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පූ.භා.10.30  පාර්ලිගම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුො [ ු කු ජයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அெர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை 

ெகித்தொர்கள். 

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

 
 

ලිිළ ගල්ඛනාදිය ිළිත ැන්වීෙ 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා (උසස් අධායාපන හා 

ෙහාොර්  අොතයතුො සහ පාර්ලිගම්න්තුග   
සභානායකතුො) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்ெி ைற்றும் 

தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச்  

சமப முதல்ெரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු රථානා රතුමනි, ගරු ංසචාණර ංසවර්ධන හා ක්රිංකතිස ානි 
ආගමිර රටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් (66  වැනි අධිරාණ  වූ  
ඉඩම් අත්පත් රණ ගැනීශම් පනශත් 63 වැනි වගන්තිසශේ (2  වැනි 

උප වගන්තිසශේ (ඊ  ශේද   ටශත් 2 13 ඉඩම් අත්පත් රණ 
ගැනීශම් (වන්දි ශගවීශම්  නිශ ෝග ංසශ ෝධන  ංම්බන්ධශ න් 
ඉඩම් අමාතයවණ ා විසින් ංාදන ලදුව 2 16 ූලි  26 දිනැතිස අසර 

1977/8 දණන අතිස විශ ේෂ ගැංට් පත්රශේ පළවූ නිශ ෝග මම 
ඉදිරිපත් රණමි.  

එම නිශ ෝග රෘෂිරර්ම  හා ඉඩම් පිළිබඳ ආසශිර අධීේෂය 
රාණර ංභාව ශවත ශ ොමු රළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා රණමි.    

 
 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රථානා රතුමනි, ගරු ප්රවාහන හා සිවි්  ගුවන් ශංේවා 
අමාතයතුමා ශවනුශවන්  2 16 වර්ෂ  ංඳහා සී/ං ගුවන් 

ශතොටුශපොළ හා ගුවන් ශංේවා (ශ්රී ලසරා  ංමාගශම් වාර්ෂිර 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් රණමි.  

එම වාර්තාව ප්රවාහන  හා ංන්නිශදදන  පිළිබඳ ආසශිර 

අධීේෂය රාණර ංභාව ශවත ශ ොමු රළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා 
රණමි.    

 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රථානා රතුමනි, මුද්  අමාතයතුමා ශවනුශවන් 2 16 
වර්ෂ  ංඳහා ශ්රී ලසරා ණේෂය මඩලඩලශේ වාර්ෂිර වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් රණමි.  

එම වාර්තාව ණජශේ මුද්  පිළිබඳ රාණර ංභාව ශවත ශ ොමු 
රළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා රණමි.    

 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රථානා රතුමනි, ංසවර්ධන උපා  මාර්ග හා 
ජාතයන්තණ ශවශළඳ අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත ංඳහන් 

නිශ ෝග ඉදිරිපත් රණමි.  

 (i) 1979 අසර 6  දණන ශ්රී ලසරා අපන න ංසවර්ධන 
පනශත් 16 වැනි වගන්තිස  ප්රරාණව ශංංක බදු 
ංම්බන්ධශ න්    ංසවර්ධන උපා  මාර්ග හා 
ජාතයන්තණ ශවශළඳ අමාතයවණ ා විසින්  ංාදන 
ලදුව 2 16 ූලනි 13 දිනැතිස අසර 1971/5 දණන අතිස 
විශ ේෂ ගැංට් පත්රශේ පළ රණන ලද නිශ ෝග ;  

 (ii) 1979 අසර 6  දණන ශ්රී ලසරා අපන න ංසවර්ධන 
පනශත් 16 වැනි වගන්තිස  ප්රරාණව ශංංක බදු 
ංම්බන්ධශ න් ංසවර්ධන උපා  මාර්ග හා 
ජාතයන්තණ ශවශළඳ අමාතයවණ ා විසින් ංාදන 
ලදුව 2 16 ූලනි 13 දිනැතිස අසර 1971/6 දණන අතිස 
විශ ේෂ ගැංට් පත්රශේ පළ රණන ලද නිශ ෝග ; 

 (iii) 1979 අසර 6  දණන ශ්රී ලසරා අපන න ංසවර්ධන 
පනශත් 16 වැනි වගන්තිස  ප්රරාණව ංසවර්ධන 
උපා  මාර්ග හා ජාතයන්තණ ශවශළඳ 
අමාතයවණ ා විසින් ශංංක බදු ංම්බන්ධශ න් 
ංාදන ලදුව 2 16 ූලනි 28 දිනැතිස අසර 1973/21 
දණන අතිස විශ ේෂ ගැංට් පත්රශේ පළ රණන ලද 
නිශ ෝග ; ංහ 

 (iv) 1979 අසර 6  දණන ශ්රී ලසරා අපන න ංසවර්ධන 
පනශත් 16 වැනි වගන්තිස  ප්රරාණව ශංංක බදු 
ංම්බන්ධශ න් ංසවර්ධන උපා  මාර්ග හා 
ජාතයන්තණ ශවශළඳ අමාතයවණ ා විසින් ංාදන 
ලදුව 2 16 ූලි  12 දිනැතිස අසර 1975/40 දණන අතිස 
විශ ේෂ ගැංට් පත්රශේ පළ රණන ලද නිශ ෝග . 

එම නිශ ෝග ණජශේ මුද්  පිළිබඳ රාණර ංභාව ංහ ආර්ථිර 
ංසවර්ධන පිළිබඳ ආසශිර අධීේෂය රාණර ංභාව ශවත ශ ොමු 
රළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා රණමි.    

 
 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1941 1942  



පාර්ි ශම්න්තුව 

47(5) වන ස්ථාවර නිගයෝ ය ය ගේ 

ිළිත න්වන ලද වාර්තාව 
நிமலக்கட்டமள இல. 47(5)இன்படி 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்மககள் 
REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 

NO. 47(5) 
 

ශ්රී ලාකා ගසාවා ිළරිස් කනෙනාකරආ තයතනය 

(සාගශ්ෝධාන) පනේ ගකටුම්පත 
இலங்மக ஆளைி முகொமை நிறுெகம் (திருத்தம்)

சட்டமூலம் 
INSTITUTE OF PERSONNEL MANAGEMENT, SRI LANKA 

(AMENDMENT) BILL 

"ශ්රී ලසරා ශංේවා පිරිංක රළමනාරණය ආ තන  (ංසශ ෝධන  පනත් 

ශරටුම්පත පිළිබඳ වාර්තාව". - [ගරු ඩබ්ි ද.ඩී.ශේ. ශංශනවිණත්න මහතා]  

 
පනේ ගකටුම්පත 2016 සැප්තැම්බර් ෙස 06 වන අඟහුවාදා ගද 

වන වර කියවිය යුතුයයි නිගයෝ  කරන ලදී.   
சட்டமூலம் 2016  தசப்தரம்பர் 06, தசவ்ெொய்க்கிழமை இரண்டொம் 

முமற ைதிப்பிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Bill ordered to be read a Second time upon Tuesday, 06th 
September, 2016. 

 
ගපේසම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු පාඨලී චම්පිර ණයවර මහතා - පැමිය නැත. 

 

 ු දයාසිරි ජයගසාකර ෙහතා (ක්රීඩා අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயனசகர - ெிமளயொட்டுத்துமற 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු රථානා රතුමනි, මම පහත ංඳහන් ශපත්ංම ශදර 

පිළිගන්වමි. 

(1) ශහට්ටිශපොල, ශහට්ටිගම  න ි පිනශ හි පදිසචි ආර්.වී.සී.සී. 
ණහුශපොල මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ංම; ංහ 

(2) ණාගම, නාණසශගොඩපාළුව, විහාණ මාවත, අසර 775/එංක දණන 
ංකථානශ හි පදිසචි ංසජීව ංමණසිසහ මහතාශගන් ලැබුණු 
ශපත්ංම. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දුි ප් විශේශංේරණ මහතා - පැමිය නැත. 

ගරු අජිත් පී. ශපශර්ණා මහතා - පැමිය නැත. 
 

 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු රථානා රතුමනි, මම පහත ංඳහන් ශපත්ංම් ශදර 

පිළිගන්වමි.  

(1)  රන්රංන්තුශර් ශපොි ංක ංකථානශේ ශංේව  රණන 
එන්.ශේ. එදිරිසිසහ මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ංම; ංහ 

(2) ණාගම වවදය පීඨශේ, පීඨ රාර් ාලශේ ශංේව  රණන 
ආර්.එම්. අමණතුසග මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ංම. 

 
 ු ගේ. සී. අලවතුවල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு னஜ.சீ. அலெத்துெல)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු රථානා රතුමනි, මම පහත ංඳහන් ශපත්ංම් තුන 

පිළිගන්වමි.  

(1) මඟුලාගම, මඟුලාගම  න ි පිනශ හි පදිසචි සී.එම්. අනුණ 
ජ ණත්න චන්ද්රශංේරණ මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ංම; 

(2) රැලණි , කිරිබත්ශගොඩ, ප්රින්ංක ශ් න්, අසර 56 දණන 
ංකථානශ හි පදිසචි ඩී. ණයසිසහ මහතාශගන් ලැබුණු 
ශපත්ංම; ංහ 

(3) මාවතගම, මාණලන්ද, අසර 19 දණන ංකථානශ හි පදිසචි 
ජී.එම්. උද  කුමාණ සිරිශංේන මහතාශගන් ලැබුණු 
ශපත්ංම.  

 

 ු ක. තුගරයිගරේනසිාහම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  க. துமரதரட்ைசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தகளரெ சபொநொயகர் அெர்கனள, திருனகொைைமல, ஓர்ஸ் 

ஹில், னலொெர் னரொட், இலக்கம் 164/16 எனும் முகெொியில் 

ெதியும் திரு. ொி. கைலநொதன் என்பெொிடைிருந்து கிமடத்த 

ைனுமெ நொன் சைர்ப்பிக்கின்னறன்.   

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (පූජය  අතුණි ශේ ණතන හිමි - පැමිය නැත. 

ගරු රවීන්දිණන් ශරෝඩීංකවණන් මහතා - පැමිය නැත. 

 
 ු විගේපාල ගහට්ටිතරච්ික ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெினஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු රථානා රතුමනි, මම පහත ංඳහන් ශපත්ංම් ශදර 

පිළිගන්වමි. 

(1) ගා් ල, බඩලඩාණනා ර ශපශදං, අසර 181 දණන 
ංකථානශ හි පදිසචි ගුයපාල විතාණය මහතාශගන් ලැබුණු 
ශපත්ංම; ංහ 

(2) ගා් ල, මීටි ාශගොඩ, මානම්පිට, "ජ න්තිස"  න ි පිනශ හි 
පදිසචි ඩබ්ි ද.  ණමයශීලලී ජ වර්ධන මහත්මි ශගන් ලැබුණු 
ශපත්ංම. 

 
 ු චන්දිෙ වීරක්ගකොඩි ෙහතා (ඛනිජ ගතල් සම්පේ 

සාවර්ධාන අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி - தபற்னறொலிய ெளங்கள் 

அபிெிருத்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 

ගරු රථානා රතුමනි, මම පහත ංඳහන් ශපත්ංම් ශදර 
පිළිගන්වමි. 

(1) ඉමදුව, දීශගොඩ, ංපුගහවත්ත, අසර 71 දණන ංකථානශ හි 
පදිසචි ඩී.එන්.  ග් ශහේනශේ මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ංම; 
ංහ 

(2) ශපෝද්දල, නණාවල, පන්විල පාණ, රැන්දගහවත්ත  න 
ි පිනශ හි පදිසචි පී.ඩී.  සිරි ාවතී  මහත්මි ශගන් ලැබුණු 
ශපත්ංම. 

1943 1944 
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 ු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා (ෙහාන ර හා බස්නාහිර 
සාවර්ධාන නිගයෝජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன - ைொநகர ைற்றும் னைல் 

ைொகொை அபிெிருத்தி பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

ගරු රථානා රතුමනි, මම පහත ංඳහන් ශපත්ංම් හතණ 
පිළිගන්වමි. 

(1) මාතශ් , පලාපත්වල, උඩුගම, අසර 86/2 දණන ංකථානශ හි 
පදිසචි චරිනි දීප්තිස නිණාගම මහත්මි ශගන් ලැබුණු 
ශපත්ංම; 

(2) ශහෝරන්දණ, ශහෝරන්දණ උතුණ, අනුණ මාවත, අසර 69 /2 
දණන ංකථානශ හි පදිසචි එ් .එච්.  චලනි තීේෂයා 
ශමශනවි ශගන් ලැබුණු ශපත්ංම;  

(3) ව් ගම්මු් ල, අි වලප් ල, අසර 131/1 දණන ංකථානශ හි 
පදිසචි එම්.බී.ආර්.  සිරිවර්ධන මහතාශගන් ලැබුණු 
ශපත්ංම; ංහ 

(4) ණාගම, බටුවත්ත, අසර 627 සී දණන ංකථානශ හි පදිසචි 
ආර්.ඒ.  චන්ද්රශංේන මහතාශගන් ලැබුණු  ශපත්ංම. 

 
ඉදිරිපේ කරන ලද ගපේසම්  ෙහජන ගපේසම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුතු යයි නිගයෝ  කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශ්්නවල  වාිකක ිළිතතුු 

ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

පයිනස් හා ඉයුකැලිප් ස් ව ා කිරීෙ  වාසි සහ අවාසි 
மபனஸ் ைற்றும் யூக்கலிப்டஸ் தசய்மக : நன்மை, 

தீமை 
AFFORESTATION OF PINES AND EUCALYPTUS: ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES 
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1.   ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
   (ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

    අග්රාමාතයතුමා ංහ ජාතිසර ප්රතිසපත්තිස හා ආර්ථිර 
රටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර කන  - (2 : 

(අ  (i) වන ංසණේෂය ශදපාර්තශම්න්තුවට අ ත් 
වනාන්තණ තුළ පයිනංක හා ඉයුරැි ප්ටංක වගා රණ 
ඇතිස අේරණ ප්රමාය  ශවන් ශවන් ව ශ න් 
ශරොපමයද; 

 (ii) ශමම වගාව නිංා පරිංණ ට ඇතිස වාසි හා අවාසි 
රවශර්ද; 

 (iii) පයිනංක හා ඉයුරැි ප්ටංක වගාව නිංා ශ්රී ලසරාශද 
ආර්ථිර ට ඇතිස ප්රතිසලාභ  රවශර්ද; 

  න්න එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද?  

(ආ  (i) පයිනංක හා ඉයුරැි ප්ටංක ශවනුවට ශද්ශීල   ාර 
වගා කිරීමට රටයුතු රණ තිසශබ්ද; 

 (ii) එශංේ නම්, එම  ාර වර්ග ශමොනවාද; 

 (iii) ශනොඑශංේ නම්, ඉදිරිශේදී ශද්ශීල   ාර වගා කිරීමට 
පි වණ ගන්ශන්ද; 

 (iv) ඒ ංඳහා ංැලසුම් ංරංක රණ තිසශබ්ද; 

  න්නත් එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ඇ  ශනො එශංේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதை அமைச்சரும் னதசிய தகொள்மககள் ைற்றும் 

தபொருளொதொர அலுெல்கள் அமைச்சருைொனெமரக் னகட்ட 

ெினொ: 

( அ) (i )  ெனப் பொதுகொப்புத் திமைக்களத்திற்கு 

தசொந்தைொன கொடுகளில் மபனஸ், ைற்றும் 

யூக்கலிப்டஸ் தசய்மக னைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

கொைியின் அளவு தெவ்னெறொக எத்தமன 

ஏக்கர்கள் என்பமதயும்; 

 ( i i )  இச்தசய்மக கொரைைொக சூழலுக்கு ஏற்படும் 

நன்மைகள் ைற்றும் தீமைகள் 

யொமெதயன்பமதயும்; 

 ( i ii )  மபனஸ் ைற்றும் யூக்கலிப்டஸ் தசய்மகயின் 

கொரைைொக இலங்மகயின் தபொருளொதொரத்திற்கு 

கிமடக்கும் நன்மைகள் யொமெதயன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) (i )  மபனஸ் ைற்றும் யூக்கலிப்டஸ் தொெரங்களுக்குப் 

பதிலொக உள்நொட்டு தொெரங்கமள 

பயிொிடுெதற்கு நடெடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதைனில், அத்தொெர ெமககள் 

யொமெதயன்பமதயும்; 

 ( i ii )  இன்னறல், எதிர்ெரும் கொலத்தில் உள்நொட்டுத் 

தொெரங்கமளப் பயிொிடுெதற்கு நடெடிக்மக 

எடுப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (iv )  அது ததொடர்பொக திட்டங்கள் 

தயொொிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) இன்னறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, of the extent of acres in which 
pines and eucalyptus have been grown in 
the forests that come under the Department 
of Forest Conservation; 

 (ii) of the advantages and disadvantages that 
the environment experience owing to 
aforesaid afforestation; and 

 (iii) of the benefits that Sri Lankan economy 
achieve through pines and eucalyptus 
afforestation?  

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether measures have been taken to grow 
a variety of  local trees instead of pines and 
eucalyptus; 

 (ii) if so, of aforesaid types of trees;  

 (iii) if not, whether measures will be taken to 
grow local  trees, in time to come; and 

1945 1946 



පාර්ි ශම්න්තුව 

 (iv) whether plans have been made to that 
effect?  

(c) If not, why? 

 
 ු අනුරාධා ජයරේන ෙහතා (ෙහවැලි සාවර්ධාන හා 

පරිසර නිගයෝජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன - ைகொெலி  அபிெிருத்தி ைற்றும் 

சுற்றொடல் பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

ගරු රථානා රතුමනි, අග්රාමාතයතුමා ංහ ජාතිසර ප්රතිසපත්තිස 
හා ආර්ථිර රටයුතු අමාතයතුමා  ශවනුශවන් මා එම ප්ර කන ට 
පිළිතුරු ශදනවා. 

(අ  (i) පයිනංක වන වගා අේරණ -39,440 (ශහේශට ාර් 
15,776) 

  ඉයුරැි ප්ටංක වන වගා අේරණ-65,640 
(ශහේශට ාර් 18,256) 

 (ii)  වන වගා ශහේතුශවන් පාසශු ඛාදන  හා නා   ාම් 
අඩු ශද. 

  වායුශගෝලී  රාබන්ඩශ ොේංයිඩ් ශමම වන වගා 
මඟින් අවශ ෝෂය  රණ ගැනීම නිංා ශගෝලී  
උණුසුම පාලන  ශද. ශමම වන වගාවන් 
ංත්ත්වයින්ට වාංංකථාන ංප යි. ශම්වා වන 
වගාවන් වන බැවින්, ංකවාභාවිර වනාන්තණ ශමන් 
වජව විවිධත්ව  අතිසන් ශපොශහොංත් නැත. 

 (iii) ශමම වන වගාවන් මඟින් ශ්රී ලසරාශද දැව 
අව යතාව ංඳහා වි ාල දා රත්ව ේ ංප යි. 
දැව පාදර රර්මාන්තවල නි ැශළන වි ාල 
පිරිංරශේ ජීවශනෝපා  පවත්වා ගැනීම ංඳහා 
ශමම වන වගාවන් උපරාරී වී ඇත. දුම්රි  මාර්ග 
ංඳහා සි් පණ ශරොටන් ංැපයීමට හා විදුි බල 
මඩලඩල ට අව ය විදුි  රණු ංැපයීමට 
ඉයුරැි ප්ටංක වන වගාවි න් ලබා ගන්නා දැව 
ප්රශ ෝජන ට ගනු ලබයි. 

  ශමම වන වගා ශහළීම් සිදු රණ ලැශබන දැව 
අශළවි කිරීශමන් හා ශණසින් නිංකංාණය  ංඳහා 
පයිනංක වන වගා බදු දීම මඟින් ණජ ට ආදා මේ 
ලැශබ්. 

(ආ  (i) ඔද. 

 (ii) වන වගාව පිහිටි ංකථානවල ංකවාභාවිරව වැශවන 
 ාර වර්ග සිටුවීමට රටයුතු රණ ඇත. 

  උදා:- ශහොණ, ශගොණරා, ශපලන්, ව්  ශද් , ශරොංක, 
ශබණි  , ණඹුටන්. 

 (iii) දැනටමත් ශද්ශීල   ාර වගා ශරශණමින් පවතී. 

 (iv) ංැලසුම් ංරංක රණ ඇත. 

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 
 

 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු රථානා රතුමනි, මශේ පළමු වැනි අතුරු ප්ර කන  
ශම යි. අතීතශේ දී ංමහණ ශද් පාලනඥ න් ංහ ංමහණ 

නිලධාරින් ගත් තීන්දුවර ප්රතිසලල ේ විධි ට තමයි වන ංසණේෂය 
ශදපාර්තශම්න්තුවත්, ංමහණ විශටර වන ජීවී ංසණේෂය 
ශදපාර්තශම්න්තුවත් පයිනංක ංහ ඉයුරැි ප්ටංක වගා රශළේ. 

විශ ේෂශ න්ම වන ංසණේෂය ශදපාර්තශම්න්තුව තමයි වැඩිම 

ශරොටංේ පයිනංක ංහ ඉයුරැි ප්ටංක වගා රශළේ. එහි  ම් වාසි 
ප්රමාය ේ තිසබුයත් ඒ වාසි අිබබවා ිය  අවාසි ප්රමාය  වැඩියි.  
විශ ේෂශ න්ම වජව විවිධත්ව ට වූ බණපතළ හානි ,  භූගත ජල 
මට්ටම පහළ  ාම වාශේ අවාසිදා ර රාණයා සිදු වුයා. දැන් 

විර් ප  ාර වගා කිරීමට රටයුතු කිරීමත් ංමඟ ඉයුරැි ප්ටංක 
ංහ පයිනංකවි න් ලබා ගත් වාසිදා ර තත්ත්ව න් නැතිස ශවලා 
 මින් තිසශබනවා. ඒ ශවනුවට විර් ප වැඩ පිළිශවළේ 

අමාතයාස  ට තිසශබනවාද? 

 
 ු අනුරාධා ජයරේන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගරු රථානා රතුමනි, අශප් මන්ත්රීතුමා කි පු රාණයාව හරි. 
පයිනංක හා ඉයුරැි ප්ටංකවි න් පරිංණ ට වන හානි ප්රමාය  වැඩි 
නිංා ඒවා ඉවත් රණන්න රටයුතු රණලා තිසශබනවා. හැබැයි, ඒ හා 

ංමානව ශම් වාශේ හඳුනා ගත් ප්රශද් වල නැවත වන වගාවත් 
එේර පරිංණ  ආණේෂා රණන වැඩ පිළිශවළකුත් අමාතයාස   
හණහා ක්රි ාත්මර වනවා. ශමොරද, ශම් පැළ වර්ග අශප් විවිධ වූ 

රාර්  න් ංඳහා ශ ොදා ගැනීමට අව ය රණන පැළ වර්ග බවටත් 
පත් ශවලා තිසශබනවා. උදාහණය ේ හැටි ට සි් පණ ශරොටන් 
වාශේ ශද්ව්  දිියන් දිගටම ංැපයීශම් අව යතාව තිසශබනවා. ඒ 

නිංා ඒවාට අව ය ප්රමාය න් තබා ශගන ඉතිසරි ඉඩම් ශරොටංක 
පමයේ ශවනත් වන වගා ංඳහා ශ ොදවන්න රටයුතු රණලා 
තිසශබනවා.  

 
 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශ ෝජය ඇමතිසතුමනි, ශම් වන වගාවත් ංමඟම 

විශ ේෂශ න්ම ශගොවි ජනතාවත්, ංාමානය ව ශ න් බැුවවත් 
ශගොවි ජනතාව ශනොවුයත්, ශගවතු වගාව රණන අ ටත් තිසශබන 
බණපතළ ප්ර කන ේ තමයි, රිළවුන්, වඳුණන්, ඉත්තෑවන්, ව්  ඌණන් 

ඒ වාශේම ශබොශහෝ ශවලාවට ශමොනරුන්ශගන් වන හානි . 
ශම්රට එේ ශහේතුවේ තමයි, වනාන්තණ ප්රමාය  අඩු වීම. 
වනාන්තණ ප්රමාය  අඩු වීම නිංා වනාන්තණවල සිටින ංතුන්ට 

ආහාණ ංප ා ගන්න තිසශබන හැකි ාව අඩු වනවා. ශමොරද, ශම් 
පයිනංකවලත්, ඉයුරැි ප්ටංකවලත් ංතුන්ට රන්න පලතුරු නැහැ. 
ඒ නිංා පලතුරු ශහෝ ශවනත් ආහාණ වර්ග ශංො ා ඒ ංතුන් 

ගම්වලට එන්න පටන් ශගන තිසශබනවා. ගරු නිශ ෝජය 
ඇමතිසතුමනි, ශම් ංතුන් ගම් වදින එර නවත්වන්න පුළුවන්,  
වනාන්තණ ංහ ජනතාව ජීවත් වන ප්රශද්  අතණ මැද buffer zone 

එරර පලතුරු ංහ ශම් ංතුන්ට  ම් මට්ටමකින් ආහාණ ංප ා ගත 
හැකි  ාර වර්ග වගා රශළොත්.  ඒ ගැන අමාතයාස ශේ අවධාන  
ශ ොමු ශවලා තිසශබනවාද?   

 
 ු අනුරාධා ජයරේන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගරු රථානා රතුමනි, 2010 වර්ෂශේ සිට ශම් දේවා රාල  

ගත්ශතොත් ශහේශට ාණ 6  රට එහා ිය  ප්රමාය ර පයිනංක හා 
ඉයුරැි ප්ටංක ගංක ඉවත් රණලා තිසශබනවා. නැවත සිටුවන්න 
අණශගන තිසශබන පැළ වර්ග අතණ පලතුරු පැළ වර්ගත් 
ශබොශහොම ේ සිටුවා තිසශබනවා.  

අනිේ රාණයාව, ශම් අේරණ ප්රමාය  ශවනත් රටයුතු ංඳහා 
ශ ොදවා නැහැ. වන වගාවන් ංඳහා පමයයි නැවත වාණ ේ ශම් 
ශහේට ාර් 6  ම ශ ොදවා තිසශබන්ශන්. ඒ නිංා ශම් මන්ත්රීතුමා 

කි පු රාණයාව ඒ තුළින් පැහැදිි වම ඉටු වනවා.  

1947 1948 

[ගරු බුද්ධිර පතිසණය මහතා] 
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 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු රථානා රතුමනි, මශේ තුන්වන අතුරු ප්ර කන  ශම යි. 

