ආචාර්ය, මහාචාර්යවරුන් සියලු ෙදනාම සම්බන්ධ කර ෙගන, -
ෙම් පර්ෙය්ෂණ සභාවත් සමඟ- network එකක් හදා ෙගන කටයුතු 
කරන්න. "අෙප් රටට අවශ  පර්ෙය්ෂණ ඔබලා පිට රට ඉඳෙගන 
කරන්න. ඔබලා තමන් ඉන්න රෙට් ඉඳලා base camp එකක් හදා 
ගන්න. එෙහම හදාෙගන අෙප් ලංකාවට පර්ෙය්ෂණ ෙග්න්න" 
කියා ඔවුන්ට කියන්න පුළුවන්. ෙම් දැක්මත් ෙපරදැරි කර ෙගන, 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙයෝජනා කරනවා, විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් 
ලංකාවට ෙගනැල්ලා ඒෙගොල්ලන්ව රතු පලස දාලා පිළිගන්නා 
ජාත න්තර සම්මන්තණයක් ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
මඟින් වාර්ෂිකව සැලසුම් කළ යුතුයි කියලා. අෙප් විෙද්ශගත ශී  
ලාංකිකයන් රාශියක් ඉන්නවා. ෙම් වගකීම දුන්ෙනොත් භාර ගන්න 
ඒ විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් සැදී පැහැදී ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන් අපි අවධානයට 
ලක් කළ යුතු ෙදයක් තමයි අෙප් පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙප්ටන්ට් 
බලපත ලබා ගැනීම. ෙම් ෙප්ටන්ට් බලපත ලබා ගැනීම ගැන කථා 
කරන විට මට මතක් ෙවනවා, අෙප් සමහර ෙද්ශීය ඖෂධවලට, 
ආයුර්ෙව්ද ඖෂධවලට ෙප්ටන්ට් බලපත අද ෙලෝකෙය් අෙනක් 
රටවල් ලබාෙගන තිෙබන බව. උදාහරණයක් ෙලස ජපානය 

ෙකොතලහිඹුටුවලට ෙප්ටන්ට් බලපතය ලබා ගත්තා. ඇෙමරිකාව 
2013වන විට මස්බැද්ද කියන ශාකයට ෙප්ටන්ට් බලපත සියල්ල 
ලබා ගත්තා. අද මස්බැද්ද tea එකක්, මස්බැද්ද ශාකෙයන් 
නිෂ්පාදනය වන කිසිම නිෂ්පාදනයක් අෙප් රෙටන් ඇෙමරිකාවට 
යවන්නට බැහැ. ඇයි? ඒෙගොල්ලන් අෙප් ශාකයක් වන මස්බැද්ද 
ශාකයට පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙප්ටන්ට් බලපතය ලබා ගත්තා. එම 
නිසා අෙප් රෙට් තිෙබන සම්පත් සහ දැනුම සඳහා ෙප්ටන්ට් 
බලපත ලබා ගැනීම සඳහා යම් කමෙව්දයක් ශී ලංකා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව හරහා සකසා ගත හැකි යැයි අපි සිතනවා. 

මම කලින් කිව්වා වාෙග් අත් දැකීම් ගැන කථා කරනවා නම්, 
ෙලෝකෙය් ෙපොෙළොවටම සමතලා වුණු ජාතියක් හැටියට තමයි 
ජපන් ජාතිය ඉදිරියට ආෙව්. මමත් ඒ රෙට් ජීවත් වුණු ෙකෙනක් 
හැටියට දැක්කා, ජපන් ජාතිකයන් නැවත නැගිට්ෙට් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ඒ, පර්ෙය්ෂණ කරලා, තාක්ෂණ දැනුම ගැන තමන්ෙග් 
තිෙබන උත්සාහය ඉදිරියටම ෙගනිහිල්ලා. උදාහරණයකට 
ජපානෙය් විශ්වවිද ාල ගැන කථා කෙළොත් දම්වැලක පුරුක් 
වාෙග්යි. මහාචාර්යවරයා ඉන්නවා, සහාය මහාචාර්යවරයා 
ඉන්නවා, ආචාර්ය උපාධිය හදාරන ශිෂ යා ඉන්නවා, Master's 
Degree එක හදාරන ශිෂ යා ඉන්නවා, undergraduatesලා 
ඉන්නවා. මහාචාර්යවරයා නැතිව ගිෙයොත් ඒ ඒ තලවල අය පහළ 
අයට උගන්වනවා. ඒ අය දම්වැලක පුරුක් වාෙග් තමයි තමන්ෙග් 
දැනුම ෙබදාගන්ෙන්, පර්ෙය්ෂණ සඳහා තමන්ෙග් දැනුම ෙබදා 
ගන්ෙන්. ෙම් පර්ෙය්ෂණ සඳහා එක team එකක් හැටියට - 
collective responsibility එක ඇතිව- පර්ෙය්ෂණ කරන 
සමාජයක් තමයි ෙම් විශ්වවිද ාලවල තිෙබන්ෙන්. නමුත් අෙප් 
විශ්වවිද ාලවල ඒක නැහැ.  

විශ්වවිද ාල භාර අෙප් අමාත තුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. එතුමා මට වඩා ෙහොඳට ෙම් ගැන දන්නවා. අෙප් 
විශ්වවිද ාලවල ඒ විධියට පර්ෙය්ෂණ කරන්ෙනත් නැහැ. කවුරුන් 
ෙහෝ පර්ෙය්ෂණයක් කරනවා නම් ඒකට ෙකොක්ක ගහලා ඒක 
අයින් කරලා දාන්නයි අෙප් රෙට් උත්සාහ කරන්ෙන්. එෙහම 
ෙනොෙවයි, අපි ෙම් තත්ත්වය හැදිය යුතුයි. ශී ලංකා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව වාෙග්ම විශ්වවිද ාල තුළත් පර්ෙය්ෂණ සභාවක් 
හැදිය යුතුයි.  එෙහම නැති වුෙණොත් තමන්ෙග් පර්ෙය්ෂණෙය් 
පතිඵල අෙන ෝන  අවෙබෝධෙයන් අෙනක් විශ්වවිද ාලවල 
ආචාර්යවරෙයක්, මහාචාර්යවරෙයක් පාවිච්චි කරන්ෙන්  
ෙකොෙහොමද, හුවමාරු කර ගන්ෙන්  ෙකොෙහොමද? පර්ෙය්ෂණ 
හුවමාරු කර ගැනීෙම් පතිපත්තිය අෙප් විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් 
කළ යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් පර්ෙය්ෂණ පැත්ෙතන් අෙප් 
විශ්වවිද ාල එන්න එන්නම පහළට යනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විශ්වවිද ාල ගැන කථා 
කරන විට ෙලෝකෙය් විශ්වවිද ාලවල ranking system එකක් 
තිෙබනවා; ranking හදන system එකක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
විශ්වවිද ාල ranking  හදන්ෙන් පර්ෙය්ණෂ පතිකා සහ කරපු 
පතිඵල මතයි. ෙම් පතිඵල දිහා බැලුවාම ෙම් වර්ගීකරණෙය් 
පළමුෙවනි 2,000 අතෙර්වත් ලංකාෙව් එකම විශ්වවිද ාලයක්වත් 
නැහැ. ඒ නිසා උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය හරහා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාවත් එක්ක විශ්වවිද ාල අනුගත කරලා, ඒවා 
ෙලෝකෙය් පධාන ෙපෙළේ පර්ෙය්ෂණ කරන විශ්වවිද ාල බවට පත් 
කිරීෙම් වගකීම අපට තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙලෝකෙය් පධාන ෙපෙළේ 
විශ්වවිද ාල ගැන කථා කරන ෙකොට research ranking  එෙකන් 
පළමුවැනි තැන ඉන්ෙන් Chinese Academy of Sciences.  
ෙදවැනි  තැන ඉන්ෙන් හාවර්ඩ් විශ්වවිද ාලය. තුන්වැනි තැන 
ඉන්ෙන් French National Centre for Scientific Research. 
හතරවැනි තැන ඉන්ෙන් ජර්මනිෙය් Max Planck Society එක.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආදී පමුඛ ෙපෙළේ විශ්වවිද ාල සහ පර්ෙය්ෂණ ආයතන එක්ක 
අනුගත ෙවලා, බද්ධ ෙවලා ෙකොෙහොමද පර්ෙය්ෂණ කරන්ෙන් 
කියන සංකල්පය අපි ලංකාවට ලබා ගත යුතුයි.  

මා හිතනවා, ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව හරහා අපට ඒ 
සියලු ෙද්වල් ලබා ගත හැකියි කියලා. ඒ හැකියාව තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඉතා කාෙලෝචිත, වටිනා, වැදගත් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ගැන සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙවලාෙව් ඒ සඳහා 
මෙග්ත් සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.   

 
[අ.භා. 4.56] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට ෙබෙහවින්ම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව.  

අප කාෙග්ත් ෙගෞරවයට ලක් වුණු ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
අමාත තුමා ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව පිහිටුවීම 
සම්බන්ධෙයන් පකාශ කළා, ෙම් අරමුණු තව දුරටත් පුළුල් කරලා, 
ව ාප්ත මට්ටෙමන් අර්ථ නිරූපණය කරන්න ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් අවස්ථාව සැලෙසනවා කියලා.  එය ඉතා සතුටු 
විය හැකි කාරණයක්.  

අෙප් රෙට් විද ා හා තාක්ෂණික ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ඉතාම අඩු 
උනන්දුවක් තමයි දක්වන්ෙන්. ඒ ගැන ඉතාම පසුගාමී ආකල්පයක් 
තමයි දක්වන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙයොදවන පතිපාදන පමාණය දවසින් 
දවස  අවම ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ක්ෙෂේතෙය්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන්  මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and  DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE 
HON. SELVAM ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා නව විද ා 

තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ පිළිබඳව  අෙප් රට වැඩි උනන්දුවක් දැක්විය 
යුතු යුගය දැන් එළැඹ තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් දැනුම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අෙප් ඥානය, ශාස්තීය ඥානය මතයි පදනම් ෙවන්ෙන්. ශුද්ධ 

විද ාත්මක කරුණු තමයි අෙප් දරුවන් අධ යනය කරන්ෙන්. 
විශ්වවිද ාල අධ ාපනය ෙවන්න පුළුවන්, අෙනකුත් ශාස්තීය 
අධ ාපනය ලබන සියලුෙදනා ෙවන්න පුළුවන්, ඒ අය ශාස්තීය 
කරුණුවලට ෙකොටු ෙවලා තිෙබනවා. ඊට වඩා ෙවනස් විධියට, 
ව වහාර විද ාත්මක පාෙයෝගික උපෙයෝගිතාවක්, භාවිතයක් 
සහිත ඥානෙය් සංකලනයක් ෙලෝකය අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

1642දී යුෙරෝපෙය් මධ තන යුගයත් එක්කයි ශාස්තීය සහ 
ශිල්පීය සම්පදායයන් ඵලදායී ෙලස සංකලනය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ ෙවන්ෙන්. නමුත්, අපි එක පැත්තකින් පසුගාමී 
ෙවනවා. එෙසේ පසුගාමී ෙවන්ෙන් ඇයි? බටහිර තාක්ෂණය 
පිළිබඳවම අෙප් පර්ෙය්ෂණ සීමා කරනවාද කියන කාරණය තමයි 
පසුගාමී වීමට ෙහේතුව. ඒ කාරණයයි අපි විවාදයට ලක් කළ 
යුත්ෙත්. හුෙදක්, බටහිර තාක්ෂණික ඥානයට, දැනුමට පමණක් 
අෙප් පර්ෙය්ෂණ සීමා කළ යුතුද? බටහිර, ඒ තාක්ෂණෙය් 
උපරිමයකට යම් පමණකින් ළඟා ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අපි 
දන්නවා, අවුරුදු 500ක, 600ක බටහිර තාක්ෂණික ඉතිහාසයට 
එහා ගිය තාක්ෂණික ඉතිහාසයක් අපට තිෙබන බව. අපට 
ආෙව්ණික සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. අපට ආෙව්ණික උරුමයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා, අලුතින් ෙගොඩ නැ ෙඟන ෙම් ශී ලංකා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාෙව් අරමුණ ව ාප්ත විය යුත්ෙත් අෙප් උරුමයන්  
බද්ධ කරෙගනයි කියන එක තමයි අෙප් අදහස.   

ඊළඟට, තවත් කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. දැනටත් ෙම් 
අදහස ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද කමය, අෙප් 
සාම්පදායික ෙවදකම පිළිබඳව අෙප් උනන්දුව නැවත වතාවක් 
ෙයොමු කළ යුතු කාල වකවානුව ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පර්ෙය්ෂණ 
වැඩ සටහන් හරහා ෙලෝකයට දායාද කරන්න පුළුවන් උරුමයක් 
තමයි ෙම් ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද කමෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒ වුණත් ඒ 
ගැන ෙම් ෙවලාෙව් මා වැඩිදුර මතක් කරන්ෙන් නැහැ.  

ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට ආෙව්ණික ශාක 910කට ආසන්න 
පමාණයක් තිෙබනවා. ගහ ෙකොළ, සතා සීපාවා  ඇතුළුව ෙම් රෙට් 
උරුමයත් එක්ක බැඳුණු ස්වාභාවික සම්පත් අතිවිශාල පමාණයක් 
අපට තිෙබනවා. නමුත්, ෙම්වා අද අභාවයට යමින් තිෙබනවා. අද 
ෙම්වා අෙප් රටින් කම කමෙයන් ඉවත් වීෙගන යනවා. ඒ නිසා 
ෙම්වා රැක ගැනීම පිළිබඳව අලුත් මැදිහත්වීමක් රටක් වශෙයන් 
අප සිදු කළ යුතු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්වාෙය් ඇති ඖෂධීය ගුණය, 
ගුණාත්මක බව පිළිබඳව ෙම් රටට සහ ජාත න්තරයට කරුණු 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් මධ ස්ථානයක් බවට ෙම් රට පරිවර්තනය කිරීම 
අද අත වශ  ෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් වාරි තාක්ෂණය ගැන කථා  කෙළොත් අපි 
දන්නවා, අවුරුදු දහසකට වැඩි ඉතිහාසයකින් යුතු වාරි 
තාක්ෂණයක් අපට තිබුණු බව. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, තිසා වැවට ජලය ෙගනයන ෙයෝධ ඇළ  සැතපුම් 
හතරක් ගලන්ෙන් අඟලක බෑවුමකින්. ඒ වාෙග් විශ්මිත නිර්මාණ 
කරපු ජාතියක් අපි. ඒ නිසා බටහිර තාක්ෂණික පර්ෙය්ෂණවලට 
සීමා ෙනොවී අෙප් ඒ වාරි තාක්ෂණෙය් අනුහස රටක් වශෙයන් 
ලබා ගත යුතු කාල පරිච්ෙඡ්දයක්  උදාෙවලා තිෙබනවා. 
රුවන්මැලිසෑය, ෙජ්තවනාරාමය අෙප් රෙට් ජාතික උරුමයන්. 
ඒවා එක ආගමකට, එක ජාතියකට අයිති, සීමාවුණු ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. ඒවා ෙම් රෙට් ජාතික වස්තු. අවුකන මහා 
පිළිමවහන්ෙසේ හදන්න අවුරුදු 30ක කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගත කළා. 
ගල් වඩුෙවක් තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළ පුදුමාකාර කැපවීමකින් 
යුතුව ඒ නිර්මාණය කළා. එහිදී ඔහු සතුව තිබූ සංයමය, ඔහු සතුව 
තිබූ මානසික ඒකාගතාව ෙමන්ම අතීතෙය් අෙප් ඒ ශිල්පීන් සතුව 
තිබුණු ඉවසීම සහ නිර්මාණ ශක්තිය පර්ෙය්ෂණාත්මකව අලුත් 
පරපුරට ලබාදීෙම් වැඩ කටයුත්තක නියැලීෙම් අවශ තාව අද 
තිෙබනවා. 
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විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් පවර්ධනය සඳහා 
ජාන ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය අද ෙලෝකය තුළ දවසින් දවස ඉදිරියට 
යනවා. ඒවාෙය් අනිටු විපාක තිෙබනවා වාෙග්ම,  ෙහොඳ විපාකත් 
තිෙබනවා. වැඩි අස්වැන්නක් ලැබීම, ෙරෝගවලට ඔෙරොත්තු දීෙම් 
හැකියාව,  ස්වාභාවික උවදුරුවලින් හානි ෙනොවී පැවතීෙම් 
හැකියාව පවතිනවා.  අෙප් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය තුළ තව දුරටත් 
නව පර්ෙය්ෂණාත්මක මට්ටම වර්ධනය කිරීෙමන් අෙප්  කෘෂි 
කාර්මික ක්ෙෂේතය අපනයන පමුඛ ක්ෙෂේතයක් බවට පත් 
කරෙගන, අෙප් රට සංවර්ධන මාවතකට ෙයොමු කරගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
ෙශේෂ්ඨ විද්වතුන් සිටියා. ආචාර්ය කුලසිංහ මැතිතුමා තමයි ෙම් 
රෙට් ෙකොන්කීට් විද ාඥයා. අපි දන්නවා, ඔහු ෙකොන්කීට් ෙබෝට්ටු 
හැදුවා. නමුත් අෙප් රෙට් ඒවා දියුණු කිරීම පිළිබඳවත්, එතුමාෙග් 
ඒ කටයුතු පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැහැ. හැබැයි, 
මැෙල්සියාවට ඒ තාක්ෂණය වික්කා; මැෙල්සියාව ඒ තාක්ෂණය 
උපෙයෝගි කර ගත්තා. ඒ වාෙග්ම කුෙබෝටා අත්ටැක්ටරය ෙර් 
විෙජ්වර්ධන මහතා දැක්ක හීනයක්. ඔහු ඒක නිර්මාණය කළා. අද 
ෙර් විෙජ්වර්ධන  මහතා ෙග් තාක්ෂණෙය් අයිතිය යුෙරෝපය සතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් 
මහතාෙග් ඖෂධ පතිපත්තියත්. ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ඖෂධ 
නිෂ්පාදනය පිළිබඳ මහ වියත් දැක්මකින් යුතුව එතුමා කටයුතු 
කළා. ඒ පර්ෙය්ෂණ පිළිබඳව අද ෙවන් ෙවන්ව හුෙදකලා 
කියාමාර්ග ගන්නවා මිසක්, ඒවා එක්කාසු කරගත් වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ.  ඒ නිසා ඒ සියලු ෙද් එකතු කර ගන්නා  ආයතනයක් බවට 
ෙම් ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව පත්විය යුතුයි කියා මා හිතනවා. 

ගරු ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් රෙට් සුවිෙශේෂ 
බුද්ධිමතුන් ඉන්නවා. ජාත න්තර වශෙයන් කීර්තියට පත්  
විෙශේෂඥවරු ඉන්නවා. ෙලෝකයට අලුත් ෙද් නිපදවපු, දායාද කරපු 
අය ඉන්නවා. මහාචාර්ය සරත් ගුණපාල වැනි උදවිය ජාත න්තර 
වශෙයන් පිළිගත් අය. අෙප් රටට ෙගෞරවය ලබාදුන් ඒ 
විද ාඥයන්ෙග් ෙසේවය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට නිසි ඇගයීමක් ලබාදීම 
සඳහා ෙම් සභාව ෙපරමුණ ගත යුතුයි කියන ඉල්ලීම ඉතා 
ඕනෑකමින් කරනවා. 

ෙලෝකය ශීඝෙයන් දියුණු  වන බව අපි දන්නවා. ඉදිරි සියවස 
නැෙනෝ තාක්ෂණය මත ගමන් කරන සියවසක්. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙහෝමාගම, පිටිපන අක්කර 58ක භූමි භාගයක 
නැෙනෝ තාක්ෂණාගාරයක් ඉදිකළා.  තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා 
පුළුල් සටනක් කරලා තමයි එම පර්ෙය්ෂණායතනය ආරම්භ 
කෙළේ. නමුත් අද ෙහෝමාගම, පිටිපන තාක්ෂණ විද ායතනය 
අභාවයට යමින් පවතිනවා. ඒ නිසා නිසි කමෙව්දයකින් ඒවා 
නැවත නඟා සිටුවීෙම් අවශ තාවක් දැන් පවතිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විවිධ ස්වාභාවික 
උවදුරුවලට අෙප් රට දිෙනන් දින ෙගොදුරු වන බව අපි දන්නවා. 
ඒවා පිළිබඳව නිවැරදි විද ාත්මක හා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ 
වැඩසටහනක් කියාත්මක ෙවනවාද කියන අභිෙයෝගයට අපි රටක් 
වශෙයන් අද ලක්ෙවලා තිෙබනවා. මීට සති කිහිපයකට කලින් 
සාලාව කඳවුෙර් සිදු වුණු මහා විනාශය ගැන අපි දන්නවා. ඒ 
සිදුවීම නිසා ඇති වුණු ආර්ථික - මූල මය - හා ජීවිත අලාභ අපි 
ගණනය කරනවා. හැබැයි, එහිදී රසායනික වශෙයන් අෙප් රෙට් 
පරිසරයට ඇතිෙවලා තිෙබන විපත පිළිබඳව නිශ්චිත ඇගැයීමක් 
අද වන ෙතක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙවඩි ෙබෙහත්, උණ්ඩ, 
රසායනික දව   ෙම් මහ ෙපොෙළොවටයි එකතු ෙවන්ෙන්. ඒවායින් 
ඇති වන හානියක කවරක්ද? ඒ පිළිබඳ ඇගැයීමක් සිදු කරලා 
නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
රණවිරුවන් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති 
යුද්ධය කුරිරුයි; අමිහිරියි; කටුකයි. අපි යුද්ධය පතික්ෙෂේප 
කරනවා. 

හැබැයි, කියාන්විත කියාවලිය ගැන අපි දන්නවා. ඒ කියාවලිය 
ෙලෝකෙය් සන්නද්ධ ගරිල්ලා හමුදාවකට මුහුණදීම සඳහා අවම 
ජීවිත හානි යටෙත් සිදු කළ සුවිෙශේෂී ගෙව්ෂණයක්. ඒක අෙප් 
රෙට් සුවිෙශේෂී ව ාපෘතියක්. ෙම් දැනුම ෙලෝකයට ෙබදා දීම 
අවශ  වනවා.  ෙම් පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණයක් සිදු කරනවාද කියන 
කාරණය ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපි දන්නවා, 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය පමුඛ බටහිර යුෙරෝපය විසින් සිදු 
කරන ආකමණ නිසා ඉරාකෙය් ෙම් වන විටත් ලක්ෂ 15ක් පමණ 
අහිංසක ජනතාව මිය ෙගොස ්සිටින බව. දරුෙවෝ ඉෙගන ගන්නා 
පාසල් 58ක් ඇෙමරිකානු ෙබෝම්බ පහාරවලින් සුන්නද්දූලි වනවා. 
නමුත් අපි අවම හානියක් යටෙත් ෙම් කියාන්විත කාර්ය සිදු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව කවදාකවත් පර්ෙය්ෂණයක් සිදු 
ෙවනවාද? ෙම්වා අපට ආෙව්ණික ජයගහණ. ෙම් ජයගහණ 
පමණක් ෙනොෙවයි, අපට විනාශයන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් 
ගංවතුර උවදුරු ඇති වුණා. ෙම් පිළිබඳව ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනෙයන් ෙවන්න පුළුවන්; ෙවනත් ආයතනයකින් ෙවන්න 
පුළුවන්,  ස්වාධීන පරීක්ෂණ සිදු ෙකෙරන්න පුළුවන්. අෙනක් 
පැත්ෙතන් අපට නිරන්තරෙයන්ම නාය යෑම් විපත්ති පිළිබඳව 
කනට  ඇෙහනවා.   විපතට පත් වූ අයට සහන සැපයීෙම් 
කියාවලියන් සිදු කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි,   විකල්පයක් වශෙයන් 
ෙවනත් ස්ථානයක පදිංචි කිරීම ෙවනුවට ෙම් උවදුරු වළක්වා 
ගැනීම සඳහා; ෙම්වා අවම කරලීම සඳහා වූ විකල්ප කියා 
මාර්ගයකට රටක් වශෙයන් ගමන් කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා.  
ඒ සඳහා අපි එකට එක්ව කටයුතු කරමුයි කියන ආයාචනය 
කරමින්, ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් කටයුත්ත ඉතා ඕනෑ කමින් සිදු 
කරන්න අවශ  ශක්තිය ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් මම 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.07] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නව සංෙශෝධනයක් 

යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන  ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් 
පිළිබඳවයි අද දින විවාද ෙකෙරන්ෙන්.  විද ා, තාක්ෂණ, හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත  ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා ෙදවන වර 
කියැවීම සඳහා ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරමින් ඒ 
පිළිබඳව  ගරු සභාෙව් විවාදයට බඳුන් කර තිෙබනවා.  ෙමම  
පනත් ෙකටුම්පත හරහා  අනාගතෙය් ෙම් රට තුළ විද ා හා 
තාක්ෂණික සමාජයක්  නිර්මාණය කිරීම සඳහා එතුමා කියා කර 
තිෙබනවා.  ඒ පිළිබඳව  එතුමාට අෙප් ෙගෞරවය පුද කර සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එදා අපි පාසෙල් විවාද 
කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය කරද්දී "ෙම් රට කෘෂිකාර්මික 
ආර්ථිකෙයන් දියුණු කළ හැකිද" කියන මාතෘකාව යටෙත් කථා 
කළා මට මතකයි. එක කණ්ඩායමක් එකක් කියනෙකොට අෙනක් 
කණ්ඩායම කියනවා,"නැහැ, විද ාත්මක සංකල්පයක් මත ෙම් රට 
ෙගොඩනැඟිය හැකි ආර්ථිකයක් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ 1970 
දශකෙය් වාෙග් කාලෙය්යි.  අද දශක හතරහමාරක පමණ 
කාලයක් -අවුරුදු පනහකට පමණ ආසන්න කාලයක්- ගතෙවලත්  
විද ා හා තාක්ෂණික දියුණුව තුළින්, පර්ෙය්ෂණ තුළින්, නව 
සංකල්ප තුළින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්නට තවමත් අපට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැරි ෙවලා තිෙබනවා.   කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයක් පිළිබඳව  අපි 
ෙමොන විධිෙය්   කතාන්දර කිව්වත්,  විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල 
දිස්තික්කය ගැන මම කථා කරනවා නම්, ෙහොඳින් වර්ෂාව 
ලැෙබන, ෙහොඳට හිරු එළිය තිෙබන, ෙහොඳ පසක් තිෙබන 
පෙද්ශයක්.  අෙප් පරිෙභෝජන රටාව ගත්තාම එහි වී ෙගොවිතැන 
සඳහා  සියයට 36ක දායකත්වයක් පමණයි  ලබා ෙදන්ෙන්.  
සියයට 64ක්ම ලබා ගන්ෙන් අනුරාධපුරෙයන්, එෙහම නැත්නම් 
ෙපොෙළොන්නරුෙවන්,  එෙහමත් නැත්නම් විෙද්ශ රටවලින්.  අද 
අපට ෙම් පිළිබඳව ෙලොකු කතිකාවතකට යන්න, ෙම් පිළිබඳව 
ෙලොකු පර්ෙය්ෂණයකට යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කියනවා අෙප් ශී ලංකාව සම්පත්වලින් ඉතාමත් අඩුයි, 
අපි දුර්වලයි කියලා.   

ෙම් රෙට් ෙලෝක පූජිත වුණු විද ාඥයන් ගැන කථා කරනවා 
නම්, විෙද්ශයක ජන්ම ලාභය ලැබුවත්  ෙම් රෙට් ඉතිහාස වාෙග්ම 
අනාගතය පිළිබඳව යම් ෙදයක් කියන්නට පුළුවන්, විෙශේෂෙයන්ම  
තාරකා ශාස්තය පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිබුණු ආතර් සී ක්ලාක් 
වැනි ෙහොඳ විද්වතුන් ෙම් රෙට් ජීවත් වුණා.  එදා ආතර් සී. ක්ලාක් 
මැතිතුමා කියපු ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අද සක්සුදක් ෙසේ ඉතා පැහැදිලි 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්නට ඔවුන් 
පියවරක් ගත්තාද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව.  ගාල්ෙල් ශාන්ත 
ඇෙලෝසියස් විද ාලෙය් ඉෙගන ගත් මහාචාර්ය සිරිල් 
ෙපොන්නම්ෙපරුම මැතිතුමා එදා ඇෙමරිකාවට ගිහිල්ලා ගුවන 
තරණය කරලා හ  ෙඳේ තිබුණු පස ්පරීක්ෂා කළා.  එවැනි ඉතාමත් 
දක්ෂ  නිර්මාණයන් කළ හැකි විද ාඥයන් අෙප් ලංකාෙව් ජන්ම 
ලාභය ලබා  තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විදුලිය නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක් තිබුණු විමලසුෙර්න්ද වාෙග් අය ෙම් රෙට් හිටියා. ඒ 
වාෙග් දක්ෂතා තිබුණු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් සිටියා. ඒ අය ෙම් රට 
ෙගොඩ නඟන්න තිබුණු සම්පත්. නමුත්, ඒ සම්පත්වලින් අපි කීයක් 
පෙයෝජනයට ගත්තාද කියන එක පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් 
වන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් ෙමොන 
අමාත ාංශවල පර්ෙය්ෂණ තත්ත්වයන් කියාත්මක වනවාද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ. අපි ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියනවා, යම් යම් 
නිර්මාණයන් කරනවා, අලුත් සම්පදායන් ඇති කරනවා, අලුත් 
අලුත් ෙද්වල් කරන්න ඕනෑ කියලා කථා කරනවා, ඒවා ෙපොත් 
පත්වල ලියනවා, අන්තිමට ඒවා එතැනටම සීමා වනවා විතරයි. 
ෙම් රෙට් කිසිම අමාත ාංශයක් ඒ පර්ෙය්ෂණ සඳහා එක රුපියලක 
මුදලක් වැය කරන්ෙන් නැහැ. ගරු උසස ් අධ ාපන අමාත තුමා 
ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු අමාත තුමනි, ෙම් 
රෙට් විශ්වවිද ාලවල ඉතාමත් දක්ෂ දරුවන් අධ ාපනය ලබනවා. 
ඉතාම ෙහොඳ හැකියාවන් තිෙබන, අනාගතෙය් ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන් ශක්තියක් තිෙබන,  ජාත න්තරෙය් ලංකාව රජ කරවන්න 
පුළුවන් අය විශ්වවිද ාලවල ඉන්නවා.  නමුත්, ඒ දරුවන් 
ෙවනුෙවන්  අෙප් ෙමොන අමාත ාංශෙය්ද අඩු තරමින් ඒ 
පර්ෙය්ෂණවත් ෙකෙරන්ෙන්?  අද අෙප් රට ඉංජිෙන්රු විද ාව, 
ෛවද  විද ාව අතින් ෙහොඳ දැනුමක් ෙලෝකයටම ෙදන්න පුළුවන් 
ඉතාම ෙහොඳ සම්පත් තිෙබන රටක්. නමුත්, අපි ෙම්වායින්  
පෙයෝජන ගන්නවාද?  

බලන්න, අෙප් කෘෂි ආර්ථිකය.  මට ෙපර කථා කළ අෙප් ගරු 
මන්තීතුෙමක් කිව්වා, ෙම් රට වසර 2500ක ෙබෞද්ධ  
ශිෂ්ටාචාරයක් එක්ක  ෙහොඳ ආර්ථිකයක් තිබුණු රටක් බව.   එදා 
ඌව පළාෙත් ෙවල් ලක්ෂයක් නිර්මාණය කරලා ඒ තුළින් වැවිලි 
ආර්ථිකයට, කෘෂි ආර්ථිකයට ශක්තිය දුන් බව අපි දන්නවා.  ඒ 

විතරක් ෙනොෙවයි, අනුරාධපුරෙය් තිබුණු වාරි මාර්ග කමෙව්ද 
බලන්න. පරාකම සමුදය වාෙග්ම අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුෙව් 
අෙනකුත් වැව් අමුණු බලන්න. එදා කාශ ප රජතුමා ෙම් රෙට් 
කළ සීගිරිය වැනි නිර්මාණ ගැන අපි දන්නවා.   

මහෙසන් රජතුමා ජල කළමනාකරණය කෙළේ ෙකොයි 
ආකාරයට කියලා බලන්න. නමුත්, අද ඉතාමත් කනගාටුයි. අද 
තරම් පර්ෙය්ෂණ කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් එදා තිබුෙණ් නැහැ. 
නමුත්, අෙප් ආදි සිංහලයන් එදා විද්වතුන්, බුද්ධිමතුන් හැටියට 
විශාල ෙවනසක් ඇති කළා. එදා අහස උසට දිව යන රුවන්වැලි 
මහා සෑය වාෙග් දාගැබ් නිර්මාණය කළා. අභ න්තර මුහුදු වැනි 
පරාකම සමුදය වාෙග් නිර්මාණයන් කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කලාත්මක අංශෙයන් බැලුවත් සීගිරිය 
වාෙග් නිර්මාණ, නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය වාෙග්  නිර්මාණවල 
ඉතාම ඉහළ කැටයම් කලාවක් තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අවුකන බුදු පිළිමය වාෙග් ඉතාමත් ෙහොඳ නිර්මාණ කර 
තිෙබනවා. නමුත්, අපි  වර්තමානෙය් එවැනි හැකියාවන්ෙගන් 
පෙයෝජනයට ෙගන තිෙබන්ෙන් කීෙයන් කීයක්ද කියන එක 
පිළිබඳ අපි නැවත සිතා බලන්නට ඕනෑ. වැඩිය ඕනෑ නැහැ, අද 
පාසල් දරුවන්ෙග් අධ ාපන පදර්ශනයක් බලන්න ගියාම,  සමහර 
ෙවලාවට අපට හිතා ගන්නවත් බැරි විධිෙය් නිර්මාණ කර 
තිෙබනවා දකින්නට ලැෙබනවා.   පුවත් පත්වලින් අපි දැක්කා,  
ජලෙයන් දුවන ෙමෝටර් සයිකලයක් පවා නිෂ්පාදනය කරලා 
තිබුණා. දරුෙවෝ රූපවාහිනිය බලලා;  internet එක බලලා, 
ෙලෝකය දැකලා, එයින් යම් අධ ාපනයක් ලබා ෙගන යම් යම් 
නිර්මාණ කරනවා. අපි කීෙදෙනක් ඒ නිර්මාණ අගය කරලා, ඒ 
සඳහා උදවු කරනවාද? රජයට බැරි නම්  ඒ සඳහා  ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙහෝ උදවු උපකාර ලබා ෙගන  ඒ දරුවන්ෙග් දක්ෂතා 
ඉස්සරහාට ෙගන යන්න කටයුතු කරනවාද? ඒ නිසා  ශී ලංකා 
ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව නමට පමණක් තිෙබන, ෙබෝඩ් ලෑල්ලට 
පමණක් සීමා වී තිෙබන ආයතනයක් ෙනොවිය යුතුයි කියලා මම 
කියනවා.   

ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය අද ස්ථාපිත කර 
තිෙබනවා.  අවදානමක්, ආපදාවක් ඇති වුණු අවස්ථාවකදි එවැනි 
ආයතන වඩාත් වැදගත් වනවා. සුනාමිය සිදු වූ ෙවලාෙව්දී, 
ගංවතුර ආපදා, නාය යාම් සිදු වුණු ෙවලාවන්වලදි එවැනි ආයතන 
අවශ යි. අද ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනෙය් කාර්යාලයක් තිෙබනවා. අඩු ගණෙන් ඒ කාර්යාලයට 
වාහනයක්වත් නැහැ. ඉන්ෙන් නිලධාරි එක්ෙකනයි ෙදෙදනයි.  
සිය ගණන් ෙගවල් ෙදොරවල් බලන්න ගම්දනව්වලට යන්න ඒ 
අයට අවශ  පහසුකම් නැහැ. ඒ වාෙග් ආයතන අපට වැඩක් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, ශී ලංකා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාව ස්ථාපිත කරනවා නම් ඒකට අවශ  බලය, 
ශක්තිය,  පතිපාදන හා කාර්ය මණ්ඩල අවශ යි. ඒකට අවශ  
ෙවනත් ආධාර උපකාර විෙද්ශ රටවල්වලින් ෙහෝ ෙද්ශීය 
වශෙයන් ෙනොෙයක් ෙපෞද්ගලික ආයතනවලින් ලබා ගන්නා 
කමෙව්ද අවශ යි.  එෙහම නැතිව ෙම් ආයතන පිහිටුවූවාට වැඩක් 
නැහැ. අද පළාත් සභාව 'සුදු අලිෙයක්' කියලා සමහර තැන්වලදී 
පකාශ කරන්ෙන් ඇයි? ෙමොකද, සභාපතිවරයායි, අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරයායි, ලිපිකරුවායි පමණක් සිටින සමහර ආයතන 
තිෙබනවා. ඒ ආයතනවලට වාහන සහ අවශ  අෙනකුත් පහසුකම් 
දීලා තිෙබනවා.  

දැන් පළාත් සභාවල තිෙබනවා, "කෘෂි කාර්මික සංවර්ධන 
අධිකාරිය" කියලා ආයතනයක්. ෙම් ආයතනෙයන් ෙකෙරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙකෙරන පර්ෙය්ෂණය ෙමොකක් ද? ෙම් ආයතනයට 
තිෙබන සම්පත් ෙමොනවාද? ෙම් ආයතනයට ජාත න්තර වශෙයන් 
ලැෙබන ෙවනත් ආධාර ෙමොනවාද? 
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සමහර තැන්වල තිෙබනවා, "කාර්මික සංවර්ධන අධිකාරිය" 
කියලා ආයතනයක්. ඒ ආයතනෙය් ඉන්ෙන් සභාපතිතුමායි, තවත් 
නිලධාරිෙයකුයි පමණයි. ඔවුන් වැටුප ගන්නවා; නිකම් ඉන්නවා. 
කිසිම පර්ෙය්ෂණයකවත්, ආර්ථිකයට වැදගත් වන කිසිම කාර්මික 
සංවර්ධන කටයුත්තකවත් ඔවුන් ෙයෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආයතන 
පිහිටුවනවා වාෙග්ම, ෙම් ආයතනය ඉස්සරහට ඇදෙගන යන්න, 
ඒවා ඉස්සරහට කියාත්මක කර ෙගන යන්න පුළුවන් යම් කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම රජයක් හැටියට අපි භාර 
ගන්න ඕනෑ. ෙම් ආයතනය හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2007 වර්ෂෙය් 
ආරම්භ කෙළේ. එතුමා කිව්ෙව් 2017 වර්ෂය වනෙකොට ෙම් 
ආයතනය මුළු රටම ෙවළා ගත් මහා ජාලයකින් සමන්විත වූ 
ආයතනයක් බවට පත් කරනවා කියලායි. නමුත්, අද වනෙකොට -
අවුරුදු 10ක් තුළ- ෙම් ආයතනෙය් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? පසු 
ගිය කාලෙය් අපි ෙම් ආයතනෙය් නමක්වත් දැනෙගන හිටිෙය් 
නැහැ. එෙහම ආයතනයක් තිබුණාද කියලාවත් අපි දන්ෙන් නැහැ. 
පනත ෙගනැල්ලා සම්මත කරලා තිෙබනවා. ෙකොෙහේද ඒ 
ආයතනය කියාත්මක කෙළේ? ෙමොනවාද ඒ ආයතනෙයන් කෙළේ? 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතුවලදී ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
පිළිබඳව කවදාවත් අපි දන්ෙන් නැහැ. සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
මැතිතුමා නව රජය යටෙත් ඉතාමත් වැදගත් අවසථ්ාවකයි ෙම් 
කටයුත්තට අත තියලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සභාව කියාත්මක 
කර කඩිනමින් පිවිෙසන්න පුළුවන් ෙහොඳ සම්පත් තිෙබන 
ආයතනයක් බවට ෙමය පත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පාසෙල් අධ ාපන 
පදර්ශනයකදී දක්ෂතා ෙපන්වන දරුවාට අත ෙදන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහොඳම ආයතනය තමයි, ශී  
ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව. අද හැම research එකකටම 
ගන්ෙන් විශ්වවිද ාල දරුෙවෝ කියලා අපි දන්නවා. රජය යම් යම් 
කටයුතු කරන ෙකොට ෙනොෙයක් සමීක්ෂණ කරනවා. ඒ සමීක්ෂණ 
කරන ෙකොට ඒ අදාළ දත්ත ගන්නත් ෙම් දරුෙවෝ උපෙයෝගී කර 
ගන්නවා. අඩු ගණෙන් ෙම් අයට මුදලක් ෙදන්න අද ෙකෙනක් 
නැහැ. නමුත්, අලුත් නිර්මාණ කරන; අලුත් නිෂ්පාදන කරන 
දරුවන් පිළිබඳව ඉතාමත්ම ෙහොඳ වැඩපිළිෙවළක් ෙයොදන්න අපට 
පුළුවන්කමක් තිෙබන්න ඕනෑ. අඩු ගණෙන් ඒ සඳහා රජෙයන් 
පතිපාදනයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් research එක කරන්න; 
ෙම් ව ාපාරය පිළිබඳව අධ යනයක් කරන්න; ෙම්ෙක් අලුත් 
ෙවනස්කම් ඇති කරන්න කියලා රජෙයන් පතිපාදන ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. යම් ෙදයක් කියාත්මක වනවා නම්, ඒෙක් අඩු පාඩුකම් 
හදන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියන එක අප දන්නවා.  

ෙම් සඳහා ෙහොඳම උදාහරණය තමයි ආසනික් පශ්නය. පිට 
රටින් ෙගන්වූ ෙපොෙහොරවල ආසනික් තිබුණා කියලා අද කවුරුත් 
කථා කරනවා. ෙම් ෙපොෙහොරවල ආසනික් තිෙබනවාය කියලා 
දැනගන්ෙන් ඊෙය්-ෙපෙර්දා. අද වනෙකොට වකුගඩු අමාරු හැදිලා 
දහස් ගණන් මිනිස්සු මැෙරනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන්ට පතිකාර 
කරන්න අද රුපියල් ෙකෝටි ගණන් ෙම් රෙට් ජාතික ආදායෙමන් 
ෙවන් කරනවා. අද කියනවා, ආසනික් නිසා ෙම් රටට වුණු 
ෙඛ්දවාචකය බලන්න කියලා. ඇයි, පර්ෙය්ෂකෙයෝ හිටිෙය් නැද්ද? 
ෙම්වා ෙම් රටට ෙග්න්න කලින් ෙනොෙයක් තත්ත්ව පරීක්ෂණ 
කරලා; පර්ෙය්ෂණ කරලා අවසන් ෙවලායි ෙමහාට එවන්ෙන්. 
එෙහම නම්, අෙප් පර්ෙය්ෂණ සම්බන්ධෙයන් අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රට ෙවළා ගත් දැවැන්ත 
පශ්නයක් තිෙබනවා. 

වැඩිය ඕනෑ නැහැ. අලුත් නිෂ්පාදන සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. 
මිනිෙසකුෙග් ආයු කාලය වැඩි කරගන්න, මිනිෙසකු කන ෙබොන 
ෙද් ගැනවත් අඩු ගණෙන් පර්ෙය්ෂණ සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද? අද 
මිනිස්සු මැෙරන තරමක් මැෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විෙශේෂෙයන්ම 
පිළිකා ෙරෝගෙයන් මිනිස්සු මැෙරනවා කියලා අපි දන්නවා. 