අි  වැට ඉදි කිරීම ංඳහා අමාතයාස   ංැලකි  යුතු මුදලේ ශවන් 
රණනවා. ශ්රී ලසරා දුම්රි  ශදපාර්තශම්න්තුව ඉවත් රණන දුම්රි  
පීි  -ශර්්  පීි - ශම් අි  වැට ඉදි කිරීශම් රටයුත්තට ලබා ගන්න 
පුළුවන් ක්රමශදද ේ, අමාතයාස  ශදර ඒරාබද්ධ ශවලා 
හැදුශවොත්, අි  වැට ඉදි කිරීම ංඳහා වැ  වන මුද්  
ප්රතිසපාදනවි න් ශරොටංේ ඉතිසරි රණ ගන්නත්, අඩු පිරිවැ කින් 
ශරටි රාල ේ තුළ වැඩි වපංරි ර අි  වැට නිර්මාය  
රණන්නත් පුළුවන්රම ලැශබනවා. ප්රවාහන ඇමතිසතුමා ශම් 
අවංකථාශදත් ශම් ංභාශද ඉන්නවා. ගරු නිම්  සිරිපාල ද සි් වා 
ඇමතිසතුමාශේ ප්රවාහන අමාතයාස  ත් එේර රථා රණලා, ඉවත් 
රණන ශර්්  පීි  ශම් අි  වැට ඉදි කිරීශම් රටයුතුවලට 
ප්රශ ෝජන ට ගන්න ඔබතුමාශේ අමාතයාස  ට හැකි ාවේ 
නැත්ශත් ඇයි?  

 
 ු අනුරාධා ජයරේන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු රථානා රතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමාත් රථා රශළේ 

අමාතයාස  තුනේ එේර ංම්බන්ධ වුණු රාණයාවේ. වනජීවි 
අමාතයාස   හණහා තමයි ිකි ර ව ශ න් අි  වැටව්  ඉදි කිරීශම් 
රටයුතු සිදු ශරශණන්ශන්. ඒ වාශේම, අපිත් එේතණා විධි රට ඒ 
අි  වැටව්  ඉදි කිරීම් රළ යුතු ංකථාන පිළිබඳව දැනුම් දීම් 
රණනවා. මහාමාර්ග අමාතයාස  ත්, ශම් අමාතයාස  තුනත් 
ඒරාබද්ධ ශවලා ඒ රටයුත්ත කිරීම ගැන ශංො ා බැලීශම් 
හැකි ාව අපට තිසශබනවා.  

 
 ු නිහාල්  ලප්පේති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු රථානා රතුමනි, - 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් අතුරු ප්ර කන තුනේ ඇහුවා.  
 

 ු නිහාල්  ලප්පේති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු රථානා රතුමනි, ශපොඩි පැහැදිි  කිරීමේ රණ ගන්නයි 

තිසශබන්ශන්. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිශ ෝජය ඇමතිසතුමා රැමැතිස නම් මට අවංකථාව ශදන්න 
පුළුවන්. ගරු ඇමතිසතුමනි, ඔබතුමා රැමැතිසද, පැහැදිි  කිරීමේ 
රණන්න? ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ප්ර කන  ශම් ප්ර කන ට 

අදාළද? 
 

 ු නිහාල්  ලප්පේති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඔද, අදාළයි.  

ගරු නිශ ෝජය ඇමතිසතුමනි, ඉයුරැි ප්ටංක ංහ පයිනංක වගාව 
තුළ  ටි ශණෝපය ශමොනම ආරාණ කින්වත් පැළ ශවන්ශන් නැහැ. 
එහි  ටි ශණෝපය නැහැ. ඒ නිංා එම පත්ර ංහ අතු ිමමට වැ ටුයාට 
ඒවා රවදාවත් දිණන්ශන් නැහැ. අ නිත් එර තමයි, රඳුරණ 
ප්රශද් වල ශම්වාට වි ාල ව ශ න් ජල  උණාගැනීමේ සිද්ධ 

ශවනවා. ඒ නිංාම ජල උ් පත් සිඳී ාම සිද්ධශවලා තිසශබනවා. අපි 
ඉ් ලීමේ රණනවා, රරුයාරණ ඉතිසරි ටිරත් ඉතාම ඉේමනින් 
ඉවත් රණලා වන වගාවට ගැලශපන ශවනත් වගාවන් ආණම්භ 
රණන්න කි ලා. 

 
 ු අනුරාධා ජයරේන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ශහොඳයි. 
 

මිහිඳුපුර ෙධායෙ පාන්තික නිවාස වයාපිතිය   
වර්තොන තේේවය 

ைிஹிந்துபுர ைத்திய ெர்க்கத்தினருக்கொன 

வீடமைப்புத் திட்டம் : தற்னபொமதய நிமல 
MIHINDUPURA MIDDLE-CLASS HOUSING PROJECT: 

CURRENT STATUS  

459/’16 

2.  ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නිවාං හා ඉදිකිරීම් අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර කන  - (2): 

(අ  (i) වර්ෂ 2 16 දී ජාතිසර නිවාං ංසවර්ධන අධිරාරි  
විසින් ඉදිකිරීම් ආණම්භ රණන ලද ශරොළඹ  6, 
කිරුළපන, මිහිඳුපුණ මධයම පාන්තිසර නිවාං 
වයාපෘතිසශේ වර්තමාන තත්ත්ව  රවශර්ද; 

 (ii) එම නිවාං වයාපෘතිස  අවංන් රණන ලද දින  
රවශර්ද; 

 (iii) ඉදිකිරීම් නිම රණ ඇතිස නිවාං ංසඛයාව 
ශරොපමයද; 

 (iv) ඒ ංඳහා ජාතිසර නිවාං ංසවර්ධන අධිරාරි  වැ  
රණන ලද මුදල ශරොපමයද; 

  න්න එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ආ  (i) නිවාං වයාපෘතිසශේ ඉදිකිරීම් භාණව රටයුතු රළ 
ශද්ශීල  ංමාගම, අේරණ 2ේ පමය වූ එම ණජශේ 
භූමි භාග  තම ශපෞද්ගි ර බණ වාහන 
ගා් කිරීමට භාවිතා රණන බව දන්ශන්ද; 

 (ii) ශමම ඉඩම පාවිච්චි කිරීම ශවනුශවන් එම ංමාගම 
ණජ ට ශගවනු ලබන මාසිර බදු කුි   
ශරොපමයද; 

 (iii) බදු කුලී ශනොශගවා ඉඩම පරිහණය  රණන්ශන් 
නම්, ඒ ංම්බන්ධශ න් ගන්නා පි වණ රවශර්ද; 

  න්නත් එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද?   

(ඇ  ශනො එශංේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

வீடமைப்பு, நிர்ைொைத்துமற  அமைச்சமரக் னகட்ட ெினொ : 

(அ) (i )  2 0 1 4ஆம் ஆண்டில் னதசிய வீடமைப்பு 

அதிகொரசமபயினொல் நிர்ைொைிப்புகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட தகொழும்பு 06, கிருலப்பமன, 

ைிஹிந்துபுர ைத்திய ெர்க்கத்தினருக்கொன 

வீடமைப்புத் திட்டத்தின் தற்னபொமதய நிமல 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii )  னைற்படி வீடமைப்புத் திட்டம் நிமறவு 

தசய்யப்பட்ட திகதி யொததன்பமதயும்; 

 ( i ii )  நிர்ைொைிப்புகள் நிமறவு தசய்யப்பட்டுள்ள 

வீடுகளின் எண்ைிக்மக எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 ( iv )  இதற்கொக னதசிய வீடமைப்பு 

அதிகொரசமபயினொல் தசலெிடப்பட்ட 

1949 1950 



පාර්ි ශම්න්තුව 

பைத்ததொமக எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 அெர்  இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) ( i )  வீடமைப்புத் திட்டத்தின் நிர்ைொைிப்புகளுக்குப் 

தபொறுப்பொகச் தசயற்பட்ட உள்நொட்டு நிறுெனம் 

சுைொர் இரண்டு ஏக்கர்களொன னைற்படி அரச 

கொைிமயத் அதனது தனிப்பட்ட கனரக 

ெொகனங்கமள நிறுத்தி மெப்பதற்கொகப் 

பயன்படுத்துகின்றததன்பமத அறிெொரொ; 

 ( i i )  னைற்படி கொைிமயப் பயன்படுத்துெதற்கொக 

அந்நிறுெனம் அரசொங்கத்துக்குச் தசலுத்தும் 

ைொதொந்த குத்தமகத் ததொமக எவ்ெளவு; 

 ( i ii )  குத்தமகத் ததொமகமயச் தசலுத்தொது கொைி 

பயன்படுத்தப்படுதைனில், அது ததொடர்பொக 

னைற்தகொள்ளப்படும் நடெடிக்மக யொது; 

 என்பமத அெர்  இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) இன்னறல், ஏன்? 

 
 
asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the current status of the Mihindupura 
Middle-class Housing Project of 
Kirulapone, Colombo - 06, which was 
launched by the National Housing 

Development Authority in the year 2014; 

 (ii) of the date on which the aforesaid housing 
project was completed; 

 (iii) of the number of houses of which 
construction work has been completed; and 

 (iv) of the amount of money spent by the 
National Housing Authority for this 
purpose? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that the local 
company which was in charge of the 
construction work of the housing project is 
using the aforesaid state-owned land of 
approximately two acres to park their 
private heavy vehicles; 

 (ii) of the monthly rental paid to the 
Government by the aforesaid company in 
lieu of using the said land; and 

 (iii) if the land is being utilized without making 
any payment, of the steps that will be taken 
in this regard? 

(c) If not, why? 
 

 ු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක ෙහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිගයෝජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க - வீடமைப்பு ைற்றும் 

நிர்ைொைத்துமற பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

ගරු රථානා රතුමනි, නිවාං හා ඉදිකිරීම් අමාතයතුමා 
ශවනුශවන් මා එම ප්ර කන ට පිළිතුණ ශදනවා. 

(අ  (i) 2014.05.01 දින වැඩ ආණම්භ ශරොට ිමම් 
ප්රමායශේ ගැටුවවේ ශහේතුශවන් 2 16. 7.31 වැඩ 
නතණ රණ ඇතිස මිහිඳුපුණ නිවාං වයාපෘතිස  
2 16. 5. 9 දින සිට නැවත වැඩ ආණම්භ රණ ඇතිස 
අතණ, ශම් වන විට ඉදිකිරීම් ශරශණමින් පවතී. 

 (ii) වයාපෘතිස  අවංන් රණ නැත. 

 (iii) නිමරළ නිවාං ශනොමැත. 

 (iv) ජාතිසර නිවාං ංසවර්ධන අධිරාරි  විසින් ඉඩශම් 
භුේතිස  ංසවර්ධනරරු ශවත ලබා දී ඇතිස බැවින් 
අදාළ ංසවර්ධනරරු විසින් වි දම දණනු ලැශබ්. 

(ආ  (i) නැත. 

  ශමම ඉඩශම් ගා් රණ ඇත්ශත් ශරොන්ත්රාත් 
ංමාගමට අ ත් ඉදිකිරීම් ංඳහා භාවිත රණන පයි්  
ගැසීමට ශ ොදාගන්නා  න්ශත්රෝපරණය පමණි. 

 (ii) (ආ  (i) අනුව බදු කුලී ශගවීමේ සිදු ශනොශද. 

 (iii) (ආ  (i) අනුව බදු අ  රණනු ශනොලැශබ්. 

(ඇ  අදාළ ශනොශද. 

 

 ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නිශ ෝජය අමාතයතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර කන  
ශම යි. ශමම ශරොන්ත්රාත් ංමාගම ශමොරේද? 

 
 ු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිම ශමහි ශරොන්ත්රාත් ංමාගම ශවන්ශන්ම 
සී.ඩී.සී. ඉන්ඩංකට්රි ්  ඉන්ා (ඉන්දි ාව  පුද්ගි ර ංමාගම. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවන අතුරු ප්ර කන ම ගරු විජිත ශහේණත් මැතිසතුමා. 

 
 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිශ ෝජය ඇමතිසතුමා කිදවාම ශමහි වැඩ රටයුතු ආණම්භ 

රණ තිසශබනවා  කි ා. නමුත්ම තවම ඒ ආරාණ ට වැඩ කිසිවේ 
සිද්ධ ශවන්ශන් නැහැ. ගරු නිශ ෝජය ඇමතිසතුමනිම දැනට 
ඔබතුමන්ලා ශවනත් ඉන්දි ානු ංමාගමේ එේර හවු්  

වයාපාණ ේ - joint venture එරේ - විධි ට අත්ංන් රණ රටයුතු 
සිදු රණන්න ූ දානමේ තිසශබනවාද? 

 
 ු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිම ශමහි ිමම් ප්රමායශේ ගැටුවවේ ශහේතුශවන් 
වැඩ නතණ ශවලා තිසබුයා. නමුත්ම ශම් ශවන විට ශමහි වැඩ රටයුතු 

ආණම්භ රණලාම දැන් වැඩ ශරරී ශගන  නවා. අපි ංතිසපතා ශම් 
පිළිබඳව ශහො ා බලනවා. 2 18 වර්ෂ  වන විට ශමහි වැඩ රටයුතු 
ංම්පූර්යශ න් අවංන් කිරීමට අප රටයුතු රණනවා. කිසි ම් 

ශහේතුවකින් ඒ ශරොන්ත්රාත් ංමාගම හරි ාරාණව වැඩ රටයුතු 
රශළේ නැතිසනම්ම නීතයනුූලලව ඒ උදවි  ඉවත් රණලාම ශවනත් 
ශරොන්ත්රාත් ංමාගමරට එහි වැඩ රටයුතු භාණ දීමට අප රටයුතු 

රණනවා. 

1951 1952 

[ගරු (වවදය) නි න්ද ජ තිසංකං මහතා] 
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 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු රථානා රතුමනිම ගරු නිශ ෝජය ඇමතිසතුමා කි පු- 
 

 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිශ ෝජය ඇමතිසතුමනිම මම ඇහුශදම ශවනත් ඉන්දි ානු 

ංමාගමේ එේර හවු්  වයාපාණ ේ - joint venture එරේ - 
විධි ට ියවිසුමේ අත්ංන් රණන්න ූ දානමේ තිසශබනවාද කි ලායි. 

 

 ු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිම අශප් එශහම ියවිසුමේ දැනට නැහැ. 
 

 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු රථානා රතුමනිම - 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බුද්ධිර පතිසණය මැතිසතුමා.  

 
 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු රථානා රතුමනිම ඔබතුමාශේ අවංණ  මත මා අහනවාම 

ශමතැන - 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිශ ෝජය ඇමතිසතුමනිම ශම  අමතණ ප්ර කන ේ. ඒ 
ප්ර කන ට පිළිතුරු ශදන්න ඔබතුමා රැමැතිසද?  

 
 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු රථානා රතුමනිම අමතණ ප්ර කන ේ ශනොශවයි. නිහා්  
ගලප්පත්තිස මන්ත්රීතුමා ඇහුවා වාශේම ප්ර කන ේ. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රමේ නැහැම ප්ර කන  අහන්න. 

 
 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තුන්වැනි අතුරු ප්ර කන  හැටි ටයි අහන්ශන්ම ගරු 
රථානා රතුමනි. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ගැන argue රණන්න ඕනෑ නැහැ. ගරු නිශ ෝජය 
ඇමතිසතුමා පිළිතුරු ශදන්න රැමැතිස නම්ම තුන්වැනි අතුරු ප්ර කන  

හැටි ට ගරු බුද්ධිර පතිසණය මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර කන  අහන්න. 

 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු රථානා රතුමනිම මා දන්නා තණමටම ශමතැන ශම් 
ියවිසුම  ශුනය ශවලා තිසශබන්ශන්. ශමතැන වැඩ රණනවා  කි ලා 

රි න් වැඩ රළ ංමාගම ශබොරු මවාපෑමේ රණන්ශන්. රි න් 
ංමාගමට ශම්ර රණන්න බැහැ. රි න් ංමාගම ඩී.පී. ජ සිසහ 
ආ තන ටත් ිකලයම  වසචාවකුත් රණලයි ියහින් තිසශබන්ශන්. 
දැන් ඉතා පැහැදිි වම වැඩ කිරීම මුවාශවන්; වැඩ රණනවා  කි ා 

ශපන්වමින් ශමතැන ශලොකු වසචාවේ සිද්ධ ශවනවා.  

ගරු ඉන්දිර බඩලඩාණනා ර නිශ ෝජය ඇමතිසතුමනිම 
ඔබතුමායිම ගරු ඇමතිසතුමායි ශබොශහොම අමාරුශවන් තමයි ඊශේ 

ජීවිත ගලවාශගන තිසශබන්ශන්. අද ආපු එර ගැන අපි ංන්ශතෝෂ 
ශවනවා. එශහම ශනොවුයා නම් අපට ශ ෝර ප්රරා  රණන්නට සිදු 
ශවනවා. ඒර ශවනම රථාවේ.  

මම ඉතා පැහැදිි ව කි නවාම ජාතිසර නිවාං ංසවර්ධන 
අධිරාරි ත් විවිධ රාණයා කි මින් ශම්ර ප්රමාද රණන බව. අුවත් 
ියවිසුමරට  න්න තමයි දැන් තීන්දු ශවලා තිසශබන්ශන්. නමුත් 

එශහම ියවිසුමරට  න්ශනත් නැහැ. දැන් වැශඩ් ඇනිලා 
තිසශබන්ශන්. ඔ  නිලධාරින්ම තමයි පසු ිය  රාලශේ ඔ  තේරඩි 
වැශඩ් රණලා තිසශබන්ශන්. ඔ  නිලධාරින් දුන්නු පඩසගු ශම් 

ංභාශද කි වන්ශන් නැතිසවම ශම් ගැන ශංො ා බලලා  ම්කිසි 
විධිමත් ක්රි ාමාර්ග රට  න්න කි ලා ඔබතුමාශගනුත්ම 
ඇමතිසතුමාශගනුත් අපි ඉ් ලනවා.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිශ ෝජය අමාතයතුමනිම ඒ ංම්බන්ධශ න් අවධාන  

ශ ොමු රණන්න. 

 
 ු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු රථානා රතුමනිම නිවාං වයාපෘතිස  අපට අවාසිදා ර 
නිවාං වයාපෘතිස ේ ශනොශවයි. ඒ නිංා ශම් ගැන ශංො ා බලලා 

අපි ශම්ර අවංන් රණන්න රටයුතු රණන්නම්.  

 

උතුු හා නැ   ගඟනහිර පනාේවල සරආා ත 
කඳවුු  විස්තර 

ெடக்கு, கிழக்கு ைொகொை அகதி முகொம்கள் :ெிபரம் 
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4.  ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

බන්ධනාගාණ ප්රතිසංසංකරණයම පුනරුත්ථාපනම නැවත පදිසචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමිර රටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර කන  - 

(1) : 

(අ  (i) උතුරු හා නැ   ශඟනහිණ පළාත්වල ණජ  මඟින් 
ංණයාගත රඳවුරු පවත්වාශගන  න්ශන්ද; 

 (ii) එශංේ නම්ම එම රඳවුරු පිහිටි ංකථානම ඒවාශේ 
සිටින පුද්ගල න් හා පවු්  ංසඛයාව ශවන් ශවන් 
ව ශ න් රවශර්ද; 

 (iii) එම රඳවුරුවල සිටින ජනතාව ංඳහා ශවන්රණ 
ඇතිස මුද්  ප්රමාය  එේ එේ රඳවුණ අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශ න් රවශර්ද; 

1953 1954 



පාර්ි ශම්න්තුව 

 (iv) එේ පුද්ගල කුට හා එේ පවුලරට මංරට 
ලබාශදන ආධාණ ශවන් ශවන් ව ශ න් රවශර්ද; 

  න්න එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ආ  (i) එම ංණයාගත පුද්ගල න් ංතු ඉඩම් ශහෝ නිවාංම 
ණජ  ශහෝ ශපෞද්ගි ර ආ තන ශහෝ ශවනත් 
පුද්ගල න් විසින් භුේතිස විඳින්ශන් නම්ම එම 
ශතොණතුරු ංහ එම ඉඩම්/නිවාං ංතු ංණයාගත 
පුද්ගල න් ංසඛයාව ශරොපමයද; 

 (ii) ශමම ංණයාගත න් අතරින් පදිසචි  ංඳහා ඉඩමේ 
ශහෝ නිවංේ ශනොමැතිස පුද්ගල න් ංසඛයාවම එේ 
එේ රඳවුණ අනුව ශවන් ශවන් ව ශ න් රවශර්ද; 

   න්නත් එතුමා ශමම  ංභාවට දන්වන්ශනහිද?  

(ඇ  ශනො එශංේ නම්ම ඒ මන්ද? 

 

சிமறச்சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு, புனர்ெொழ்ெளிப்பு, 

ைீள்குடினயற்றம் ைற்றும் இந்துைத அலுெல்கள் அமைச்சமரக் 

னகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) ெடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களில் 

அரசொங்கத்தினொல் அகதி முகொம்கள் 

னபைிெரப்படுகின்றனெொ; 

 (ii) ஆதைனில், இம்முகொம்கள் அமைந்துள்ள 

இடங்கள், அெற்றில் உள்ள ஆட்கள் ைற்றும் 

குடும்பங்களின் எண்ைிக்மக தெவ்னெறொக 

யொது; 

 (iii) இம்முகொம்களில் உள்ள ைக்களுக்கொக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதித்ததொமக ஒவ்தெொரு 

முகொைின்படி தெவ்னெறொக எவ்ெளவு; 

 (iv) ஒரு நபருக்கு ைற்றும் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு 

ைொதத்துக்கு ெழங்கப்படும் நிெொரைம் 

தெவ்னெறொக எவ்ெளவு; 

 என்பமத அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) னைற்படி அகதிகளுக்குச் தசொந்தைொன கொைிகள் 

அல்லது வீடுகளின் ஆட்சிமய, அரசு அல்லது 

தனியொர் நிறுெனங்கள் அல்லது னெறு நபர்கள் 

அனுபெிப்பொர்களொயின், அத்தகெல்கள் ைற்றும் 

இக்கொைிகள் / வீடுகள் தசொந்தைொகவுள்ள 

அகதிகளின் எண்ைிக்மக யொது; 

 (ii) இவ்ெகதிகளில் குடியிருப்பதற்குக் கொைினயொ 

அல்லது வீனடொ இல்லொத நபர்களின் 

எண்ைிக்மக, ஒவ்தெொரு முகொைின்படி 

தெவ்னெறொக எவ்ெளவு; 

 என்பமதயும் அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்னறல், ஏன்? 

  
asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether refugee camps are maintained by 
the Government in the Northern and 
Eastern Provinces; 

 (ii) if so, separately, the locations of the said 
camps and the number of people and 
families housed in them;   

 (iii) separately, in respect of each camp, the 
amount of money allocated for the people 
in the said camps; and 

 (iv) separately, the assistance given to each of 
those individuals and families per month?   

(b) Will he also inform this House- 

 (i) separately, if the lands or houses belonging 
to these refugees are occupied by the 
Government, private institutions or other 
individuals, details of same and the number 
of refugees to whom such houses / lands 
belong; and 

 (ii) separately, in respect of each camp, the 
number of persons amongst these refugees 
who do not have a land or a house for 
residence?   

(c)  If not, why?  

 
 ු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ෙහතා (බන්ධානා ාර 

ප්රතිසාස්කරආ  පුනුේථාපන  නැවත පදිාික කිරීෙ හා 
හින්දු ත මික ක යුතු අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைிநொதன் - சிமறச்சொமலகள் 

ைறுசீரமைப்பு, புனர்ெொழ்ெளிப்பு, ைீள்குடினயற்றம் ைற்றும் 

இந்துைத அலுெல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, the Answer is as follows: 

(a)          (i)   Yes.  

 (ii)  There are 31 welfare camps situated in 
seven Divisional Secretaries' Divisions of 
Jaffna District. Nine hundred and thirty six 
families consisting 3,260 members are 
living in these welfare camps. 

 

 

 (iii)    Ministry allocates funds annually to provide 
sanitation, electricity, drinking water and 
garbage cleaning facilities to the welfare 
camps and implements it through the 
Divisional Secretariats.  To provide 
drinking water, sanitation and electricity 
facilities to welfare camps, Rs. 3,798,867 
has been allocated in 2016. Details are as 
follows : 

  Tellippalai Welfare Centre  - 1,415,000.00 

        Kopay Welfare Centre -    313,350.00  

  Uduvil Welfare Centre - 1,500,790.00 

S. 
No. 

D.S. Division No. of 
Welfare 
Centers 

No. of  
Families 

No. of 
Persons 

1 Nallur  1    8     17 

2 Sandilipay  3  16     57 

4. Uduvil  9 342 1,234 

5. Tellippalai  6 329 1,130 

6. Kopay  5   91    352 

7 Karaveddy  1   11      37 

8 Point Pedro  6 139     433 

  Total 31 936  3,260 

1955 1956 

[ගරු ිමම්  ණත්නා ර මහතා] 
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  Point Pedro Welfare Centre -      531,752.00 

   Nallur Welfare Centre -         37,975.00 

 (iv)  Provision of dry rations to these families 
who are living in welfare camps was 
stopped from 2011. A Cabinet Paper was 
submitted on 10.01.2016 by this Ministry 
for the provision of dry rations and approval 
was also obtained. But, instruction was 
received from the Treasury that only 
Recurrent Expenditure could be utilized for 
provision of dry rations. Dry rations were 
not provided because of the shortage of 
Recurrent Expenditure of the Ministry. 
However, some selected families were 
given livelihood assistance under the 
Ministry’s Livelihood Support Programme 
after considering their poverty. Most of the 
families are now engaged in fishing and 
labour work as their livelihood.  

  So, really speaking, they are earning their 
living on their own by doing labour work.  

(b)  (i)  Lands of 254 families out of 936 families 
who are living in the welfare camps have 
been occupied by State forces and these 
lands have not yet been released. The 
Annex consists of all those particulars. Sir, I 
table* the Annex. 

           (ii)  Six hundred and eighty two families out of 
936 do not own lands or houses. Actions are 
being taken to provide lands with housing 
facilities to those landless families in the 
welfare camps.  

(c)  Does not arise.  
 

 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු රථානා රතුමනිම මාශේ පළමු ශවනි අතුරු ප්ර කන  
ශම යි. 

ගරු ඇමතිසතුමා ප්රරා  රළාම "ංණයාගත රඳවුරු 31ර 3ම2   
ගයනර පිරිංේ සිටිනවා. නමුත් ඔවුන්ට පසු ිය  රාලශේ සිට 
තවමත් වි ළි ආහාණ ංම්පාදන  ශරශණන්ශන් නැහැ" කි ා. ශම් 
රඳවුරුවල සිටින  ම් පිරිංේ වෘත්තීන්වල නිණත වන බව ඇත්ත. 
ංමහරු අපට ි පි ශ් ඛන ඉදිරිපත් රණලා තිසශබනවාම "ඔවුන් 
ංණයාගත රඳවුශර් ජීවත් ශවනවා. ඔවුන්ට ඉඩමේ ඇත්ශත් 
නැහැ. ඒ නිංා ඔවුන්ට ආහාණ ංඳහා ආධාණ ේ නැතිසව  ජීවත්වීම 
ඉතාම දුෂකරණයි." කි ා. ඇමතිසතුමාශේ පැත්ශතන් රැිමනට් 
අනුමැතිස  ලැබී තිසශබනවා නම්ම ශම් ජනතාවටම අඩුම ගයශන් 
හඳුනාගත් පිරිංටවත්  වි ළි ආහාණ ංලාර ලබා ශදන්න 
ඔබතුමන්ලාට බැරි ඇයි? 

 
 ු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைிநொதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, as I mentioned, livelihood provisions 

have been made to certain families who really live in 

poverty. That has been done. If there are any other 
facilities that they need, they should write to us and we 
will provide those accordingly. It is better for them to 
write to the Ministry so that we can look into the matter.  

     
 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
But, in your Answer, you mentioned that you are not 

giving dry rations. 

 
 ු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes, we are not. I gave you the explanation why dry 

rations were not given. It comes under Recurrent 
Expenditure and as such, I am unable to provide that with 
this year’s allocation. But, if these welfare camps 
continue into the next year - I hope not because we are 
trying to get rid of all the welfare camps as soon as 
possible - I will make provisions to give them dry rations 
from the allocation given to my Ministry. 

 

 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු රථානා රතුමනිම ශදවන අතුරු ප්ර කන  ශම යි. 

ඔබතුමා ංඳහන් රශළේ   ාපන දිංකත්රිේරශේ පිහිටි ංණයාගත 

රඳවුරු ගැන පමයයි. අපි දැන ගන්න රැමැතිසයිම වවුනි ා 
දිංකත්රිේරශේ පිහිටා තිසශබන පූන්ශතෝට්ටම් රඳවුණ ඔබතුමාට අදාළ 
ශවන්ශන් නැද්ද කි ලා. එශහම නම්ම ඒ රඳවුණ කුමන 

ආ තන කින්ද පරිපාලන  ශවන්ශන්? ඔවුන්ශේ ප්ර කන ගැන 
බලන්ශන් කුමන අමාතයාස ශ න්ද ?  

 
 ු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைிநொதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
But, in the Question you have asked, you have not 

specifically mentioned about the Poonthottam Camp. 
That is why I have not answered that question. If you 
specifically ask me another Question on another day, I 
can certainly reply to that.  
     

 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම මම ඔබතුමාශගන් අහලා තිසශබන්ශන්ම 
"උතුරු හා නැ ශඟනහිණ පළාත්වල ණජ  මඟින් ංණයාගත රඳවුරු 
පවත්වාශගන  න්ශන්ද?" කි ලායි. එතශරොට ඔබතුමා කිදශදම 

" ාපනශේ රඳවුරු 31ේ පවත්වාශගන  නවා" කි ලා.   
 

 ු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைிநொதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Correct.  

     
 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශම් රඳවුණ තිසශබන්ශන්  ාපනශේ ශනොශවයිම වවුනි ාශද. 
එතශරොට ඔබතුමාශේ තිසංක එශේ ලැයිංකතුවට ඒ රඳවුණ ඇතුළත් 

ශවලා නැද්ද? 

1957 1958 

———————————- 
*ඇමුුෙ පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*இமைப்பு  நூல் நிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.  

*Annex placed in the Library. 



පාර්ි ශම්න්තුව 

 ු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
This is only in respect of the DS Divisions of the 

Jaffna District, and as far as Vavuniya and Kilinochchi 
are concerned, I can certainly reply later. If you give me 
another week’s time, I will reply to those issues.  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමාම ඔබතුමා  පිටංකතණ එරේ ශන් අහන්ශන්?  

     
 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
I have clearly mentioned "North and East", not only in 

Jaffna.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you only referred to the North. So, 

maybe, you can clarify that later, if you do not have the 
data now.  

 
 ු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
That is correct, Sir.  I will clarify it and reply later.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Is that all right, Hon. Member?  

 
 ු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Shall I table that later or shall I clarify and give it to 

you, Hon. Member?  

     
 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
You can table it at the next Sitting day without any 

questions from my side.  

 
 ු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Okay. 
 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Okay. That is fine.  
 

ප්ර කන අසර 5 - 7 3/'16 - (1 ම ගරු උද  ප්රභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 

 ු උදය ප්රභාේ  ම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු රථානා රතුමනිම මා එම ප්ර කන  අහනවා. 
 

 ු නිගරෝෂන් ගපගර්රා ෙහතා (ජාතික ප්රතිපේති හා 
තර්ථික ක යුතු රාජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு நினரொஷன் தபனரரொ - னதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுெல்கள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගරු රථානා රතුමනිම අග්රාමාතයතුමා ංහ ජාතිසර ප්රතිසපත්තිස 
හා ආර්ථිර රටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කන ට 
පිළිතුණ දීම ංඳහා ංතිස ේ ර්  ඉ් ලා සිටිනවා. 

 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපේ කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසර 8-727/'16-(1 ම ගරු බන්දුල ගුයවර්ධන මහතා. 

 
 ු බන්දුල ගුආවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු රථානා රතුමනිම මම එම ප්ර කන  අහනවා. 

ගරු රථානා රතුමනිම මුද්  අමාතයාස  ට අ ත් ප්ර කන ේ. 
අ  වැ  ශ ෝජනාවේ ංම්බන්ධශ න් තමයි මම ප්ර කන  ඉදිරිපත් 
රණ තිසශබන්ශන්. ගරු රථානා රතුමනිම ගරු අග්රාමාතයතුමා ශමම 
ගරු ංභාශද සිටින නිංා මම  ම් රරුයේ ගැන දැන රැමැතිසයි.  
අද දින  "දිනමිය" පුවත් පශත් මු්  පිටුශද ශමශංේ ංඳහන්ව 
තිසශබනවා: 

"අංක වූ නිලධාරීන්ට  ළි රැකි ා නෑ 

 අගමැතිසශගන් මුද්  ඇමතිසට උපශදංක"  

මුද්  අමාතයාස ශේ නිලධාරින් ණාජය වයවංා  හා ණජශේ 
වයවංා වල තනතුරු දැරීම අත්හැරි ා. ඒ අත්හැරීශමන් ණාජය 
ිකලය අ තනවල රටයුතුවලට ංෘු  බලපෑමේ ඇතිස වනවා. ඒ 
වාශේම ංමහණ ගරු නිල ශහෝ විශ ේෂඥ උපශදංක ගන්න 
පුද්ගි රව පත් රණපු අ ත් FCID එර අණශගන ියහි් ලා 
බන්ධනාගාණගත රණලා තිසශබනවා. ඒ නිංා අද පුද්ගි ර 
අස ශ න් ණජ ට ශංේව  ලබා ගන්නත්ම ණාජය ශංේවර න්ශේ 
ණාජය ශංේව  ලබා ගන්නත් ිකලය අපණාධ ශරොට්ඨාංශේ 
ක්රි ාරලාප  බලපා තිසශබනවා. අපි කි න්ශන් වැරැදිරරුවන්ට 
දඬුවම් ශදන්න කි ලායි. ඒ ගැන කිසි ප්ර කන ේ නැහැ. නීතිස 
ංම්මත  අනුව උංාවි දාන්න; නඩු දාන්න; දඬුවම් රණන්න. නමුත්ම 
ශමශලසින් ණාජය නිලධාරින් හා පුද්ගි ර අස ශේ වැදගත් අ  
ිකලය අපණාධ ශරොට්ඨාං ට ශගනි ලා බන්ධනාගාණගත කිරීම 
සුදුසු නැහැ. ශමොරදම ගරු අගමැතිසතුමා උපශදංක දුන්ශනොත් ශම් 
අයුරින් අංක වූ නිලධාරින්ට  ළි රැකි ා නෑ කි ලාම ඊට පසු ඇතිස 
වන තත්ත්ව  පිළිබඳව මම ගරු අගමැතිසතුමාශගන් දැන ගන්න 
ංතුටුයි.  

 
 ු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහතා (අ්ාොතයතුො සහ ජාතික 

ප්රතිපේති හා තර්ථික ක යුතු අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு ரைில் ெிக்கிரைசிங்க - பிரதை அமைச்சரும் னதசிய 

தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுெல்கள் அமைச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ශම්ර ශමතැනට අදාළ ප්ර කන ේ. ශරොශහොම නමුත් මම එ  
පැහැදිි  රණන්නම්. එේ රාණය ේ තමයිම ංමහණ ංසංකථාවල 

1959 1960 
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භාඩලඩාගාණ නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ නිලධාරින් ඒ තනතුශණන් 

ඉවත් ශවලා තිසශබනවා. ඉවත් වුයා නම්ම ඊට පංකශංේ දාලා වැඩේ 
නැහැ ශන්. ඒ ශගෝ ශලෝ ඉවත් ශවන්න ශහේතු දීලා තිසශබනවාම ඒ 
ශගෝ ශලෝ භ යි කි ලා. ඉතිසන් භ  නම් ආපහු ශරොශහොමත් 
 න්ශන් නැහැ ශන්.  

භාඩලඩාගාණ නිලධාරිශ ේ හිටි ාම ශ්රීලසරන් ගුවන් ශංේවශේ. 
ශමොරේද ගරු මන්ත්රීතුමනිම අද ගුවන් ශංේව ට ශවලා 
තිසශබන්ශන්? තවත් භාඩලඩාගාණ නිලධාරිශ ේ හිටි ාම වණා  

අධිරාරිශේ. ශමොරේද එතැන වුශඩල? තවත් එේශරශනේ හිටි ාම 
Ceylon Petroleum Corporation එශේ. ශම් තනතුරුවලට පත් 
ශවලා ඒ ආංනවල වාඩි වුයාටම ශම් ආ තනවල අලාභ එරේවත් 

නවත්වන්න බැරි වුයා. තව ශමොනවාද රථා රණන්ශන්? මම නම් 
හිතන්ශන්ම ශම් ශගෝ ලන් හිටි ා කි ලා ශම් ආ තනවල 
ශවනංේ ශවන්ශන් නැහැ කි ලායි. ඇත්ත ව ශ න්ම ශම් අ  

නැතිසව අපි විශ ේෂඥ න් පත් රණනවා නම්ම ඒ ගැනත් අපි රථා රණ 
ශගන ඕනෑ නම් ඒ ශවනුශවන් නීතිස ේ ශගශනන්නම්. ඒරයි සිදු 
ශවලා තිසශබන්ශන්.  

ශදශවනි රාණය ම රවුරු ශහෝ වණදේ රණලා තිසශබනවා නම්ම 

නීතිස  ඉදිරි ට  න්න ඕනෑ. ගරු රථානා රතුමනිම ශම් රාණය  
ශමතැන රථා රණන්නම්ම ඔබතුමාත් ශම් රාණය  ගැන දන්නා 
නිංා. මටත් වඩා ශහොඳට ඔබතුමා ශම් රාණය  දන්නවා. ංසචාණර 

මඩලඩලශේ හිටපු නිලධාරින් ශමොනවාද රශළේ? දැන් විභාග රණන  
සිද්ධි ට අදාළවම ංසචාණර මඩලඩලශේ ශම් ණශට් අභයන්තණ 
ංසචාණර වැඩ රටයුතු රණන්න කි ලා ඒ ියවිසුම අත්ංන් රශළේ 

ංසචාණර මඩලඩලශේ සුභංාධර ශංේවර ංසගම  එේරයි. ගරු 
රථානා රතුමනිම අශප් ණශට් පාර්ි ශම්න්තුශද ඉතිසහාං  ි  න්න 
කි ලා අපි ඒර පාර්ි ශම්න්තුශද සුභංාධර ංසගම ට දුන්ශනොත් 

ශමොරේද සිද්ධ ශවන්ශන්?  ඒ ශවනුශවන් ශවන් රළ මුද්  ටිර 
එතැනට ියශේ නැහැ ශන්. ඒ මුද්  සි ් ලම අණශගන පාවිච්චි 
රශළේ ඌව පළාත් ංභා මැතිසවණය ටයි. ඔබතුමා දන්නවාම පළාත් 

ංභා මැතිසවණයශේදී බදු් ලට රණපු වි දම ගැන. ගරු නිම්  
සිරිපාල ද සි් වා ඇමතිසතුමාත් දන්නවා. ඒ වාශේම 
ශමොනණාගලටත් ඒ මුද්  වි දම් රළා. ඒවාම ඡන්ද ට පාවිච්චි රණපු 
මුද් .  

 

 
 ු ෙන්ත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 

බදු් ශ්  නිම්  සිරිපාල ඇමතිසතුමාටත්- 

 

 
 ු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் ெிக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එතුමාට හම්බ වුශඩල නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 

 
 ු දිගන්ෂ් ගුආවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  தினனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එතශරොට එතුමා අශප් පැත්ශත්යි සිටිශේ.  
 

 ු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் ெிக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමන්ලා ශබොශහෝ ශදශනේ අප වාශේ එර එර 

තැන්වි න්ම ආධාණරරුවන්ශගන් මුද්  එරතු රණශගන ියහින් 
වි දම් රළා. ගරු රථානා රතුමනිම ංමහණ පුද්ගල න්ට ඒ මුද්  

හම්බ ශවලා පංකංණ ආංන  තුළ ශමොරේද රශළේ කි ා මට වඩා 
ශහොඳට ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමායි මට ඇවිත්  කිදශද. ඒ 
රාලශේ ණජශේ මුද්  ඒ විධි ට පාවිච්චි රළා. ඡන්ද ට  න්න. 
ඡන්ද  රණන්න. ඒරට ප්ර කන ේ නැහැ. එශහත් ණජශේ මුද්  
එශහම ශ දවූවා නම්ම ඒ ගැන අඩුම ගයශන් විභාග ේ ශහෝ 
රණන්න ඕනෑ. අප කි න්ශන් කිසිම පේෂ ේ ණජශේ මුද්  
පාවිච්චි රණන්න වුවමනා නැහැ කි ලායි. ඒ රාලශේ ඌව 
ඡන්ද ට එශහම රණන්න ඇතිස. ඊට ඉංකංණ රණපු ඒවාත් ඇතිස. ඒ 
රාලශේ නිම්  සිරිපාල සි් වා ඇමතිසතුමාත් අශනේ පැත්ශත්යි 
සිටිශේ. එතුමන්ලා තමන්ශේ මුද්  එරතු රණශගන ියහින් 
ශ දවූවා. ඒරට රවුරුවත් විරුද්ධ වන්ශන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ියහින් එේ එේ වැඩ රටයුතු රණන්න ඒ විධි ට මුද්  වි දම් රළා 
නම්ම ඒර ශවනම ශද ේ. ියහින් වක්රව රණන තවත් ශද ේ 
තිසශබනවා. ියහින් උදුව ශබදනවා වාශේ වැඩ රණනවා. රමේ 
නැහැම ඒවාත් අමතර රණ දමමු. ඒත් ශම්ර දැනගත් ශහොණරමේ. 
කි නවාදම "ණජශේ නිලධරින් එතැන වාඩි ශවලා සිටිශේ ඒරටයි." 
කි ලා? අපි රණන එර එර ඒවා තිසශබනවාම ඡන්ද  දිනන්න. 
ියහින් මැෂින් ශදනවා; අණවා ශදනවා; ශම්වා ශදනවා; විදුි    
ශදනවා. ංමහණ නීතිස අනුව කි ාවිම "ඒවාත් වැරැදියි." කි ලා. 
ශරොශහොම වුයත්ම අපි ඒවා ගැන රථා රණන්ශන් නැහැ. එශහත් 
අතැන ණජශේ මුද්  අණශගන විවෘතව ශබදුවා කිදවාමම ඊට වඩා 
තවත් වණදේ තිසශබනවාද? ගමරට විදුි   ශදන්න කි ා  ම් 
පුද්ගල කු ියහින් මුද්  ශවන් රළා නම්ම අපි ඒ ගැන රථා 
රණන්න  න්ශන් නැහැ. ඒර ශදපැත්තම රණන ශද ේ. ියහින් 
ටරණම් ශබදීම ආදි  නම් ශදපැත්තම රණන ඒවායි. ඒවා ශහොඳද 
නැද්ද කි න එර ගැන අුවත් ඡන්ද නීතිස  මඟින් තීණය  රණන්න 
පුළුවන්. එශහත් අතැනදී රශළේ ශමොරේද? අතැනදී ඒ වැශඩ් 
රශළේ දැනශගනයි. ශවන එරේ තිස ා අප ියහින් ශම් ණශට් 
ංසචාණර මඩලඩලශේ ශංේවර සුභ ංාධර ංසගම ට ශදනවාද?  

ශම්ර අණශගන ශලොකුවට රෑ ගහලා වැඩට එන්ශන් නැහැ 
කිදශවොත්ම ඒ වැශඩ් රණන්න තවත් ශරනකුට ඉඩ ශදන්න. 
එච්චණයි රණන්න තිසශබන්ශන්. අශන්! අශප් පේෂශේ ඕනෑ තණම් 
මිනිංකසු ලැහැංකතිස ශදවි ඇබෑර්තු ටිර පුණවන්න. මට ඊශේ ශපශර්දා 
ශදශේම calls ආවා.  

 
 ු දිගන්ෂ් ගුආවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  தினனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු රථානා රතුමනිම ගරු අගමැතිසතුමා කිදව රාණයාව 

කුමේ වුවදම පාර්ි ශම්න්තුව අනුමත රණපු ංසංකථාම මඩලඩල නීතිස  
තිසශබනවා. ඒ අනුව තමයි භාඩලඩාගාණශ න් නිශ ෝජිතශ ේ පත් 
ශවන්ශන්. භාඩලඩාගාණශේ නිශ ෝජිතතුමාට බැහැ එතැන පාලන  

රණ ගන්න. එතුමා ශනොශවයිශන් ංභාපතිස. භාඩලඩාගාණශේ 
නිශ ෝජිත මහත්මශ ේ භාඩලඩාගාණ  පැත්ශතන් තමන්ශේ 
ංකවාධීන අදහංක ප්රරා  රණලා ඒර තව දුණටත් රණන්න බැරි 

වුයාමම ඒ අ ව වග කි න්න රැඳවීම නිංා තමන්ශේ ශංේව  
රණන්න බැහැ කි න එරයි දැනුම් දීලා තිසශබන්ශන්. ඉතිසන් ඒ 
අ ව අංක රණලා දාන්න ඕනෑයි කි ලා ප්රරා  ේ කිරීමම 
ංකථාවණ ේ ගැනීම සුදුසු ශද ේ  ශනොශද. ඒ  අ  ණජශේ 

ශංේවර න්. ශමොරදම ශම් අ   අංව්  කි ා එේ පේෂ රට අයිතිස 
අ  ශනොශද.  

 

 ු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் ெிக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අපි අංක රශළේ නැහැ. ඒ අ  රැමැත්ශතන් අයින් වුයා. 
 

 ු දිගන්ෂ් ගුආවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  தினனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ වාශේම ශපෞද්ගි ර අස ශේ අ වත් තමුන්නාන්ශංේලා අත් 
අඩසගුවට ගන්නවා. ංසචාණර රර්මාන්තශේ දියුණුතම තීණය 

1961 1962 



පාර්ි ශම්න්තුව 

ගන්නම ශපෞද්ගි ර ංසචාණර වයාපාණශේ ප්රධාන ආ තන ර 
ප්රධානි කු අත් අඩසගුවට අණශගන තිසශබනවා. දැන් private sector 
එශේ අ ත් අත් අඩසගුවට ගන්නවා. ණජශේ නිලධාරින්වත් අත් 

අඩසගුවට ගන්නවා. ශමොරේද ශම්ශේ ශත්රුම කි න එරයි අපි 
අහන්ශන්.  

 
 ු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் ெிக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු රථානා රතුමනිම පළමුවන රාණය  ශම්රයි. ඒ 

නිලධාරි ා ඒර වාර්තා රණලා මුද්  අමාතයාස ශේ ශ් රම්තුමාට 
කි ලා මුද්  ඇමතිසතුමායිම ශ් රම්තුමායි ඒ ගැන බැුවවා නම්  ඒ 
අ  රණදශර් වැශටන්ශන් නැහැ.  

ශදශවනි රාණය ම ශපෞද්ගි ර අස ශේ මමත් දන්නා අ ම 
මශගත් මිත්රශ ෝ කිදවාම "ශම්ර අනුමත රණලා තිසශබනවාම ඒ නිංා 
අත්ංන් රණමු කි ලා ඒශගෝ ශලෝ අපට කිදවා" කි ා. ඒ 
ශගෝ ලන් එතැන එශහම කිදවාට ශම් ශගෝ ලන් කි න්ශන් 
නැහැ රවුද කි ලා. ශපෞද්ගි ර අස  ශේ අ   කි ාවි රවුද හැදුශද 
කි ලා. අශනේ ංාමාජිර න්  අතණ මශේ අමාතයාස ශේත් එේ 
ශරනකු ඉන්නවා. අගමැතිස රාර් ාලශ නුත් අහු ශවලා. එශහනම් 
රවුද කිදශද ශම්ර අනුමත රණන්න  කි ලා? ශපෞද්ගි ර 
අස ශේ අ  කි න්ශන් අපට කිදශද ණජශේ ඉන්න නිලධාරින් 
කි ලායි. ශම් අ  මශේ මිත්රශ ෝ. මමත් බැුවවා ඒ අ ට උදවු 
රණන්න. ශම්ර අශප් තීණය ේ ශනොශවයි. ශම් තීණය  උංාවි  
දුන්නු තීණය ේ. නීතිසපතිස නිශ ෝග ේ දුන්නාම ශම් අ  ියහින් ශම් 
ගැන ජනාධිපතිසතුමාට දැනුම් දුන්නාම ශම් ප්ර කන  ඇතිස ශදවි 
කි ලා.  ජනාධිපතිසතුමා කිදවා ශම් ගැන තවත් විපණම් රණලා 
බලන්න කි ා. ශම්ර ආඩලඩුව රණපු එරේ ශනොශවයි. ඒත් 
මශහංකත්රාත්තුමා ඇහුවාම ඇයි පි වණ අණශගන නැත්ශත් කි ලා. 
නීතිසපතිසතුමා නිශ ෝග ේ දුන්නා නම් ශපොලීසි ට කිදවා ඇවි් ලා 
කි න්න කි ලා. ශපොි සි  ියහින් ඔ  රරුණු කිදශද නැත්නම් 
ශපොි ංකපතිසතුමාත් ඔ  රට්ටි  එේර අද අත් අඩසගුශද ඉන්නවා. 
ඒ නිංා  ප්ර කන ේ තිසශබනවා නම් ගරු රථානා රතුමනිම 
ඉංකශං් ලාම දාන්න ඕනෑ උංාවි ටයි. මා කිදශද රවුරු ශහෝ 
ඉ් ලා අංක ශවනවා නම් තව රවුරු හරි අපට දමන්න පුළුවන් 
කි න එරයි. ණජශ න් දමන්න පුළුවන්; පිටින් දමන්න පුළුවන්. 
ගරු රථානා තුමනිම ඔබතුමාශගනුත් ඇවි් ලා අහනවාද කි න්න 
මා දන්ශන් නැහැ. පසු ිය  දවංක ශදශේම අශප් අ  මට රථා රණලා 
අහනවාම "ශම් තනතුරු තිසශබනවා. ඒවාට අප පත් රණන්ශන් 
නැත්ශත් ඇයි?" කි ලා.   

ඇත්ත ව ශ න්ම භාඩලඩාගණශ න් නිශ ෝජිතශ කු පත් 
රණන  එශරන් වැඩේ තිසශබනවාදම නැද්ද කි ලා අපි ටිරේ 
බලන්න ඕනෑ. මම නම් කි න්ශන් ඒ අ  සිටි ාට කිසිම 
ප්රශ ෝජන ේ ශවලා නැහැ කි න එරයි. ශවන එරේ ශනොශවයිම 
Public Enterprises Division එශේවත්  මේ රණලා නැහැ. දැන් 
අපි අුවත් නීතිස ේ ශගශනනවාම එම අමාතයාස   ටශත් Public 
Enterprises Board එරේ ඇතිස රණලා පාර්ි ශම්න්තුව  ටශත් 
වැඩ රණන්න  කි ලා.  ශමශතේ ශමොකුත් සිදු වුශඩල නැහැ. අද 
ියහින් ඒවාශේ තත්ත්ව  බැුවශවොත් අපට රනගාටුයිම ඇයි මිනිංකසු 
ශම්වාට ශගවන්ශන් කි ලා. ඒවා ගැන අඬන්ශන් නැහැ. ශම් ය  
ශගවන එරටම අපි VAT වැඩි රණන එරට -බදු වැඩි රණන එරට- 
රවුරුවත් අඬන්ශන් නැහැ.ශම්රයි ශලොකු ප්ර කන ේ ශවලා 
තිසශබන්ශන්. මම ඒරයි කිදශදම - 

 
 ු දිගන්ෂ් ගුආවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  தினனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
There was a key person from the private sector. He 

was virtually an honorary member of the committee.  

 ු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் ெிக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
He was an honorary member by law. I must say in 

fairness, I know, that they were told to do this. When they 
came in, they said, “We had approved it”. So, they had 
gone along with it. I think that statement should suffice 
for his case. I regret what has happened to him. He is a 
friend of mine. But, that was a court order. The fact is, 
here, we are not talking about the private sector man. The 
Hon. Member is talking about the people who went in 
from the Treasury. So, I do not think this is a big issue in 
the country and they should not make it an issue. At some 
stage, the court order did it, not that we did these things. 
FCID කිදවත් අන්තිසමට ශපොලීසි  තමයි කිදශද. මශහේංකත්රාත්තුමා 
තමයි කිදශද ශමශහම රණන්න කි ලා. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. 