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කියනවා, අද හෘදය ෙරෝගවලින් මිනිස්සු 
මැෙරනවා කියලා. එෙහම නම්, ෙම් රෙට් නියම පර්ෙය්ෂණ 
වැඩසටහනක් කියාත්මක වුණා නම්, ෙම් පිළිබඳව යම් කිසි 
විමර්ශනයන් කළා නම්, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් තරම් අහිංසක 
මිනිස්සු අකාලෙය් මියැෙදන්ෙන් නැහැ. අඩු තරමින් අෙප් 
ජීවිතවලටවත් රැකවරණයක් ගන්න ආණ්ඩුව හැටියට අපි කටයුතු 
කරලා නැහැ. ඒ නිසා කී ෙදෙනක් අකාලෙය් මැරුණාද? ෙදොස්තර 
ජයලත් ජයවර්ධන මැතිතුමා වාෙග් ෛවද  වෘත්තිෙය් ෙයදුණු 
ෙකෙනක් හදවත් ෙරෝගයකින් මිය යයි කියලා අපි කවුරුවත් 
හිතුවාද? එවැනි ෙම් රෙට් සිටි විද්වතුන් කී ෙදෙනකු අකාලෙය් මිය 
ගියාද? ඒ නිසා පහු ෙවලා හරි අලුත් රජය යටෙත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න අපට සිද්ධ වනවා. 
ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ පෙව්ශයක්. ෙම් සඳහා අපි වැඩි වැඩිෙයන් 
උනන්දු වන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ෙනොෙයක් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් 
පර්ෙය්ෂණ කරනවා කියලා අපි දන්නවා. පසු ගිය දවස්වල ෙපොල් 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙයන් එක්තරා demonstration එකක් කළා, 
ෙපොල් නිෂ්පාදනයන් සාදා ගන්නා ආකාරය සම්බන්ධෙයන්. අපි 
දැන් සාමාන ෙයන් ෙගදරදි පරිප්පු ෙහොද්දක් හදන්න විශාල  
ෙපොල් පමාණයක් ගානවා. එහිදී අපෙත් යන පමාණය ෙකොපමණද 
කියලා මම බැලුවා. සාමාන ෙයන් ෙපොල් ෙගඩියකින් 
දහෙදෙනකුට හදන කෑම විසිෙදෙනකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 
විධිෙය් පර්ෙය්ෂණ අද ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය මඟින් සිදු 
කරලා තිෙබනවා. 

ෙම් අවෙබෝධය ගෘහිණියන්ට ලබා ෙදන්ෙන් කවුද? 
ගෘහිණියන්ට ෙම් අවෙබෝධය ෙදනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
ඉතාමත් ෙහොද රසවත් විධියට, සමහර ෙවලාවට අපි වැඩිෙයන් 
ෙපොල් දාලා කන පරිප්පු ෙහොද්දට වඩා ෙහොද පරිප්පු ෙහොද්දක් 
හදන්න අවශ  පර්ෙය්ෂණයන් අද කරලා තිෙබනවා. රස කැවිලි 
බලන්න. ෙනොෙයක් ෙද්වල් අඩු මුදලකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. 
සමහර ෙවලාවට ෙගදරක උෙද්ට ෙත් ෙබොනෙකොට, හවසට ෙත් 
ෙබොනෙකොට ගෘහිණියට තමන්ෙග් දරුවාට අඩු ගාෙණ් කිරි ෙටොපි 
කෑල්ලක් හරි ෙවනත් ෙදයක් හදලා ෙදන්න පුළුවන් පසුබිමක් 
සකස් කර තිෙබනවා. කීෙයන් කී ෙදෙනක් ෙම්වා පෙයෝජනයට 
ගන්නවාද කියන එක පිළිබඳව අද අපට පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙම් පිළිබඳ 
පෙව්ශයක් නැහැ. අපි දන්නා ගෘහිණියන් ඉන්නවා, සමහර 
ෙවලාවට ඔවුන් කෑම එක ගන්ෙන් චයිනිස් ෙහෝටලෙයන්. 
ෙමොකද, තමන්ෙග් නිවෙසේ යම් යම් ෙද්වල් කරන්න ඔවුන් 
කම්මැලියි. එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ට නිසි දැනුවත්කමක් නැහැ. ඒ 
වාෙග් ෙබොෙහෝ කාරණා තිෙබනවා. ඒ නිසා ජාතික පර්ෙය්ෂණ 
සභාවක් හැටියට ඉදිරිෙය්දී ෙම්ක හරියට කියාත්මක කෙළොත්, ෙම් 
රෙට් තිෙබන නිවාසවල මුළුතැන්ෙගයි ඉදලා, ෙම් රෙට් තිෙබන 
නිවාසවල ආලින්දෙය් ඉදලා ෙබොෙහෝ ෙද්වල්වලට පෙව්ශ 
ෙවන්නට අවස්ථාවන් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය ෙවච්ච ෙද්වල් 
පිළිබඳව අපි දන්නවා. මට මතකයි,  60 දශකෙය් සහ 70 දශකය 
අවසානෙය් ෙම් රෙට් "Elite" කියලා ගුවන් විදුලියක් තිබුණු බව. 
එදා උපාලි විෙජ්වර්ධන මැතිතුමා හැදුවා "Unic" කියලා ෙර්ඩිෙයෝ 
එකක්. ඊට පස්ෙසේ "Upali Fiat" ෙමෝටර් රථයක් තිබුණා. මම 
අහනවා, අවුරුදු 40ක්, 50ක් ගිහිල්ලාත් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය 
කරපු ගුවන් විදුලි ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන 
ෙමෝටර් රථය ෙමොකක්ද? අද අෙප් ගරු අගාමාත තුමා 
වාසනාවකට ෙම් රෙට් ෙමෝටර්,- [බාධා කිරීමක්] මයිෙකෝ එක 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒක එක company 
එකක් විතරයි. ඒක හදන හැටිත් අපි දන්නවා. ඒෙක් share එක 
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තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලාත් අපි දන්නවා. ඒවායින් ලාභ ලබන්න 
බැහැ ෙන්. අද මයිෙකෝ වාහනයක් ගන්නවාට වඩා අඩුවට  පිට 
රටින් ෙගෙනන වාහනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉතින් 
ජාත න්තර- [බාධා කිරීමක්] Share එක කියන්න බැහැ. දැන් 
ෙමතැන කවුරුවත් නැහැ, ඒකට උත්තර ෙදන්න. ඒකයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද කවුරු හරි ෙකෙනක් 
ගුවන් විදුලි යන්තයක් ගත්ෙතොත් ගන්ෙන් ''සැන්ෙයෝ'' වර්ගෙය් 
එකක්. එෙහම නැත්නම් ''ෙටොෂීබා'' වර්ගෙය් එකක්. එදා තිබුණු 
Unic ගුවන් විදුලි යන්තය වෙග්ම "Elite" කියන ගුවන් විදුලි 
යන්තය ෙදහිවල පෙද්ශෙය් හදනෙකොට අපි ගිහිල්ලා බැලුවා. හැම 
ෙගදරකම තිබුෙණ් Elite ෙර්ඩිෙයෝ එක, Unic ෙර්ඩිෙයෝ එක. අද 
ඒ ගුවන් විදුලි යන්ත නැහැ. අපිට ඒක අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. අද 
අවුරුදු 50 ක් ගිහිල්ලාත්, - [බාධා කිරීමක්] පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. 
අෙප් ගම්බද අහිංසක ගැමියාෙග් පැල්පෙත් තිබුෙණ්, මැස්ස උඩ 
තිබුෙණ් ඒ ෙර්ඩිෙයෝ එක. අද ඒක අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 
Upali Fiat ෙමෝටර් රථෙය් යන ෙකොට අපට මිනිස්සු හිනා වුණා. ඒ 
කාෙල් Upali Fiat එෙක් යනෙකොට මිනිස්සු හිනාෙවලා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? ෙබෙලක් පතුරුයි කිව්වා. එෙහම ෙබෙලක් පතුරුවලින් 
හදපු එකක්වත් නිර්මාණය කරන්න ෙම් කාලය තුළ අපි අසමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට අපි ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද 
අපිට තණෙකොළ කපන මැෂිමක් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් 
කමක් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් මෙග් පෙද්ශයට 
එන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් නිෂ්පාදනය 
තමයි තණෙකොළ කපන මැෂින් හදන්න එක. ඒකත් ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ෙග් අවශ තාවක්. තණෙකොළ කපන මැෂින් එක අද සෑම 
ෙගදරකම තිෙයන්න ඕනෑ උපකරණයක් බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් අවශ තාව අපි හරියට හඳුනා ෙගන 
නැහැ. රෙට් අවශ තාව ෙමොකක්ද? ෙගදරට අද ඕනෑ කරන ෙද්වල් 
ෙමොනවාද? ඒ සියල්ල පිළිබඳ ෙනොසලකා හැරලා, හැම ෙදයක්ම 
ඉබාගාෙත් යන තත්ත්වයකට අපි ෙම් රට නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවා. අවශ  ෙද්ත් ෙගන්වනවා; අනවශ  ෙද්ත් අපි 
ෙගන්වනවා. අද අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරපු ඉදිකට්ටක් ගන්න 
තිෙබනවාද? ෙම් රෙට් තිබුණු ෙලෝහ සංස්ථාව ෙම් රෙට් යකඩ ටික 
නිෂ්පාදනය කරපු කාලයක් තිබුණා. අද යකඩ ටික අඩු ගාෙණ් 
උණු කරලා නිෂ්පාදනය කරන්න ආයතනවත් අපට නැහැ. ඒ නිසා 
අෙප් ආණ්ඩු ෙමොන විධියට මුදල් ෙවන් කළත්, අලුත් තාක්ෂණය 
තුළ අපිට නිර්මාණය කළ හැකි ෙනොෙයක් ෙද්වල් තිෙබනවා. 
පාරක් හදන ෙකොට අපි ලජ්ජා නැතිව පිට රටවලට ගිහිල්ලා කාපට් 
ෙග්නවා. අද අපට ෙම් කාපට් නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ  ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් තිෙබනවා.  

ඒ යන්ත සුත නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
ඒවාට අවශ  ෙහොඳ තාක්ෂණික දැනුම් තිෙබන ඉංජිෙන්රුවන් 
ලංකාෙව් ඉන්නවා. නමුත් අපි ඒ අයෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් 
නැහැ. අපි තවමත් ෙමෙහේ ඉන්න මිනිස්සු පිට රට යවලා, රටින් 
භාණ්ඩ ආනයනය  කරනවා.  ඒ රෙට් ඉතාමත්ම විද්වතුන්ය කියන 
අය ෙගන්වලා අපි නිෂ්පාදන කරනවා. ඒ නිසා අෙප් ජාතියට, 
ෙද්ශයට අත් වන ආදායම සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අලුත් ෙදයක් නිෂ්පාදනය ෙවලා නැහැ. 
ෙහොදම උදාහරණයක් තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුව තාක්ෂණික 
විද ාගාර  හැදුවා. ඒක ෙබොෙහෝම ෙහොඳ සංකල්පයක්. ෙමොන 
ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර තිබුණත්, මමත් ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක 
අගය කරනවා. නමුත් අවසානෙය්දී ෙමොකක්ද වුෙණ්?  

අද ෙම් විෂය උගන්වන්න ගුරුවරු නැති තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාට අවශ  පහසුකම් ටික අද අපි දීලා නැහැ.  

මෙග් ආසනෙය් තිෙබන ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ විද ාලය තමයි 
ෙම් සැෙර් මුළු ගාලු දිස්තික්කෙය්ම වැඩිම පතිඵලය තිබුෙණ්. 
හැබැයි ෙම් විද ාලයට ෙම් සැෙර් ළමයි ටික එනෙකොට ඒ 
ළමයින්ට ඉන්න තැනක් නැහැ. ෙගොඩනැඟිලි නැහැ; අවශ  
ගුරුවරු නැහැ; ඒවාට අපි ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් නැහැ. අනාගතය 
ෙවනුෙවන් අෙප් වැඩ පිළිෙවළ ෙම්කද? අපි ඒවා නිර්මාණය 
කරනෙකොට, අපි ඒ ෙද්වල් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරනෙකොට 
අනාගතය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන්ම සිහිපත් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, අපට ඒ සඳහා අවශ  වන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. අෙප් ආර්ථිකය තුළ අපට අවශ  වන ෙද්වල් 
තිෙබනවා. අද කෘෂිකර්මාන්තයට විතරක්, වැවිලි ආර්ථිකයට 
විතරක් අපි ඒෙක් සරණං ගච්ඡාමි ෙවලා ඉඳලා හරි යන්ෙන් නැහැ. 
අපි ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි 
සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
ඉතාම  ෙලොකු සම්පතක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට 
පසුව අවුරුදු දහයක්, පහෙළොවක් ගිහිල්ලා ෙමෙහම පනතක් 
තිබුණා, ෙමෙහම ආයතනයක් තිබුණා කියලා කනගාටු ෙවන්න, 
එෙහම නැත්නම් ෙව්දනාවට පත් ෙවන්න අවශ  නැහැ. ෙමය 
ෙහට ඉඳලා කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
කථානායකතුමාෙග් අත්සන තැබුවාට පසුව ඉදිරි කාලය තුළ 
ඉතාම ඉක්මනින් ෙමය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත තුමාත් ඇතුළු ෙම් රජයට 
ඒ සඳහා සියලු ශක්තිය ලැෙබන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම විද ා, 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත  ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
ෙම් සඳහා අත තැබුවා වාෙග්ම, පෙව්ශයක් ගත්තා වාෙග්ම ෙම් 
තුළින් අනාගත වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත් පැහැදිලිව කර ෙගන 
යන්න ශක්තිය ලැෙබ්වා කියලා පාර්ථනා කරමින් මාෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
විවාදෙය්දී අදහස් දක්වන්න ඉඩ ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[5.26p.m.] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
Mr. Deputy Chairman of Committees, I am glad to 

participate in this Debate in which we are incorporating 
the National Research Council of Sri Lanka which was 
founded in 1999 and formally established in 2007.  

I want to congratulate the Minister, Hon. A. D. Susil 
Premajayantha, for actually presenting this Bill in 
Parliament which should have been presented a long time 
ago.  

We know that it is very difficult to draw public 
attention to this subject and also to get resources.  I 
remember the Hon. (Prof.) Tissa Vitharana, in the last 
Parliament tried many times to get resources from the 
Ministry of Finance and Planning for science and 
technology and for research and development and those 
efforts often failed. Though we were in the Opposition, 
we were very supportive of his ideas in trying to attract 
investment into science and technology and research and 
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development. So, I want to congratulate the present 
Minister, Hon. A. D. Susil Premajayantha, for being able 
to actually bring this Bill before  Parliament.  

As we all know, the objective of this Bill is, I quote: 

“(a) “to assist the Government to facilitate research relating to 
science and technology in order to build a vibrant scientific and 
technological community in the country;”  

I think this is a very laudable objective. It is not 
talking about building an institution but it is talking about 
the institution being an instrument to build a scientific and 
technological community.  

Just last week, I had the privilege of going to Orion 
City IT Park. When we think about Orion City, we 
remember one of the most celebrated industrialists in our 
country, Mr. A.Y.S. Gnanam, who started his career by 
collecting scrap iron material. Then, he graduated into 
light industrial production and if you want you can call it 
“hardware”. When you think about the Orion City which 
is now the brainchild of the grandson of Mr. A.Y.S. 
Gnanam, they are now into software. Last week, I had the 
privilege of opening  basically just a space where 
software engineers, technicians coupled with the British 
Council bringing in literature and also inviting “Coffee 
Bean”- just a restaurant-  together for creating an 
environment. What was it about? It was about creating an 
environment so that people could gather, share their ideas 
and thoughts and basically come up with some 
innovations.  

Often we hear, in this Assembly, that Sri Lanka has to 
create a knowledge economy. A knowledge economy 
cannot be created unless we actually invest in knowledge, 
particularly in science and technology. It is actually 
appalling to see the facts relating to research and 
development. In 1996, Sri Lanka invested only 0.18 per 
cent of its GDP and in 2010, it went down to 0.16 per cent 
and I think, even the latest figures will not be very 
different. Singapore, in 1996, invested 1.32 per cent of its 
GDP and it went up to more than 2 per cent in 2010, 14 
years later. Malaysia was 0.22 per cent in 1996 when Sri 
Lanka was 0.18 per cent and we remained at 0.16 per cent 
going down slightly while Malaysia increased it by nearly 
five-fold to over 1 per cent of its GDP. 

Today, South Korea is 3.47 per cent ; Japan is 3.25 per 
cent and even India is 0.8 per cent, which is merely six 
times more than Sri Lanka. So, we have really 
underinvested in science and technology. If we look at 
research and development and investments that are made 
by global companies, we see that among the first 12 
companies globally, there are two Asian companies and 
virtually all the other companies are US companies. One 
of the two Asian companies is Samsung, which in 2015 
invested US Dollars 14.1 billion in research and 
development and the other is Toyota, the automaker, 
which invested US Dollars 9.2 billion. All the other 

companies are well-known companies like Apple, Google 
Amazon, 3MG, Microsoft and IBM, which are US 
companies. So, we have over a long period of time 
underinvested in science and technology and in research.  

Time has come. What this National Research Council 
of Sri Lanka Bill doing is, it is giving a clear signal that 
science and technology is important. We know the world 
over that it is now talked about Science, Technology, 
Education and Management as the areas to invest in or 
the STEM subjects. In Sri Lanka, our universities receive 
very little in terms of investment.  Therefore, when those 
few rupees are given, it is distributed on an equity basis 
so that every university has something and then it could 
probably get the basic equipment required for research 
and development. The National Research Council of Sri 
Lanka is different. It works on a different basis. It works 
on a basis of not institution-building, but it works on a 
basis of actually building a science and technology 
community working through present institutions.  

Another objective of the Bill is that it is not confined 
to the State sector. The Bill provides for encouraging  
research and development in science and technology 
basically through encouraging the private sector too. It is 
encouraging high calibre research. Some of its research is 
multi-disciplinary and some of it is targeted to national 
needs. For example, presently, we see that there is 
research going on in improving the dairy industry to 
achieve self-sufficiency; there is some research going on 
in developing polyvalent anti-venom for snake-bite;  
there is also another research project to integrate vector 
management for control of Dengue, which has become a 
national problem; then, there is also an integrated study 
for kidney disease because of the uncertainty of how 
actually this happens and what should the response be 
and  then, there is a very interesting research going on 
into climate resistant agriculture.  As you know, Sri 
Lanka often faces lots of natural disasters and therefore, 
we need resilient crops as food security is an important 
part of our Government’s policy.  

These projects that I identified are already ongoing, 
funded by the national Budget and those are our 
development priorities. Presently, as I speak, there are 
more than 50 applications that are being evaluated to 
select projects for funding under this programme.  

Another important feature of the National Research 
Council is that it encourages public-private partnerships 
in science and technology and research and development. 
Therefore, the Government, through the NRC, is 
committed to match-funding those private sector 
companies which come up with potential projects for 
research and development. There are many, but in the 
interest of saving time, I would not mention some of the 
projects that are already ongoing. But, this is a very 
important step forward because we are interested in 
having higher-income jobs, which will only come 
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through higher use of technology and science, and that is 
where the country should migrate to in terms of creating 
value-added jobs.  

The National Research Council also looks at investor-
driven research programmes. This is not necessarily what 
the Government thinks is a priority. But, it is where 
anyone who can identify a priority could actually put a 
project forward. So, there are two ways of looking at this. 
One is, you identify a problem and you put forward a 
research proposal as I said - a target-oriented, multi-
disciplinary programme. The other is to create a need in 
society, where you take up science and research and you 
commercialize it for the benefit of the national economy. 
That does not originate with the Government; that 
originates with the people who have ideas and the 
Government is the catalyst in helping those people.  

I must also mention that the National Research 
Council, even though it has not yet been incorporated 
through Parliament, it has already, to its credit, 
encouraged many scientists to publish their findings. 
Therefore, there has been recognition of scientific merit 
based on their publication in reputed index journals. In 
recent years, from 1999, we found that the number of 
publications globally by Sri Lankan scientists has 
increased by manyfold.  

In addition to that, we also see a direction in which 
new ideas are being patented. I must say a word here 
about patenting. When a scientist is involved in research 
and finds something new, an idea, that idea belongs to the 
scientist. So, the patent will often recognize, not only the 
institution, but also the scientist, so that the benefits could 
accrue to those who are working in these particular fields. 
We are really working for a better Sri Lanka. We want a 
better environment for our scientists and our 
technologists; a better future for our children.  

If I were to close on a personal note, I also speak as a 
parent of two children, one of whom is a daughter who 
has a scientific background and who, until yesterday, 
worked at the SLINTEC and now, somewhat reluctantly, 
is moving away for other opportunities. I speak on behalf 
of the next generation, because Sri Lanka’s economic 
future is dependent on how much we invest in science and 
technology as that is where value-addition will come in, 
where new incomes and new jobs will come up.  

I would also like to make an invitation, as we vote 
today on the National Research Council of Sri Lanka Bill, 
to the Sri Lankan scientists across the world: "You are 
indeed important. You have a contribution to make and 
even through this small step we are taking, you will see 
an opportunity to contribute to your motherland".  

Thank you, very much.  

[අ.භා. 5.40] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත 

අමාත තුමා ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව පනත් ෙකටුම්පත 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳව 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න මා කැමැතියි. රටක ඵලදායිත්වය 
දියුණු කරන්න, ජාත න්තර වශෙයන් රටක් ඉස්සරහට යන්න එක 
ක්ෙෂේතයක විතරක් ෙනොෙවයි, සියලු ක්ෙෂේතවල 
පර්ෙය්ෂණාත්මක අධ යනයන් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් කටයුතු ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න එතුමාට ශක්තිය තිෙබන බව.  