 
 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රථානා රතුමනිම මුද්  අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම 
ප්ර කන ට පිළිතුණ දීම ංඳහා ංතිස ශදරර රාල ේ ඉ් ලා සිටිනවා. 

 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපේ කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 
 

පවුල් ගසෞඛය ගසාවා නිලධාාරි හිඟය  දකුු පනාත 
குடும்ப சுகொதொர னசமெ உத்தினயொகத்தர் 

பற்றொக்குமற :ததன் ைொகொைம் 
SHORTAGE OF FAMILY HEALTH SERVICE OFFICERS : 

SOUTHERN PROVINCE 
383/’15 

9.  ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශංෞඛයම ශපෝෂය හා ශද්ශීල  වවදය අමාතයතුමාශගන් ඇූ  
ප්ර කන  - (2 : 

(අ  (i) දකුණු පළාත ංඳහා අනුයුේත පවු්  ශංෞඛය 
ශංේවා නිලධාරිනි න් ංසඛයාව ශරොපමයද;    

 (ii) දැනට ශංේව  රණන නිලධාරිනි න් ංසඛයාව 
ශරොපමයද; 

 (iii) අවංාන වණට පවු්  ශංෞඛය ශංේවා නිලධාරිනි න් 
බඳවා ගත් දින  රවශර්ද; 

  න්න එතුමා ංඳහන් රණන්ශනහිද? 

(ආ  (i) පුහුණුව අවංන් රණ ශම් වනශතේ බඳවා ශනොගත් 
පවු්  ශංෞඛය ශංේවා නිලධාරිනි න් සිීදද; 

 (ii) එශංේ නම්ම එම නිලධාරිනි න් ංසඛයාව 
ශරොපමයද; 

 (iii) ඔවුන් බඳවා ගැනීමට රටයුතු රණන දින  
රවශර්ද; 

  න්න එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ඇ  (i) දකුණු පළාශත්ම ණජ ට හා පළාත් ංභාවට අ ත් 
මහ ශණෝහ්  තුළ පවු්  ශංෞඛය ශංේවා 

1963 1964 

[ගරු දිශන්ෂක ගුයවර්ධන මහතා] 
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නිලධාරිනි න්ශේ හිඟ ේ පවතිසන බව දන්ශන්ද;  

 (ii) එශංේ නම්ම එම පුණප්පාඩු පිණවීමට ගන්නා පි වණ 
රවශර්ද; 

  න්නත් එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ඈ  ශනො එශංේ නම්ම ඒ මන්ද? 
 

சுகொதொர, னபொசமை ைற்றும் சுனதச ைருத்துெ அமைச்சமரக் 

னகட்ட ெினொ: 

( அ) (i )  ததன் ைொகொைத்துக்கொன குடும்ப சுகொதொர 

னசமெ உத்தினயொகத்தர்களின் எண்ைிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii )  தற்னபொது பைியொற்றும் உத்தினயொகத்தர்களின் 

எண்ைிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iii )  இறுதியொக குடும்ப சுகொதொர னசமெ 

உத்தினயொகத்தர்கள் ஆட்னசர்ப்பு தசய்யப்பட்ட 

திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அெர் குறிப்பிடுெொரொ? 

( ஆ) (i )  பயிற்சிமய பூர்த்தி தசய்திருந்தும் இற்மறெமர 

ஆட்னசர்க்கப்படொதுள்ள குடும்ப சுகொதொர னசமெ 

உத்தினயொகத்தர்கள் உள்ளொர்களொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதைனில், னைற்படி உத்தினயொகத்தர்களின் 

எண்ைிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 ( i ii )  இெர்கமள ஆட்னசர்ப்பு தசய்ெதற்கு 

நடெடிக்மக னைற்தகொள்ளப்படும் திகதி 

யொததன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) (i )  ததன் ைொகொைத்தில் அரசொங்கத்திற்கும் ைொகொை 

சமபக்கும் தசொந்தைொன தபொது 

மெத்தியசொமலகளில் குடும்ப சுகொதொர னசமெ 

உத்தினயொகத்தர் பற்றொக்குமற 

நிலவுகின்றததன்பமத அெர் அறிெொரொ? 

 ( i i )  ஆதைனில், னைற்படி தெற்றிடங்கமள 

நிரப்புெதற்கு னைற்தகொள்ளப்படும் நடெடிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 அெர் இச் சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஈ) இன்னறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of Family Health Service 
Officers deployed for the Southern 
Province; 

 (ii) the number of such officers who are serving 
at present; and 

 (iii) the date on which the Family Health 
Service Officers were recruited last time? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there are Family Health Service 
Officers who were not recruited to the 
service after the completion of the training; 

 (ii) if so, the number of such officers; and 

 (iii) the date on which they will be recruited? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether there is a dearth of Family Health 
Service Officers in the general hospitals in 
the Southern Province that come under the 
Central Government and the Provincial 
Council; and 

 (ii) if so, the steps that will be taken to fill those 
vacancies? 

(d) If not, why? 
 

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා (ගසෞඛය  
ගපෝෂආ හා ගද්ශීය වවදය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன - 

சுகொதொரம், னபொசமை ைற்றும் சுனதச ைருத்துெ அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගරු රථානා රතුමනිම මා එම ප්ර කන ට පිළිතුණ ලබා ශදනවා. 

(අ  (i) 1ම225යි. (එේදහංක ශදසි විසිපහකි.  

 (ii) 1ම 51යි. (එේදහංක පනංකඑරකි.  

 (iii) 2015.12.27 

(ආ  (i) ඔද. 

 (ii) 11යි. (එශරොළහකි.  

 (iii) ඉතා ඉේමනින් පත් කිරීමට රටයුතු රණනු ලැශබ්. 

(ඇ  (i) ඔද. 

 (ii) නවර නිලධාරින්ට පත්වීම් ලබා දීශමන් ංහ ව ං 
අවුරුදු 65ට අඩු විශ්රාමිර පවු්  ශංෞඛය ශංේවා 
නිලධාරිනි න් ශරොන්ත්රාත් පදනම මත නැවත 
ශංේවශේ ශ දවීම මියන්. 

(ඈ  පැන ශනොනඟී. 
 

 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු රථානා රතුමනිම මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර කන  
ශම යි.  

ගරු ඇමතිසතුමනිම දැනටත් පුණප්පාඩු ප්රමාය ේ තිසශබනවා. ඒ 
ංඳහා ඔබතුමා විර් ප කුත් ශ ෝජනා රණනවා. ඒ තමයිම අුවතිසන් 
බඳවා ගැනීම ංහ අවුරුදු 65ට අඩු විශ්රාමිර අ  ශරොන්ත්රාත් 
පදනමින් බඳවා ගැනීම. හැබැයිම 2 15 වර්ෂශේ 12වැනි මාංශේ ඒ 
තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමේ රණලා තිසශබනවා. ඇත්තටම 
බැුවශවොත් මෑතරදී බඳවා ශගන තිසශබනවා.  පවු්  ශංෞඛය ශංේවා 
නිලධාරිනි  තමයි ග්රාමී  මට්ටශම්ත්ම ශණෝහල තුළත් ංැලකි  යුතු 
වැඩ ශරොටංේ රණන්ශන්. ඒ වාශේම පවු්  ශංෞඛය ශංේවා 
නිලධාරිනි  කි න්ශන් ේශෂේත්ර  තුළ ඉන්න -ග්රාමී  පදනමින් 
ඉන්න- වැදගත්ම නිලධාරිනි . ඒ නිංා වාර්ෂිරව ඇතිසවන 
පුණප්පාඩු පුශණෝරථන  රණලාම ලබන අවුරුද්ශද් ඇතිසවන 
පුණප්පාඩුවලට ශම් අවුරුද්ශද් ශදංැම්බර් ශවන ශරොටවත් බඳවා 
ගැනීශම් ක්රමශදද ේ ංරංක රණන්න පුළුවන්ද? විශ ේෂශ න්ම 
ග්රාමී  මට්ටශම්ම ප්රාථමිර මට්ටශම් - grass-roots level එශේ - 
ශංෞඛය පැත්ත ගැන හිතන ශරොටම එවැනි ක්රි ාවි  රට  න්න 
අමාතයාස  ට  රයතාවේම හැකි ාවේ තිසශබනවාද? 

 
 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිම වි ාල ප්ර කන ේ තිසබුයාම ශම් ශගෝ ලන්ශේ 
උංංක ශපළ සුදුසුරම ංම්බන්ධව. උංංක ශපළ විදයා විෂ  න් 

1965 1966 



පාර්ි ශම්න්තුව 

තුනකින් ංමත්වි  යුතුයි කි ලා තමයි සුදුසුරම තිසබුශඩල. නමුත් 
ප්ර කන  තිසබුශඩල එශහම අ  හිටිශේ නැතිස  එරයි. ඒ අනුව අවුරුදු 
තුනේ ශම් බඳවා ගැනීම් රණලා තිසබුශඩල නැහැ. ඊට පංකශංේම මම 

ශංෞඛය ඇමතිසවණ ා විධි ට ආවාට පංකශංේ ිය  අවුරුද්ශද් 
තීන්දුවේ ගත්තාම ඕනෑම විෂ  න් තුනකින් ංමත් අ  බඳවා 
ගන්න කි ලා. එශහම බඳවා ශගනම  විදයාව පිළිබඳ මාං හ ර 

පුහුණුවේ රි න් ලබා දීලා ඒ අ  ශ ොමු රණනවාම පවු්  ශංෞඛය 
ශංේවා නිලධාරින් පුහුණු රණන ආ තන ට. බඳවා ගැනීම ප්රමාද 
වීම නිංා පුණප්පාඩු අතණ ශලොකු gap එරේ ආවා.  අපි ශම් 

ඔේශරෝම තීන්දු තීණය අණශගන 2 16 මැයි මාංශේ තමයි 1ම2   
ශදශනේ බඳවා ගත්ශත්ම අභයාංලාිබන් විධි ට පුහුණු රණන්න. 
ඉදිරිශේදී ඒ 1ම2   පුහුණු ශවලා ආවාට පංකශංේ තමයි අපට ශම් 

පුණප්පාඩු පුණවන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. අවුරුදු තුනර හිඩැංේ 
පිණවීමට සිදුවුණු නිංා තමයි ශම් හිඟ  වැඩි වුශඩල. ශරොශහොමත් 
හිඟ ේ තිසබුයා. ඒ අනුව තමයි මම තීන්දු රශළේම අවුරුදු 6  ඉඳලා 
65  දේවා අ ත් රැඳවන්න. දැන් ඒ ව ශංේ ඉන්න ංමහරුන් 

බැ ශඳනවා. ඒ අ ත් අපි ංහභාිය රණ ගන්නවා. 

 
 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

දකුණු ආසි ානු ණටව්  එේර ගත්තාම අශප් ණට ශංෞඛය 

නිර්යා රවි න් ශබොශහොම ඉදිරිශ න් ඉන්න ණටේ. ඒ තත්ත්ව  
තුළ අශප් ප්රාථමිර ංහ ග්රාමී  ශංෞඛය ේශෂේත්ර  තව ප්රවර්ධන  
රණන්න දා ර ශවන පිරිංේ තමයි පවු්  ශංෞඛය ශංේවා 

නිලධාරිනි . ඇත්තටම ග්රාම නිලධාරි වංම් තුනේ - හතණේ - 
පහේ ංහ ජනතාව විධි ට ංැලකුශවොත් පන්දාහේ - හත්දාහේ 
අතණ ප්රමාය ේ ශම් එර නිලධාරිනි ේ ආවණය  රණනවා. 

ඉතිසන් ශම් බඳවා ගැනීම් වැඩි රණ ගන්න භාඩලඩාගාණ  ංහ ඒ 
අදාළ ආ තනවල අනුමැතිස  ලබාශගන වඩාත් වැඩි පිරිංරට 
ශංේව  ංලංන  ාන්ත්රය රට  න්න අමාතයාස  ට වැඩ 
පිළිශවළේ තිසශබනවාද?  

 
 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මුද්  ංම්බන්ධශ න් ශනොශවයි ප්ර කන  තිසශබන්ශන්. පුහුණු 
කිරීශම් පහසුරම් ශනොමැතිසරමයි තිසශබන ප්ර කන . හැම තැනරම 
ඔවුන් පුහුය රණන්න බැහැ. පුහුණු කිරීශම් පාං් වල තිසශබන 

ඉඩරඩ අනුව තමයිම රඩලඩා ම් ශදරේ ව ශ න් අපි වංණරට 
1ම2   ශදශනේ පුහුණු රණන්ශන්.  

 
 

 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර කන  ශම යි.  

ශම් ේශෂේත්ර  ගත්තාමම ංමහණ ශවලාවට පළාත් ංභා තුළ 
බණපතළ ගැටුව තිසශබනවා. ඒ නිංා සි ුවම පළාත් ංභාවල  අදාළ 

ශ් රම්වරු ංහ ඇමතිසවරු එේර එරතුශවලා ශම් රටයුතු 
ංම්බන්ධීරණය  රණන්න අමාතයාස  ට පුළුවන්ද? 
උදාහණය ේ විධි ට කිදශවොත් ගරු ඇමතිසතුමනිම පළමුවැනි 

ශශ්රේණිශේ පවු්  ශංෞඛය ශංේවා නිලධාරින්ශේ හිඟ වැටුප් ලබා දීම 
සිද්ධ ශවන්ශන් නැහැ. දකුණු පළාශත් මහ ශණෝහ් වලට පරිපාලන 
පවු්  ශංෞඛය ශංේවා නිලධාරින් අනුයුේත කිරීම සිද්ධ ශවන්ශන් 
නැහැ. දකුණු පළාතට විශ ේෂ ශශ්රේණිශේ තනතුරු හතණේ 

රළමනාරණය ශංේවා ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් අනුමත රණලා 
තිසබුයත්ම දකුණු පළාත් ශංෞඛය අමාතයාස   ඒ තනතුරු ංසඛයාව 

ංම්පූර්ය කිරීම සිද්ධ රණන්ශන් නැහැ. ශර්ඛී  අමාතයාස ශේ 

ක්රි ාවි   එේර බලන ශරොට පළාත් ංභා මට්ටමින් ශමන්න ශම් 
වාශේ විෂමතා තිසශබනවා. ඒ ශවනුශවන්  ම්කිසි මැදිහත් වීමේ 
රණන්න පුළුවන්රමේ තිසශබනවාද? 

 

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දැනට අපි මාං තුනරට වණේ සි ුවම පළාත් ංභා අමාතයවරුම 
පළාත් ංභාවල ඒ ශ් රම්වරුම පළාත් ශංෞඛය අධයේෂවරු ංහ 
ප්රාශද්ශීල  ශංෞඛය ශංේවා අධයේෂවරු ශගන්වලාම ඒ ශගෝ ලන් 

එේර දීර්ඝ ශදලාවේ ංාරච්ඡා රණනවා. ඒ ංාරච්ඡාවි න් පසුව 
දැන් අපි සි ුවශදනා එරඟතාවරට ඇවි් ලා තිසශබනවාම ශම් 
සි ුවම රටයුතු එර තැනකින්ම එර විධි රට සිදු රණන්න. ඔවුන් 
ශර්ඛී  අමාතයාස ශ න් බඳවාශගන පළාත් ංභාවලට වුයත් ලබා 

ශදන්න එරඟතාව පළ රණලා තිසශබනවා. පළාත් ංභාවල ශංේව  
රණන අ  ශර්ඛී  අමාතයාස    ටතට  න්නත්ම ශර්ඛී  
අමාතයාස    ටශත් ශංේව  රණන අ  පළාත් ංභාවලට  න්නත් 

-වවදයවරුන්ට ශදනවා වාශේ - ඉඩ ලැශබන පරිදි  රටයුතු 
රණනවා. ඒ නිංා එවැනි විෂමතාවේ ඉදිරි ට හට ගන්ශන් නැහැ. 
අපි සි ුවම ශදනා එේර රථා රණලායි ඒ රටයුතු රණන්ශන්.  

 

 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පුහුණු පාං්  ඇතිස කිරීම රණන්ශන් ශරොශහොමද? 

 
 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒම සි ුවම රටයුතු ශර්ඛී  අමාතයාස  ත් එේර බද්ධශවලා 

තමයි  රණන්ශන්. 
 

 ු බුද්ධික පතිරආ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔබතුමන්ලා ශම් අ  ශවනුශවන් අුවතිසන්  තව පුහුණු පාං්  

ඇතිස රණන්න බලාශපොශණොත්තු වනවාද? 
 

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ ංම්බන්ධශ න් ශංො ා බලන්න ඕනෑ. ශමොරදම වැඩිපුණ 

පුහුණු පාං්  ආණම්භ රණන්න අව ය ශවන්ශන් නැහැ. අවුරුදු 
තුනර බඳවා ගැනීශම් ප්රමාදශේ ප්ර කන ේ තමයි ශමතැන 
තිසශබන්ශන්. අපි දැන් 1ම2   ගයශන් පුහුණු වීම් රණනවා. ඒ අ   
පුහුණු රණලා පිටත් රළාමම  තව අවුරුදු ශදරේ විතණ  නශරොට 

ශම්  හිඟ  නැතිස ශවලා  ාවි. 

 

රජගේ නිලධාාරින්ගේ නිල නිවාස  විස්තර 
அரச அதிகொொிகளுக்கொன உத்தினயொகபூர்ெ 

ெிடுதிகள் : ெிபரம் 
OFFICIAL RESIDENCES OF GOVERNMENT SERVANTS : 

DETAILS 
674/’16 

10.  ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ණාජය පරිපාලන හා රළමනාරණය අමාතයතුමාශගන් ඇූ  

ප්ර කන   - (1 : 

(අ  (i) අමාතයාස  ශ් රම්වරුන්ම ශදපාර්තශම්න්තු 
ප්රධානීන් හා ණාජය ංසංකථා ංහ ංමාගම්වල 

1967 1968 

[ගරු (වවදය  ණාජිත ශංේනාණත්න මහතා] 
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ංභාපතිසවරුන් ංඳහා ශරොළඹ දිංකත්රිේර  තුළ 
පිහිටා ඇතිස නිල නිවාං ංසඛයාව ශරොපමයද; 

 (ii) එේ එේ ආ තන ට අ ත් නිල නිවාං ශවන් 
ශවන් ව ශ න් රවශර්ද; 

 (iii) ශමම නිල නිවාං දැනට භාවිත රණන 
පුද්ගල න්ශේ නාම ශ් ඛන ේ ඉදිරිපත් 
රණන්ශන්ද; 

 (iv) ශමම නිල නිවාං  ශවන් කිරීම ංඳහා අනුගමන  
රණන ශණගුලාසි ංඳහන් චක්රශ් ඛ ේ ශහෝ 
ශ් ඛන ේ තිසශබ්ද; 

 (v) එශංේ නම්ම එ  ංභාගත රණන්ශන්ද; 

 (vi) ශණගුලාසි ශ් ඛන ේ ශනොමැතිස නම්ම නිවාං ශවන් 
රණනු ලබන පටිපාටි  රවශර්ද; 

 (vii) නිවාං ශවන් රණනු ලබන ශණගුලාසි ශහෝ 
පටිපාටි ට අනුව සුදුසුරම් ංපුණා ශනොමැතිසව 
නිවාංවල  රැඳී සිටින්නන් ංසඛයාව ශරොපමයද; 

  න්න එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ආ  ශනො එශංේ නම්ම ඒ මන්ද? 
 

தபொது நிர்ெொக ைற்றும் முகொமைத்துெ அமைச்சமரக் 

னகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) அமைச்சுக்களின் தசயலொளர்கள், திமைக்களத் 

தமலெர்கள் ைற்றும் அரச கூட்டுத்தொபனங்கள் 

ைற்றும் கம்பனிகளின் தமலெர்கள் 

ஆகினயொருக்கொக தகொழும்பு ைொெட்டத்தில் 

அமைந்துள்ள உத்தினயொகபூர்ெ ெிடுதிகளின் 

எண்ைிக்மக எவ்ெளவு; 

 (ii) ஒவ்தெொரு நிறுெனத்துக்கும் தசொந்தைொன  

உத்தினயொகபூர்ெ ெிடுதிகள் தெவ்னெறொக 

யொமெ; 

 (iii) இவ்வுத்தினயொகபூர்ெ ெிடுதிகமள தற்னபொது 

உபனயொகிக்கும் ஆட்களின் தபயர்ப்பட்டியமல 

சைர்ப்பிப்பொரொ; 

 (iv) இவ்வுத்தினயொகபூர்ெ ெிடுதிகமள 

ஒதுக்குெதற்கொக  கமடப்பிடிக்கப்படும் 

ஒழுங்குெிதிகள் அடங்கிய சுற்று நிருபனைொ 

ஆெைனைொ கொைப்படுகின்றதொ; 

 (v) ஆதைனில் அமத சமபயில் சைர்ப்பிப்பொரொ; 

 (vi) ஒழுங்குெிதிகளடங்கிய ஆெைம் ஏதுைின்னறல், 

இவ்ெிடுதிகள் ஒதுக்கப்படும் நமடமுமற யொது; 

 (vii) ெிடுதிகள் ஒதுக்கப்படும் ஒழுங்குெிதிகள் அல்லது 

நமடமுமறயின்படி தமகமைதபறொது 

ெிடுதிகளில் தங்கியிருப்னபொொின் எண்ைிக்மக 

எவ்ெளவு; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்னறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Public Administration and 
Management: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) of the number of official residences located 
in the Colombo District for the Secretaries 
of Ministries, the Heads of Departments and 

the Chairmen of Government Corporations 
and Companies;  

 (ii) the number of official residences belonging 
to each institution; 

 (iii) whether he will submit a list of names of 
persons who currently occupy these 
residences;  

 (iv) whether there is a circular or a document 
setting out regulations to be adopted in the 
allocation of these official residences;  

 (v) if so, whether that can be tabled;  

 (vi) if there is no such circular regarding 
regulations, the procedure for allocating 
these residences; and 

 (vii) the number of persons occupying the said 
residences who have not met the eligibility 
criteria as per the regulations or the 
procedure for the allocation of residences?  

(b) If not why?    
 

 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා (රාජය 
පරිපාලන හා කනෙනාකරආ අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர - தபொது 

நிர்ெொக ைற்றும் முகொமைத்துெ அமைச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු රථානා රතුමනිම එම ප්ර කන ට පිළිතුණ ශමශංේයි. 

(අ  (i) ණාජය පරිපාලන හා රළමනාරණය 
අමාතයාස  ට අ ත් මුළු නිවාං අතුරින් නිවාං 
16ේ එම තනතුරු ංඳහා ශවන් රණ ඇත. 

   බසගලා නිවාං - 06 

   ශලොරිංක පටුමඟ නිවාං - 04 

   ංමුළු නිවාං - 06 

 (ii) ඇමුණුම  1 මඟින් දැේශද.  

 (iii) ඔද. ඇමුණුම  2 මඟින් දැේශද.  

 (iv) ඔද. 

 (v) ඔද. ඇමුණුම  3 මඟින් දැේශද. ඇමුණුම් සි ් ල  

සභා ත* රණමි. 

 (vi) අදාළ ශනොශද. 

 (vii) අදාළ ශනොශද. 

(ආ  අදාළ ශනොශද. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විජිත ශහේණත් මන්ත්රීතුමනිම පළමුවන අතුරු ප්ර කන  
අහන්න. 

 

 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිසතුමනිම මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර කන  ශම යි. 

ඔබතුමා ංඳහන් රළ විධි ට එම නිවාංවල නිල රාල  අවුරුදු 

1969 1970 

————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ි ශම්න්තුව 

පහයි. ඒ අවුරුදු පහ ඉේම වූ ංමහණ විනි කච රාණවරු පවා අවුරුදු 
පහශළොවම විංකං තවමත් ඒ නිවාංවල රැඳී ඉන්නවා. ඒ නිංා වි ාල 
ප්රමාය ේ රනිෂකඨ පරිපාලන නිලධාරින්ට ඒ ඉඩ පහසුරම් 

ලැිමලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා ගන්නා ක්රි ාමාර්ග ශමොනවාද?  

 
 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
දැනටමත් ඒ ංම්බන්ධශ න් අපි නීතිසම  ක්රි ාමාර්ග අණ ශගන 

තිසශබනවා. ඒ අ ට දන්වා තිසශබනවා. අධිරණය ට දන්වලා ඒ 

නිවාං පවණා ගන්න රටයුතු රණනවා.  

 

 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු රථානා රතුමනිම මාශේ ශදවන අතුරු ප්ර කන  ශම යි. 

අධිරණය ක්රි ාමාර්ග ේ ගන්නා විට තවත් අවුරුදු පහේ-හ ේ 

ගත ශවනවා ශන්ද?  

 

 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැම අපි ඉතා ඉේමනින් අව ය ක්රි ාමාර්ග ගන්නවා. මම 

හිතන්ශන් ණජශේ නිලධාරින් පමයේ ශනොශවයිම ංමහණ හිටපු 
මැතිස ඇමතිසවරුන් ංම්බන්ධශ නුත් අපි ඒ ක්රි ාමාර්ග ගන්නවා.  

 
 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ නිවාං ලබා ශදන ක්රමශදද  ශමොරේද? ගරු ඇමතිසතුමනිම 

ක්රමශදද  තමයි පැහැදිි  නැත්ශත්. ඒ නිංා තමයි ණාජය පරිපාලන 
නිලධාරින් වි ාල අපහසුතාවරට පත් ශවලා තිසශබන්ශන්. ඒ 

නිවාං ේ හිංක වන බව දැන ගන්න එරත් ශලොකු ප්ර කන ේ. ඒවා 
දැන ගන්නා ක්රම ේ;  විනිවිද ශපශනන ක්රම ේ ංහ ශපොශණොත්තු 
ශ් ඛන රට අනුව ලබා ශදන ක්රම ේ දැනට නැහැ.  

 
 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිම ප්රමුඛතා ශ් ඛන ේ තිසශබනවා. විශ ේෂ 

අවංකථාවේ හැරුණු විට ඒ ප්රමුඛතා ශ් ඛන  අනුව තමයි නිවාං 
ශදන්ශන්. විශ ේෂ අවංකථාවලදී ංමහණ  අ ට ලබා ශදන්න සිදු 
ශවනවා. ංාමානයශ න්  අපි ඒ ප්රමුඛතා ශ් ඛන  අනුව තමයි 
ලබා ශදන්ශන්.  

 
 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිසතුමනිම ඔබතුමා නාම ශ් ඛන  කිශ දවා නම් ඒ 

ප්රමුඛතා ශ් ඛන  හරිදම වැණදිද කි ලා හරි ට ශත්රුම් ගන්න 
පුළුවන්.   

 
 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ප්රමුඛතා ශ් ඛන  දැන් මශේ ළඟ නැහැ. ඒර පසුව ඉදිරිපත් 

රණන්නම්.  ශම්  ප්ර කනශේ ඒ ගැන අහලා නැහැ.  

 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නිවාං ලබා දීලා තිසශබන අ ශේ නාම ශ් ඛන  දැන් 

තිසශබනවාද? 

 
 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

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

 
 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නම් කී ේ තිසශබනවාද? 

 
 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නම් 16ේ තිසශබනවා. 

 
 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිසතුමනිම ඒර කි වන්න. එතශරොට ශලශහසියි. 

 

 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
Mr. J.J. Rathnasiri, Secretary, Ministry of Public 

Administration and Management; Mr. G.M.W.P. 
Jayathilaka, Secretary, Judicial Service Commission 
Secretariat; Mr. Wijith K. Malalgoda, Chairman, Court of 
Appeal of Sri Lanka; Mr. Karunasena Hettiarachchi, 
Secretary, Ministry of Defence; Mr. J.C. Jayasooriya, 
Attorney-General, Department of Attorney-General, Mr. 
L.A. Tissa Ekanayake, Ombudsman, Parliamentary 
Commissioner For Administration; Mr. D.M.R.B. 
Dissanayake, Secretary, Ministry of Sports; Mr. W.D. 
Somadasa, Director General (Establishment), Ministry of 
Public Administration; Mr. Chandrarathna Pallegama, 
Director General (Civil Security), Civil Security 
Department; Mr. A.P.G. Kithsiri, Secretary, State 
Ministry of Defence; Mr. H.M. Gamini Senevirathne, 
Secretary, Public Service Commission; Mrs. K.P.M.S. 
Gamage, Director General - Combined Service, Ministry 
of Public Administration; Mr. A.E.S.B. Ekanayaka, 
Secretary to the Prime Minister; Mr. H.M.N.C. 
Danasinghe, Commissioner General of Prisons; Mr. 
R.H.S. Samarathunga, Secretary, Ministry of Finance; 
Mrs. Dilrukshi Dias, Director General, Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruption.  

 
 ු විජිත ගහාරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித னஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු රථානා රතුමනිම මශේ තුන්වැනි අතුරු ප්ර කන  ශම යි.  

ගරු ඇමතිසතුමනිම මම නම් ංඳහන් රණන්ශන් නැහැ. දැන් 
ඔබතුමා ංඳහන් රණපු ංමහණ නම් අතණ ශරොළඹ දිංකත්රිේර  

1971 1972 

[ගරු විජිත ශහේණත් මහතා] 
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ආශ්රිතවම නිවාං තිසශබන අ ශේ නම් ප්රමාය කුත්  කි ැවුයා. 

අමාතයාස  ශ් රම්වරුන්ට අමතණව ණාජය පරිපාලනශේ 
අශනකුත් නිලධාරින්ට ශම් නිවාං ලබා ගැනීශම්දී වි ාල 
අසීරුතාවේ ඇතිස ශවලා තිසශබනවා. ණජශේ නිවාං ලබා දීශම්දී 
ජනාධිපතිස ශ් රම් රාර් ාල ට ප්රමුඛතාවේ ලබා ශදන 

ක්රමශදද ේ තිසශබනවාද; ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව  ම් කිසි 
ක්රමශදද ේ අනුගමන  රණනවාද? 

 
 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ජනාධිපතිස ශ් රම් රාර් ාල ට එදා සිට ශවන් රළ නිවාං 

ංසඛයාවේ තිසශබනවා. ඒ නිවාංවල ජනාධිපතිස ආණේෂර ශංේවාශද 

නි ැශලන අ  ඉන්නවා. ශමොරදම ජනාධිපතිසතුමා ඉන්ශන්ත් ශම් 
නිල නිවාං රමයි. ජනාධිපතිස නිල නිවාංශේ ශනොශවයි. ඒ නිංා 
ංමහණ අවංකථාවල ජනාධිපතිස ආණේෂර ශංේවාශද නි ැශළන අ ට 

ඒ නිවාං ටිර අපි ශදනවා. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසර 11-7 6/'16-(1 ම ගරු උද  ප්රභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා. 

 
 ු උදය ප්රභාේ  ම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු රථානා රතුමනිම මම එම ප්ර කන  අහනවා. 
 

 ු නිගරෝෂන් ගපගර්රා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நினரொஷன் தபனரரொ ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු රථානා රතුමනිම අග්රාමාතයතුමා ංහ ජාතිසර ප්රතිසපත්තිස 
හා ආර්ථිර රටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම එම ප්ර කන ට 

පිළිතුණ දීම ංඳහා ංතිස ශදරර රාල ේ ර්  ඉ් ලනවා.  
 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපේ කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසර 16-728/'16-(1 ම ගරු බන්දුල ගුයවර්ධන මහතා. 

 
 ු බන්දුල ගුආවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු රථානා රතුමනිම මම එම ප්ර කන  අහනවා. 

 
 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I ask for two 

weeks’ time to answer that Question.   

 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපේ කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ඉපගලෝ ෙ ප්රාථමික ගසෞඛය සාරක්ෂආ කකකය   
ස්ථීර රජගේ වවදයවරගයකු අනුයුක්ත ගනොකිරීෙ 
இபனலொகை ஆரம்ப சுகொதொரப் னபணுமகப் பிொிவு: 

நிரந்தர அரச ைருத்துெமர நியைிக்கொமை 
PRIMARY HEALTH CARE UNIT OF IPALOGAMA: NON-

ATTACHMENT OF PERMANENT GOVERNMENT MEDICAL 
OFFICER 

 

775/’16 

15. ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ශංෞඛයම ශපෝෂය හා ශද්ශීල  වවදය අමාතයතුමාශගන් ඇූ  
ප්ර කන  - (1  : 

(අ  (i) ත්රිවිධ හමුදාවට අ ත් පවු්  1ම235 ේ පමය ංකථිණව 
පදිසචිව සිටින අනුණාධපුණ  දිංකත්රිේරශේම 
ඉපශලෝගමම ණයජ පුණ ගම්මානශේම ප්රාථමිර 
ශංෞඛය ංසණේෂය ඒරර ට ණජශේ වවදය 
නිලධාරිශ කු  අනුයුේත රණ ශනොමැතිස බවත්; 

 (ii) ණජශේ වවදයවණශ කු ංකථිණ ශලං අනුයුේත රණ 
ශනොමැතිසවීම ශහේතුශවන්ම යුධ හමුදාවම නාවිර 
හමුදාව හා ගුවන් හමුදාවට අ ත් වවදය 
නිලධාරින් වරින් වණ ශමම ඒරරශේ ශංේව  
රණන බවත්; 

 එතුමා දන්ශනහිද? 

(ආ  (i) ශමම ගම්මානශේ ප්රාථමිර ශංෞඛය ංසණේෂය 
ඒරර ට  ංකථීණ ණජශේ  වවදයවණශ කු 
ලබාදීමට රටයුතු රණන්ශන්ද; 

 (ii) ඒ ංඳහා ගතවන රාල  ශරොපමයද; 

  න්න එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ඇ  ශනො එශංේ නම්ම ඒ මන්ද? 

 
சுகொதொரம், னபொசமை ைற்றும் சுனதச ைருத்துெ 

அமைச்சமரக் னகட்ட ெினொ: 

( அ) (i )  முப்பமடகமளச் சொர்ந்த சுைொர் 1235 

குடும்பங்கள் நிரந்தரைொக ெதியும் அநுரொதபுரம் 

ைொெட்டத்தின் இபனலொகை, ரைஜயபுர 

கிரொைத்தின் ஆரம்ப சுகொதொரப் னபணுமகப் 

பிொிவுக்கு அரச ைருத்துெ உத்தினயொகத் 

ததரொருெர் கடமையில் ஈடுபடுத்தப்படெில் 

மலதயன்பமதயும்; 

 ( i i )  அரச ைருத்துெதரொருெர் நிரந்தரைொக கடமையில் 

ஈடுபடுத்தப்படொததொல் தமரப்பமட, கடற்பமட 

ைற்றும் ெிைொனப் பமடமயச் னசர்ந்த ைருத்துெ 

உத்தினயொகத்தர்கள் அவ்ெப்னபொது இப்பிொிெில் 

பைியொற்றுகின்றொர்கள் என்பமதயும்; 

அெர் அறிெொரொ? 

( ஆ) (i )  இக்கிரொைத்தின் ஆரம்ப சுகொதொரப் னபணுமகப் 

பிொிெிற்கு நிரந்தர ைருத்துெ உத்தினயொகத் 

ததரொருெமர நியைிப்பதற்கு நடெடிக்மக 

எடுப்பொரொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  அதற்கு எவ்ெளவு கொலம் எடுக்குதைன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) இன்னறல், ஏன்? 

1973 1974 



පාර්ි ශම්න්තුව 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Is he aware- 

 (i) that a government medical officer has not 
been attached to the Primary Health Care 
Unit of the Ranajayapura village of 
Ipalogama in the District of Anuradhapura 
where approximately 1,235 families 
belonging to the three armed forces 
permanently reside; and 

 (ii) that medical officers belonging to the Army, 
Navy and Air Force periodically serve in 
this unit as a consequence of not attaching a 
Government Medical Officer to this unit 
permanently? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to provide a  
permanent Government Medical Officer to 
the Primary Health Care Unit of this 
village; and 

 (ii) of the time that will be taken for the said 
purpose? 

(c) If not, why? 
 

 
 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු රථානා රතුමනිම මා එම ප්ර කන ට පිළිතුරු ශදනවා.  
 

(අ  (i) අනුයුේත රණ ඇත. 

 (ii) පැන ශනොනඟී. 

(ආ  (i) 2016.07.28 දින සිට වවදය නිලධාරිශ කු පත් 
රණ ඇත. 

 (ii) පැන ශනොනඟී. 

(ඇ  පැන  ශනොනඟී. 
 

 

 ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශබොශහොම ංකතුතිසයි.  

ගරු ඇමතිසතුමනිම ශම් ප්ර කන  ඉදිරිපත් රණලා මාං 6ේ පමය 
වනවා. ූලි  මාංශේ 28වන දා ඉඳලා ණජශේ  වවදය නිලධාරි කු 

අනුයුේත රණ තිසශබනවා. ඒ රටයුත්ත එශහම ශරශණනවා නම් 
ප්ර කන ේ නැහැ. මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර කන  ශම යි. පවු්  
1ම   ේම 1ම2  ේ පමය පදිසචිව සිටින ශමවැනි ගම්මානවල 
ප්රාථමිර ශංෞඛය ංසණේෂය ඒරරවලට වවදයවණ කුත් ඕනෑම ඒ 

වාශේම ිකි ර ශංෞඛය පරීේෂය රණ ගන්න MLT ශරනකුත් 
ඕනෑ. ඔබතුමා දන්නවා ඇතිසම ශම් ගම්මානශේත් MLT ශරශනේ 
නැහැයි කි ලා. ශබොශහෝ තැන්වල MLTsලා නැහැ. ඒ නිංා එවැනි 

ංකථානවලට MLTsලා අනුයුේත රණන්න ආඩලඩුශද තිසශබන වැඩ 
පිළිශවළ ශමොරේද?   

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඉංකශං් ලා බලන්න ඕනෑම ශමම පර් න්ත ඒරරවල 

ණංා නාගාණ පහසුරම් තිසශබනවාද කි ලා. ණංා නාගාණ පහසුරම් 
තිසශබනවා නම් විතණයි අපි MLT ශරශනේ අනුයුේත රණන්ශන්. 
එවැනි හැම තැනරටම MLT ශරශනේ අනුයුේත රණන්ශන් 

නැහැ. ඒ ගැන මා ශංො ා බලන්නම්. ශමොරදම එ  ශවනම විෂ ේ. 
නමුත් මතර තබා ගන්නම ශම් වාශේ ංකථාන 37ේ තිසබුයා  
කි ලා. වවදයවරු නැතිස නිංා ඔේශරොම පර් න්ත ඒරර වහලා 
තිසබුයා. ඒර තමයි පසු ිය  දවංකවල ණජශේ වවදය නිලධාරින්ශේ 

ංසගමශේ තිසබුණු අර්බුද . අපි ශන්වාසිර පත්වීම් ලබා ශදන්ශන් 
අවංාන විභාගශේදී ලබා ගත් merit  ලකුණු ංසඛයාව අනුවයි. 
රාටවත් ඒශේ බලන්න ශද ේ නැහැ. ලකුණු අනුව තමයි 

ශන්වාසිර පත්වීම් ශදන්ශන්. රාට ශහෝ වැරැද්දේ ශවලා 
තිසශබනවා නම් complain රණන්න පුළුවන්. ප කචාත් සීමාශද එර  
රණන්ශන්ත් ඒ විධි ටයි. ඊට පංකශංේ ඔවුන් පත් රණන්ශන් 

ශරොතැනටද කි න එර අමාතයාස ශේ තීන්දුවේ.  පළාත් ශංෞඛය 
අධයේෂවරුන්ශගන්ම ප්රාශද්ශීල  ශංෞඛය අධයේෂවරුන්ශගන්ම 
ශණෝහ්  අධයේෂවරුන්ශගන් අහලා බලලා තමයි අමාතයාස   

රරුණු ගන්ශන්.  නමුත් වවදය නිලධාරින්ශේ ංසගම ත් ශම්රට 
ංම්බන්ධ ශවනවා. ශමවැනි ක්රමශදද රට නිලධාරින් ඉඩ ඇණලා 
තිසශබනවාම අවුරුදු 6-5ර රාල ර ඉඳලා. ශමතැන වුශඩල 

ශමොරේද? මා කිදවාම "මට තිසශබන්ශන් එරයි. රවුරු ශරොශහේටද 
 න්ශන් කි ලා මට වැඩේ නැහැ. ශම් පර් න්ත ඒරර 37ම 
විවෘත රණන්න ඕනෑ"යි කි ලා. ශම් පර් න්ත ඒරර 37 විවෘත 
රණන්න ිය ාම ශමොරේද කිදශද? ශද් පාලන ඇඟිි  ගැසීමේ  

කිදවා. 

ඊට පංකශංේ මාධයවි න් වාශේම විපේෂශේ ංමහණ මන්ත්රීවරු 
ඇතුළු ශනොශ කුත් රට්ටි  කි න්න පටන් ගත්තාම ශම්ර 

ශද් පාලන ඇඟිි  ගැසීමේ කි ලා. එතැන ශද් පාලන ඇඟිි  
ගැසීමේ සිද්ධ වුශඩල නැහැ. මම කිදශදම stations ටිර ඔේශරෝම 
විවෘත රණන්න කි න එරයි. නැත්නම් ඒර මහා අපණාධ ේ. 

තමතමන්ශේ රට්ටි ට පහසුරම් අව ය ංකථානවලට වවදයවරු 
 ැවීම ශනොශවයි ප්රතිසපත්තිස  වි  යුත්ශත්. ප්රතිසපත්තිස  වි  යුත්ශත්ම 
අන්ත දුෂකරණම ංකථානවලට වවදයවරු ංැපයීමයි. ඊට පංකශංේ 

මාධයවි නුයිම හැම ශරනාම ගහන්න පටන් ගත්තා. මම ශමොරටද 
නිරම් ශබොරුවට බැණුම් අහන්ශන් කි ලා මම ර් පනා රළා. 
මශේ ශණෝහලරට වවදයවරු  වන්න ශනොශවයි ශන් මම 
හදන්ශන්. එම ශණෝහ් වි න් වි ාල ංසඛයාවේ තිසබුශඩල 

උතුරුරණශේ. මම ඒ රට්ටි ට රථා රණලා කිදවාම "මට රණන්න 
ශද ේ නැහැම ඔබතුමන්ලා ඕනෑ විධි ේ රණගන්න" කි ලා. 
අන්තිසමට වුශඩල ශමොරේද? ඒ පර් න්ත ඒරර  37 විවෘත වුශඩල 

නැහැ. මම ශපොශණොන්දු වුයාම විවෘත රණනවා කි ලා. නමුත් 
විවෘත රණන්න හැකි වුශඩල නැහැ. ශම්ර තමයි තත්ත්ව . නමුත් 
කිසිම ශද ේ දන්ශන් නැතුවම  පත්තණ ඇතුළු මාධය ශම් හැම 

ප්ර කන ේ ගැනම ආඩලඩු විශණෝධී මනංකින් රථා රළාමම 
අන්තිසමට ඕර තමයි සිද්ධ ශවන්ශන්. ශමවණ මට ශපොශණොන්දු 
ශවලා තිසශබනවාම ඒ පර් න්ත ඒරර  37ම ශරොශහොම හරි 

පුණවනවා කි ලා. ඉතිසන්ම ශම්ර තමයි තත්ත්ව   ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

අමාතයාස   රාල ේම එර එේශරනාශේ බලපෑම්වලට 
නතු රණලා තිසබුණු තැනේ. ඒ නිංා මට  ඔේශරෝම ප්ර කන  මාං 

6න්ම 5න් විංඳන්න බැහැ. ශම් අමාතයාස  ට ඇමතිසවණශ ේ 
හිටි ාම නමුත් ඇමතිසවණ ාට උඩින් ශ් රම්වරු පත් රණශගන  
ඇමතිසවණ ාට විරුද්ධ රටයුතු රණමින්  ණජ ශගදරින් ශංෞඛය 
අමාතයාස   ශමශහ වූවා.  අත ප  බැඳශගනයි අමාතයාස ශේ 

රටයුතු රණන්න සිද්ධ ශවලා තිසබුශඩල.   අපි ඇවි් ලා දැන් ඒවා 
නිදහංක රණන්න හදන ශරොටම ශම් සි ුව ප්ර කන අපට දානවා. දාලාම 

1975 1976 

[ගරු (වවදය) නි න්ද ජ තිසංකං මහතා] 
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"ශද් පාලනීරණය  රණනවා" කි ලා කි නවා. අන්තිසමට සිද්ධ 

වුශඩල ශමොරේද? ශම්ර තමයි සිදු වුශඩල. අධයේෂ ජනණා් වණ ා 
පැහැදිි ව කිදවාම "ඇමතිසවණ ා කිසිම එරරට අතදාලා නැහැ" 
කි ලා. මම කි ලා තිසබුශඩල එරම එරයි. ඒ තමයිම "ශම් stations 
ටිර විවෘත රණලා ශදන්න" කි න එර. ඒර මශේ ඉ් ලීම; 

මන්ත්රීවරුන්ශේ ඉ් ලීම. දැන් තමුන්නාන්ශංේ ඉ් ලනවා වශේමම 
උතුරුරණශේ මන්ත්රීවරුත්  වි ාල පිරිංේ ඇවි් ලා මශගන් ශම් 
ඉ් ලීම රළා.  දුෂකරණ පළාත් නිදහංක වුයාට පංකශංේ ඒ පළාත්වලට 

වවදයවරු එවන්න කි ලා ඉ් ලනවා. ශම්ර තමයි ංකථාන මාරු 
ංම්බන්ධශ න් තිසශබන තත්ත්ව . ශමවණත් මම උත්ංාහ රණනවා. 
 ංමහණ ශවලාවට ශමවණත් මාධය යිම තමුන්නාන්ශංේලාශේ රෑ 

ගැහි් ලයි නිංා ශමොරේ ශවයිද කි ලා මට ශත්ශණන්ශන් නැහැ. 

 

 ු ෙන්ත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 

ශපොදුශද ඔේශරෝම ශනොශවයි. 
 

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නෑම මම ඇඟිි  ගහනවා කි ලා ංමහණ මන්ත්රීවරු පවා ප්රරා  
නිකුත් රළා ශන්. මම ජීවිශත්ට ඇඟිි  ගහන්ශන් නැහැ. මම 

වෘත්තී  ංමිතිස නා ර කු විධි ට අවුරුදු 15ේ රටයුතු රළා. මම 
එදා කිසිම ශද් පාලනඥ කුට ඇඟිි  ගහන්න ඉඩ දුන්ශන් නැහැ. 
ඒ ප්රතිසපත්තිසශේම දැනුත් ඉන්නවා. මම කිසිම ශද් පාලනඥ කුශේ 

ඉ් ලීමට ංකථාන මාරුවේ ලබා ශදන්ශන් නැහැ. ශමොරදම එරම 
වවදයවණශ ේවත් ූඑඑන්පී ටත් නැහැම ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂ ටත් නැහැ කි ලා මම දන්නවා. එරම රට්ටි  තමයි 

ශද් පාලනඥ න් පසුපං   න්ශන්. 

 

 ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු රථානා රතුමනිම මශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර කන  ශම යි. 
මම ප්ර කන  පටන් ගත්ශත් MLTsලා  ංම්බන්ධශ න්. 

 

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔබතුමාත් වවදයවණශ ේ ව ශ න්ම ශම් වවදය ශංේව   ම් 

කිසි තැනරට ශගශනන්න උදවු රණන්න. 
 

 ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශහොඳයිම ශහොඳයි. 
 

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අශප් මතිසමතාන්තණ ශවනංක ශවන්න පුළුවන්. නමුත් වවදය 

ශංේව  ගුයාත්මර තත්ත්ව රට පත් රණන්න  මට වශේම ංමාන  
අයිතිස ේ ඔබතුමාටත් තිසශබනවා. 

 

 ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශම් ප්ර කන  මතු රණන්ශනත් ඒරයි. මම ඔබතුමාට කි න්නට 

රැමැතිසයිම ඇත්තටම ප්රාථමිර ශංෞඛය ඒරරවල පමයේ 
ශනොශවයිම ිකි ර ශණෝහ් වලත් -පරීේෂය රණන්නට පුළුවන් 

තැන්වලත්-  MLTsලාශේ බණපතළ හිඟ ේ තිසශබන බව. ඔබතුමා 

ඒ ගැන දන්නවා.  

ඔබතුමාම GMOA එර ංහ ආඩලඩුව අතණ තිසශබන ප්ර කන  
මතු රළ නිංාම මම අහන්නට රැමැතිස රාණය ේ තිසශබනවා. ශම් 
ආඩලඩුවට වි ාල ජන වණමේ ලැශබන විට ඒ ංඳහා ජාතිසර ඖෂධ 

නි ාමන අධිරාරි  පිහිටුවීම ංහ ඖෂධවල මිල අඩු කිරීමත් 
බලපෑවා. දැන් එතැන බණපතළ ගැටුමේ මතු ශවලා තිසශබනවා. 
ජාතිසර ඖෂධ නි ාමන අධිරාරිශේ ංභාපතිසවණ ා ඉ් ලා අංක 

වුයා. අපි පාර්ි ශම්න්තුශදදී ඒ ංම්බන්ධව ප්ර කන රළා. නමුත් 
ඔබතුමා දන්නවාම ඖෂධවල මිල ජනතාවට දැශනන මට්ටමකින් 
අඩු ශවලා නැතිස බව. ඕනෑම ඖෂධ ර මිල ශම් වන විට සි  ට 

3 කින් 6 කින් වැඩි ශවලා තිසශබනවා. පනත් ශරටුම්පතේ ංම්මත 
රණලා අධිරාරි ේ පිහිටුවලා අවුරුද්දරට වැඩි රාල ේ ගත  
ශවලා තිසබුයත් ඇයි ශම් ඖෂධ මිල පාලන  රණ ගන්නට බැරි? 

 
 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශහොඳ ප්ර කන ේම ගරු මන්ත්රීතුමා. ඔතැනින්ම තමයි අර්බුද  
ආණම්භ වුශඩල. ජාතිසර ඖෂධ නි ාමන අධිරාරි  පනත මඟින් 
ශපොදු ජනතාව බලාශපොශණොත්තු වන එරම රාණය  ඖෂධ මිල 
අඩු ශවනවාදම නැද්ද කි න එරයි. ඒර තමයි ිකි ර ව ශ න්ම 
මහාචාර්  ශංේනර ිමිමශ්  මහත්ම ා බලාශපොශණොත්තු වුශඩලත්. 
ගුයාත්මර ඖෂධ ංාධාණය මිලරට ජනතාවට ලබාදීමයි එතුමා 
බලාශපොශණොත්තු වුශඩල. ඖෂධ මිල අඩු රණන්නට පුළුවන්. මම ඒ 
ංඳහා මුි න්ම වුහ ූ ත්ර ේ දුන්නා. ඒරට එරඟ ශවලා ිය ා. 
නමුත් දැන් ඒශගෝ ල ශවනම එරේ පටන් අණශගනම ඖෂධශ න් 
ඖෂධ ට මිල නි ම රණන ක්රම ේ. මම ඇහුවාම අශප් Flying 

Squad  එර ශහෝ Food and Drug Inspector ශරශනේ ශම් ඖෂධ 
වර්ග හාණ දහංම ඔළුශද තිස ාශගන ශහෝ ශරොළ ර ි  ාශගන 
ියහින් check රණන්ශන් ශරොශහොමද කි ලා. ඒ ංඳහා ක්රමශදද ේ 
තිසිම  යුතුයි. අන්තිසමට වවදය පාි ත අශබ්ශරෝන් මැතිසතුමා ශම්ර 
පිළිගත්තා. එතුමා ශබොශහොම ප්රාශ ෝියර ශරශනේ. මම එතුමාව 
තමයි මිල රමිටුශද ංභාපතිස ශලං පත් රණලා තිසබුශඩල. එතුමා  
පිළිශගන උපරිම  සි  ට 85ේ රණන්නට එරඟ වුයා. මම 
හිටිශේ සි  ට 75 දේවා අඩු රණන්නට ඕනෑ කි න තැන. ඖෂධ 
ංමාගම්වලම Sri Lanka Chamber of the Pharmaceutical 
Industry එර හිටිශේ ඊට වඩා වැඩි ගයනර. අපට ශම් මිල එර 
ගයනරට ශගනැ් ලා  ශරොතැනින් ශහෝ ශම්ර පටන් ගන්නට 
ඕනෑ වුයා. ශමතැනදී තමයි අර්බුද  ඇතිස වුශඩල. ශමොරදම ඒ හිටපු 
රට්ටි  එරඟ වුණු පරිදි මිල අඩු රශළේ නැහැ. දැන් ඒශරන් වුශඩල 
ශමොරේද?  පසු ිය  දවංකවල මට බැන්නා.  