පසු ගිය රජෙය් හිටපු තිස්ස විතාරණ ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
ෙලොකු උනන්දුවක් දැක්වුවා. තිස්ස විතාරණ හිටපු ඇමතිතුමා 
නිතර ෙම් නැෙනෝ තාක්ෂණය ගැන කථා කළා.  

මුල් කාලෙය් එතුමා නැෙනෝ තාක්ෂණය ගැන කථා කරන 
ෙකොට කවුරුවත් ඒ ගැන සැලකිල්ලක් දැක්වූෙව් නැහැ. එතුමා 
අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂණාත්මක පැත්ත දියුණු කරන්න, මෙග් 
මතකෙය් හැටියට ෙහෝමාගම පෙද්ශෙය් අක්කර 58ක පමණ 
ඉඩමක් පවරා ෙගන විද ා හා නැෙනෝ තාක්ෂණ උද ානයක් 
සැලසුම් කළා. අෙප් ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාත් 
දන්නවා, ඒ තුළින් ජාතික පරිමාණෙයන් පර්ෙය්ෂණාත්මකව රෙට් 
ආර්ථික ඵලදායිත්වය දියුණු කරන්න එතුමා ෙලොකු උත්සාහයක් 
ගත් බව. එහිදී මහා පරිමාණ වශෙයන් ෙනොවුණත්, විදාතා 
මධ ස්ථාන ගමට ෙගන යමින් ගාමීය ජනතාව අතර විද ාව හා 
තාක්ෂණය පිළිබඳ හැඟීම් ඇති කරලා, ගෙම් තිෙබන සම්පත් 
පෙයෝජනයට ගන්න අවශ  වූ පරිසරය හැදුවා. මම එතුමාත් එක්ක 
හුඟාක් ළඟින් වැඩ කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම එහි ෙලොකු 
ඵලදායිත්වයක් තිබුණා.  

අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් සමහර නිෂ්පාදනයන් තිෙබනවා 
කියලා, ඒවාෙය් අතිරික්තයක් තිෙබන කාලවල ඒ නිෂ්පාදනයන්ට 
කිසිදු වටිනාකමක් ලැෙබන්ෙන් නැති. රට ඇතුෙළේ තිෙබන ඒ 
සම්පත්වලට යම් වටිනාකමක් එකතු කරන්න අවශ  විද ා හා 
තාක්ෂණ දැනීම ගමට ෙගන යන්න, පාසල්වලට ෙගන යන්න ගත් 
උත්සායක පතිඵලයක් හැටියට ගම ඇතුෙළේ තිෙබන සමහර 
සම්පත් කළමනාකරණය වුණා.  

මම මතක් කරන්න ඕනෑ, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමාත් පාසල් විෂයධාරා පද්ධතියට ෙම් තාක්ෂණ විෂය 
ඇතුළත් කළ බව. ඒක අපට අමතක කරන්න බැහැ. මම හිතන 
විධියට ෙමවර විශ්වවිද ාල පෙව්ශ විභාගයට තාක්ෂණ 
විෂයධාරාව හදාරපු ශිෂ ෙයෝ 2,000ක් විතර වාඩි ෙවනවා.  ෙම් 
පදනම ගැන හැම රජයක්ම කල්පනා කළා වාෙග්, ෙලෝක 
පරිමාණව අලුත් තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් විධියට 
තාක්ෂණය දියුණු කරන්න ඕනෑ. ඒ පදනම මත තමයි ශී ලංකා 
ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව පනත් ෙකටුම්පත අෙප් ඇමතිතුමා 
ෙගනැල්ලා ඒ සඳහා යම් උපෙද්ශන ලබා ගන්න, ඒක වඩා පුළුල් 
කරන්න අවශ  පදනම ෙම් පනතින් හදා ෙගන තිෙබන්ෙන්. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්කට අවශ  විද්වත් දැනුම ලබා ගැනීම 
ගැන අපි බලද්දී අපට ෙපෙනනවා, අෙප් රෙට් උගතුන් හුඟ 
ෙදෙනක් ෙවනත් රටවල ෙසේවය කරන බව. ෙමොකද, ෙම් නිදහස් 
අධ ාපනය තුළින් ඉෙගන ගන්නා, දක්ෂ දරුෙවෝ 
විශ්වවිද ාලවලින් පිට වන ෙකොටම බටහිර රටවල් ශිෂ ත්ව දීලා 
ඒ රටවලට ගන්නවා. ඔවුන් ඒ රටවල පර්ෙය්ෂණායතනවල වැඩ 
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කරනවා. ෙමෙලස බුද්ධිගලනයට ඉඩ ෙනොදී, ඉදිරි කාලෙය් 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා අෙප් දැනුම අෙප් රෙට් පෙයෝජනයට ෙයොදා 
ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අෙප් ආරම්භයක් නැහැ. ආරම්භයක් ඇති 
කරන්න ඕනෑ. මම දන්නවා, චීනය වාෙග් රටවල් සහ සමහර 
ආසියානු රටවල් ෙම් දැනුම ලබා ෙදන්න ඒ රටවලට අවස්ථාව 
ලබා දීලා -රජය විසින් ශිෂ ත්ව ලබා දීලා- ඒ ළමයින් බටහිර 
රටවලට ෙයොමු කරනවා. එෙසේ ෙයොමු කරලා දැනුම ලබා ගත්තාට 
පස්ෙසේ තමන්ෙග් රටට නැවත  ෙගන්වා ගන්නවා. ෙමොකද, ඒ 
රටවල පර්ෙය්ෂණ පැත්ත පිළිබඳව තිෙබන උනන්දුව නිසා.     

ෙම් තරගකාරි සමාජය ඇතුෙළේ අපි පර්ෙය්ෂණවලට අවස්ථා 
ලබා දීලා, ඒ පර්ෙය්ෂණාත්මක ගෙව්ෂණයන් හරි හැටි කරලා 
ඉස්සරහට  ගිෙය් නැත්නම් අෙප් ර ට පසුගාමී රටක් බවට පත් 
වනවා. අපි ෙම්වා ගැන ෙමොන තරම් කථා කළත්, බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ඉලක්කයට අෙප් රටට යන්න බැහැ. ෙමොකද, විද ාව හා 
තාක්ෂණය අද ෙලෝකෙය් පුළුල්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පරිමාණෙයන්ම අෙප් රෙට්ත් විද ාව හා තාක්ෂණය දියුණු කළ 
යුතුයි. ගාමීය වශෙයන් තිෙබන විවිධ පැතිකඩ හරියට හඳුනා 
ගන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් වශෙයන් ආයුර්ෙව්ද ක්ෙෂේතය ගනිමු.  

අෙප් ආයුර්ෙව්දය  -ෙහළ ෙවදකම- ඇත්ත වශෙයන්ම විෙද්ශ 
විනිමය ෙහොයන මාර්ගයක් බවට  පත් කරන්න පුළුවන්. ෙථේරවාදී 
බුදු දහම සහ ආයුර්ෙව්දය දැන් ෙලෝකෙය් ජනපිය ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම්වාෙය් තිෙබන පර්ෙය්ෂණාත්මක ඇගැයීම, 
පර්ෙය්ෂණාත්මක තත්ත්වයන් දියුණු නැති නිසා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන විධියට ඒ ආදායම් ලබා ගන්න අපට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒවායින් ෙවනත් අය  
පෙයෝජන ලබා ගන්නවා. ෙම් වාෙග් කාලයක ආයුර්ෙව්ද කමය 
දියුණු කරලා, ආයුර්ෙව්දය මඟින් නිෙරෝගී මිනිසකු සමාජයට ලබා 
ෙදන්න කියා කළ යුතුයි. ඉන්දියාව වාෙග් රටවල් විශාල බලපෑමක් 
ඇති කරලා, ජාතික ආර්ථික සම්පත් විධියට ආයුර්ෙව්දය තුළින් 
පෙයෝජන ලබා ගන්නවා. ෙම් අවස්ථාව, ඒ සම්බන්ධෙයන් හුඟක් 
ෙද්වල් කියන්න ෙවලාවක් ෙනොෙවයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් සාගරය 
පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණාත්මක පැත්ත ගැන බැලිය යුතුයි. සාගරෙය් 
තිෙබන ෙද්වල් සම්පත් විධියට අපි පර්වර්තනය කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අෙප් රෙට් පැත්තකට දමන්න කියලා කිසිම ෙදයක් 
නැහැ. ඇෙප් රෙට් විසි කළ හැකි කිසිම ෙදයක් නැහැ. හැම 
පැළෑටියක්ම ඖෂධයක්. අද කුණු ෙගොඩක් කියලා පැත්තකට 
දමන්න ෙදයක් නැහැ. ඒවා ඔක්ෙකොම අ පි හරි පර්ෙය්ෂණාත්මක 
පැත්තට ෙයොමු කෙළොත් ෙම් රටට ෙකොෙහන්වත් සල්ලි අවශ  
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපිට කාෙගන්වත් යැෙපන්න ඕනෑ නැහැ. අෙප් 
පුංචි රෙට් තිෙබන සම්පත් තුළින් අෙප් ආර්ථික ශක්තිය දියුණු කර 
ගන්නත්, අෙප් ඵලදායීත්වය දියුණු කර ගන්නත් අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. ඒ සඳහා ෙම් වාෙග් මඟ ෙපන්වීමක් අවශ යි. 

පර්ෙය්ෂණ කිව්වාම පුංචි විෂයයක් ෙනොෙවයි. දැවැන්ත 
පරිමාණෙය් ක්ෙෂේතවලටත් ෙම් පර්ෙය්ෂණ විහිදී යනවා. හැබැයි, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් හැටියට කවුරුන්, ෙකොතැන පර්ෙය්ෂණ 
කළත් ඒ පර්ෙය්ෂණ එක තැනකට ෙයොමු වීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
ෙමතැන තව ෙකෙනකු පර්ෙය්ෂණ කරනවා, ඒ අය ආෙයෝජනය 
කරන්ෙන් කාටද වශෙයන් ඒ පර්ෙය්ෂණයන් කරන අය හඳුනා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පර්ෙය්ෂණවලට 
ෙයොමු කිරීෙම් කමෙව්දයකුත් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම්වා ඔක්ෙකොටම 
එක පර්ෙය්ෂණයක් කරලා වැඩක් නැහැ. රටට අවශ  පුමුඛතා අපි 
හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ක්ෙෂේත ෙබදා ෙවන් කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් ඒ පර්ෙය්ෂණයන් කරන පුද්ගලයින් 
පිළිබඳව හඳුනා ගැනීෙම් විධි කමයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
පසු විපරම්කරණයක් කළ යුතුයි. සිංගප්පූරුව වැනි රටවල්වල 

අධ ාපනය හදාරන දරුවන් විශ්වවිද ාලවලින් පිට වුණාම, රජය 
විසින් ඔවුන් පර්ෙය්ෂණවලට ෙයොමු කරලා, ඒ පර්ෙය්ෂණ 
තත්ත්වය දියුණු කරන්න ඔවුන්ට මුදල් ලබා ෙදනවා. නමුත් අෙප් 
රෙට් එෙහම තත්ත්වයක් ෙපෙනන්න නැහැ.  

අෙප් රෙට් ගම්බදව ඉතාම දක්ෂ නව නිර්මාණ ශිල්පීන් 
ඉන්නවා. සමහර විට ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල්වල ඉන්න නව 
නිර්මාණ ශිල්පීන් එක්ක සංසන්දනය කළාම අෙප් රෙට් නව 
නිර්මාණ ශිල්පීන් ඉතාම දියුණු මට්ටමක ඉන්නවා. ඔවුන්ට සහජ 
අත් දැකීම් තුළින් ලබා ගන්නා දැනුම තිෙබනවා. ඒ අය 
පර්ෙය්ෂණාත්මකව අපි ඉස්සරහට ෙගනියන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
ඔවුන්ෙගන්  අපි ප  ෙයෝජනයක් ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, විෙශේෂ 
රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කරන්න අපි ඔවුන් පාවිච්චි කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කමෙව්දයක් ඇත්ත වශෙයන්ම රටකට අවශ  
නිසා ෙමවැනි සභාවක් අවශ  ෙවනවා. අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් 
අඩු පාඩු සකස් කරෙගන ෙම් සභාව ඇතුෙළේ අපි නිවැරැදි 
කමෙව්දයකට ගමන් කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම එය තවත් පුළුල් විය 
යුතුයි කියලා මම හිතනවා. පසු විපරම්කරණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
පර්ෙය්ෂණය කරන අය ෙල්ඛනගත කිරීම කළ යුතුයි. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් නම් එෙහම ෙකොටසක් ඇතුළත්ෙවලා නැහැ. එවැනි 
කමෙව්දයක් තුළ ෙම් ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව වඩා පුළුල් කළ 
යුතුයි. අෙප් රෙට් දියුණු කළ හැකි සම්පත් වාෙග්ම දියුණු කළ යුතු 
සම්පත් තිෙබනවා.  

ඒවාෙය් පුමඛතා ෙතෝරා ෙගන ඒ සඳහා අවශ  විෙශේෂඥ 
ඥානය සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සමහර විට අෙප් රෙට් 
අධ ාපනය ලබා විෙද්ශ රටවල සිටින දරුවන් ෙමයට සම්බන්ධ 
කර ගන්ෙන් ෙකො ෙහොමද යන්න පිළිබඳවත්, ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
සම්බන්ධ කර ෙගන ඔවුන්ට පහසුකම් ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් 
පිළිබඳවත් රජයට ෙලොකු වග කීමක් තිෙබනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට කිසි ෙලසකින් විරුද්ධ වන්න අපට අවශ  වන්ෙන් 
නැහැ. ඇමතිතුමා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙමය වඩාත් පුළුල් කරලා 
කටයුතු කරයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින්, මට ලැබුණු සීමිත 
කාල සීමාව අවසන් නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.50] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා ජාතික 

පර්ෙය්ෂණ සභාව පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් විවාදයට 
එක්වීමට ලැබීම සතුටක්. ශී ලංකාව තුළ මුහුණ පෑමට සිදුවන 
පුළුල් ගැටලුවලට අදාළ විසඳුම් විද ාව හා තාක්ෂණය සංවර්ධනය 
කිරීම තුළින් ලබා ගැනීමත්, ඒ මඟින් ආර්ථික වර්ධනය 
ෙමෙහයුමත්, ෙසෞඛ   ක්ෙෂේතය වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් ජීවිතෙය් 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීමත්, ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම 
ඵලදායීතාව වර්ධනය කිරීමත් වැනි ජාතික කර්තව යන් සිදු 
කරගැනීම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් මූලික අභිපායන් වශෙයන් මට 
සඳහන් කරන්න පුළුවන්.  

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 33වන ව වස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමාට 
අයත් බලතල යටෙත් 1999දී පිහිටු වූ ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
2007දී විධිමත්ව ස්ථාපනය කර විද ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
ඇමතිතුමාෙග් අණ පරිදි, නියමය පරිදි 2016 අෙපේල් මස 04වන 
දින ගැසට් පතෙය් II ෙකොටෙසේ අතිෙර්කයක් ෙලස තමයි ඉදිරිපත් 
වුෙණ්. ෙමහි මූලික අරමුණ වන්ෙන්, විද ා හා තාක්ෂණ පජාවක් 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා විද ාවට සහ තාක්ෂණයට අදාළ පර්ෙය්ෂණ 
පහසු කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවට සහාය වීමත්, ජාතික අවශ තාවලට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දායක වන පර්ෙය්ෂණ පදනමක් සංවර්ධනය කළ හැකි පරිදි උසස ්
අධ ාපන ආයතනවල, රාජ  අංශෙය් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවල, සහ 
ෙවනත් රාජ  ආයතනවල විද ාව සහ තාක්ෂණයට අදාළ 
පර්ෙය්ෂණ පවර්ධනය කිරීම සහ ඒ සඳහා පහසුකම් සැලසීමත් සහ 
විද ාව සහ තාක්ෂණයට අදාළ පර්ෙය්ෂණ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටීමත්ය. 

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝකෙය් සීමිත සම්පත්වලින් අසීමිත 
අවශ තා සපුරා ගැනීෙම් න ාය තුළ, සීමිත සම්පත් සහ අසීමිත 
අවශ තා යන ෙහේතු සාධක ෙදක එකිෙනකට සම්බන්ධීකරණය 
කරන පාලම වශෙයන් විද ාව හා තාක්ෂණය හඳුන්වන්න පුළුවන්. 
විද ාව හා තාක්ෂණය දියුණු කිරීම මඟින් අනාගතෙය් සීමිත 
සම්පත් මඟින් අසීමිත අවශ තා සපුරා ගත හැකි බව මෙග් 
විශ්වාසයයි. 

මූලිකවම මා බලශක්තිය ගැන සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අද 
ෙලෝක ෙය් ෙවනත් රටවල ෙමන්ම ඝර්ම කලාපීය රටක් විධියට, 
හිරු එළිය ලැෙබන රටක් විධියට අෙප් රෙට්ත් විශාලතම 
අර්බුදයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබන බලශක්තිය ගැන කථා 
කිරීෙම්දී, විෙශේෂෙයන්ම සූර්ය බලශක්තිය ගැන සඳහන් කරද්දී, 
ෙලෝකෙය් පිළිගත් බලශක්ති පභවයක් විධියට සූර්ය බලශක්තිය 
සැලකුවත්, ශී ලංකා සුනිත  බලශක්ති අධිකාරිය සහ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ෙම් කර්තව  කියාත්මක කිරීමට මැළි ෙවනවා. 
අපි 2020වන විට ෙම් ආයතන ෙදෙක් ඉලක්කය ෙමගාෙවොට් 
200යි.  අෙප් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් ෙයෝජනාව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමගාෙවොට් 1,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්නයි. 
නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම බලධාරින් ෙම් සඳහා විවිධ ෙහේතු සාධක 
ඉදිරිපත් කරනවා. සූර්ය බලය, හිරු එළිය අඩුවන අවස්ථාවලදී ෙම් 
ෙවෝල්ටීයතාව පවත්වාෙගන යෑමට ෙනොහැකියාවක් ඇති බව 
තමයි ඔවුන්ෙග් මතය. හැබැයි මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, 
අද ෙම් රෙට් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සියලුම බලාගාරවලින් 
දළ වශෙයන් දවසකට ෙමගාෙවොට් 3,800ක් පමණ නිෂ්පාදනය 
වනවාය කියලා.  

2020 වර්ෂය වන විට ෙමගාෙවොට් 7,700ක පමණ පමාණයක් 
නිෂ්පාදනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි, අෙප් 
අසල්වැසි රට වන ඉන්දියාව ෙම් වන විට ෙමගාෙවොට් 20,000ක 
නිෂ්පාදන ධාරිතාවක් පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ ෙමගාෙවොට් 
20,000ට සූර්ය බලශක්තිෙයන් කරන නිෂ්පාදනයත් ඇතුළත්. 
එතෙකොට ගැටලුවක් මතු ෙවනවා, ඉන්දියාව ෙම් තුළනය සිදු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම් තත්ත්වය මා දකින්ෙන් -  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමා සඳහන් 

කළ කාරණයක් පිළිබඳව මම පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙගනහැර දැක්වූ සංඛ ා ෙල්ඛනවල යම් 
ෙදෝෂයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම සඳහා 

සූර්ය බලශක්තිය ෙයොදා ගැනීම සම්බන්ධව ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය සහ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත ාංශය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි වැඩටසහනක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊෙය් 
ෙකරුණු සාකච්ඡාව ගැන මට දැන ගන්න ලැබුණා. ඒක 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒකට අපට ආරාධනා කරනවා නම් අපි 
කැමැතියි. ෙමොකද, නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා සහ ඇමතිවරයා 
වශෙයන් ඒකට සහභාගි ෙවන්න අපට බලයක් නැති නිසා.  

ඔබතුමාෙග් සතුටට ෙහේතු වන කාරණයක් මම කියන්න ඕනෑ. 
දැනට තිෙබන net metering කමෙව්දය අපි දියුණු කරනවා. ලබන 
සතිය වන විට ෙම් රෙට් සෑම පුරවැසිෙයකුෙග්ම නිවෙසේ වහල 
මත, සෑම කර්මාන්තකරුෙවකුෙග්ම ආයතනෙය් වහල මත සූර්ය 
ෙකෝෂ සවි කරලා, එයින් නිපදවන විදුලිබලය ජාතික විදුලිබල 
පද්ධතියට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ අතිරික්තය සඳහා මුදල් 
 ෙගවනවා. මීට කලින් අතිරික්තයට මුදල් ෙගව්ෙව් නැහැ; credit 
එකට මුදල් ෙගව්ෙව් නැහැ. ඒ අතිරික්තය සඳහා සැලකිය යුතු 
මුදලක් ෙගවන කමෙව්දයක් අපි සතියක් ඇතුළත හඳුන්වා 
ෙදනවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් සෑම පුරවැසිෙයකුටම කුඩා පරිමාණ 
සූර්ය බල විදුලිබල උත්පාදකයකු ෙලස දායක ෙවන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා. "Roof Top Model" කියලා අපි ඒ කමය හඳුන්වනවා.   

ඊට අමතරව Solar Park කියන concept එක අනුව, 
තාක්ෂණික අභිෙයෝග ජය ගන්න පුළුවන් ආකාරයට ෙමගාෙවොට් 
300ක Solar Park තුනක් අපි සැලසුම් කරෙගන යනවා. 
ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙයෝජිත සැලැස්මක් ගැන 
පමණයි. ඒ සැලැස්ම තවම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලය අනුමත කරලාත් නැහැ; විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත ාංශය අනුමත කරලාත් නැහැ; ඒ වාෙග්ම 
PUCSL එක මඟින් අනුමත කරලාත් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි 
ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් සලකා බලනවා. අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් 
රෙට් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට, රෙට් 
අවශ තාවලට ගැ ළෙපන පරිදි පමාණවත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
පභව භාවිත කිරීමට අපි ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. ඒ සඳහා අපි 
ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය පතනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි. අපි ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් කරුණු සාකච්ඡා කරද්දී බලධාරින් අප දැනුවත් 
කෙළේ, 2020 වර්ෂය වන විටත් ෙමගාෙවොට් 200ක්  පමණ තමයි 
නිෂ්පාදනය කරන්නය හැකියාව තිෙබන්ෙන් කියලා. අපි ෙයෝජනා 
කළා, ෙමගාෙවොට් 1,000ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරන්න බලන්න 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි  
ෙයෝජනා කළා, storage facility  එකත්  එක්ක ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න කියලා. එතැනදී අපට ආපු ගැටලුව තමයි storage 
facility  එක high cost  facility එකක් වීම. ඒ නිසා තමයි අපි 
ෙවනත් පුනර්ජනනීය  බලශක්ති නිෂ්පාදනවලට ෙයොමු වන්න 
තීරණය කෙළේ. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ ක්ෙෂේතවල 
බලධාරින්ෙග් මත තිෙබනවා. ෙම් විවිධ මත ආර්ථික ෙනොවන 
ආර්ථික සාධකයක් යැයි  මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය්  
පුනර්ජනනීය බලශක්ති වශෙයන් ඝන අපදව  ෙනොවන 
කසළවලින්  බලශක්ති උත්පාදනය කරනවා. ඒවා විකිණීමත් සිදු 
ෙවනවා. ෙමහිදී තාක්ෂණය වශෙයන් ෙයොදා ගන්ෙන් 
ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 4000 සිට අංශක 6000ක  උෂ්ණත්වෙයන් 
යුතු   burners   සහ boilers   මඟින් ඝන අපදව  ෙනොවන 
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[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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කසළවලින් ඒ අවස්ථාෙව්දීම ඉන්ධන නිපදවීමයි. නමුත්  අපි තවම 
ෙම්වා පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභව විධියට ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ. 
පසු ගිය දශකය තුළ  ෙකොළඹ නගර මධ ෙය් අපි කුණු කඳු ෙගොඩ 
ගසා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් කසළවලින් ඉන්ධන උත්පාදන කමය 
කියාත්මක වුණා නම්, අපට කසළ කළමනාකරණය කිරීෙම් 
ෙලොකු පහසුවකුත් ඇති ෙවයි. කසළ පරිහරණෙයන් අපට විශාල 
විදුලිය උත්පාදනයක් කරගත හැකි ෙවයි කියලා  මා විශ්වාස 
කරනවා.  

මා කැමැතියි කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධෙයනුත් වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්න. අද ෙවනත් රටවල ෙගොවීන් සියලුම 
ෙභෝග සඳහා hybrid   තාක්ෂණෙයන් නිෂ්පාදනය කළ බීජ 
පාවිච්චියට හුරුෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අද ෙවනතුරු අෙප් රෙට් 
ෙද්ශීය බීජ මගින් hybrid   බීජ නිෂ්පාදනයට ෙයොමුවන්න 
හැකියාව  ලැබිලා නැහැ.  ෙම් පිහිටුවන ජාතික  පර්ෙය්ෂණ සභාව 
මගින්  සිදු කරන පර්ෙය්ෂණ හරහා ෙද්ශීය බිජ අනුසාරෙයන් 
hybrid බීජ නිෂ්පාදනයට ෙයොමුවන්න හැකියාව ලැෙබයි කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සත්ව පාලන 
අංශය ගැනත් කියන්න  ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල්  ET  
තාක්ෂණය උපෙයෝගි කරෙගන සත්ව විෙශේෂ බිහි කරනවා. නමුත් 
අද අෙප් රෙට්  තිෙබන  තත්ත්වය අනුව,  ET  තාක්ෂණය  ෙකෙසේ 
ෙවතත්, AI තාක්ෂණයවත්  හරිහැටි කියාත්මක කරගන්න 
හැකියාව නැහැ. එයට එක ෙහේතුවක් වන්ෙන් අපට පමාණවත්  
තාක්ෂණික නිලධාරින් ෙනොමැති වීමයි.  ඒ වාෙග්ම සිටින සමහර 
නිලධාරින්ෙග්  හැකියාෙව් යම් යම් ගැටලු තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඉදිරිෙය්දී සත්ව පාලනය සඳහා AI  තාක්ෂණය ෙහෝ ET  
තාක්ෂණය උපෙයෝගි කරෙගන කටයුතු කළ යුතුයි. බීජ 
නිෂ්පාදනයත් ඒ තාක්ෂණය මත සිදු කළ යුතු යැයි මා විශ්වාස 
කරනවා. 

අද තිෙබන බරපතළම  පශ්නයක් විධියට වකුගඩු ෙරෝගය 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද  සියලුම පජාෙව් අවධානය 
කාබනික ෙපොෙහොර  ෙවත ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. යහපාලන 
ආණ්ඩුෙවන් ෙපොෙහොර ෙවනුවට මුදල් ලබා ෙදනවා.  ෙගොවියා 
කැමති නම් ඒ මුදලින්  රසායනික ෙපොෙහොර ෙයොදා ගැනීම  
කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් කාබනික ෙපොෙහොර  
නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි,  තාක්ෂණික කමෙව්ද 
හරහා  විද ාත්මක පදනමක්  මත කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය 
සිදු විය යුතු යැයි මා  විශ්වාස කරනවා.  එෙහම වුෙණොත් තමයි  
කාබනික ෙපොෙහොර මගින්  අපට ඉහළ  අස්වැන්නක් ලබා  ගන්න  
හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙපොෙහොර සම්බන්ධ ගැටලුව 
ෙදස මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  
දැනට ෙම් කටයුත්ත සිදු වන්ෙන් ෙගොවිජන ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා පමණයි.  ඉදිරිෙය්දී ෙවනම අංශයක් 
හරහා ගුණාත්මකභාවෙයන්  යුතු කාබනික ෙපොෙහොර  නිෂ්පාදන  
කමෙව්දය  කියාත්මක  ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් එප්පාවල 
තමයි ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය තිෙබන්ෙන්.    
පතිශතයක් වශෙයන් එහි ෙපොස්ෙප්ට් සියයට 70ක පමණ 
පමාණයක්  තිෙබන බවයි  සැල  ෙවන්ෙන්. 

 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  ඔබතුමාෙග් කාලය 

අවසානයි.  

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 

අපට තවම Triple Superphosphate නිෂ්පාදනය කරන්න 
හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ෙම් ෙෆොස්ෙෆේට් නිධිය මංෙකොල්ල 
කන්න, එය අයිති කරගන්න විවිධ පාර්ශව පසු ගිය කාලය පුරාම 
උත්සාහ කළා. නමුත්, ඒ එකක්වත් සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, 
ෙම් Triple Superphosphate නිෂ්පාදනය කරන්න හැකියාවක් 
නැත්නම්, බටහිර කමයට ෙහෝ කියුබානු කමයට Double 
Superphosphate වත් නිෂ්පාදනය කිරීෙම් හැකියාව ඉදි රිෙය්දී අප 
ලබා ගත යුතුයි කියා මා හිතනවා. 

අද ෙම් විවාදෙය්දී ෙයෝධ ඇළ ගැන කථා වුණා; ඒ ගැන අදහස් 
පළ වුණා. ෙයෝධ ඇළ කියන්ෙන් බැස්මක් තිෙබන ඇළක් 
ෙනොෙවයි. කලා ඔෙය් සිට නුවර වැවට ෙයෝධ වැ ෙව් ති ෙබන්ෙන් 
බැස්මක් ෙනොෙවයි, නැඟීමක්. ඒක නිසා තමයි ෙයෝධ ඇෙළේ 
ෙසොෙරොව්ව එක පාරක් ඇරලා වැහුවාම සම්පූර්ණෙයන්ම ජල 
ෙපෝෂක මිටියාවතක් විධියට එය කියාත්මක වුෙණ්.  ඒ නිසා  ෙම් 
තාක්ෂණය විශ්මිත තාක්ෂණයක් බව අදටත් අපට කියන්න 
පුළුවන්.  

ඊළඟට, අපි සීගිරිය ගැන කථා කෙළොත්, සීගිරි පර්වතය 
මුදුනට ජලය ෙගන යාෙම් කමෙව්දය ගැන ගැටලු තිෙබනවා. අද 
තවමත් ෙමය ෙහොයා ගන්න බැරි මට්ටමක තමයි තිෙබන්ෙන්. 
හැබැයි, සීගිරි වැෙවන් ෙසොෙරොව්ව හරහා ඒ ජල පීඩනය 
ෙයොදාෙගන පර්වතය මුදුනට ජලය ෙගන ගියා කියා තමයි ජන 
පවාදවල තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් තාක්ෂණික කරුණු ගැන 
සලකා බලා ඉදිරිෙය්දී අප මීට වඩා සංවාදාත්මකව ෙම් 
මාතෘකාවට ෙයොමු විය යුතුය කියා පකාශ කරමින්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

        
පශ්නය 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 ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த] 

 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [ The Hon. A.D.  Susil Premajayantha.] 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
Considered in Committee. 
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

343 344 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

1 සිට 13 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  13ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 1 to 13 ordered to stand part of the Bill. 
 

14 වන වගන්තිය.- (සභාෙව් කර්තව .) 
வாசகம் 14.- (ேபரைவயின் பணிகள்.) 

 CLAUSE 14. - (The functions of the Council.) 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

"7වන පිටුෙව්, 1 සිට 5 දක්වා වන  ෙප්ළිවල ඇති සියලුම වචන (එකී ෙප්ළි 
ෙදකද ඇතුළත්ව) ඉවත් ෙකොට පහත සඳහන් ෙද් ඇතුළත් කරන්න:- 

'පර්ෙය්ෂණ සඳහා රජෙය් ආෙයෝජන කාර්යක්ෂම ෙලස උපෙයෝගී කිරීම 
සහතික කිරීම පිණිස උසස් අධ ාපන ආයතන, රාජ  අංශෙය් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතන සහ ෙවනත් රජෙය් ආයතනවලට සපයනු ලබන පදාන 
සම්බන්ධෙයන් විද ාව හා තාක්ෂණයට අදාළ පර්ෙය්ෂණවලට පහසුකම් 
සැපයීම, සම්බන්ධීකරණය, අධීක්ෂණය සහ නියාමනය කිරීම;' " 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
14 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
14ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
15 සිට 29 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
15ஆம் வாசகத்தி ந்  29ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 15 to 29, ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
I move, 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල් තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

Bandula Gunawardane. 
 

ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් ණය ගිවිසුම්  
ෙකොන්ෙද්සි 

சர்வேதச நாணய நிதியக் கடன் உடன்ப க்ைகயில் 
நிபந்தைனகள்  

CONDITIONS OF IMF  LOAN AGREEMENT 
 

[අ.භා. 6.10] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් විවාදය සඳහා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"රට මුහුණ පා සිටින දැවැන්ත ෙගවුම් ෙශේෂ අර්බුදයට මුහුණ දීම අරඹයා, 
ශී ලංකා ආණ්ඩුව ජාත න්තර මූල  අරමුදලින් ලබාගත් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක ණය ගිවිසුම හා ඊට අදාළ ෙකොන්ෙද්සි ෙම් ගරු 
සභාවට සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කර සිටී." 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  රෙට් ඉතා වැදගත් 
රාජ  මූල  හා සම්බන්ධ ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් ණය ගිවිසුම 
පිළිබඳව ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් කරුණු දක්වන්නට 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අද දින මට ඉඩ දීම ගැන මම 
පථමෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

අපි දන්නවා, ලංකාව  ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් 
සාමාජිකයකු බව. ජාත න්තර මූල  අරමුදල ෙලෝකෙය් බරපතළ 
ෙලස ෙගවුම් ෙශේෂ අර්බුදයක් ඇති ෙවච්ච අවස්ථාවකදී ඒ ෙගවුම් 
ෙශේෂ අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා දවශීලතා වත්කම් සපයලා, ණය 
සපයලා ඒ රටවලට යම් යම් නියමයන් ඉදිරිපත් කරනවා. පසු ගිය 
දා අෙප් රෙට් ඇති වුණ දැවැන්ත ෙගවුම් ෙශේෂ අර්බුදය හා විෙද්ශ 
විනිමය අර්බුදය කරුණු ෙකොට ෙගන රජය විසින්  ජාත න්තර 
මූල  අරමුදල සමඟ සාකච්ඡා වට රාශියක් පවත්වා, ඒ අනුව 
අවුරුදු තුනක ඉදිරි කාලපරිච්ෙඡ්දයට වාරික හයකින් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව 
ගිවිසුමකට එළඹුණා. එෙසේ ගිවිසුමකට එළඹුණා පමණක් 
ෙනො ෙවයි, ඒ ගිවිසුම් පකාරව අෙප් රටට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 168ක් පළමු වාරිකය ෙලස ලැබුණා.  
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දැන් ෙම් ගරු සභාවට අයිතිය තිෙබනවා, ඒ ගිවිසුම අත්සන් 
කිරීෙම්දී මුදල් අමාත ාංශය විසින් -රජය විසින්- රෙට් ආර්ථික 
කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන්, මූල  කළමනාකරණය 
සම්බන්ධෙයන්, ෙගවුම් ෙශේෂ කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන්, 
ආර්ථිකෙය් ස්ථායිකරණය ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් 
කරපු ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද කියලා දැන ගන්න. ෙම් වන විට 
"International Monetary Fund - IMF Country Report No. 
16/150 - Staff Report for the 2016 Article IV consultation 
and request for a three-year extended arrangement under the 
extended  fund facility" යනුෙවන් පිටු එකසිය ගණනක 
වාර්තාවක් ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් website එෙක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා  දැනට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන වාර්තාව පසිද්ධ කරවීම 
සඳහාත්, මහජනතාවට අවෙබෝධයක් ලබා දීම සඳහාත් ඔබතුමාෙග් 
කාරුණික අනුගහය යටෙත් එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු 
කරන්න බැරි නම් පුස්තකාලෙය් තැබීම සඳහා මා සභාගත* 
කරනවා.  

ඒ වාර්තාව සඟවන්නට බැහැ. ෙමොකද ජාත න්තර මූල  
අරමුදෙල් website එකට ගියාම වාර්තාව තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒක 
අෙප් රෙට් සිංහෙලන් පසිද්ධ කර ගැනීම සඳහා මම ෙමය සභාගත 
කළා. ෙම් අර්බුදය අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී හංගන්ෙන් නැතුව 
සාකච්ඡා කළ යුතු ෙවනවා.  "ෙම් ඔක්ෙකෝම කෙළේ මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව, මහින්ද රාජපක්ෂ, මහින්ද රාජපක්ෂ"  කියමින් 
හිටිෙයොත් රෙට් මූලික පශ්නයට විසඳුම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව නිම ෙවන විට ෙම් රෙට් ෙගවුම් ෙශේෂය 
අතිරික්තයක් තිබුණා. 2014 වර්ෂෙය් ෙගවුම් ෙශේෂ ගිණුෙම් 
අතිරික්තය මිලියන 1,369යි. 2015 වර්ෂය වන ෙකොට -එක 
වර්ෂයක් යන ෙකොට- මිලියන 1,487ක ෙගවුම් ෙශේෂෙය් හිඟයක් 
ඇති වුණා. එතෙකොට තිබුණු අතිරික්තය බිලියන 1.3 
සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවලා ගිහිල්ලා බිලියන 1.4ක හිඟයක් ඇති 
වුණා. 

එෙසේ වුෙණ් ඇයි? රජය බලයට පැමිණ දින සියෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත්, විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාවට වාසි සැලසීම සඳහා 
ෙමෝටර් වාහන ආනයනය කරන්නට ඉඩ දුන්නා. එන්ජින් ධාරිතාව 
1,000ට අඩු මරුටි ෙමෝටර් රථ ඉන්දියාෙව් ඉඳලා ෙතොග වශෙයන්, 
''වක්කඩ කැඩුවා වාෙග්'' ලංකාව ඇතුළට එන්න පටන් ගත්තා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2015 වර්ෂෙය්දී පමණක් 
ඉන්දියාෙවන් ෙමෝටර් වාහන ආනයනය සියයට 637කින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් අතට, රට ඇතුෙළේ අය වැය ෙයෝජනා 
මඟින් වැටුප් වර්ධකයන් ලබා දීම, සමෘද්ධි දීමනා ඉහළ නැංවීම 
යනාදිය තුළ රෙට් සමස්ත ඉල්ලුම - aggregate demand එක - 
වැඩි වුණා. සමසත් ඉල්ලුම වැඩි වුණත් ඒ හා සාෙප්ක්ෂව ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය, සැපයුම නැති වුණාම ඒ භාණ්ඩ ආනයනය කරනවා. 
ඒ අනුව ආනයනය වැඩි වුණා. ආනයනය වැඩි ෙවන ෙකොට, 
ආනයන වැඩිවීෙම් ෙව්ගයට සාෙප්ක්ෂව අපනයනය අඩු වුණා. ෙත් 
අපනයනය අඩු වුණා; රබර් අපනයනය අඩු වුණා; මැණික් 
අපනයනය අඩු වුණා. ඒ වාෙග්ම, විෙද්ශයන්හි ෙසේවා නියුක්ත ශී 
ලාංකිකයන් ලංකාවට එවන ආමුඛ ෙපේෂණ පහත වැටුණා; පිට රට 
රැකියා කරන අය ෙමහාට එවන මුදල් පමාණය අඩු වුණා. 
Colombo Port City ව ාපෘතිය නතර කරලා, ෙනළුම් කුළුණ 
සෑදීම නතර කරලා චීනය සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශපාලන ෛවර 
ෙච්තනාෙවන් කටයුතු කිරීම කරණ ෙකොට ෙගන, ණයත් සමඟ 
ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 1,635යි. 
එය 2015දී රුපියල් මිලියන 1,161දක්වා 474කින් අඩු වුණා. 

ආණ්ඩුව බලයට ආවාට පසුව, ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වැනිදා මහ 
දවල්, මහ බැංකුෙව්, මහා මුදල් මං ෙකොල්ලය සිද්ධවීම තුළින් 
සමස්ත - [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඔක්ෙකෝම ''මහා.'' මහ දවල්, මහ 
බැංකුෙව්, මහා මුදල් මං ෙකොල්ලය තුළ දැනට මතුපිටට ෙපෙනන 
අලාභය ෙනොෙවයි ඇත්ත අලාභය ෙවන්ෙන්. අවුරුදු තිහක කාල 
පරිච්ෙඡ්දයකටයි ෙම්ක නිකුත් කෙළේ. ඊට  පස්ෙසේ මාර්තු 29වැනිදා 
අවුරුදු 14යි මාස එකකට සියයට 14.23ක ෙපොලියට සිදු කළ 
අසාමාන  බැඳුම්කර නිකුතුව තුළින් හා පථම බැඳුම්කර නිකුතුව 
තුළින් දැනට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන පාඩුව ඝණක විෙශේෂඥයන්, 
මූල  විෙශේෂඥයන් ගණන් බලා තිෙබන ආකාරයට රුපියල් 
ෙකෝටි 15,000ක්. ෙම් නිසා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
විශ්වසනීයභාවය කඩා වැටුණා. ෙම් කඩා වැටීෙම් පතිඵලය වුෙණ්, 
අෙප් රජෙය් සුරැකුම්පත්වල, භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල, 
බැඳුම්කරවල විෙද්ශිකයන් ආෙයෝජනය කර තිෙබන මුදල් ආපසු 
එම රටවලට යන්න පටන් ගැනීමයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

විෙද්ශිකයන් බැඳුම්කර හා බිල්පත්වල රුපියල් බිලියන 456ක් 
දමා තිබුණා. එය 2015 වන විට රුපියල් බිලියන 303 දක්වා අඩු 
වුණා.  රුපියල් බිලියන 153ක් ආපහු අරෙගන ගියා. ෙම් සඳහන් 
කරන්ෙන් 2015 වර්ෂෙය්දී  පමණක් සිදුවූ පාඩුවයි. ෙම් විධියට 
අරෙගන ගිය පමාණය ෙම් වන විට ෙකොපමණද, ඒ පමාණය තව 
ඊට වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් තත්ත්වයත් එක්ක දිගින් දිගට රුපියල කඩා වැෙටන්න 
පටන් ගත්තා.  2012දී අපි ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 127යි.  
2013දී ෙගව්ෙව් රුපියල් 129යි. 2014දී ෙගව්ෙව් රුපියල් 131යි. 
දැන් ෙඩොලරයකට රුපියල් 149ක් ෙගවනවා. සියයට 13කින් 
රුපියල මස්තබාල්දු ෙවලා අවපමාණය වුණා. ෙමෙහම 
අවපමාණයවීමත් එක්ක රෙට්, ජාතිෙය් ණයබර, අපට ෙනොපියවා 
තිෙබන ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 285කින් වැඩි වුණා. 
රුපියල devalue වීමත් එක්ක රෙට් ණයබර තව රුපියල් බිලියන 
285කින් වැඩි වුණා. ඒක ෙම් කථා කරන සංස්ථා පාඩුව, එයාර් 
ලංකා පාඩුව වාෙග් ෙනොෙවයි. රුපියල් බිලියන 285කින් ඒ ණය 
පමාණය වැඩි වුණා.  