තමුන්නාන්ශංේලාශේ පේෂශේ පත්තණශේත් එර එර ඒවා 
ි  වනවා. ඒශේ ශමොනවාද කි න්ශන්? ශම් ඖෂධ මාෆි ාව 
රඩන්න හදපු නිංා ජාතිසර ඖෂධ නි ාමන අධිරාරිශේ 
ංභාපතිසතුමා අයින් රළාුව. දැන් අද ඖෂධ මාෆි ාව රැශඩනවා. 
පිළිරා ශණෝග  ංඳහා ශගන්වන ශබශහත රුපි ්  28 ම   යි. බහු 
ජාතිසර ංමාගමකින් ශම්ර ශේන්ශන්. ශම් මාෆි ාව රැඩීම ංඳහා 
මම රුසි න් ඖෂධ ේ ශගනාවා. ශමොරදම මහාචාර්  ශංේනර 
ිමිමශ්  එදා කිදශද ඖෂධවල මිල අඩු රණන්න නම් ංමාජවාදී 
ණටවි න් ඖෂධ ශේන්න කි ලා. අද ඒ ණටවල ංමාජවාද  නැතිස 
වුයත් ඒ ඖෂධ ශහොඳ ප්රමිතිස රට ශහෝ ංාධාණය මිලරට 
තිසශබනවා. අපි රුසි ාශවන් ඒ ඖෂධ  ශගනාවාමම -දැන් දවංක 

තුනරට ඉංකශං් ලා ශටන්ඩර් එර තිසබුයා- අපි ශම් ඖෂධ  
තණග ට දැම්ම නිංා ශමොරේද වුශඩල? ඒ ඖෂධශේ මිල ඒ අ  
රුපි ්  28 ම    සිට රුපි ්  165ම    දේවා අඩු රළා. නමුත් 
ශදශවනි ශරනා ඉදිරිපත් රණන මිල රුපි ්  166ම   යි. ඒ 
කි න්ශන්ම මිල බාශගටම අඩු වුයා. ශමන්න ශම්ර තමයි ඖෂධ 

1977 1978 



පාර්ි ශම්න්තුව 

මාෆි ාව රඩනවා කි න්ශන්. ශබොරුවට රයිවාරු ගහලා picket 
රණමින් boards ඇ් ුවවාටම articles ි දවාට මාෆි ාවේ 
රැශඩන්ශන් නැහැ. අවුරුදු හතළිංක ගයනේ ශමශහම තිසබුශඩල 
නැහැ ශන්. ඕංකශේි  ාශද ඉඳලා ශගනා එර එන්නතට රුපි ්  
28 ම   යි. ගරු නි න්ද ජ තිසංකං මන්ත්රීතුමනිම පිළිරාවට ශදන 
ඖෂධ ශමොනවාද කි ා ඔබතුමා දන්නවා ශන්.  

තව ශබශහතේ ආවාම එර ශබශහත් ශපත්ත ශඩොලර් 3 යි. 
ශදවැනි එේශරනාව අප ඉදිරිපත් රළා.  ශම්රට මාෆි ාව 
කි න්ශන් ශමොරදම එර ඖෂධ ට එර ංමාගමයි. ඒ අ  කි න 
ගයනට අප ගන්නවා. ඕර තමයි තත්ත්ව . අප ශදවැනි 

එේශරනාව ඉදිරිපත් රළා.  ශඩොලර් 3 ට quote රණපු එේශරනා 
දැන් ශම් ංැශර් කී ද දැම්ශම්? ඒ ශබශහතටම දැම්ශම් ශඩොලර් 3යි. 
ශඩොලර් 3යි කි න්ශන්ම ඒරත් ලාභ ේ ඇතිසව ශන්. ශම්ර තමයි 

මාෆි ාව. ශම්වා අප රැඩුවා. එකින් එර රඩනවා.  ශටන්ඩර් 
එරේ තිසබුයාම එර ංමාගමේ ශම් ඖෂධ ට මිි  න යි ගයනේ 
ගන්න.   

ශදවැනි එර මිි  න ශදරයිම ඊළඟ එර මිි  න තුනයි. 
හතණවැනි ංමාගම මිි  න හැත්තෑඑරහමාණේ දමනවා. ඇයි? 
ඒරට විතණයි ි  ා පදිසචි . මම පුළුවන්තණම් කිදවා ි  ා පදිසචි 

ශවන්න කි ා. නමුත්ම ි  ා පදිසචි වන්ශන් නැහැ එර එර ශද්ව්  
රථා රණනවා. මම  ශටන්ඩර් එර නැවැත්තුවා. නවත්වලා MoU 
එර  ටශත් බසේලාශද් ශ න් එම ඖෂධ  ශගනාවා. ඒශරන් මම 
මිි  න 118ේ ඉතුරු රණ ගත්තා. ශම් ශබශහත ශේන්න විතණේ 

 ශටන්ඩර් එරට රුපි ්  මිි  න 1ම2  ේ දමලා තිසශබනවාම ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. නමුත් ශම් ංැශර් වැ  වන්ශන් රුපි ්  මිි  න 
6  යි. ඇයි? ශම් මුදල හරි ට භාග රට අඩු ශවලා තිසශබනවා. 

දැන් ශම්වා රණන ශරොට  කිසිම ශද ේ දන්ශන් නැතිසවම 
ප්රාශ ෝියරත්ව ේ නැතිසව ඔශහේ ක්රි ා රණනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනිම 
ඔබතුමාත් වවදයවණශ ේ නිංා ඔබතුමාට ශත්ශණනවා ශන්ම 

ශම්ර ශරොශහොමද රණන්ශන් කි ා.  

අශනේ රාණය  ශම්රයි. තව ංතිස කින් ශදරකින් අප ඖෂධ 
මිල අඩු රණනවා. ඒ වැඩ පිළිශවළ ආණම්භ රණලා දැන් ක්රි ාත්මර 

ශවනවා.  අශප් Consumer Affairs Authority එර ංමඟත් 
ංාරච්ඡා රණශගන අප රණන්ශන් ශවන ශමොරේවත් ශනොශවයිම 
ශම් අ ට ශහොණරම් රණන්ශන් නැතිසව ශම් ශද්ව්  රණන්නයි අප 

කි න්ශන්. CIF එරත් අප freeze රණනවා. ඒ තිසබුණු CIF  එර 
ඇශණන්න ඒ අ ට වැඩි CIF දමන්න බැහැ. මීට පසුව CIF වැඩි 
රණනවා නම් ඒ අ  ශපන්වන්න ඕනෑම  ඒ ණශට් බඩු මිල වැඩි වීශම් 
ශමන්න ශමශහම ප්රවයතාවේ තිසශබනවා කි ා. එශහම නැත්නම් 

CIF දමන්න බැහැ. තව ශනොශබෝ දිනකින් ලාභ  එරතු රණලා 
ඉතාම අඩු මිලරට ශම් ණශට් අහිසංර ජනතාවට මුළු ඖෂධ 
ප්රමාය ම ශදන්න ලැහැංකතිස රණනවා.   

 

 ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු රථානා රතුමනිම මශේ තුන්වැනි අතුරු ප්ර කන  ශම යි.  

ගරු ඇමතිසතුමනිම ඖෂධ කීප ේ ංම්බන්ධශ න් මිල පාලන  
කිරීම ංඳහා ගත්ත ප්ර ත්න  ගැන ඔබතුමා ංඳහන් රළ එර 

ශහොඳයි. නමුත්ම මීට රි න් ඔ  සි ුව ජාවාණම් සිද්ධ වුශඩල 
ශංෞඛය අමාතයාස ශේ ංැපයුම් අස  ත් ංම්බන්ධ රණශගනයි. 
දැන්  ම් ඖෂධ ප්රමාය ර මිල අඩු රණලා ණජ ට  ම් ශද ේ 
ඉතුරු රණ දුන්නාටම මීට රි න් ණජශේ මුද් ම ජනතාවශේ මුද්  

තමයි ශම් වසචාවටම දූෂය ට ලේ ශවලා තිසශබන්ශන්. ඒ අ ට 

විරුද්ධව අමාතයාස  මට්ටමින් අණශගන තිසශබන ක්රි ා මාර්ග  

ශමොරේද?   

 

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිම පසු ිය  ඒවා ශංවීශම් ක්රමශදද ේ ශමොකුත් 

නැහැම ඒවා සිදු ශවලා ඉවණයි.  දැනට අප ශම් ක්රමශදද   ටශත් 
ශම් ශද්ව්  නවත්වලා තිසශබනවා. හැම තැනරදීම විශ ේෂශ න්ම 
ණාජය ඖෂධ ංසංකථාශද අුවත් පාලනාධිරාරි  ශම් පිළිබඳව ඉතාම 

අවශබෝධශ න් වැඩ රණලා ඒශරදි අව ය නිශ ෝග මශගන් ලබා 
ගනිමින් ශම් තිසශබන ශං් ලම නවත්වලා තිසශබනවා. ශම්රට 
විතණේ ශනොශවයිම උපරණය ශගන්වීශම්දීත් වි ාල වසචා සිදුශවලා 

තිසශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනිම තමුන්නාන්ශංේ දන්නවාම පිළිරා 
ශණෝගීන් ංඳහා අව ය linear accelerators  ංම්බන්ධව. ඒවා 
ශගන්වීමදී වසචා සිදු රණ තිසශබනවා.  මට එශහන් රථා රණලා 

කිදවා  "ශම් ශටන්ඩර් එශරන් ශඩොලර් මිි  න 6ේ අඩු 
රණන්නම්ම ශම්වා තමයි අප දුන්න ශරොමිංක මුද් " කි ා. 
ඔවුන්ශගන් ශරොමිංක මුද්  ගත්ත විශ ේෂඥ වවදයවරුන්ශේ නම් 
කි න ශරොට මට පුදුම හිතුයා. Project Managerශේ නමත් 

කිදවා. ඒ Project Managerව මම අයින් රළා. ඒ අ ම තමයි 
පුවත් පත්වලට කි න්ශන්ම "ශම්වා පුංක රනවා" කි ා. ඒ අ ට පුංක 
රන එර අමාරුයි. ශමොරදම එර මැෂින් එරට  ශඩොලර් 75ම    

ශගවා තිසශබනවා. ශම්වා එකින් එර අණශගන අප මර්දන  
රණන්න ඕනෑ.  

 
 ු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම ඒ වාශේ ශදව්  තව ශහළිදණවු රණන්න 

ඕනෑ. 
 

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔදම නම් ගම් නැතිසව ශහළිදණවු රණනවා.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ංකතුතිසයිම ගරු ඇමතිසතුමනි. 

ශදවැනි වට . ප්ර කන අසර 3-66 /'16-(1 ම ගරු හිරුනිරා 
ශප්රේමචන්ද්ර මහත්මි . 

 
 ු ොවව ගසෝ. ගසානාධිරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைொமெ.  னசொ.  னசனொதிரொஜொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, on behalf of the Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra, I ask that Question.  
 
 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Mr. Speaker, on behalf of the Minister of Education, I 
ask for two weeks’ time to answer that Question.   

 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපේ කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமள யிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසර 6-718/'16-(1 ම ගරු ඉෂාේ ණහුමාන් මහතා. 

 

 ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු රථානා රතුමනිම ගරු ඉෂාේ ණහුමාන් මන්ත්රීතුමා 

ශවනුශවන් මා එම ප්ර කන  අහනවා. 

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Mr. Speaker, on behalf of the Minister of Education, I 
ask for two weeks’ time to answer that Question.   

 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපේ කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසර 7-722/'16-(1 ම ගරු ීද. ණසජිත් ද ශංොයිංා මහතා. 

 
 ු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. ெிைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු රථානා රතුමනිම ගරු ීද. ණසජිත් ද ශංොයිංා මන්ත්රීතුමා 
ශවනුශවන් මා එම ප්ර කන  අහනවා.  

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Mr. Speaker, on behalf of the Minister of Agriculture, 
I ask for two weeks’ time to answer that Question. 

 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපේ කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
අනුරාධාපුර දිස්ත්රික්කගේ පාය ය ජල ප්රශ්්නය   

විසඳුම් 
அனுரொதபுர ைொெட்ட குடிநீர்ப் பிரச்சிமன : தீர்வு 

DRINKING WATER PROBLEM IN ANURADHAPURA DISTRICT: 

SOLUTIONS  

719/’16 

 

12.   ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා ( ු ඉෂාක් 
රහුොන් ෙහතා ගවනුව ) 

       (ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க - ைொண்புைிகு 

இஷொக் ரஹுைொன் சொர்பொக) 

       (The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the 
Hon. Ishak Rahuman) 

නගණ ංැලසුම් හා ජල ංම්පාදන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  
ප්ර කන  - (1 :  

(අ  (i) අනුණාධපුණ දිංකත්රිේරශේ වි ාල ගැටුවවේව 
පවතිසන පානී  ජල ප්ර කන  විංඳීම ංඳහා ණජ  

මහා පරිමාය පානී  ජල වයාපෘතිස ක්රි ාත්මර 
රළද ඒවායින් ප්රමායවත් ප්රශ ෝජන ේ 
 ශනොලැබුණු බවත්; 

 (ii) ශමම දිංකත්රිේරශේ 25ම   රට අධිර පිරිංේ 
වකුගඩු ශණෝගශ න් ශප ශළන අතණ ඒ අතරින් 
11ම   ර පිරිංේ මාණාන්තිසර තත්ත්වශ න් 
තමන්ශේ ජීවිත  ශගවන බවත්; 

 (iii) පානී  ජල ට රැඩ්මි ම් වැනි ණංා නිර ද්රවය මිශ්ර 
වීම ශහේතුශවන් ශමවැනි  ශණෝග තත්ත්ව න් 
ඇතිසවන බවත්; 

 (iv) වකුගඩු ශණෝග  වැළැේවීශම් අණමුණින් ශම් 
වනවිට ංවිරණ ඇතිස  ජල  පිරිසිදු රණන  න්ත්ර 
ප්රමායවත් ශනොවන බවත්; 

  එතුමා දන්ශනහිද? 

(ආ  (i) පානී  ජල ප්ර කන   පවතිසන ප්රශද් වලට පානී  
ජල  ලබාදීමට නව වැඩංටහන් ආණම්භ 
රණන්ශන්ද; 

 (ii) එශංේ නම්ම එම දින  රවශර්ද;  

 (iii)  ශණෝගීන් බහුල ව ශ න් ජීවත්වන ප්රශද් වලට 
ජල  පිරිසිදු රණන  න්ත්ර ලබාශදන දින  
රවශර්ද; 

  න්න එතුමා ශමම ංභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ඇ  ශනොඑශංේ නම්ම ඒ මන්ද?  
 

நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர் ெழங்கல் அமைச்சமரக் 

னகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) அனுரொதபுரம் ைொெட்டத்தில் தபரும் பிரச்சிமன 

யொக கொைப்படுகின்ற குடிநீர்ப் பிரச்சிமனமயத் 

தீர்ப்பதற்கு  அரசொங்கம் பொொிய அளெிலொன நீர் 

ெழங்கும் திட்டங்கமளச் தசயற்படுத்திய னபொதி 

லும் அெற்றினொல் னபொதியளவு பயன் 

கிமடக்கெில்மல என்பமதயும்; 

 (ii) இம்ைொெட்டத்தில் 25,000 க்கும் னைற்பட்டெர்கள் 

சிறுநீரக னநொயினொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 

என்பதுடன் இெர்களில் 11,000 னபர் ைரைத்மத 

அண்ைிய நிமலயில் தைது ெொழ்க்மகமயக் 

கழித்து ெருகின்றனர் என்பமதயும்; 

 (iii) குடிநீொில் கட்ைியம் னபொன்ற இரசொயனப் 

தபொருட்கள் கலந்துள்ளமையொல் இவ்ெொறொன 

னநொய் நிமலமைகள் ஏற்படுகின்றன என்ப 

மதயும்; 

 (iv) சிறுநீரக னநொமயத் தடுக்கும் னநொக்கத்துடன் 

ஏற்தகனனெ தபொருத்தப்பட்டுள்ள நீர் சுத்தி 

கொிக்கும் இயந்திரங்கள் னபொதியதொக இல்மல 

என்பமதயும்; 

 அெர் அறிெொரொ? 

(ஆ) (i)  குடிநீர்ப் பிரச்சிமன நிலவும் பிரனதசங்களுக்கு 

குடிநீர் ெழங்குெதற்கொன புதிய நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கமள ஆரம்பிப்பொரொ; 

 (ii) ஆதைனில், அது எத்திகதியில்; 

 (iii) னநொயொளிகள் பரெலொக ெொழும் பிரனதசங்களுக்கு 

நீர் சுத்திகொிக்கும் இயந்திரங்கள் ெழங்கப்படும் 

திகதி யொது; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்னறல், ஏன்? 

1981 1982 



පාර්ි ශම්න්තුව 

 

asked the Minister of City Planning and Water  
Supply: 

(a) Is he aware that - 

 (i) although mass-scale drinking water supply 
projects have been implemented by the 
Government to solve the drinking water 
problem, one of the serious problems in the 
Anuradhapura District, those have not 
yielded the expected results; 

 (ii) over 25,000 people in this district suffer 

from chronic kidney disease and 11,000 of 
them lead their lives in fatal condition; 

 (iii) diseases of this type occur as a result of 
chemicals such as cadmium mixing with 
drinking water; and 

 (iv) the water purifiers installed at present with a 
view to combatting chronic kidney disease 
are not sufficient? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether a new programme would be 
implemented to provide drinking water to 
the areas affected by the drinking water 
problem; 

 (ii) if so, the date it will be implemented; and 

 (iii) the date when water purifiers would be 
provided to the areas where chronic kidney 
disease patients are found in abundance? 

(c)    If not, why? 

 

 ු රවුෆ් හකීම් ෙහතා (න ර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் 

நீர்ெழங்கல் அமைச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

ගරු රථානා රතුමනිම එම ප්ර කන ට පිළිතුණ මා සභා ත* 
රණනවා.  

 

* සභාගම්සය ෙත තබන ලද ිළිතතුර  

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

(අ    (i)    අනුණාධපුණ දිංකත්රිේර  තුළ සිදු රණන ලද පානී  ජල 
ංම්පාදන වයාපෘතිසද ංමඟින් ශම් වන විට අනුණාධපුණ  
දිංකත්රිේර  තුළ පමයේ ජල ංම්පාදන ංම්බන්ධතා 
76ම676ර පමය ප්රමාය ේ ලබාදීමට හැකිවී ඇත. ශම් 
මඟින් 373ම37 ර ජනගහන රට පි රිසිදු පානී  ජල  
ලබාදීමට හැකිවී ඇත.  

 (ii)   අනුණාධපුණ දිංකත්රිේරශේ ශම් වනවිට 16ම637ර ප්රමාය රට 

වකුගඩු ශණෝගී තත්ත්ව  වැලඳී ඇතිස බව ශංෞඛය අස   
මඟින් තහවුරු රණශගන ඇත. 

         (iii)    ශමවැනි හඳුනා ශනොගත් වකුගඩු ශණෝග  ංඳහා ශබොශහෝ 

රරුණු බලපාන බවත් ඒ අතරින් පානී  ජල ට බැණ ශලෝහ 
මිශ්රවීම එේ රරුයේ ව ශ න් විශ ේෂඥ වවදයවරු 
හදුන්වා දී ඇත.  ශම ට අමතණව තවත් ශබොශහෝ 
ශංෞඛයම  හා ංමාජයී  රරුණු ශමම ශණෝග  ංඳහා 
බලපානු ඇත. 

 (iv)  වකුගඩු ශණෝග  පාලන  කිරීශම් අණමුණින් එම ශණෝග  

වයාප්තව ඇතිස ප්රශද් වල නගණ ංැලසුම් හා ජල ංම්පාදන 
අමාතයාස   මඟින් 2 13 වර්ෂශේ සිට ජල පිරිපහදු  න්ත්ර 
ංවි රණ ඇතිස අතණම ශම් වනවිට නගණ ංැලසුම් හා ජල 
ංම්පාදන අමාතයාස   මඟින් පමයේ ජල පිරිපහදු  න්ත්ර 
36ේ ංවි රණ ඇත. එශමන්ම 2 16/2 17 වර්ෂ තුළදී ජල 
පිරිපහදු  න්ත්ර 86ේ ංවි කිරීමට නි මිත . මීට අමතණව 
ජනාධිපතිස රාර්  ංාධර බලරා  උතුරුමැද පළාත් ංභාව 
හා ශපෞද්ගි ර අස  මැදිහත්ව ශම් වන විට අනුණාධපුණ 
දිංකත්රිේරශේ පමයේ ජල පිරිපහදු  න්ත්ර 7 ේ ංවි රණ 
ඇත.  

(ආ    (i)   ඔද.  

 (ii) 

(iii)    

 

 (ඇ   අදාළ ශනොශද.  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසර 13-723/'16 -(1)ම ගරු ීද. ණසජිත් ද ශංොයිංා මහතා. 
 

 ු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. ெிைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු රථානා රතුමනිම ගරු ීද. ණසජිත් ද ශංොයිංා මන්ත්රීතුමා 
ශවනුශවන් මා එම ප්ර කන  අහනවා.  

 

 ු නිගරෝෂන් ගපගර්රා ෙහතා (ජාතික ප්රතිපේති හා 

තර්ථික ක යුතු රාජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு நினரொஷன் தபனரரொ - னதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுெல்கள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු රථානා රතුමනිම අග්රාමාතයතුමා ංහ ජාතිසර ප්රතිසපත්තිස 

හා ආර්ථිර රටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කන ට 
පිළිතුණ දීම ංඳහා ංතිස ශදරේ ර්  ඉ් ලනවා. 

 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපේ කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

අසර ලබාදුන්/ලබාශදන 

වර්ෂ  
ලබාදුන් මුළු  න්ත්ර ප්රමාය /

ජාජංම මඟින් පමයේ 

ලබාශදන  න්ත්ර ප්රමාය  
01 2013 05 

02 2014 06 

03 2015 50 

04 2 16 ශම් වන විට 62 

05 2017 50 

1983 1984 

[ගරු (මහාචාර්   ආශු මාණසිසහ මහතා] 

අසර  වයාපෘතිස  වයාපෘතිස 

රාල  
01 අනුණාධපුණ උතුණ ජල ංම්පාදන වයාපෘතිස  

අදි ණ I (JICA ආධාණ  ටශත්  

2016-2019 

02 අනුණාධපුණ උතුණ ජල ංම්පාදන වයාපෘතිස  

අදි ණ II (JICA ආධාණ  ටශත්  

2017-2021 

03 අනුණාධපුණ දකුය ඒරාබද්ධ ජල ංම්පාදන 

වයාපෘතිස  

2017-2012 

04 විං්  අනුණාධපුණ උතුණ හා ත්රිකුයාමල 

ඒරාබද්ධ ජල ංැපයුම් වයාපෘතිස  

(Australian ආධාණ  ටශත්  

2017-2021 

05 එප්පාවලම ණාජාසගන ම ශනොච්චි ාගම හා 

ියරිබාව ඒරාබද්ධ ජල ංම්පාදන වයාපෘතිස  

2017-2021 

06 තඹුත්ශත්ගම ජල ංම්පාදන වයාපෘතිස  

(චීන ය  ආධාණ  ටශත්  

2017-2021 



2016 අශගෝංකතු 26 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟටම ංකථාවණ නිශ ෝග 23(2   ටශත් ප්ර කන. ගරු ඩේලංක 

ශද්වානන්දා මන්ත්රීතුමා. 

 

ගපෞද් ලිකව  දැනුම් දීගෙන් ඇසූ ප්රශ්්නය 
தனி அறிெித்தல் மூல ெினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

 
වන්ගන්රිකුලම් බැම්ෙ ප්රතිසාස්කරආය  

ென்னனொிக்குள அமைக்கட்மடப் புனரமைத்தல் 
RENOVATION OF VANNERIKULAM ANICUT 

 
 ු ඩේලස් ගද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் னதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரெ சபொநொயகர் அெர்கனள, கிளிதநொச்சி ைொெட் 

டத்தில் கிளிதநொச்சி நகொிலிருந்து 24 கினலொைீற்றர் தூரத்தில் 

ென்னனொிக்குளம் கிரொைம் அமைந்துள்ளது. இங்கு ெொழும் 458 

குடும்பங்கமளச் னசர்ந்த சுைொர் 1,658 னபொில் தபரும்பொலொ 

னெர்கள் ெிெசொயத்மதத் தங்களது ெொழ்ெொதொரைொகக் 

தகொண்டெர்கள். இங்கு ைண்மடக்கல்லொற்றுப் படுக்மகயின் 

கீழ் உருெொக்கப்பட்ட ென்னனொிக்குளம், னதென்குளம் 

ஆகியெற்மற ஒன்றிமைத்துக் கட்டப்பட்ட 1,713 ஏக்கர் அடி 

நீமரக் தகொள்ளளெொகக் தகொண்ட ென்னனொிக்குளைொனது, 

பிரதொன  நீர் ெழங்கும் மூலைொகக் கொைப்படுகிறது. இதன்கீழ் 

120 பயனொளிகள் தலொ மூன்று ஏக்கர் வீதம் 360 ஏக்கொில் 

தநற்பயிர்ச் தசய்மகயில் ஈடுபட்டு ெருகின்றனர்.  

னைற்படி குளத்மத உொிய ெமகயில் புனரமைப்புச் தசய்யொ 

மையொலும் உெர் நீர் உட்புகுெதொலும் பொொிய அளெிலொன 

ெிெசொய நிலம் மகெிடப்பட்ட நிமலயில் கொைப்படுகின்றது. 

இந்நிமலயில் ென்னனொிக்குளத்தின் அமைக்கட்டிமனப் 

புனரமைப்புச் தசய்து, இக்குளத்துக்கு நீமரக் தகொண்டு 

தசல்லும் ெொய்க்கொல்கள் ைற்றும் நீர்க் கட்டமைப்மப 

அபிெிருத்தி தசய்ெதன்மூலமும் ென்னனொிக் குஞ்சுக்குளம், 

திக்கொய்க்குளம் என்பெற்மறச் சூழப் பொொிய அளெிலொன 

உெர்நீர்த் தடுப்பு அமைமய அமைப்பதன்மூலமும் தற்னபொது 

மகெிடப்பட்டுள்ள 1,200 ஏக்கர் நிலத்தில் பயிர்ச்தசய்மகமய 

னைற்தகொள்ளமுடியும். இதன்மூலம் இப்பகுதியில் ெிெசொயச் 

தசய்மகமய னைலும் அதிகொிப்பதனூடொகக் கிரொைியப் 

தபொருளொதொரத்மத ெளர்ச்சியமடயச் தசய்யலொம். அதனூடொக 

னதசியப் தபொருளொதொரத்துக்கும் சிறந்த பங்களிப்பிமன 

ெழங்கமுடியும் என்பனதொடு, இப்பகுதியில் கொைப்படும் நீர்ப் 

பிரச்சிமனமயயும் தீர்க்கமுடியும். ஆகனெ, - 
 

ென்னனொிக் குளத்தின் அமைக்கட்டிமனப் புனரமைப் 

புச்தசய்து, இக்கிரொைத்து நிலங்களில் உெர் நீர் 

உட்புகொதெொறு தடுப்பு அமைதயொன்மற அமைக்க 

நடெடிக்மக எடுக்கமுடியுைொ?  