ඊට පස්ෙසේ ණය ගැනීම වර්ධනය ෙවලා තිෙබන පමාණය 
ගැන කිව්ෙවොත්, තමුන්නාන්ෙසේලා පුදුම ෙවයි. 2014 විෙද්ශ 
ව වහාර මුදල්වලින් ලංකාව ලබා ගත්ත ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 20.4යි. 2015 වර්ෂෙය්දී විෙද්ශ ව වහාර මුදලින් ලබා 
ගත්ත ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 222.4යි.  සියයට 1,010කින් 
විෙද්ශ ව වහාර මුදලින් ලබා ගත්ත ණය පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් එෙහම ෙවලා තිෙබන එකම 
අවුරුද්ද 2015 බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 2014 
වර්ෂෙය්දී විෙද්ශ ව වහාර මුදලින් ගත්ත ණය රුපියල් බිලියන 
20.4යි  තිබුෙණ්. 2015දී රුපියල් බිලියන 222.4ක් ගත්තාම, 
එතැන සියයට 1,010කින් විෙද්ශ ව වහාර මුදලින් ගත්ත ණය 
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

රුපියල පවත්වාෙගන යාම සඳහා මහ බැංකුෙව් විෙශේෂඥ 
නිලධාරින්ෙග් උ පෙදස් ෙනොතකා මහ බැංකු අධිපතිෙග් බලකිරීම 
මත දිනපතාම  ෙවළඳ  ෙපොෙළේ ෙඩොලර්  විකිණීෙමන් සතියක් 
ඇතුළතදී ෙඩොලරය රුපියල් 130ට ෙගෙනනවා කියලා  මුදල් 
අමාත වරයා රටට කිව්වා. ෙම් ෙඩොලරය එෙහම අතින් හදන්න 
පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි.  මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් අතින් හදලා 
ෙඩොලරය තියා ගන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, ෙඩොලරය තියා ගන්න 
සල්ලි දැම්ෙමොත් සංචිතය කඩාෙගන වැෙටනවා. අර එදා 127, 
129, 141 කියලා අවුරුදු තුනක් තියා ගත්ෙත් කෘතිම විධියට 
ෙනොෙවයි. ෙපොඩි ගණනක් හැම අවුරුද්ෙද්ම දාලා තිෙබනවා. 
නමුත් ෙමෙහම නාය යන විධියට  රුපියෙල් අගය රකින්න 
මැදිහත් වුෙණ් නැහැ. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න සතුටුයි, 2015දී විතරක් 
රුපියල ආරක්ෂා කරන්න   රුපියල් මිලියන 3,249.53ක් දාලා 
තිෙබන බව. 2016දී  රුපියල් මිලියන 1,240.04ක් දාලා තිෙබනවා. 
ෙම් වනෙකොට රුපියල ආරක්ෂා කරන්න රුපියල් මිලියන 4,480ක්  
දාලා තිෙබනවා.   රුපියල රකින්න කරපු intervention එක ෙම් 
තරම් විශාල පමාණයක් ෙවච්ච දවසක්  ලංකා ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් නැහැ. ඉතින් එතෙකොට විෙද්ශ සංචියට ෙමොකද, වුෙණ්?  
8.2ට තිබුණ ජාත න්තර සංචිතය ෙම් වනෙකොට 4.4 දක්වා 
පල්ෙලහාට වැටිලා තිෙබනවා. ෙම්ක බරපතළ මූල  අවධානම් 
තත්ත්වයක්. ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක් ගත්ෙතොත් ෙම් කාරණය  මීට 
වඩා බරපතළ ෙලස  සාකච්ඡා කළ යුතු තත්ත්වයක් වනවා. ඒ 
සමඟම ෙමෙලසින් අධික ෙලස ණය ගැනීම කරණෙකොට පතිඵල 
ෙදකක් ඇති වුණා. ෙපොලී අනුපාතය දැවැන්ත ෙලස ඉහළ ගියා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  මාර්තු මාසෙය් 29 
ෙවනිදා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරයන් නිකුත් කළා, අවුරුදු 14යි මාස 
1කට. ආණ්ඩුව ඒ ණය ගත් ෙපොලී අනුපාතය සියයට 14.23යි. ඒ 
අනුව දීර්ඝ කාලයක් single-digit ෙලස තිබුණු ෙපොලී අනුපාතය 
double-digit ෙවලා සියයට 14.23ක් වුණා. එතෙකොට මුළු රෙට්ම  
ණය ගන්න, ගන්න ෙපොලිය දැන් අසාමාන  ෙලස ඉහළ යනවා. ඒ 
ෙපොලිය ෙගවීම වර්ෂෙයන් වර්ෂයට  අවුරුදු තිහ හතළිහ කරන්න 
ෙවනවා. ෙම් පමාණය රටට දැරිය ෙනොහැකි පශ්නයක් බවට පත් 
වුණා. විෙද්ශ වත්කම්වලට විෙද්ශ විනිමය ගලා ඒම් හා ගලා යාම් 
ෙකොච්චරද කියලා මම කියන්න කැමැතියි.  2015දී විනිමය ගලා 
ආපු පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 12,642.06යි. ඊට 
පසුව 2015දී විනිමය ගලා යාම් පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 13,347යි. එතෙකොට  විනිමය ගලා ඒම්  හා විනිමය ගලා 
යාම් පමාණය අතර ෙවනස ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 705යි. 
2014 මැයි මාසය ෙවනෙකොට සංචිතයට විෙද්ශ විනිමය ගලා ඒම්  
ෙඩොලර් මිලියන 5,147යි. විනිමය ගලා යාම් පමාණය ෙඩොලර් 
මිලියන 6,697.6යි.  එතෙකොට  රටින් ගලා ගිය පමාණය ෙඩොලර් 
මිලියන 1550.6ක් වැඩියි. අවුරුදු ෙදක තුළ රටින් විෙද්ශ විනිමය 
ගලා ගිය පමාණය ෙඩොලර් මිලියන 2,258කින්  වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෙලසින් නරක 
විෙද්ශ විනිමය තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් කිසිදු 
ආණ්ඩුවකට ෙනොවුණ වාසියක් සිදු ෙවලා තිෙබද්දීයි. ෙලෝක 
ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩුවීම නිසා රටින් පිටට ගලා යාමට 
තිබූ විෙද්ශ විනිමය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් ෙම් රෙට් 
ඉතුරු වුණා. දැන් ෙම් අවුරුදු 3කට දහසකුත් එකක් ෙකොන්ෙද්සි 
යටෙත් IMF එෙකන් ණය ගන්නවා ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක්.  ෙතල් 
මිල අඩුවීම නිසා ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් අෙප් රට තුළ ඉතුරු වුණා. 
මම කියන්න කැමැතියි, 2014 අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ලංකාවට 
ෙතල් ආනයනය කරන්න   ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4,597ක් 
වියදම් වුණා. එය ආයාත වියදෙමන් සියයට 24ක්. 2015 වර්ෂෙය්දී 
ෙම් සඳහා ගිෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2,700යි. ආනයන 
වියදෙමන්  ෙතල් ෙගන්වන්න දැන් යන්ෙන් සියයට 14යි.  2015 
වර්ෂෙය්දී  විතරක් ෙඩොලර් මිලියන 1,897ක් ඉතුරු වුණා. ෙම් 
වර්ෂෙය් මැයි ෙවනකම් ඉතුරු ෙවච්ච පමාණය ගත්තාම, ඛනිජ 
ෙතල් රටින් ෙගන ඒම සඳහා ලංකාෙව් හැම ආණ්ඩුවකින්ම 
එළියට ගිය පමාණයට සාෙප්ක්ෂව රට ඇතුෙළේ  ෙඩොලර් බිලියන 
2.5ක් ඉතුරු වුණා. ඒක වාෂ්ප වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙමච්චර ණය 
ගත ්ෙත් ඇයි? ෙමච්චර ගිනි ෙපොලියට ගත්ෙත් ඇයි? ෙම් නිසා රෙට් 
සම්පූර්ණ මූල  කළමනාකරණය කඩා වැටිලා අද IMF  එක  ජුනි 
මාසෙය් 8 ෙවනිදා  වාරිකය ෙඩොලර් මිලියන 169ක් ෙදනවා. ජුනි 
8ෙවනිදා 169ක් දුන්නාම, 8 ෙවනිදාම ෙවළඳ ෙපොළට දානවා 
ෙඩොලර් මිලියන 126ක්. ඊට පස්ෙසේ ජුනි 10 ෙවනිදා ඉන්දියාෙවන් 
අරෙගන තිබුණා ෙඩොලර් මිලියන 1.5ක්. ඒෙකන් ෙඩොලර් මිලියන 

400ක් ෙගවලා තිබුණා. එතෙකොට ඉතිරිය ෙඩොලර් මිලියන 1.1යි. 
එයිනුත් ෙඩොලර් මිලියන 700ක් ජුනි මාසෙය් 10 ෙවනිදා 
ඉන්දියාවට ගියා. ඊට පසුව ජුනි 30 ෙවනිදා මහ බැංකු අධිපති 
ඉවත් ෙවන දවෙසේ ශී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කරවලට රටින් පිට 
රටට  මිලියන 631.81ක් ගියා. ඉතින් ෙම් තත්ත්වය තුළ අද ෙම් 
රෙට් මූල  අර්බුදය, විෙද්ශ විනිමය අර්බුදය තිෙබන්ෙන් ගිනි 
කන්දක් වාෙග් උඩට රත්ෙවලායි.  

පමණට වඩා වැඩිෙයන් රත් වුණු -overheated- තත්ත්වයක් 
තුළ තමයි විෙද්ශ විනිමය තිෙබන්ෙන්. එම නිසා මම මුදල් 
අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැති කාරණයක් 
තිෙබනවා. මම ෙබොෙහොම අවංකව ෙම් සංඛ ා දත්ත ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙවන් ලබා ගත්ෙත්. අලුෙතන් ජාත න්තර මූල  අරමුදල 
නිෙයෝගයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා විනිවිද ෙපෙනන ආකාරයට 
ෙම් ෙතොරතුරු මහජනයාට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා "Weekly 
Economic Indicators" හැම දාම ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් website 
එෙක් පළ කරවන්න කියලා. නමුත් ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, මාස 
ෙදකක් විතර පමා වුණු ඉලක්කම් තමයි ඒෙක් තිෙබන්ෙන්.  

අපට විතරක් ෙනොෙවයි, මන්තීවරුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙලෝකෙය්, රෙට් ඉන්න ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් රෙට් මූල  
තත්ත්වය, විෙද්ශ සංචිත තත්ත්වය, විනිමය අනුපාතෙය් 
තත්ත්වය, දාපු ෙඩොලර්වල තත්ත්වය, මිල මට්ටම් යනාදිය පිළිබඳ 
මූලික ආර්ථික දර්ශක -"Weekly Economic Indicators"- 
සතිෙයන් සතියට website එෙක් දැමීම සදහා අවශ  උපෙදස් නව 
මහ බැංකු අධිපතිවරයා යටෙත්වත් සිද්ධ ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස  
කරනවා. අපිට දැන ගන්නට තිෙබන ආකාරය අනුව ජාත න්තර 
මූල  අරමුදල සමඟ ඇති කර ගත්ත ගිවිසුෙම් පධාන ෙකොන්ෙද්සි 
බවට පත් ෙවන්ෙන් ෙම්වායි. පළමුෙවනි එක, රජෙය් ආදායම් වැඩි 
කරන්න ඕනෑ. රජෙය් ආදායම් වැඩි කරන්නට කම ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්. බදු ආදායම සහ බදු ෙනොවන ආදායම. බදු ආදායම් 
වැඩි කිරීෙම් කවර එකඟතාවකට ඔබතුමන්ලා පැමිණිලා 
තිෙබනවාද කියලා ෙම් සභාවට, අපට සාකච්ඡා කරන්නට 
කියන්නට ඕනෑ. ෙදෙවනි එක, වියදම් අඩු කිරීම. වියදම් අඩු කරන 
විට පුනරාවර්තන වියදම් ෙහෝ පාග්ධන වියදම් - recurrent 
expenditure  ෙහෝ capital expenditure - කපන්න ෙවනවා. ඒවා 
කපන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙකොෙහන්ද කපන්ෙන්? ෙකොපමණද 
කපන්ෙන්? 

ඊළඟට, අය වැය පරතරය -budget deficit එක-  2020 වන 
විට සියයට 3 දක්වා අඩු කරන්නට ඕනෑ.  අය වැය පරතරය අඩු 
කර ගන්ෙන් ෙකෙසේද? ඊළඟට, intervention.  රුපියෙල් අගය 
ෙකොපමණ දුරට නිදහෙසේ තීරණය ෙවන්න ඉඩ හරිනවාද, නැද්ද? 
ඊළඟට, පහළට වැටිලා තිෙබන විෙද්ශ සංචිත නැවත තිබුණු 
තත්ත්වයට ඉහළ නැංවීම සඳහා තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද? 
ෙම් සඳහා ෙයෝජනා කරන ආර්ථික පතිසංස්කරණ ෙමොනවාද?  
පතිසංස්කරණ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රාජ  මූල  
කටයුතු පිළිබඳ පබුද්ධ පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙලස ඒ පිළිබඳ 
සාකච්ඡාවක් කරන්න, -මඩින් ෙනොෙවයි ෙගොඩින් ඇවිල්ලා ෙම්ක 
කරෙගන යන්න- අදාළ වන ආකාරයට පබුද්ධ සංවාද මණ්ඩපයක් 
බවට පත් කරන්නට ඔබතුමා IMF එකත් සමඟ ඇති කර ගත්ත 
ගිවිසුෙම් කරුණු ටික වඩාත්ම විස්තරාත්මකව රෙට් ජනතාවට 
පැහැදිලි කරන්නට කාරුණික ෙවන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්, මුදල් 
අමාත තුමාට ජය පතමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.28] 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
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ස්ථිර කිරීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, 
අද ඉතාමත්ම බරපතළ ෙනොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයකට අෙප් රට 
පත් කරලා තිෙබනවා. අද අෙප් ජනතාවට උහුලා ගන්නට බැරි 
තරම් බදු බර, ජනතාවට ෙත්රුම් ගන්නට බැරි තරම්  කරදර 
රාශියක් ෙම් වන විට සමාජෙය් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද හැම 
අංශයකින්ම ජනතාව පීඩාවට පත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තමයි 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ජනතාවෙගන් සල්ලි උදුරා ගන්න පුළුවන් 
හැම තැනකින්ම උදුරා ගන්න තමයි කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ 
එක්කම ජනතාවෙග් ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙත්, රබර් 
වගාව සම්පූර්ණෙයන්ම කඩාෙගන වැටිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අපනයන ආදායම අඩු වුණා. අපනයන ආදායම අඩු නිසා රජෙය් 
ආදායම අඩු වුණා. රජෙය් ආදායම් අඩු වුණු නිසා රජෙය් වියදම් 
පියවා ගන්න බැරි ෙවනවා. වියදම් පියවා ගන්න බැරි වන විට 
ෙවනත් මාර්ග ෙසොයන්නට ෙවනවා. එක්ෙකෝ රටකින් ණය ගන්න 
ෙවනවා. එෙහමත් නැත්නම් ජනතාවට බදු බර පටවන්නට 
ෙවනවා.  

අද අපි ෙම් විධිෙය් විෂම චකයක කර කැෙවනවා. විෂම චකය 
කර කැවීම ෙකොතැනින් ෙහෝ අපි නතර කර ගන්නට ඕනෑ. ඒක 
තමයි අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්. ෙම්ක ට පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ. ෙම්කට විරුද්ධ 
පක්ෂයද, ආණ්ඩු පක්ෂයද කියලා ෙභ්දයක් නැහැ. අපි කවුරුත් 
එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් කටයුතු කරන්නට කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්ක අෙප් රට. තව තවත් විනාශ ෙවන්න ගිෙයොත්, 
තව තවත් නැති ෙවන්නට ගිෙයොත් අපට අෙප් රට නැති ෙවයි ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ෙහට අනිද්දා වන විට අෙප් රෙට් 
මහ දැවැන්ත කලෙකෝලාහල ඇති ෙවන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, 
මිනිස්සු ඒ තරම් කැකෑරිලා, කලකිරිලායි ඉන්ෙන්. ෙකොෙහේදී ෙහෝ 
ෙම් පශ්නය පුපුරන්නට ගත්ෙතොත් කිසි ෙකෙනකුට නවත්වන්නට 
බැරි තැනක දැන් තිෙබන්ෙන්. ජනතාව තුළ ඒ තරම් ෙම් කැකෑරීම 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි සියලු 
ෙදනාෙග්ම වගකීමක් තිෙබනවා ජනතාවට ෙම් තත්ත්වය වසන් 
කරන්ෙන් නැතිව පැහැදිලි කරන්නට.  

ෙලෝක බැංකුවත් එක්ක ඇති කර ගත්ත ගිවිසුමක් තිෙබනවා 
නම් ඒ ගිවිසුම පිළිබඳව ෙහළි කරන්න. ෙම් VAT එක දමන්ෙන් 
ඇයි? එය හැර ආණ්ඩුවට ෙවන ගමනක් නැහැ. ෙම් බදු එකක්වත් 
අඩු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා තුන් හතර 
වතාවක් ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙම් VAT එක සංෙශෝධනය කරනවායි 
කියලා. විවිධ අවස්ථාවල ෙපොෙරොන්දු වුණා. නමුත්, අද වන තුරු 
ඒක කරන්න බැරි වුණා. ඇයි ඒ? ඒක නැතිව ආණ්ඩුව ෙගන 
යන්න බැහැ.  ඉතින්, ෙම් විධියට ඉදිරිෙය්දී තව තවත් බදු බර 
දැම්ෙමොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  අද ඖෂධවල මිල අහස උසට ඉහළ 
ගිහිල්ලා. දියවැඩියා ෙරෝගිෙයකුට මාසයකට ෙදන ෙබෙහත්වලට 
රුපියල් 6,400ක් වැඩිපුර ෙගවන්න ෙවලා, VAT එක දැම්මාට 
පස්ෙසේ. ඉතින්, ෙම් හැම අංශෙයන්ම  ජනතාවට පීඩා විඳින්න 
ෙවනවා නම් ෙම්ක ෙකොතැනදී ෙහෝ පුපුරනවා. ඊට කලින් ෙම්කට 
ෙමොනවා ෙහෝ කරන්නය කියන එකයි අපි මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන්.  

ඔබතුමන්ලා අවංක ෙවන්න. අපි සියලු ෙදනාටම ෙම් පශ්නය 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.  එෙහම කරන්න බැරිකමක් නැහැ. 
ෙමතැන තිෙබන පධාන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙම් රජයට තිබුෙණ් 
පසු ගිය රජය පරාජය කිරීෙම් වගකීම විතරයි. ඒ වුවමනාව විතරයි 
තිබුෙණ්. එතැනින් එහාට ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන කිසිම හැඟීමක්, අවෙබෝධයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ආර්ථික කළමනාකරණය බිඳ වැටී 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අද අෙප් රෙට් පාලනයක් නැති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් මා 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්ෙන් ෙකොෙහොම හරි ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න, 

ෙම් රෙට් ජනතාවට සත  පකාශ කරලා රට ආරක්ෂා කර ගන්න, 
ජනතාවෙග් බදු බර තවත් වැඩි කරන්ෙන් නැතිව කටයුතු 
කරෙගන යන්නය කියන එකයි.    

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා -ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා- ෙම් සභාෙව්දී  ෙපොෙරොන්දු වුණා, තවත් බදු ගහන්ෙන් 
නැහැ කියලා. එෙහම කියලා ගිහිල්ලා ඊළඟ දවෙසේ තවත් බද්දක් 
ගහනවා.  එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අවශ තා  සම්පූර්ණ කරන්න.   ඔබතුමා  ඒ වගකීම ඉෂ්ට 
කරන්නය කියා ඉල්ලන අතෙර්, ෙම් ඇති කරෙගන තිෙබන 
ගිවිසුම සභාගත කරලා ජනතාවට කරුණු වටහා ෙදන්නය කියා 
ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.31] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල්තබන 

අවස්ථාෙව්දී ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් 
කර ඇති ෙයෝජනාවට  පිළිතුරු දීම මෙග් වගකීමක් ෙලස මා 
සලකනවා.  

නමුත්, ෙපර තිබුණු සැබෑ තත්ත්වය විකෘති කරලා, ඉතිහාසය 
අමතක කරලා, දැන් රෙට් ආර්ථිකය ගිනි කන්දක් ෙලසට එතුමා 
ෙපන්වා දුන්නා. මා විපක්ෂෙය්  ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි,  ඔබතුමන්ලා අපට භාර දුන්ෙන්,  සිසිල් දිය දහරක් ද 
කියලා.  නැහැ. ඔබතුමන්ලා ලජ්ජා නැතිව ෙම්ක ගැන defend 
කරන එක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්. 

අපට භාර දුන්ෙන් දණ ගස්සපු ආර්ථිකයක, අපට දුන්ෙන් 
පාග්ධන වියදම් සහ ණය ෙපොලී පමාණය ෙගවන්න ආදායම මදි 
ආර්ථිකයක්. ඔබතුමන්ලාට දවස් සියෙයන් අපි ෙපන්නුවා 
ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් කියලා. අද අපි කරන වැඩ කටයුතු 
විවෘතව සිදු කරනවා. හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා අෙපන් 
පශ්න කරනවා,  ෙමොකක්ද ෙම් ගහලා තිෙබන ෙහොර ගිවිසුම 
කියලා. නැහැ, අපට කිසිම ගිවිසුමක් නැහැ. අපට තිෙබන එකම 
ගිවිසුම තමයි  ලංකාෙව් ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් 
මාර්ගය ඇති කිරීම. ආෙයෝජකෙයෝ ඇවිල්ලා අපට ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කළා.  අපි පතික්ෙෂේප කළා.   ණය ගන්නවා නම්, අපට 
අවශ  වන්ෙන් අෙප් ෙකොන්ෙද්සි මත ණය ගන්න මිසක්, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙකොන්ෙද්සි මත ණය ගැනීමක් ෙනොෙවයි, කියන 
එක මා වගකීමකින් මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ සම්බන්ධෙයන්- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ණය මුදල ලබා ගැනීෙම්දී ඔබතුමා ෙහෝ අමාත ාංශෙය් 

බලයලත් නිලධාරියකු IMF එකත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරලා නැද්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා ෙමවැනි සරල ෙදයක් දන්ෙන් නැත්නම් ආර්ථිකය 

ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි ජාත න්තර මූල  
අරමුදලත් එක්ක සාකච්ඡා කරනෙකොට ඒ කාර්යය කළා. 2009 
මැයි මාසෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් අත්සන් කළා වාෙග්   ෙම්කටත් මහ බැංකු අධිපති සහ 

351 352 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම අත්සන් කරලා, පසිද්ධ කරලා website එකට දාලා තිෙබනවා.  
ඉතින්, ෙම්ක ගැන අහන්න ෙදයක් නැහැ.  මාසයක්ම ගත වුණා.  
ඔබතුමන්ලා ෙම්වා ගැන නින්ෙදන් නැඟිටලා කතා කරන එක 
තමයි තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අත්සන් කරපු එක- 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ෙහොර ගිවිසුමක් ගහලා තිෙබනවාද?   ගරු මන්තීතුමනි,   

ඔබතුමන්ලා අපට භාර දුන්නු වැටුණු, දණ ගස්සවපු ආර්ථිකය අද 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළින් ගමන් කරන එක අද ඔබතුමන්ලාට 
පුදුමයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි  හරි පාෙර් යන්ෙන් 
නැතිව  හරස් පාරවල්වල යනවා කියලා හිතාෙගන එෙහන් 
ෙමෙහන් පශ්න අහන්ෙන්.  අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙදෝලනය 
වනවා ජාත න්තර මට්ටෙම් ඉතාමත් දරුණු තත්ත්වයක් තුළින්. 
චීන යුවාන් එක සියයට 33කින් අවපමාණය වනෙකොට, ඉන්දියානු 
රුපියල සියයට 28කින් අවපමාණය වනෙකොට අෙප් රුපියල 
සියයට 8.4කිනුයි අවපමාණය වුෙණ්. ඒත් ෙම්ක අපට අමාරු 
තත්ත්වයක්. එහි  අපට හංගන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත්, ලැබුණු 
දායාදය තමයි අපට ඉදිරියට ෙගන යන්න තිෙබන්ෙන්.  

දැන්, ඔබතුමා අහනවා, ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද කියලා. 
ෙකොන්ෙද්සි නැත. නමුත්, යම් පුද්ගලයකුෙග් උස අඩි 6ක් නම්, 
බර කිෙලෝ 500ක් නම් ෙදොස්තර ළඟට ගිහිල්ලා අහන්න ඕනෑද, 
ශරීරෙය් බර අඩු කරන්න ඕනෑද කියලා? අනිවාර්යෙයන්ම අඩු කර 
ගත යුතුයි. අන්න එවැනි ෙදයක් තමයි අෙප් ආදායම සම්බන්ධව 
අපි කෙළේ. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව බැලුවාම සියයට 
18.4කට තිබුණු අෙප් ජාතික ආදායම මහින්ද රාජපක්ෂ කාලෙය් 
සියයට 10.4ට අඩු වුණා. ඉතින්, රෙට් ආර්ථිකයක් ෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය තමයි අපි වැඩි කරන්ෙන්. 
ආදායම වැඩි කරන්න අපි ෙයදුව ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද? අපි 
කිව්වා, අෙප් ආදායම වැඩි කරනවා කියලා. ෙකොෙහන්ද වැඩි 
කරන්ෙන්? සුරාබදුවලින් මාෙසකට රුපියල් මිලියන 2,000ක 
ආදායමක් රජයට තිබුණා. අපි දැන් ඒක රුපියල් 
මිලියන11,800කට -සියයට 600 ගුණයකින්- වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද? පිරිසිදු පාලනයක් තුළින්.  අපි  එහි බදු 
වැඩි කෙළේ නැහැ, ෙගනියන ආකාරය ෙවනස් කිරීමක් තමයි 
කෙළේ.  

ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන බලමු. ගිය අවුරුද්දට 
වැඩිය සියයට 23ක ආදායමක් ඒ තුළින් අපි ලබා තිෙබනවා. ඒ 
පමාණයත් සියයට 35කින් වැඩි කරන්නයි අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම්වා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  අලුත් විධි කම මඟිනුයි. නැතුව අපි බදු වැඩි කරලා 
නැහැ, අඩු කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් වඩා ෙහොඳ 
කළමනාකරණයක් එකතු කිරීමක් තමයි අපි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙර්ගුව ගැන බලමු. ගිය වර ෙර්ගුෙව් ආදායම අපි ඇස්තෙම්න්තු 
කරලා තිබුෙණ්, රුපියල් බිලියන 420කට. නමුත්, ආදායම රුපියල් 
බිලියන 520ක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ රුපියල් බිලියන 520ක 
ෙමවර අපි රුපියල් බිලියන 800කට තල්ලු කර තිෙබනවා. ඇයි, 
එෙහම කරන්ෙන්? තිබුණු වංචාව, යම් කිසි ආකාරයකට ජනාධිපති 
කාර්යාලෙයන් කියන "ෙම්  container  එක release කරන්න" 
වැනි ෙද්වල් දැන් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.  

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, ගරු 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙගනුත්, මෙගනුත්  ඒ වාෙග්ම 
ඕනෑම ෙකෙනකුෙගනුත් අහන්න පුළුවන්, අපි ඒ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් විවෘතව සාකච්ඡා කරනවා. ෙමොකද, අපි 
ෙනොදැනුවත්වම යම් පශ්නයක් ඇති වනවා නම්, කරුණාකරලා 
ඔබතුමන්ලා අපව දැනුවත් කරන්න. නමුත්, අපි විවෘතව කියා 
සිටින්ෙන්, අපි ෙම්ක පිරිසිදුව, විනිවිදභාවෙයන් යුතුවයි ඇති කර 
තිෙබන්ෙන් කියලායි. ෙම්ක දරා ගන්න බැරි ෙර්ගුෙව් සියයට 
ෙදතුන් ෙදෙනක් - ඕනෑම පවුලක කළු බැටළුෙවෝ ෙදන්ෙනක්, 
තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා ෙන්. - ගිහිල්ලා කියනවා, ෙර්ගුෙව් 
නවීකරණයන් ඇති කරන්න අපි නව පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගෙනන්න හදනවා කියලා.  

1864 තිබුණු පනත අද වන විට අවලංගු ෙවලා තිෙබන නිසා 
එය වලංගු කරන්න කියලා අපි White Paper  එකක් දාලා විවෘත 
කළාම ෙමහි තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ඔබ සියලුෙදනාටම 
විවෘතයි, ඕනෑ ආකාරයකට ඒ පශ්නය සාකච්ඡා කරන්න. අපි 
ජාත න්තර මූල  අරමුදලට කිව්වා,"ඔබතුමන්ලා ණය ෙදනවා 
නම් අපි ෙම්වා කරනවා" කියලා. දුන්නත් නැතත් අපි ෙම්වා 
කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ ෙයෝජනාෙව් ෙහොඳ ගුණාංග දැකලා 
අපට කිව්වා,"ආදායම් වැඩි කරන මාර්ග ෙහොඳයි. අපිත් ඒවාට 
කැමැතියි. ඒ අනුව කටයුතු  කරන්න" කියලා.  

VAT එක සම්බන්ධෙයන් වැඩි කිරීමක් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. 
අපි NBT එක සියයට 2ක් වැඩි කළා; VAT එක අඩු කළා. 
ඔබතුමන්ලා කරපු සද්දය ෙමොකක්ද? ෙම් ගරු සභාෙව්දී අය වැය 
අවස්ථාෙව්දී ෙලොකු සද්දයක් කළා. ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
නම් VAT  එක ඕනෑ වනවා. VAT එක නැත්නම් NBT  එක ඕනෑ 
වනවා. ඒ කියන්ෙන් වකාකාර බද්දක් ෙහෝ non-regressive  
බද්දක් වන VAT එක ෙහෝ ෙයොදලා රට ඉදිරියට ෙගනියන්න 
ඕනෑ වනවා. ඔය ෙදෙකන් එකක් කළ යුතු වනවා. නමුත්, එතැන 
යම් විධියකට සංෙශෝධනයකට ලක් වුණා. ඒ ෙගොල්ලන් හිතුවා, 
"ෙලෝකෙය් රටවල් 196ක් තිෙබනවා. එයින් රටවල් 123ක් VAT 
එක පාවිච්චි කරනවා.  VAT එක කියාත්මක කරන ෙම් කමය අපි 
ලංකාවට ෙගනියමු" කියලා. ෙම් බදු කම ෙදක අතර ෙවනසක් 
තිබුණා. සියයට 12ට තිබුණ VAT එක අපි සියයට 15ක් කළා. අපි 
එය සියයට 11කට අඩු කෙළේ අය වැය තුළිනුයි. නමුත් ඒක 
නීත නුකූලව අඩු වුෙණ් නැහැ. VAT එක තිබුෙණ් සියයට 
12කටයි. සියයට 12කට තිබුණු VAT එක සියයට 15කට වැඩි 
කළ එක පමණයි කෙළේ. අපි එෙහම කෙළේ ඇයි? අපට අඩු ෙවන 
ආදායම වැඩි කරගන්න අවශ  නිසායි. 

අප රෙට් ඉදිරි සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ තරම් 
සල්ලි තිෙබනවා. මම නැවතත් එය වගකීමකින් යුතුවයි 
කියන්ෙන්. අපි හිතපු නැති විධියට ජපානෙයන් යූඑස් ෙඩොලර් 
මිලියන 4,500ක ණයක් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපි ගිය සුමානෙය් 
ගියාම monorail ඇති කරන්න කියලා මුදල් ලබා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම චීනෙයන්, ඉන්දියාෙවන්, ෙකොරියාෙවන් අපට මුදල් ලබා 
දුන්නා. ඉතින්, අපට ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු කරන්න ඕනෑ තරම් 
මුදල් තිෙබනවා. නමුත්, පසු ගිය රජෙයන් ලබා ගත් ණය මුදල් 
ෙගවන්න අපට ලැබුණු ෙම් ණය මුදල පාවිච්චි කරන්න බැහැ. 
ඒකයි අපට තිබුණු පශ්නය. ඒ ණය ෙගවන්න ආදායම වැඩි 
කරගන්න අවශ යි. ඒ අනුව ආදායම වැඩි කිරීම තමයි අපි කෙළේ. 
ඒ වැඩි කරන්ෙන් "රාජපක්ෂෙග් සියයට 7ක බද්දක්" ෙලසයි. 
එෙසේයි, මම එය නම් කරන්ෙන්.  

දැන් ෙම් කරන ෙදය වැරැදියි. ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා කඩ 
වහන්න හදනවා; ඔවුන්ව අනාථ කරනවා. ඒ සිල්ලර ෙවෙළන්ෙදෝ 
අපි ළඟට එනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ බංෙකොෙලොත්භාවය 
සුමාන ෙදකකින් අපි ෙපන්වන්නම්. ෙකොෙහේට හරි තැනින් තැනට 

353 354 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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කිහිප ෙදෙනක්  ෙගනිහිල්ලා වීඩිෙයෝ කරනවා. ඒ ෙහොරු ටිකම 
තමයි තැනින් තැනට ෙගන යන්ෙන්. ෙම් විධියට පශ්න ඇති 
කරන්ෙන් බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව වංචා සහගතව ඉන්න අයයි. ඒ 
අහිංසක සිල්ලර ෙවෙළන්ෙදෝ  ඇවිල්ලා අපට කිව්වා, "ෙම් පශ්න 
හරහා ෙනොදැනුවත්වම එක් එක් අයෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණු අනුව 
ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒකට එන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අෙප් 
පශ්න තිෙබනවා. කරුණාකර ඒ පශ්න විසඳන්න" කියලා. අපි  
input VAT එක ඔවුන්ට ලබලා දිලා තිෙබනවා. හිතපු නැති 
ෙදයක් අපි කළා. ඒ වාෙග්ම ෙතොග පශ්නය අපි විසඳලා දුන්නා. බදු 
ෙගවන්න තිබුෙණ් සුමාන ෙදකයි, ඒකට අපි කල් දුන්නා. අපට 
අවශ  වුණ එකම ෙදය තමයි,  "කරුණාකරලා හැම 
ව ාපාරිකයාම අෙප් රටට බදු මුදල් ටිකක් ෙගවන්න" කියලා 
කියන එක.  

අෙප් රෙට් සුළු හා මධ  පරිමාණ ව ාපාර හා ෙකොම්පැනි 
ලක්ෂ 20ක් තිෙබනවා. අපට VAT files  තිෙබන්ෙන් 15,000යි; 
NBT files 21,000ක් තිෙබනවා; ෙපෞද්ගලිකව ලබන ආදායම් 
අනුව බදු ෙගවන්නන්ෙග් files 1,28,000ක් තිෙබනවා; ෙකොම්පැනි 
වශෙයන් බදු files -Corporate files- 43,000ක් තිෙබනවා. 
ෙමන්න අෙප් රෙට් බදු පතිපත්තිය! ව ාපාර හා ෙකොම්පැනි ලක්ෂ 
20ක් තිෙයද්දී ලක්ෂ ෙදකක්වත් බදු ෙගවන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, බදු ෙගවන්ෙන් ෙම් අයෙගන් සියයට 
10යි කියන එකයි. ඉතිරි අයට VAT පනවා තිබුණත් ෙගවන්ෙන් 
නැහැ. ෙමයට ෙහොඳම උදාහරණය- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි . ඔබතුමාෙග් 

අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් ෙමම ගරු සභාවට කිව්ෙව්, සිල්ලර සහ 
ෙතොග ෙවළඳාම බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා කියායි. ඔබතුමා එෙහම 
තමයි ෙම් ගරු සභාවට කිව්ෙව්. ඊට පස්ෙසේ එය 100ට අඩු කළා. ඒ 
අඩු කිරීම කෙළේත් ඔබතුමාමයි, එය නැති කරනවා කිව්ෙවත් 
ඔබතුමාමයි. මැයි මාසෙය් ෙදවන දා VAT එක සියයට 15 වන 
ෙකොට දවසකට රුපියල් 33,334ක ආදායමක් ලබන ෙකනාත්, 
එනම් රුපියල් 200 ගණෙන් බත් පැකට් 200ක් විකුණන ෙකනාත් 
ෙම් බද්දට යටත් ෙවනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔන්න ඕක තමයි කියන්ෙන්. ඔබතුමා අහිංසක දරුවන්ට 

අධ ාපනය දුන්නා ෙන්. බත් පැකට් විකුණන අයට බදු පනවා 
නැහැ කියා ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙන්. බදු පනවා ඇති භාණ්ඩ 
ලැයිස්තුෙව් බත් පැකට් නැහැ කියන එක ඔබතුමන්ලා දන්නවා 
ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, පලතුරු, එළවලු ආදියට -කෑමවලට-  කිසිම 
බද්දක්- [බාධා කිරීමක්] ඔය වාෙග් සිල්ලර තර්කයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න එපා. ඕක වැරැදි තර්කයක්.  

 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම නම්, ෙරදි ගන්න.   

  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙරදි පශ්නය විසඳා ඉවරයි ෙන්. ෙරදි පශ්නය විසඳීම තමයි- 

[බාධා කිරීමක්] 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විසඳුෙව් ෙකොෙහේද? පමුණුවට ගිහිල්ලා බලන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
පමුණුෙව් උෙද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ෙමතුමාෙග් ආසනෙය්, පමුණුෙව් සිටින අයට කිසි 

පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පශ්නයක් වන්ෙන් නැත්නම් කමක් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඕක තමයි කියන්ෙන්. අපි input VAT එක ලබා දුන්නා. 

සිතුෙව් නැති විධියට ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ බර රජයක් 
වශෙයන් භාර ගත්තා. එවැනි පශ්නයක් දැන් නැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතය අරෙගන බලන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය්- [බාධා කිරීමක්] ඉතින් හරි ෙන්- [බාධා 

කිරීමක්] අපි ඒ බද්ද දාලා- [බාධා කිරීමක්] එතුමා ඔය ෙද්වල් 
නිකම් නැඟිටලා කියනවා. එතුමාෙග් කාලෙය් ආනයනය කිරීම් 
නැතිව කෘෂිකර්මය පවත්වාෙගන ගියා කිව්වාට වැඩිම පමාණය 
ආනයනය කරපු කාලය තමයි එතුමන්ලාෙග් කාලය. නමුත් ඔය 
විධියට නිකම් තර්ක විතර්ක නඟනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට 
මතකද, මහින්ද රාජපක්ෂ VAT  එක සියයට 22ක් දැම්මා කියලා?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ වුණාට, සියලුෙද්ට දැම්ෙම් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සියලුෙද්ට දැම්ෙම් නැති නිසා තමයි ෙමතරම් පශ්න ඇති 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි සඳහන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි VAT 
පනවා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සල්ලි තිෙබන අයටයි. 
නිදහස් අධ ාපන කමයට රුපියල් බිලියන 100ක් වැඩි කෙළේ 
ෙමොකටද? ඔබතුමාට නිදහස් අධ ාපනයත් ඕනෑ. අප ෙම් රට 
සිංගප්පූරුවත් සමඟ සංසන්දනය කෙළොත්, අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය සිංගප්පූරුවට සාෙප්ක්ෂව සියයට 10යි. ඒ කියන්ෙන්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිංගප්පූරුෙව් එම අගය 100ක් නම් අෙප් රෙට් 10යි කියන එකයි. 
නමුත් අෙප් රෙට් ෙදන්න තිෙබන හැම ෙද්ම නිකම් ෙදනවා. ඒ 
රෙට් ජනතාව අධ ාපනය සඳහා ෙගවනවා, ෙම් රෙට් අය 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙසෞඛ ය සඳහා ඒ රෙට්  ෙගවනවා; ෙම් රෙට් 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. විශ්වවිද ාලවලට යන අය ඒ රෙට් ෙගවනවා; 
ෙම් රෙට් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ රෙට් ෙපොෙහොර ගැන කථා 
කරන්ෙන්වත් නැහැ, අෙප් රෙට් ෙපොෙහොර වර්ග ෙදනවා; ගැබිනි 
මව්වරුන්ට ෙපෝෂණ මල්ල ලබා ෙදනවා. සිංගප්පූරුව ආදි 
සංවර්ධනය වූ රටවල ෙදන්ෙන් නැති සහන අෙප් රෙට් ෙදනවා. 
එෙහම සහන ෙදන අෙප් රට ෙලෝකෙය් සංවර්ධිත රටක් එක්ක 
සංසන්දනය කරන්න හදනවා. ෙමොකක්ද ෙම් විහිළුව? ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තමයි අපෙගන් ඇහුෙව්. අපි ආදායම් වැඩි කරන 
මාර්ග ෙපන්නුවා.  

අපි වියදම අඩු කරන මාර්ග ෙපන්වා තිෙබනවා. ඒ ගැන 
කියද්දී ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය, මිහින් ලංකා ආයතනය 
ගැන කියන්න ඕනෑ. අද උෙද් ගරු අගාමාත තුමා ෙපන්වා දුන්නා, 
නැව් ෙදකක් සම්බන්ධෙයන්. එය ෙහොර ආනයනය කිරීමක්. එදා  
ඒ සම්බන්ධෙයන් හිටපු අමාත වරයා කවුද? හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂයි. දැන් එතුමා පන්සල් ගණෙන් යනවා, "මම 
ෙඩොලර් එකක් ෙහෝ ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා කියා ඔප්පු 
කරනවා නම් මම මෙග් ෙබල්ල කපා ගන්නවා." කියලා කියමින්. 
එතුමා ෙඩොලර්වලින් ගහන්ෙන් නැතිව රුපියල්වලින් ගහලා 
තිබුණා නම් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  

අගමාත තුමා අද උෙද් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු ෙපන්වා 
දුන්නා. එදා US Dollars මිලියන 40ක වටිනාකමක් තිෙබනවාය 
කියා සඳහන් කළ නැෙවහි අද වටිනාකම US Dollars මිලියන 
15යි. එෙහම නම්, US Dollars මිලියන 25 කා අතටද ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්; ෙකොෙහේටද ගිහින් තිෙබන්ෙන්? ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන වාර්තාව- [බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Treasury Bonds  සිද්ධිෙය් ෙකෝටි 15,000 වංචාව ගැන- 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් ඔබතුමන්ලා දැන් COPE එෙක් ඉන්නවා ෙන්. ඒ ගැන 

ෙසොයන්න. අපි කිසිවක් හංගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා හිතුවා, 
මහ බැංකු අධිපතිතුමා නැවත පත් කරනවා කියා. නමුත් නැවත 
පත් කළාද? නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා වාෙග් අපි විළිලජ්ජාවක් 
නැතිව කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. යම් කාරණයක් තිෙබනවා නම් 
අපි සාකච්ඡාව මඟින් සම්මුතියට ඇවිල්ලා කටයුතු කරනවා. මා 
කලින් කී කාරණයට ආෙයත් එන්නම්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
පන්සෙලන් පන්සලට යනවා. ෙම් දවස්වල වැඩක් නැහැ ෙන්. 
ඉතින් පන්සෙලන් පන්සලට ගිහිල්ලා- 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඇයි, එතුමාට පන්සලට යන්න එපා කියන්ෙන්? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පන්සල් යන එෙක් පශ්නයක් නැහැ. පන්සලට ගිහිල්ලා 

ෙද්ශපාලනය කරන එක තමයි එපා කියන්ෙන්.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්, ෙද්ශපාලනය කරනවා කියා? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආගමත් විකුණන්න හදනවා. ආගමට කරපු ෙකෙහල්මලක් 

නැහැ, ඒ කාලෙය්. නමුත් සියලු පන්සල්වලට ගිහින් ෙද්ශපාලනය 
කරන එක තමයි කරන්ෙන්. අප කියන්ෙන් හිටපු මුදල් ඇමති 
වශෙයන් අඩු ගණෙන් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා අපත් එක්ක 
විවාද කරන්න කියායි. අපි සූදානම් ඕනෑම තැනකදී විවාද 
කරන්න. මම එතුමා ළඟට යන්නම්. එතුමා ෙජ ෂ්ඨෙයක්. මම 
එතුමා ළඟට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරන්නම්; විවාද කරන්නම්. අපට 
කියන්න, ෙම් පශ්නය ගැන. ෙකොෙහේද ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්?  