தகளரெ சபொநொயகர் அெர்கனள, னைற்படி எனது 

ெினொவுக்கு ெிமடயளிக்கச் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் இங்கு 

இருப்பதொகத் ததொியெில்மல. அரச தரப்பிலிருந்து -  

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the House, what do you plan to do 
regarding this Question?  

 

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will answer that tomorrow, Sir.  
 
 

 ු ඩේලස් ගද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் னதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Also with regard to a preveious Question I had raised, 
the Hon. Minister said that the Answer would be given 
the following day. But, no reply has been given.   

 
 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, I know that you have raised four Questions, 
which have to be answered.  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Have those Questions been asked from the same 
Minister or from different Ministers?  

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

From different Ministers.   

 
 ු ඩේලස් ගද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் னதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

So far, I have asked five or six Questions, which have 
not been answered.  

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Five Answers are to be given by five Hon. Ministers. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the House, kindly ensure that those 
Questions are replied with at the next Sitting week.  

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will remind the relevant Ministers.  
 

 ු ඩේලස් ගද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் னதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Thank you. 

1985 1986 



පාර්ි ශම්න්තුව 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Otherwise, it is not fair by him.   

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I know, Sir.  

 
II 

 

2015 වර්ෂගේ විශ්රාෙ වැටුප් සැකසිගම්දී සිදු වී ඇති 
විෂෙතා 

2015 இல் ஓய்வூதியக் கைிப்பீட்டின்னபொதொன 

முரண்பொடுகள் 
 ANOMALIES OCCURRED IN CALCULATION OF PENSIONS IN 

2015 

 

 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු රථානා රතුමනිම  ංකථාවණ නිශ ෝග 23 (2    ටශත් 
ශමම ප්ර කන   ඉදිරිපත් කිරීමට  අවංකථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ශබශහවින් ංකතුතිසවන්ත ශවනවා.  

 3/2 16 ණාජය පරිපාලන  චක්රශ් ඛශේ  වැටුප්  ංසශ ෝධන  
ශහේතුශවන් 2 15 වර්ෂ  තුළ විශ්රාම ිය   ණාජය ශංේවරයින් ට 
විශ්රාම වැටුප්  ංැරසීශම්දී සිදුවී ඇතිස ගැටුවරාරී තත්ත්ව   පිළිබදව  

ශමම ංභාශද  අවධාන   ශ ොමු රණනු රැමැත්ශතමි.  

වංණ ගයනාවේ  ණජශේ ශහෝ ශපෞද්ගි ර අස ශේ ශංේව  
ශරොට  විශ්රාම ලබා  ජිවිතශේ  ංැඳෑ සුව   විඳින්නවුන්  ංමාජශේ 

ශජයෂකඨ  පුණවැසි න්  ශලං  බුහුමනට පාත්ර ශවනවා. ඒම ඔවුන් 
විසින්  ශම් ණටට  තමන්ශේ    ේතිස පමණින් ඉටු රණන ලද 
ශංේව ට ඇගයීමේ  ශලංයි. ශමයින් ණජශේ ශංේවර න්ව සිට  

විශ්රාම ලැවනවන්ට  ණජ  විසින්  මාසිරව  ලබා ශදන විශ්රාම වැටුප  
ඔවුන්ශේ  ජීවිතශේ  ප්රධාන  ංහ ශබොශහෝ විට  එරම ආදා ම් 
මාර්ග යි. එබැවින්  ඔවුන් ඒ පිළිබඳව ශබොශහෝ ශංයින් 
ංැලකිි මත් ශවනවා.  

ආඩලඩුව විසින්  3/2 16 ණාජය පරිපාලන චක්රශ් ඛශේ  වැටුප් 
ංසශ ෝධන  ශහේතුශවන් 2 15. 1. 1 දින සිට 2 15.12.31  දේවා  
රාල   තුළ විශ්රාම  ලැබු  ණාජය ශංේවර න් අංාධාණය රට ලේ 

වී තිසශබනවා.  ශම් අනුව 2 15 වර්ෂ   තුළ  ඔවුන්  ලැවන දීමනා 
ංහිත වැටුප්  වැඩිවීම  2 16 වර්ෂශේ  සිට  ඔවුන් ලබන  විශ්රාම 
වැටුපට අදාළ ශනොවීම ශහේතුශවන්  ඔවුන්  බලවත් ආර්ථිර  

පීඩාවරට  ලේව සිටිනවා. ශම් තත්ත්ව  තුළ  පැන නඟින  පහත 
ගැටුවවලට  පිළිතුරු  ගරු ඇමතිසතුමා පිළිතුරු ශදනු  ඇතැයි  මා 
බලාශපොශණොත්තු ශවනවා. 

(1)  26/2 16 අසර දණනම 2 16.11.12  දිනැතිස  චක්රශ් ඛ  ංහ 
26/2 16(1  අසර දණන  2 16.12.31 දිනැතිස  ච් ක්රශ් ඛ   
 න  ණාජය පරිපාලන  චක්රශ් ඛ මඟින් දේවා ඇතිස පරිදි 
2 15 අ  වැ  මඟින් ශ ෝජිත  නව  වැටුප්  ව හු  
2 15. 1. 1 දින සිට ක්රි ාත්මර රළ යුතු බව  දේවා 
තිසශබනවා.  චක්රශ් ඛශේ එශහමයි  තිසශබන්ශන්.  

 2 15 අ  වැශ න් ශ ෝජිත පරිදි  ණාජය ශංේවර න්ශේ 
අවම මුි ර වැටුප  මංරට රුපි ්   15ම   ේදම ජීවන 
වි දම් දීමනාව  මංරට රුපි ්  1 ම   ේද ඇතුළත් වන   
නව වැටුප් චක්රශ් ඛ  2 15. 1. 1 දින සිට ක්රි ාත්මරවන 
පරිදි නිකුත් ශරශර්.  ශම් චක්රශ් ඛ  2 15. 1. 1 සිට  
ක්රි ාත්මර වන පරිදි නිකුත්රණ තිසශබන්ශන්.  හැබැයිම 
ඔබතුමාත් දන්නවා. වැටුප් වැඩිවීම සිදු  වුශඩල පසුව.  
ශමහිම කි නවාම "එම නව වැටුප් චක්රශ් ඛශේ ංඳහන් 
වැටුප් හා  දීමනා මාඩලඩි ර ශනොවන නිලධාරීන් 
ංඳහා...." කි ා.   ක්රි ාත්මර වන ආරාණ ේ ගැන 
කි නවා. ඔබතුමා ඒර දැේරා.  

 26/2 16 අසර දණන 2 16.11.12 දිනැතිස  චක්රශ් ඛ  ංහ 
26/2 16(1  අසර දණන  චක්රශ් ඛවල පැහැදිි ව  ංදහන් 
රණ තිසශබනවා.  

  එශහත්   3/2 16 අසර දණන 2 16. 2.25 දිනැතිස  ණාජය 
පරිපාලන චක්රශ් ඛ  මඟින් 2 15ට අදාළ දීමනා  ඇතුළත් 
නව  වැටුප්  වුහ   2 16. 1. 1 දින සිට ක්රි ාත්මර වන 
බව  ප්රරා  ට පත් රණ තිසශබනවා. මා ළඟ එම චක්රශ් ඛ  
තිසශබනවා.  රි න්  චක්රශ් ඛශ න් කි නවාම  ශමම වැටුප් 
වැඩි වීම - ඒ අුවත් වැටුප් වර්ධන -  2 15. 1. 1 සිට 
ක්රි ාත්මර ශවනවා.  නමුත් එ  ංරංක ශරොට අවංන් වන 
ශතේ  අන්තර්  දීමනාවේ ලබා ශදනවා කි ා. එතශරොට 
ගරු රථානා රතුමනිම නව වැටුප් වුහ   වලසගු 
ශවන්ශන්ම  2 15. 1. 1 සිට. චක්රශ් ඛ  අනුව. නමුත් 
අුවත් චක්රශ් ඛශේ කි නවා ශමශහම; 

 2 16. 6.23වන දිනට  ණාජය පරිපාලන චක්රශ් ඛ 6/2 16 
ංහ  ඊට ංසශ ෝධන ව ශ න් නිකුත් රණන ලද ණාජය 
පරිපාලන චක්රශ් ඛශේ විධිවිධාන  ටශත් ණාජය ශංේවශේ 
තනතුරු ංඳහා ක්රි ාත්මරවන නව වැටුප් පරිමාය න් 
ශවනුවට  ශමම චක්රශ් ඛශේ  උපශ් ඛන  1හි ංඳහන් 
වැටුප් පරිමාය න් 2 16. 1. 1 සිට අදි ණ පහකින් 
ක්රි ාත්මර ශවනවා  කි ා. එතශරොට පළමුශවනි එශේදි 
කි නවාම ශමම වැටුප් වර්ධන  2 15. 1. 1 සිට  වලසගුයි. 
නමුත් එදා වැටුප් වැඩි ශවන්ශන් නැහැ. අන්තර් දීමනාවේ 
ලබා ශදනවා. නමුත් වැටුප් ංසශ ෝධන   රණ ඊට පසු  
චක්රශ් ඛශ න්  කි නවාම "වැටුප් වැඩිවීම වලසගු 
ශවන්ශන් 2 16. 1. 1 දින සිට" කි ා.  ඒශරන් සිද්ධ වන 
ශද් තමයි ගරු ඇමතිසතුමනිම ඒ රාල  තුළ අන්තර් 
දීමනාවන් වැටුප් වර්ධර  තුළ ඇතුළත් ශවලා නැතිස නිංා 
විශ්රාම වැටුප් ගයනශේදී 2 15 ශදංැම්බර් 31 දින දේවා 
විශ්රාම ිය  අ  වි ාල අංාධාණය රට ලේ ශවලා තිසශබන 
එර. ශමමඟින් 2 15. 1. 1 සිට 2 15.12.31 දේවා රාල  
තුළ විශ්රාම ලැවන ණජශේ ශංේවර න්ට අංාධාණය ේ සිදු වී 
ඇතිස බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

(2)    5/2 15 අසර දණන 2 15. 2.11  දිනැතිස ණාජය පරිපාලන 
චක්රශ් ඛ  අනුව 2 15 වර්ෂශේදී ණාජය ශංේවශේ නිණතව 
සිටිම පසුව විශ්රාම ිය  ණාජය ශංේවරයින් ංඳහා රුපි ්  
1 ම   ර දීමනාවදම ිකි ර වැටුශපන් සි  ට 2 ර 
දීමනාවද 2 15 වංණ තුළ දීමනා ව ශ න් ශගවනු ලැබුවා. 
ඉහත ංදහන් රළ රුපි ්  1 ම   ර  අන්තර් දීමනාව ංහ 
සි  ට 2 ර දීමනාව පදනම් රණ ශගන  3/2 16 නව 
වැටුප් වුහ  ංරංක ශරොට තිසශබනවා. එබැවින් 2 15 තුළ 
විශ්රාම ිය  ණාජය ශංේවර න්ටද එම වැටුප් වුහ ට අනුව 
විශ්රාම වැටුප් ගයන  කිරීමට රටයුතු රණන්ශන්ද? 

 ශමොරදම 2 15  තුළ ඔවුන්ට අන්තර් දීමනාවේ ලැශබනවාම 
ශම  ක්රි ාත්මර වන ශතේ කි ලා. ඔවුන්ට ඒ දීමනාව 
ශනොලැශබන තත්ත්ව ේ තමයි දැන් මතු ශවලා 
තිසශබන්ශන්.   

 (3)  ඉහත රරුණු අනුව 2 15 වර්ෂශේ ණාජය ශංේවර 
විශ්රාමිරයින් ංඳහා හිමිරමේව පැවැතිස නමුත් ඔවුනට අහිමි 
වී ිය  වැටුප් ංසශ ෝධන  ශහේතුශවන් 2 15 වර්ෂශේ 
විශ්රාමිර ණජශේ නිලධාරි කු ලබන විශ්රාම වැටුප හා ඔහුට 
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හිමි වි  යුතු විශ්රාම වැටුප අතණ ශවනං රු.3 ම   /- සිට රු. 
75ම   /- දේවා වූ පණාං ේ තුළ පවතිසනවා ගරු 
ඇමතිසතුමනි. 

(4) 2 15 වර්ෂ  තුළ විශ්රාම ලැවන ණාජය ශංේවර න්ට ඉහත 
ආරාණශේ විශ්රාම වැටුප් විෂමතාවේ නිර්මාය  රණමින් 
බලවත් අංාධාණය ේ සිදු රළ  3/2 16 චක්රශ් ඛ  2 15 
වර්ෂශේ විශ්රාම ලැවනවන්ද ඇතුළත් වන පරිදි බලාත්මර 
කිරීමට රටයුතු රණනවා ද කි ලා ඔබතුමාශගන් දැන 
ගන්න රැමැතිසයි. 

ශබොශහොම ංකතුතිසයිම ගරු රථානා රතුමනි.  
 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ණාජය පරිපාලන අමාතයතුමා. 
 

 

 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

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

(1)  ගරු රථානා රතුමනිම 2 16.11.12 දිනැතිස ණාජය පරිපාලන 

චක්රශ් ඛ 26/2 16  ංහ 2 16.12.31 දිනැතිස ණාජය 
පරිපාලන චක්රශ් ඛ අසර 26/2 16 (1  නිකුත් රණන ලද්ශද් 
ශපණ පැවැතිස ණජ  විසිනි. 2 15 වර්ෂ  ංඳහා ඉදිරිපත් 

රණන ලද අ  වැ  ශ ෝජනා අනුව . එහි ංඳහන් පරිදි නව 
වැටුප් වුහ ේ 2 15. 1. 1 දින සිට ක්රි ාත්මර කිරීමට හා 
එශතේ සි ුව ණාජය නිලධාරින්ට රුපි ්  3   ර මාසිර 

අන්තර් දීමනාවේ ලබා දීමට ශ ෝජනා වුවදම - ඒ 
ශ ෝජනාව රණ තිසශබන්ශන් 2 16 එවරට තිසබුණු 
ආඩලඩුවයි.- පැවැතිස ණජ  2 15 ජනවාරි  8වැනි දින 

ශවනංක වීශමන් පසුව ඉදිරිපත් රණන ලද අතුරු අ  වැ  
ශ ෝජනා අනුව මුි න් ංඳහන් රළ ශපණ ණජශේ අ  වැ  
ශ ෝජනාවට වඩා වැඩි ප්රතිසලාභ ේ ණාජය නිලධාරින්ට 
ලබා දීමට ශ ෝජනා වූ අතණ - රුපි ්  3ම    ශවනුවට 

රුපි ්  1 ම   ේ-  එම අතුරු අ  වැ  ශ ෝජනාව තුළ නව 
වැටුප් වුහ  ක්රි ාත්මර කිරීමට තීණය  රණන ලද්ශද් 
2 16. 1. 1 දින සිට . ඒ කි න්ශන් 2 15 අශප් අුවත් 

ආඩලඩුව දුන්න රුපි ්  1 ම    දීමනාව වැටුපට ඇතුළත් 
කිරීම ංඳහා 2 16. 1. 1 දින තමයි තීණය  රණ 
තිසශබන්ශන්. ඒ අනුව 2 16. 2.25 දිනැතිස ණාජය පරිපාලන 

චක්රශ් ඛ  3/2 16 නිකුත් රණන ලද අතණ එම චක්රශ් ඛ  
නිකුත් කිරීමත් ංමඟ එහි ංඳහන් ශ ෝජනා ණාජය ශංේව ට 
අදාළ වූ අතණම ඊට ශපණ පැවැතිස ණජ  විසින් ඉදිරිපත් රණන 

ලද ණජශේ ශංේවර වැටුප් ංම්බන්ධ අ  වැ  ශ ෝජනාව 
ංස ශ ෝධන  වි . ගරු මන්ත්රීතුමනිම ඒශරන් 
කි ැශවන්ශන් 2 16 නිකුත් රළ චක්රශ් ඛ  ශවනුවට අපි 
ශම් අුවත් චක්රශ් ඛ  නිකුත් රණ තිසශබන බවයි.  

(2)  ණජශේ ශංේවශේ ංෑම වැටුප් ංසශ ෝධන ේම ක්රි ාත්මර 
කිරීශම්දී එ  ක්රි ාත්මර රණන දින ේ තීණය  රණන 
අතණම එදිනට ශපණ විශ්රාම ලැවන ණාජය නිලධාරින්ට එම 

ංසශ ෝධනශේ ප්රතිසලාභ හිමි ශනොවීම ංාමානය රරුයකි. 
ඒ කි න්ශන් වැටුප් වැඩි වුයාම ඊට රි න් අවුරුද්ශද්  
විශ්රාම  න අ ට ඒර ලැශබන්ශන් නැහැ. එශහත් සිදු රණන 

ලද සි ුව විශ්රාම වැටුප් ංසශ ෝධනවලදී එම තත්ත්ව න් 
 ම් පමයේ ඉවත් කිරීම ක්රි ාත්මර කිරීම රළා. 
උදාහණය ේ විධි ට 2  6. 6.25 දිනැතිස ණාජය පරිපාලන  

චක්රශ් ඛ  6/2  6හි ංසශ ෝධන  අනුව සිදු රළ ණජශේ 
ශංේවශේ විශ්රාම වැටුප් ංසශ ෝධන ට අදාළව විශ්රාම වැටුප් 
ංසශ ෝධන ේ - 2  6 ංසශ ෝධන ට අදාළ 

ංසශ ෝධන ේ- 2 15. 6.25 දිනැතිස ණාජය පරිපාලන 

චක්රශ් ඛ 16/2 15 මඟින් සිදු රණන ලදී. එවරට ණාජය 

පරිපාලන ඇමතිසවණ ා වූශේ වර්තමාන ගරු 
රථානා රතුමා  .  නැවත ණාජය පරිපාලන චක්රශ් ඛ 
3/2 16 මඟින් ණජශේ නිලධාරින්ශේ වැටුප් වැඩිවීමට 
අදාළව 2 16. 1. 1 දිනට ශපණ විශ්රාම ගත් නිලධාරින්ශේ 

විශ්රාම වැටුප් ංසශ ෝධන  කිරීමට අදාළව ඉදිරිශේදී ණජ  
විසින් ගනු ලබන ප්රතිසපත්තිසම  තීණය ේ මඟින් සිදු රළ 
හැර.  

 ඒරට අපට තිසශබනවාම පූර්වාදර්  ේ. ඒර 2 15දී රළා. 
තවදම 2 16. 1. 1 දිශනන් විශ්රාම ගන්නා නිලධාරින්ශේ 
විශ්රාම වැටුප ංැරසීශම්දීම එම නිලධාරින් 2 15.12.31 දිනට 
ලබා ගත් වැටුපට 2 11.12.12 දිනැතිස ණාජය පරිපාලන 
චක්රශ් ඛ 31/2 11 ංහ 2 12.12.31 දිනැතිස ණාජය පරිපාලන 
චක්රශ් ඛ 18/2 12 අනුව ශගවනු ලබන විශ්රාම වැටුප් ණහිත 
විශ ේෂ දීමනාව - සි  ට 2  දීමනාව - 2 15. 2.11 දිනැතිස 
ණාජය පරිපාලන චක්රශ් ඛ   5/2 15 අනුව ශගවනු ලබන 
රුපි ්  1 ම   ර අන්තර් දීමනාව ද ංම්පූර්යශ න් අදාළ 
රණ ශනොගැශන්. 2 16. 1. 1 දිශනන් පසුව ංහ 
2 2 . 1. 2 දින දේවා විශ්රාම ගන්නා නිලධාරින්ශේ 
වැටුපටද එම මුදල එරතු වන්ශන් ණාජය පරිපාලන 
චක්රශ් ඛ 3/2  6හි දේවා ඇතිස පරිදි අදි ණ 5ේ  ටශත්  .  
ගරු රථානා රතුමනිම 2 16 සිට 2 2  දේවා අදි ණ 5කින් 
තමයි  2ම5   අවමශේ සිට 1 ම    දේවා වූ දීමනාව එරතු 
ශවන්ශන්. අනිත් ශශ්රේණිවලට ඊට වඩා ශවනංක වනවා.  

(3).  ණාජය ශංේවශේ විශ්රාම ලබාන ඕනෑම ණාජය 
නිලධාරිශ කුශේ විශ්රාම වැටුප් ගයන  රණනු ලබන්ශන් 
එම නිලධාරි ා විසින් අවංන් වණට ලැවන වැටුප ංහ ශංේව  
රණ ඇතිස රාල  පදනම් රණශගන . නව ණජ  විසින් පූර්ව 
ණජශේ අ  වැ  ශ ෝජනා ශවනුවට නව ශ ෝජනා 
2 16. 1. 1 දින සිට ක්රි ාත්මර කිරීමට තීණය  කිරීමත් 
ංමඟ එම ක්රි ාත්මර දිනට ශපණ විශ්රාම ිය  ංහ එම 
ක්රි ාත්මර දිනට පසුව විශ්රාම ලබන නිලධාරින්ශේ විශ්රාම 
වැටුප අතණ  ම් ශවනංේ තිසිම  හැර. එ  ංමංකත ණාජය 
ශංේව ටම සිදු රණනවා නම්ම වැටුප් ංසශ ෝධන රදී සිදුවන 
ශපොදු තත්ත්ව කි.  

(6  ණජශේ ශංේවශ න් විශ්රාම ලබන ඕනෑම ණාජය 
නිලධාරිශ කුශේ විශ්රාම වැටුප් ගයන  රණනු ලබන්ශන්ම 
එම නිලධාරි ා අවංන්වණට ලැවන වැටුප ංහ ශංේව  රණ 
ඇතිස රාල  පදනම් රණශගන  . ඒ අනුවම  ම් නිලධාරින් 
ශදශදශනකු ශවනංක දින න් ශදරරදී විශ්රාම ලැබීම නිංා 
විශ්රාම වැටුශප්  ම් ශවනංේ ඇතිස වීම විශ්රාම වැටුප් 
විෂමතාවේ ශලං ංැලකි  ශනොහැර. ඒත් අතීතශේ සිට 
ණජශේ ශංේවශේ වැටුප් ංසශ ෝධන සිදු වූ ංෑම 
අවංකථාවරදීම ණජ  විසින් ගනු ලබන ප්රතිසපත්තිසම  තීණය 
මතම පසු අවංකථාවරදි එම විශ්රාමිර න් ංඳහාද  ම් විශ්රාම 
වැටුප් ගැළපීමේ ලබා දී ඇත. ආංන්නතම උදාහණය ම 
2  6. 6.25 දිනැතිස ණාජය පරිපාලන චක්රශ් ඛ  6/2  6 ංහ 
එහි ංසශ ෝධන  අනුව සිදු වූම ණාජය නිලධාරින්ශේ වැටුප් 
ංසශ ෝධන ට අනුූලලව 2 15. 6.25 දිනැතිස ණාජය 
පරිපාලන චක්රශ් ඛ 16/2 15 මඟින් ංහන ේ ලබා දී ඇත. 
ඒ අශප් ගරු රථානා රතුමා ණාජය පරිපාලන ඇමතිසවණ ා 
විධි ට සිටිද්දීයි.  

 එපරිදිමම 2 16. 2.25 දිනැතිස ණාජය පරිපාලන චක්රශ් ඛ 
 3/2 16 අනුව විශ්රාම වැටුප් ගැළපීමේ අනාගතශේදී 
ණජ ේ විසිනු ගනු ලබන ප්රතිසපත්තිසම  තීණය ේ මත සිදු 
රළ හැර. 

 

 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම ඔබතුමා නිවැණදියි. ඒ කි න්ශන්ම ණාජය 
ශංේවර න්ශේ වැටුප් වැඩි වීමේ සිද්ධ වුයාම අනිවාර් ශ න්ම 

1989 1990 



පාර්ි ශම්න්තුව 

විශ්රාම වැටුශප් විෂමතාවේ හදනවා. 2  6දිත් ඒර වුයා. 1996දී 
ගුරු ශංේවා වයවංකථාව හදලා වැටුප් වර්ධන ේ ඇතිස වුණු 
අවංකථාශදදිත් ඒර සිද්ධ වුයා. එම ඇතිස වන විෂමතාව අවම කිරීම 

ංඳහා ණජ   ම් ප්රතිසපත්තිස ේ අණශගනම තීණය ේ ගත යුතුයි. 
ඔබතුමා කිදවාම "2  6 ඇතිස වුණු වැටුප් විෂමතාව 2 15දී අවම 
රළා" කි ලා.  

දැන් ශමතැන තිසශබන්ශන් ඊට වඩා විශ ේෂ තත්ත්ව ේ. මම 
ශම් කි න්ශන්ම 2 16 විශ්රාම ිය  අ  ගැන ශනොශවයි; 2 13  විශ්රාම 
ිය  අ  ගැන ශනොශවයි. ඔවුන්ට අණ ශපොදු විෂමතාව හදනවා. 

හැබැයිම 2 15 විශ්රාම ිය  අ ට විශ ේෂත්ව ේ වන්ශන් ශමශහමයි. 
-ආඩලඩු මාරු වුණු එර ඇත්ත.- ණාජය පරිපාලන අමාතයාස ශේ 
ශ් රම්වණ ා විසින් නිකුත් රණනවාම 2 16.12.26 දිනැතිසව 

චක්රශ් ඛ . ඒ චක්රශ් ඛශේ පැහැදිි  ශලං කි නවාම "ශම් වැටුප් 
වර්ධන  2 15. 1. 1 සිට බල පවත්වනවා. ඒ දේවා අන්තර් 
රාලීන දීමනාවේ ලබා ශදනවා. නමුත්ම ශම්ර ගැළපුවාට පංකශංේ 
ිකි ර වැටුපට එරතු වනවා" කි ලා. ඒර තමයි පළමුශවනි 

චක්රශ් ඛන . ඔබතුමන්ලා නැවත අ  වැ  ශ් ඛන ේ ඉදිරිපත් 
රණලා කි නවාම  වැටුප් වැඩිවීම වලසගු වන්ශන් 2 16. 1. 1 දින 
සිට කි ලා. හැබැයි ගරු ඇමතිසතුමනිම අමාතයාස ශේ ශ් රම්වණ ා 

විසින්ම එම දිනට ශපණ චක්රශ් ඛ  නිකුත් රණ තිසශබනවා.  
 