අපට මූලිකවම තිබුණු පශ්නය තමයි, පසු ගිය රජය ගත්ත US 
Dollars බිලියන 1,100ක ණය පමාණයක් වාර්තා ෙනොකර තිබීම. 
අපට ඒ ගිනි කන්ද භාර දුන්නා. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
එදා pin එක ගලවලා දුන්න පුපුරන්න හදන grenade එක තමයි 
අපි අද නිෂ්කිය කරලා ෙම් තරමින් ෙගනගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒකයි 
ඔබතුමන්ලා ෙහොල්මන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

පී.බී. ජයසුන්දර ලජ්ජා නැතුව පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 
කිව්වා, මාස තුනකින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය වට්ටනවා කියලා. අජිත් 
නිවාඩ් කබ්රාල් බලු පැටිෙයක් වාෙග් නිශ්ශබ්දව සිටිනවා. එදා 
කිව්වා, "ආර්ථික ඝාතකෙයෝ ෙදෙදනා ෙදපැත්ෙත් තියා ෙගන ෙම් 
රට පාලනය කරනවා" කියලා. ඒ සද්ද කරන විමල් වීරවංශ අද 
ෙකෝ? අද ඒ වාෙග් කථා තිෙබනවාද? ෙකෝ මහින්ද රාජපක්ෂ? 
රෙට් ආර්ථිකය ගැන සාකච්ඡා කරනවාද? ෙම් ගිනි කන්ද භාර 
දුන්නාම ෙලෝක ආර්ථිකෙයත් ෙපරළියක් ඇති වුණා. නැහැ 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි හිතුවා නිකරුෙණ් ගිහින් ණය ගන්නවාට 
වැඩිය ජාත න්තර මූල  අරමුදලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, 
සම්මුතියකට ඇවිල්ලා ෙලෝකයට ෙපන්වන්න, අපි විනයක් ඇතිව 
කටයුතු කරනවා කියලා. විනය අනුව කටයුතු කිරීමක් තමයි අපි 
කෙළේ. ඒ අනුව ආදායම් වැඩි කරන මාර්ග, වියදම අඩු කරන 
මාර්ග අපි ෙපන්නුවා. පම්ෙපෝරි ගහමින් කරපු වියදම අපි 
සම්පූර්ණෙයන් අඩු කළා. එදා හම්බන්ෙතොටට ගිහින් රාජපක්ෂ 
විදුහලයි, රාජපක්ෂ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි, රාජපක්ෂ 
වරායයි, රාජපක්ෂ වැසිකිළියයි හැදුවා. ඒ කරපු ෙබොරුව අපි 
නැවැත්තුවා.  

අපි අද වග කීමකින් කියනවා, අපි රජය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ 
වියදම් අඩු කර තිෙබනවා කියා. අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත්, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් එක කිෙලෝමීටරයක් හදන්න යන වියදම සියයට 21කට 
වඩා අඩු කර තිෙබනවා. ෙම්කට ෙකොෙහොමද උත්තර ෙදන්ෙන්? 
එදා සිට ගත්තාම අද -අවුරුදු ෙදකහමාරකින් පස්ෙසේ- පටන් ගන්න 
ව ාපෘතිවල වියදම එදාට වඩා සියයට 21කින් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් වියදම් තමයි අපි අඩු කර තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 
තමයි ජාත න්තර මූල  අරමුදල කිව්ෙව්. අපි මීටත් වඩා අඩු 
කරන්න සූදානම්. නමුත්, ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපට දක්ෂ රජෙය් 
නිලධාරින්ෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඇතැම් නිලධාරින් වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා තමයි අපි විවෘත කරෙගන යන්ෙන්. 

ඊළඟට, අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන බලමු. එය සියයට 
5.7 මට්ටමට ෙග්න්න බැහැ ෙම් රෙට් සල්ලි සංසරණය ෙවන්ෙන් 
නැත්නම්. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා 
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා කියලා. ෙකොෙහේද කඩා වැටිලා 
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තිෙබන්ෙන්? ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5.4 rebase එෙක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙවන්න සල්ලි පුළුවන් තරම් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් රජෙය් ෙසේවකෙයකුට රුපියල් 
10,000 බැගින් ලක්ෂ 13කට දුන්නාම රුපියල් බිලියන 166ක් 
ආර්ථිකයට එනවා. ෙම් සල්ලි ෙකොෙහේද යන්ෙන්? ඒක 
රාජපක්ෂෙග් pocket එකට යනවාද? ඒ Pocket එකට ගිය සල්ලි 
තමයි අද රජෙය් ෙසේවකයන්ට දුන්ෙන්. ඒ වැඩි කළ පමාණයටවත් 
වැඩ කරනවා නම් අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය තව සියයට 2ක, 
3කින් වැඩි වන්න ඉඩ තිෙබනවා. මට දුක එෙසේ ෙනොවන එක 
ගැනයි. ඒක තමයි අපි ඉල්ලන්ෙන්. පළපුරුද්දක් තිෙබන 
නායකත්වයක් ඇති නිසා අපි ඒකත් ඉෙගන ෙගන ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කිරීම තමයි කරෙගන 
යන්ෙන්. ඒක කිරීම ෙලෙහසි කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා කිව්වා වාෙග්, ෙම්ක ජාතික 
ආර්ථිකයක්. නමුත්, අපට දුන්ෙන් විනාශ කරපු ආර්ථිකයක්. අපට 
දුන්නු ඒ විනාශ කරපු ආර්ථිකය ජාතික ආර්ථිකයක් ෙලස 
ෙබොෙහොම ආදරෙයන් කථා කරනවා. ඔව්, අපි වැඩ කරනවා. භය 
ෙවන්න එපා. ඔබතුමන්ලා  ෙම් දුන්න ගිනි කන්ද අපි සිසිල් දිය 
දහරාවක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒක අෙප් වග කීමක්. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇහුවා, බදු 
වැඩි කරනවාද කියලා. මම කිව්වා, නැහැ කියලා. ඔබතුමා කිව්වා, 
වැඩි කළා කියලා. කවදාද වැඩි කෙළේ? බදු වැඩි වුෙණ් ඊට ෙපර 
මිස පසුව ෙනොෙවයි. අපි එන අවුරුද්ෙද් VAT එක අඩු කරනවා. 
අපට අවශ  අෙප් ආදායම ෙපන්වලා, ඔබතුමන්ලා අනිසි ෙලස 
ලබා ගත් ණය ටික ෙගවන්න පටන් ගත්තායින් පස්ෙසේ 
ජනතාවෙග් බදු බර අඩු කිරීමයි. ඒ නිසා තමයි අපි ෙර්ගුවට 
කියන්ෙන්, අපි අලුත් විධියට කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා. අපි 
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් අලුතින් සංෙශෝධන ෙගනාෙව් ඒකයි. අපි 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව අගය කරනවා. එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන අපට ආඩම්බරයි. ඒෙගොල්ෙලෝ අපිත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරලා අද අලුත් මාර්ගයක යනවා. ෙම්වාට තමයි 
අපි නායකත්වය ෙදන්ෙන්. නමුත්, ශත පහක දූෂණයක් වනවා 
කියලා එක තැනක් කියනවා නම්, අපි එකතු ෙවලා ඒ දූෂණය 
නැති කරනවා කියන එක තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

අපි කිව්වා, ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය අපිට 
කිසිෙසේත්ම දිගටම ඇද ෙගන යන්න බැහැ කියලා. 2009 මාර්තු 
මාසෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ එංගලන්තෙය් ඉඳලා ලංකාවට එන 
ෙකොට business class seats 10ක් ගන්න බැරි වුණා කියලා 
අත්තෙනෝමතිකව Emirates Airline එකත් සමඟ තිබුණු ගිවිසුම 
අෙහෝසි කරලා, ඒ ආයතනය රජයට භාර ගත්තා. ඒ වාෙග් 
නායකයන් තමයි අපට හිටිෙය්. දැන් බලන්න අෙප් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා. එතුමා යන්ෙන් normal aircraft 
එකකින්. එෙහම ගිහින් සමහර ෙවලාවට පැය ෙදක තුනක් Dubai 
International Airport එෙක් ඉන්නවා අෙනක් ගුවන් යානය 
එනෙතක්. නමුත්, මහින්ද රාජපක්ෂ ෙමොනවාද කෙළේ? ෙමතැන 
ඉඳන් ෙකළින්ම ඇෙමරිකාවට යන්න හදනවා නවත්වන්ෙන් 
නැතුව. ෙම් වාෙග් නාස්තිකාර වියදම් නැති කරන්න කියලා තමයි 
ජාත න්තර මූල  අරමුදල කිව්ෙව්. අපි කිව්ෙව්, ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් පරිපාලනය අපි විධිමත් කරනවා 
කියලා. ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි වාණිජ කරණය 
කරනවා. අපට national carrier එකක් අවශ යි. අපි ඒක ආරක්ෂා 
කරනවා. නමුත්, ආරක්ෂා කරන්ෙන් ජනතාවෙග් -බදු 
ෙගවන්නාෙග්- සල්ලි ෙම්කට එවන එක ෙනොෙවයි. ජපානෙය් 
ෙකෙනක් එංගලන්තයට යන්න ඕනෑ නම්, අෙප් බදු ෙගවන්ෙනෝ 
ඒකට සහනාධාරයක් ෙදන්ෙන් ඇයි?  

ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය 2009 මාර්තු මාසෙය්දී 
රජයට ගන්න ෙකොට  රුපියල් මිලියන 9,800ක සංචිතයක් තිබුණා. 

නමුත්, 2015 අපට භාර ෙදනෙකොට ෙම් ආයතනෙය් රුපියල් 
බිලියන 164ක -රුපියල් ෙකෝටි 16,400ක- අලාභයක් තිබුණා. 
ණයබරතාව තව රුපියල් බිලියන 28,800ක් තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් ඒවා සම්බන්ධෙයන් තමයි අපි තිතක් තබනවා කියලා 
ජාත න්තර මූල  අරමුදලට කිව්ෙව්. අපට ෙම්වා අවශ  නැහැ. 
airbus ගන්ෙන් නැතිව අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ් බස් ටික ගන්න අපට 
අවශ යි. අපි ඒවාට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙමවර අය 
වැෙයන් අපි අධ ාපනයට හිතපු නැති තරම් මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කළා. එනම්, රුපියල් බිලියන 154ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙසෞඛ යට ඒ ආකාරෙයන් රුපියල් බිලියන 80ක් 
ෙවන් කළා. අපි ෙමන්න ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කරලා තිෙබන්ෙන් 
නාස්තිකාර වියදම් නැති කරලායි. ජාත න්තර මූල  අරමුදල යම් 
ෙකොන්ෙද්සි ෙදකක් දැම්මාට අපි primary deficit එක පතික්ෙෂේප 
කළා. ෙම්ක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕනෑ. එෙලස අඩු 
කරන්ෙන් ෙමොකද? අපි යම් විධියකින් නිල අගයක් එකතු කරන්න 
ඕනෑය කියන පදනමින්. ඒකට අපි යම් විධියකින් නම ශීලීව 
හිතුෙව්, "ඔව්, export diversification එකක් තුළින් නිල අගයක් 
එකතු කරන්න පුළුවන් නම්, ෙම් ආර්ථිකයට ෙහොඳයි" කියලායි. 
ඒවා අපි නිල ෙනොවන මට්ටමට කථා කරලායි ෙම් ආර්ථිකය 
හැඩගස්වා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, අවුරුදු ෙදකකට ෙම් ආර්ථිකය 
කියාත්මක වනවා මිසක්, ෙම්ක අවුරුදු ගණනාවකට හිර කරලා 
තිෙබන ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි.  

ජාත න්තර මූල  අරමුදෙලනුත් ජූලි මාසෙය් අග වනෙකොට 
අෙප් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය බලන්න එනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ජුනි 
30ෙවනි දා තිෙබන තත්ත්වය බලා තිෙබනවා. අපට භාර දුන් 
ආර්ථිකයත්, දැන් ආර්ථිකයත් බලා ඒ ෙගොල්ලන් පුදුම ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ටත් වාර්තා කරලා නැති US Dollars 
බිලියන 1,300ක් අද අපි වාර්තා කරලා තිෙබනවා. අපි ෙමවැනි 
විනිවිදභාවයකින් ෙම් අමාරු ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරලා 
තිෙබනවාය කියලා ඒ ෙගොල්ලන් පිළිගත්තා. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම මම 
අගය කරනවා. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය එකක්. මිහින් 
ලංකා ආයතනය කියන්ෙන් තව අනවශ  වියදමක් දැරීමක්. ඔය 
වාෙග් ඒවා තමයි අපි කිව්ෙව්. ෙම් ආයතන අපි ඒකාබද්ධ 
කරනවා. ඕනෑ නැති ඒවා අපි වහලා දමනවා. CPC එක කවදාවත් 
අපි ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒකට ආෙයෝජනය 
කරනවා. Lanka IOC එකට සිය ෙදෙනකුෙගන් රුපියල් මිලියන 
3,000ක් වාෙග් ෙහොයාගන්න පුළුවන් නම්, අතැන 10,000ක් 
තියාෙගන ඇයි ෙමපමණ අලාභයක් වන්න අවශ ? අපි ඒක 
ලාභයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒකට අවශ  සියලු කටයුතු 
අපි කර ෙගන යනවා. ඒ ආකාරෙයන්ම විදුලිබල මණ්ඩලය 
ඉතාමත් කියාශීලී ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. නමුත්, 
යම් පමාණයකට වැඩිය කරන්න ගිහිල්ලා තිෙබන තත්ත්වයත් 
නැති කරන එක තමයි දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් මාස තුන, 
හතරකට ෙපර එක පාර හැම තැනම ලයිට් යන්න පටන් ගත්තා. 
ෙම්වා කුමන්තණකාරී ස්වරූපෙය් වැඩ. ඔය රාජපක්ෂ කෑල්ලක්, 
ෙදකක් එෙහේ ෙමෙහේ ඉන්න නිසා ඔය පශ්න ඇති කරනවා. අපි ෙම් 
හැම ෙද්ම රාජපක්ෂලාට දමන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අපි දැම්ෙමොත් 
ෙපන්වනවා, ෙමන්න ෙමෙහම තමයි කෙළේ කියලා. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි වන්ෙන් කියන එක තමයි අපි ෙපන්වා දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒක විධිමත් කිරීම අෙප් කටයුත්තක්. State-owned enterprises 
මීට වැඩිය වාණිජකරණයක් සමඟ කටයුතු කිරීම අවශ යි කියලා 
අපි පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. ඒකට අලාභයක් ඇති කරන්න අවශ  
වන්ෙන් ඇයි?  

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා මම අගය කරනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ කාලාන්තරෙය් ලංගම ඔෙහේ වහෙගන යන 
තත්ත්වයකට කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමා තුළින් කියාත්මක 
වුණාට, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් 

359 360 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආයතනය පණ අරෙගන  ඉතාමත් කියාශීලී ආයතනයක් බවට 
පරිවර්තනය කරෙගන කටයුතු කර ෙගන යනවා. අපි ෙකොෙහේවත් 
සඳහන් කර නැහැ, ෙමන්න ෙම් මිනිස් පමාණය අඩු කරනවා 
කියලා. අපි රාජ  ෙසේවෙය් රක්ෂා ඇති කරනවා. කිසි පශ්නයක් 
නැහැ. 2020 වර්ෂය වනෙකොට -ෙම් අවුරුදු පහ තුළ- අපි රක්ෂා 
ලක්ෂ 10ක් ඇති කරනවා කියන එක ඒ ආකාරෙයන්ම අපි 
කියාත්මක කරනවා. ෙම් සුමාන ෙදක, තුන තුළ අෙප් පතිපත්ති 
අපි ඉදිරිපත් කරනවා. අෙප් අගමැතිතුමා ඒක ෙහළිදරවු කරාවි. ඊ ට 
පස්ෙසේ ෙම් මාස ෙදක, තුන තුළ ව ාපෘති 85ක් එනෙකොට තමයි 
ඔබතුමන්ලාට ෙපෙනන්ෙන් "ඔව්, ෙම් අය අවුරුද්දක් නිකරුෙණ් 
ෙනොෙවයි හිටිෙය්. මහන්සිෙයන් වැඩ කරලා, පනත් ෙකටුම්පත් 
නීතිගත කරලා ඒවා ජනතාවට, ෙලෝකයට ෙපන්වා දීම තමයි 
එකම අභිලාෂය වුෙණ්" කියන එක. ෙම් රෙට් මුදල් හරියාකාරව 
සංසරණය  ෙනොවුණා නම්, නැවත සියයට 5.7ක ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයක් පසු ගිය පළමුෙවනි කාර්තුව තුළ ලබා ගන්න බැහැ. දැන් 
එවැනි ආර්ථික වර්ධනයක් තිෙබනවා. හැබැයි, අපට තිෙබන 
capacity එක අනුව අමාත ාංශවල feasibility report එකක් 
ඉදිරිපත් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම්ක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් දූෂිතෙයෝ 
ෙකොපමණ ඉන්නවාද? ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් තවම ෙහොයා ෙගන 
නැති පශ්නය තමයි ජනතාවට තිෙබන්ෙන්. අපි ඒවාට ඇහුම් කන් 
දීලා කටයුතු කරනවා. නමුත්, බල්ලාෙග් වැඩය බූරුවා කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙපොලීසිෙය් වැඩය ෙපොලීසියට ෙදනවා. උසාවිෙය් වැඩය 
උසාවියට ෙදනවා. ෙද්ශපාලනඥයා ෙද්ශපාලනය කරනවා. අපි 
ශීලාචාරව යහ පාලනය තුළින් ගමන් කරනවා. 

සමහර විට යහ පාලනෙය් තිෙබන එකම වැරැද්ද තමයි ඉබි 
ගමෙන් යන එක. ඒ ගමන ෙකොෙහොමද මීට වැඩිය ඉක්මන් 
කරන්ෙන් කියන එක තමයි අපි දැන් කථා කරෙගන යන්ෙන්. 
නමුත් බය ෙවන්න එපා. ඔබතුමන්ලා වට්ටලා දුන්න ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය හරිගස්සලා, ෙකළින් කරලා නිවැරදි මාර්ගයට ගන්න 
තමයි තිෙබන්ෙන්.  

අද වන විට රෙට් විෙද්ශ සංචිතය බිලියන 6යි.  මීට ඉස්සර 
තිබුෙණ් බිලියන 5.12ට. ඒක වර්ධනය කරෙගන ඉදිරියට 
ෙගනියන එක තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
කරුණාකර ඔබතුමන්ලා නිකරුෙණ් ශබ්ද කරන්ෙන් නැතිව 
ඉන්න. ඔබතුමන්ලා හතර පස්ෙදෙනක් විළිලජ්ජා නැතිව හැම 
දවසකම රූපවාහිනිය ඉදිරිෙය් ඉන්නවා.  තුණ්ඩු ෙබදලා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය වහන්න හදන ඒ ගමන දැන් අවසන්. අපි ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය සවි ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය කරලා 
ෙම්,-  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක අපට කියලා වැඩක් නැහැ, යාළුවන්ට කියන්න. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, යාළුවන් අද සැබෑ තත්ත්වයට පරිවර්තනය ෙවලා 

ඉවරයි. ඔබතුමන්ලා තමයි ගල් යුගයට ෙගනියන්න හදන්ෙන්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, නාමල් 
රාජපක්ෂ ඇතුළු රාජපක්ෂ කල්ලිය සල්ලි ගිහින් දාපු තැන් අපි 
ඉදිරිෙය්දී ෙහළිදරවු කරන්නම්. ෙම් ව ාපාරවලට ෙමන්න 
ෙමෙහම ෙගව්වා කියලා ඉදිරිෙය්දී කියන්නම්. ෙකොෙහන්ද ෙම් 
සල්ලි එන්ෙන්? උදයංගලා තායිලන්තෙයන් ෙගනාපු  සල්ලිවලට 
ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා අපි වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා 
ෙහළිදරවු කරනවා. ව ාපාරිකයන් කී ෙදෙනක් බදු ෙගවලා නැද්ද? 
අපි ඒවා එකින් එක කියන්නම්.  

මහරගම ෙවන්න පුළුවන්, කැස්බෑෙව් ෙවන්න පුළුවන්, මාතර 
ෙවන්න පුළුවන් අද විෙරෝධතා තියනවා. අද රත්නපුෙර්ත් 
පවත්වන්න හැදුවා. ඒත් පැවැත්වුෙණ් නැහැ. ජනතාව එකතුෙවලා 
කිව්වා ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න එපා, හරි නම් ෙම් විෙරෝධතා  
පවත්වන්න ඕනෑ ෙවෙළන්දන් ෙනොෙවයි, අපියි කියලා. අපියි බදු 
ෙගවන්ෙන් කියලා ජනතාව කිව්වා. පාරිෙභෝගිකයා තමයි ෙම් 
සියලුම බදු ෙගවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අසාධාරණය, ෙබොරුව 
ෙලෝකයට ෙපන්වන්ෙන් නැතිව, අපි එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් ජාතික 
ආර්ථිකය හදමු කියලා මතක් කරනවා.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙම් කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම අපිත් එක්ක අලුත් 
ආර්ථිකයක්, අලුත් ශී ලංකාවක් හදන්න එකතු ෙවන්න. ෙම් 
අවුරුද්ද අග වන විට රෙට් ආර්ථිකය අපි සාමාන  මට්ටමට 
ෙගෙනනවා. එන අවුරුද්ෙද්  full turbocharge එෙක් තමයි රට 
ඉදිරිය ෙගනියන්ෙන් කියන එක මතක් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.55 ට, 2016 මාර්තු 08 

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජූලි මස 08 වන සිකුරාදා පු. භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 

08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க 2016 ைல 08, ெவள்ளிக்கிழைம 
.ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament Adjourned accordingly at  6.55 p.m. until  10.30 a.m.  

on Friday, 08th July,2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 
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[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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