 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපි එහි ශවනංකවීම් රණලා තිසශබනවා. 
 

 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලා වැටුප් වර්ධනශේ සීමාවන් ශවනංක රළා. ඒ 

කි න්ශන් දීමනාවම වැටුප් වර්ධන  ශවනංක රළා. ඒර ඇත්ත. 

හැබැයිම ඒර ශවනංක රළාට වැටුප් වර්ධන ේ සිදු වුයා. ඒ සිදුවීම 
2 15. 1. 1 දින සිට බලපවත්වන පරිදි කි ා තමයි පළමුශවනි 
ගැංට් නිශදදනශේ තිසශබන්ශන්. ශමොරදම ංමහණ අ ට ශමම 

දීමනාව අතට හම්බ වුයා. 2 1 න් පසුව විශ්රාම ිය  ණාජය 
ශංේවර න්ට ශම් දීමනාව හම්බ වුශඩල නැහැ. 2 15න් පසුව විශ්රාම 
ිය  ණාජය ශංේවර න්ට  ශම  දීමනාවේ ශලං හම්බ වුයා. නමුත්ම 

ඔබතුමන්ලා ණාජය ශංේවර ාශේ ිකි ර වැටුපට ශමම දීමනාව 
ගයන  රණන්ශන්ම 2 16. 1. 1 දින සිට කි ලා ංඳහන් ශවනවා. 
ණාජය ශංේවර ාට දීමනාවේ ශලං හම්බ වුණුම එශහත් ිකි ර 
වැටුපට ඇතුළත් ශනොවුණු ශමම දීමනාව 2 15. 1. 1 සිට ිකි ර 

වැටුපට එරතු රණ ගයන  කිරීමේ රණනවා කි ලා චක්රශ් ඛ ේ 
නිකුත් රණ තිසිම දී තමයි ශම් විශ ේෂ අවංකථාව ංරංක ශවලා 
තිසශබන්ශන්. ගරු ඇමතිසතුමනිම ශම් සිදු ශවලා තිසශබන්ශන් ශපොදුශද 

වැටුප් වර්ධන ේ ඇතිස වුයාම ඇතිස වන තත්ත්ව  ශනොශවයි. 
ශමතැන වංණර විශ ේෂ තත්ත්ව ේ තිසශබන්ශන්. ඒ නිංා ශපොදුශද 
ඇතිස ශවන තත්ත්ව  ංමන  කිරීම ංඳහා ඔබතුමන්ලා තීණය ේ 

අණශගන ණජශේ අ  වැ  ශ් ඛනශ න් ශහෝ එ  ඉදිරිපත් රණන්න. 
ඒර ශවනම රරුයේ. හැබැයිම ශම් ඇතිස ශවලා තිසශබන විශ ේෂ 
තත්ත්ව ට ඔබතුමාශේ අමාතයාස ශ න් මැදිහත් වී  එම අ ට  ම් 

ංාධාණය ේ  ඉටු කිරීශම් හැකි ාව තිසශබනවා.  
 

 ු තර්.එම්. රාජිේ ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු අනුණ කුමාණ දිංානා ර මන්ත්රීතුමනිම  26/2 16 ංහ 

24/2014(I) කි න චක්රශ් ඛ ශදර අනුව 2 16 අන්තිසමට ඉදිරිපත් 
රණපු 2 15 වර්ෂ  ංඳහා වූ අ  වැ  පදනම් රණශගන තමයි  එම 

රුපි ්  3ම    අන්තර් දීමනාව දුන්ශන්. නමුත්ම අපි 2 15 ජනවාරි 

 8 ශවනිදා  බල ට පත් ශවලා නැවත අතුරු අ  වැ ේ මඟින් එ  
ංසශ ෝධන  රළා; රුපි ්  1 ම   ේ දුන්නා. එතශරොටම 
26/2 16 චක්රශ් ඛ  හා 26/2 16(I) කි න චක්රශ් ඛ  ශම ට 
අදාළ වන්ශන් නැහැ. ශමොරදම අශප් අ   වැශේ අුවත් 

ංසශ ෝධන ත් එේරම -අතුරු අ  වැ ත් එේර-  ඒර ශවනංක 
වුයා. ශම්ර විතණේ ශනොශවයි ගරු මන්ත්රීතුමනිම සි  ට 2  
දීමනාවත් -සි  ට 5 බැියන් ශදවණකුත්ම සි  ට 1 ේ ශලංත්- 

වැඩි වුයා. ඒරත් වැටුප් වැඩිවීමට එරතු ශවලා තිසශබනවා. ගරු 
මන්ත්රීතුමනිම ඔබතුමා 2 16 ංහ 2 15 චක්රශ් ඛ ංම්බන්ධශ න් 
තර්ර  ශගන එනවා නම්ම 2 12 වර්ෂශේ සිටම ශම  ශවනංක 

ශවන්න ඕනෑ. එශහම ප්ර කන කුත් තිසශබනවා. ශරොශහොම නමුත් 
ශමතැන  ම් විෂමතාවේ තිසශබනවා කි ලා මම පැහැදිි ව 
පිළිගන්නවා. වි ාල පණතණ ේ තිසශබනවා. 3 ම   ර 75ම   ර 

විතණ පණතණ ේ නැහැ. ඊට අඩු පණතණ ේ තිසශබන්ශන්.  

ශම් ංම්බන්ධව අශපනුත් ඉ් ලීම් රණනවා. ශම් ංම්බන්ධව 
 ම්  ම් තීණය ගන්න ණජ රට පුළුවන්. අපි මීට ඉංකංණශවලා 
එවැනි තීණය අණශගන තිසශබනවා. අපි ශම් ගැන ංාරච්ඡා රණලා 
තීණය ේ ගනිමු. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළඟට ඇත්ශත්ම ශ ෝර ප්රරා  ශ ෝජනා. මා රැමැතිසයි ශම් 

ංම්බන්ධව ගරු ංභානා රතුමාශේත්ම ගරු ංභාශදත් අවධාන  
ශ ොමු රණවන්න. අප ිකි රව ංැලසුම් රණ තිසබුශඩල ශපණ වරු 
11.3 ත් පංක වරු 12.3 ත් අතණ ගරු ඩී.එම්. ගුයශංේරණ 
මැතිසතුමාශේ අභාව  පිළිබඳ ශ ෝර ප්රරා  ශ ෝජනාව ගැනීමට 

ංහ ඊට පසුව පංක වරු 1.3  සිට ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ අභාව  පිළිබඳ ශ ෝර ප්රරා  
ශ ෝජනාව ගැනීමටයි. දැන් ශදලාව ශපණ වරු 11.57යි. මුංකි ම් 

ජාතිසර ගරු පාර්ි ශම්න්තු මන්ත්රීතුමන්ලා කීපශදශනකුත් ංඳහන් 
රළාම ශ ෝර ප්රරා  ශ ෝජනාව හැන්දෑවට තිසශබ්වි කි ා 
බලාශපොශණොත්තු වූ නිංා එතුමන්ලා එන්ශන් හැන්දෑවටයි කි ා. 

ගරු ංභාශද රටයුතු දහව්  12.  ට අත් හිටුවා පංක වරු 1.3 ට 
 ළි පටන් ගන්නවාට රැමැතිසද? එශහම නැත්නම්ම අපි ගරු 
ංභාශද රටයුතු තවත් ටිරේ ඉංකංණහට ශගන  නවාද? මා ගරු 

ංභා නා රතුමාශේ අදහං ලබාගන්න රැමැතිසයි.  
 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, we can proceed without lunch. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, no. I think we must give time for those Hon. 
Members also to come. Therefore, we must have lunch, 
anyway. 

 

 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

One-hour lunch break. 

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Okay, one-hour lunch break.  

1991 1992 
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 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Then, we will have to go on till 12.30 p.m.  
 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes. One-hour lunch break from 12.30 p.m. to 1.30 
p.m.  එශහම හරි ශන්ද?  
 

 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එශහම ශනොශවයි. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම ශනොශවයි. දිවා ආහාණ විශදරශ න් පසුව ගරු ංභාශද 
රටයුතු පටන් ගන්න නි මිතව තිසබුශඩල පංක වරු 1.3 ටයි. ගරු 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ අභාව  පිළිබඳ ශ ෝර 
ශ ෝජනාව පටන් ගන්න තිසබුශඩලම පංක වරු1.3 ටයි. ඒ නිංා දැන් 
ශ ෝජනාවේ ඉදිරිපත් වුයාම දහව්  12.  ට ගරු ංභාශද රටයුතු 
අත් හිටුවා නැවත පංක වරු 1.3 ට පටන් ගනිමු කි ා.  

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපට දැනගන්න ලැබුයාම අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා පංක වරු 

2.  ට එනවා කි ා.  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔද. එතුමා එන්ශන්ම පංක වරු 2.  ට. 
 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශහම නම්ම අපි ගරු ංභාශද රටයුතු 1.3 ට පටන් ගනිමු.  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ංභාශද රටයුතු දැන් අත් හිටුවා-  
 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු අගමැතිසතුමාටත් රථා රණන්න ඕනෑ කිදවා. මා ශ ෝර 
ප්රරා  ශ ෝජනාව ඉදිරිපත් රළාට පසුව ගරු ංභාශද රටයුතු අත් 

හිටුවමු දම ගරු රථානා රතුමනි?  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නම්ම එශහම රණමු ද?   
 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මා ශ ෝර ප්රරා  ශ ෝජනාව ඉදිරිපත් රළාට පසුව ගරු 
ංභාශද රටයුතු අත් හිටුවමු.  

 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නමුත්ම ශ ෝජනාව ඉදිරිපත් රණලාම පැ  එරහමාණේ වාශේ 

ඈතට  නවා නම්ම එ - 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශරොශහොමත් මුලදී ංැලසුම් රශළේම දිවා විශදර  දහව්  12.3  

සිට පංක වරු 1.3  වන ර්  ගන්නයි. ශ ෝර ප්රරා  ශ ෝජනාවත් 
පංක වරු 1.3 ට ඉදිරිපත් රණමු ද?  

 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශහම ශහොඳයි ගරු රථානා රතුමනි.  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ි ශම්න්තුශද රැංකවීම දැන් අත් හිටුවනවා. නැවතත් පංක 
වරු 1.3 ට ගරු ංභාව රැංක වනු ඇතිස.  

 

රැස්වීෙ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අේ හිටුවන ලදින්                       
අ. භා. 1.30  නිගයෝජය කථානායකතුො ( ු තිලා  සුෙතිපාල 
ෙහතා ) ගේ සභාපතිේවගයන් නැවත පවේවන ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைைிெமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு 

திலங்க சுைதிபொல] தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 

ගශ්ෝක ප්රකාශ්ය    ු එම්.ගක්.ක.ඩී.එස්. 

ගුආවර්ධාන ෙහතා 
அனுதொபத் தீர்ைொனம் : ைொண்புைிகு 

எம்.னக.ஏ.டீ.எஸ். குைெர்தன 
VOTE OF CONDOLENCE : HON. M.K.A.D.S. 

GUNAWARDANA  
[අ.භා. 1.35] 
 

 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා (උසස් අධායාපන හා 

ෙහාොර්  අොතයතුො සහ පාර්ලිගම්න්තුග  
සභානායකතුො) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்ெி ைற்றும் 

தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப 

முதல்ெரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු නිශ ෝජය රථානා රතුමනිම ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේ 

ජනතාව නිශ ෝජන  රණමින් වංණ ගයනාවේ පාර්ි ශම්න්තු 
මන්ත්රීවණ කු ව ශ න් සුවිශ ේ ම ශමශහවණේ ඉටු රණමින් ජනතා 
හදවත් තුළ ආදණණී  මතර න් ංනිටුහන් රළ එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 

ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ අභාව  පිළිබඳ ශ ෝර  පළ කිරීශම් 
ශ ෝජනාව ශමම අවංකථාශදදී ගරු ංභාවට මම ඉදිරිපත් රණනවා. 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී. ූලි  ංක ගුයවර්ධන මහතාශේත් ශේ.ආර්.පී. 
ගුයවර්ධන මැතිසනි ශේත් ංදාදණ පුත්ර ණත්න  ශලං 1967 මාර්තු 

මං  6 වැනි දින ගම්පහ ශණෝහශ් දී එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 
මහතා ජන්ම ලාභ  ලැබුශද . ශදොණයශගොඩ ප්රාථමිර විදුහශලන් 

1993 1994 



පාර්ි ශම්න්තුව 

සිප්ංතණ හැදෑරීම ආණම්භ රළ ශමතුමා ණද්ශදොළුව පඤකඤාශලෝර 
විදයාලශ හි ංහ වීණඹුව ණජශේ පාංශලහි වැඩිදුණ අධයාපන 
රටයුතුවල නි ැුවශඩල .  

තරුය වි  එළැඹීමත් ංමඟම 1966 වංශර්දී ඉඩම් 
ශරොමංාරිංක ශදපාර්තශම්න්තුශද ඉඩම් ඕවර්සි ර් තනතුණේ ලැබ 
ණාජය ශංේව ට බැඳුණු ශමතුමාශේ පළමු ශංේවා ංකථාන  
ත්රිකුයාමල රච්ශච්රි  වි . එහිදී අුවතිසන්ම ඇණඹව වාන්ඇල 
ජනපදශේ රටයුතු කිරීම ශමතුමාශේ මු් ම ණාජරාරි  වූ අතණම 
සිසහලම මුංකි ම් ංහ ශදමළ  න ජන ශරොටංක තුනම එහි පදිසචි 
රණවීමද සිදු රළ යුතුව තිසබුණි. ශමම පදිසචි කිරීම්වලදී ඇතිස වූ 
ශනොශ කුත් ප්ර කන මැද තම ණාජරාරි  ශනොපිරිශහළා ඉටු කිරීමට 
ශමතුමා ගත් උත්ංාහ  ශමහිදී ඉතා අග  ශරොට සිහිපත් රළ 
යුතු . පසු රශලර මාලනී මැණිශේ ණාජගුරු ශමශනවි  ංමඟින් 
යුග දිවි ගමන ඇණඹව එතුමා නි න් මි් ශණෝයි ගුයවර්ධන 
පුතණුවන් ංහ ශන් රා ගුයවර්ධන දි ණි  ශමශලොවට දා ාද 
රශළේ .  

ශමතුමා 1968.1 . 1 වන දින 9 13 නිල අසර   ටශත් 
ශපොි ංක ශරොංකතාප් වණශ කු ශලං ශපොි ංක ශංේව ට එේ වී ඇත. 
1976. 8.2  වන දින උප ශපොි ංක පරීේෂරවණශ කු ශලං 
උංංකවීම් ලබා ඇතිස අතණම ශනොච්චි ාගමම  කිි ශනොච්චි ම 
ශපොශළොන්නරුව  න ශපොි ංක ංකථානවල ශපොි ංක 
ංකථානාධිපතිසවණශ කු ශලං ශංේව  රණ ඇත. ශපොි ංක ශංේවශ න් 
ඉවත් වීශමන් පසු 1989දී ශංේරුවිල ආංනශේ ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂශේ ංසවිධා ර ශලං පත් වී එම වංශර් පැවැතිස මහ 
මැතිසවණයශේදී ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශ න් තණග රණ ඉන් 
ජ ශගන ප්රථම වණට පාර්ි ශම්න්තු මන්ත්රීවණ කු වීශම් භාගය උදා 
රණ ගත් අතණම ශමතුමා 2    ංහ 2  1 වංණවල පැවැතිස මහ 
මැතිසවණයවි න් ද ජ  ලබා පාර්ි ශම්න්තුශද ගරු මන්ත්රීවණ කු 
ශලං පත් වී ජනතාවට ශංේව  රශළේ . නැවත 2  8 වර්ෂශේ 
පැවැතිස පළාත් ංභා මැතිසවණයශ න්ද ජ  ගත් ගුයවර්ධන 
මැතිසතුමා නැශඟනහිණ පළාත් ංභාවට ශත්රී පත් වී පළාත් ංභා 
මන්ත්රීවණශ කුශගන් තම ප්රශද්  ටම ගමටම ජනතාවට ඉටු වි  යුතු 
යුතුරම් හා වගකීම් ශනොපිරිශහළා ඉටු රළ තැනැත්ශතකු ශලං 
ශපන්වා දි  හැකි . ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේර  නිශ ෝජන  රණමින් 
නැවත 2 1  වංශර්දී මහ මැතිසවණය ට ඉදිරිපත් වූ ගුයවර්ධන 
මැතිසතුමා එයින් ජ ග්රහය  රණ බුද්ධ  ාංන හා ආගමිර රටයුතු 
නිශ ෝජය ඇමතිසවණ ා ශලං රටයුතු රශළේ . එතැන් සිට 2 16 
වංණ ශතේ අවුරුදු 6ර පමය රාල ේ නිශ ෝජය ඇමතිස ුරණ  
දැරූ ගුයවර්ධන මැතිසතුමා එහිදී ඉටු රළ ශංේව  ඇගයීමේ ශලං 
බුද්ධ  ාංන ශ්රී ශද් ාිබමානී ංම්මානශ න්ද පිදුම් ලබන්නට තණම් 
භාගයවන්ත පුද්ගලශ කු වි . 

පසු ිය  ජනාධිපතිසවණයශ න් පසු පත් වූ ආඩලඩුශද ඉඩම් 
ඇමතිස ුරණ  දැරූ ශමතුමා 2 15 මහ මැතිසවණයශේදී එේංත් 
ජාතිසර පේෂ  නිශ ෝජන  රණමින් ජාතිසර ලැයිංකතුශවන් 
පාර්ි ශම්න්තුවට ශත්රී පත්ව නැවත ඉඩම් අමාතය ුරණ  ශහොබවන 
ලදී. "ංෑම පුණවැසිශ කුටම ඉඩමේ-ංෑම ඉඩමරටම ඔප්පුවේ" 
 න පණමාදර්ශීල අධිෂකඨාන  ශපණදැරිව එතුමා ඉඩම් ඇමතිසවණ ා 
ශලං රටයුතු රළ අතණම ව ඹ පළාත් ංභාශද ිකලය අනුග්රහ  මත 
ශගොවි පවු්  දහංේ ඉලේර රණ ගනිමින්ම වංවිශංන්  ශතොණ 
  ශගවතු වගා වයාප්ත කිරීශම් වැඩ පිළිශවළේ ද ක්රි ාවට නසවා 
තිසශබ්. එශංේම රැකි ා විණහිත තරුය-තරුණි න්හට රැකි ා ලබා 
දීමටත්ම උතුරු හා නැ ශඟනහිණ අවතැන්වූවන්හට ංකථිණ ඉඩම් ලබා 
දීමටත් ඔහු මහත් පරිශ්රම ේ දණමින් රටයුතු රණන ලදී.  

එතුමා හදිසිශේ ඇතිස වූ ශණෝගී තත්ත්ව ේ ශහේතුශවන් 2 16 
ජනවාරි මං 19 වැනි දින ංැමට ශංෝ සුසුම් ශගන ශදමින් 
ජීවිතශ න් ංමු ගන්නා විට 69 වැනි විශේ පසු වි . ගරු නිශ ෝජය 

රථානා රතුමනිම 1989 වංශර් සිට 1996 වංණ දේවාත්ම 2    
වංශර් සිට 2  6 වංණ දේවාත් නැවත 2 1  වංශර් සිට 2 16 
වංණ දේවාත් අවුරුදු 16රට වැඩි රාල ේ පාර්ි ශම්න්තුව 
නිශ ෝජන  රණමින් ත්රිකුයාමල  දිංකත්රිේරශේ ජනතාවට අගනා 
ශමශහවණේ ඉටු රළ ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 
මැතිසතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා රණන අතණම ශමම උත්තරීතණ 
ංභාශද ශ ෝර  එතුමාශේ ද ාබණ ිමරිඳම දරුවන් ඇතුළු පවුශ්  
ඥාතීන් ශවත දන්වා  වන ශලං ශ ෝජනා රණමි. 

 

[අ.භා. 1.35] 
 

 ු රනිල් වික්රෙසිාහ ෙහතා (අ්ාොතයතුො සහ ජාතික 

ප්රතිපේති හා තර්ථික ක යුතු අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு ரைில் ெிக்கிரைசிங்க - பிரதை அமைச்சரும் னதசிய 

தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுெல்கள் அமைச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු නිශ ෝජය රථානා රතුමනිම ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මහතාශේ අභාව  පිළිබඳව  ශ ෝර ප්රරා   සිදු රණන 
අද දිනශේ ගරු ලේෂකමන් කිරිඇ් ල ංභානා රතුමා එම 

ශ ෝජනාව ඉදිරිපත් රණමින් එතුමා පිළිබඳව රථා රළ නිංා මමත් 
එ ටම එරතු වී මශේ ශ ෝර ත් ප්රරා  රණනවා.   

හිටපු අමාතයම ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා 
තමන්ශේ රැකි ා ජීවිත  ආණම්භ රශළේම ඉඩම් අමාතයාස ශ න්. ඒ 

වාශේම අවංන් රශළේත් ඉඩම් අමාතයාස ශ න්. එතුමා 1966 
වංශර් ඩඩ්ි  ශංේනානා ර ආඩලඩුව පැවැතිස රාලශේ ඉඩම් 
ශරොමංාරිංක ශදපාර්තශම්න්තුශද ඉඩම් overseer ශරශනකු 

ව ශ න් පත් වුයා. එශංේ ශංේව  රළ එතුමා නැවතත් අවුරුදු 
69රට පසුව ඉඩම් ශරොමංාරිංක ශදපාර්තශම්න්තුවට ආශදම ඉඩම් 
අමාතයාස   භාණ ඇමතිසතුමා හැටි ටයි. මම හිතන්ශන් ඒරත් 

එතුමා ඇතිස රණ තිසශබන වාර්තාවේ.  

ගරු නිශ ෝජය රථානා රතුමනිම මම එතුමා හඳුනා ගත්ශත්ම 
1989 වර්ෂශේදීයි. ඒ ශවනශරොට එතුමා පාර්ි ශම්න්තුවට පැමිය 

සිටිශේ ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේ මන්ත්රීවණශ කු හැටි ටයි. ඊට 
ඉංකශං් ලා එතුමා පළාත් ංභාවට ශත්රී පත්ව සිටි ා. එදා ඉඳලා 
ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  තුළ විශ ේෂශ න්ම එ  ප්රතිසංසවිධාන  

රණන්නත්ම ඒ වාශේම එම මතවාද ඉදිරි ට ශගන  න්නත් ක්රි ා 
රණපු මන්ත්රීවණශ කු හැටි ට මම එතුමාව පිළිගන්නවා. 
ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේර  තුළ ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ ඡන්ද 
පදනම  ේතිසමත් රණන්න රටයුතු රළ පුද්ගලශ කු හැටි ටත්ම 

එම ප්රශද් ශේ ජනතාවශේ අයිතිසවාසිරම් ංම්බන්ධශ න් අමාරු 
රාල ේ පැවැතිස ංමශේදී ඒ ංම්බන්ධශ න් හඬ නැඟූ 
පුද්ගලශ කු හැටි ටත් අප එතුමාව පිළිගන්න වුවමනායි.  

ගරු නිශ ෝජය රථානා රතුමනිම එතුමා පාර්ි ශම්න්තුවට 
ශත්රී පත් ශවන්න රි න් ඉඩම් ශදපාර්තශම්න්තුශවන් ඉවත් 
ශවලා ශපොි ංක ශදපාර්තශම්න්තුවට බැඳී  ශංේව  රළ නිංා 

පාර්ි ශම්න්තුව තුළදී ශපොි ංක රටයුතු ගැනත් විටින් විට රථා 
රළා. එතුමා ශපොලීසි  ගැන හුඟාේ රරුණු දැන ශගන සිටි ා. 
පාර්ි ශම්න්තුශදදී ශපොලීසි ට අදාළ ප්ර කන සි ් ලම මතු 

රණන්න  කි ා ශපොි ංක නිලධාරින් පවා පැමිය එතුමාව මුය 
ගැසුයා. නමුත් ශම් හැම එරරටම වඩා එතුමා නැ ශඟනහිණ පළාත 
ශවනුශවන් රථා රළා; ශංේරුවිල ආංන  ගැන රථා රළා. ඒ 
වාශේම එම ප්රශද් ශේ සිටින සිසහල ජනතාව ගැනත් 

විශ ේෂශ න්ම අවධාන  ශ ොමු රණ ඒ පිළිබඳව එතුමාශේ අදහංක 
ප්රරා  රළා. ශංේරුවිල පමයේ ශනොශවයිම වදනි ාශද සිසහල 
ජනතාව ගැනත් එතුමා අදහංක ප්රරා  රළා. ඒ විධි ට අදහංක 

ප්රරා  රණමින් පාර්ි ශම්න්තුශදදී රථා රණලා වැඩ රටයුතු රළ 
දේෂ ඇමතිසවණශ කු හැටි ට තමයි එතුමා ගැන මශේ මතර  රැඳී 
පවතිසන්ශන්.  

1995 1996 
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ඒ වාශේම 2 16 වංශර්දී එතුමා ශම් ණශට් වි ාල විපර් ාං ේම 

විප්ලව ේ රණන්න එරතු වුයා. ඒ තමයිම ශම්  හ පාලන  ඇතිස 
කිරීම. එතුමාට එවරට තිසබුණු පාලන  එේර ප්ර කන ගයනාවේ 
තිසබුයා. ඒ  න මාර්ග  ගැන ජනතාවශේ ංහශ ෝග  ශනොමැතිස 
බව කිහිප වතාවේ එතුමා මට පාර්ි ශම්න්තුශදදී ප්රරා  රළා. 

එශහම රථා රශළේ ශම් Lobby එශේදී ශවන්නට පුළුවන්; 
නැත්නම් ශවනත් ංකථාන රදී ශවන්නට පුළුවන්. ''ශම  ශවනංක 
රණන්නට අපි ඔේශරෝම එරතු ශවන්න ඕනෑ. අපි එරතු ශවලා 

ආඩලඩුවේ ශගන  න්න ඕනෑ''  නුශවන් එතුමා කිහිප වතාවේ 
ප්රරා  රළා.  

ඉන් පසුව වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමා ශපොදු අශප්ේෂර ා 
බවට ප්රරා  රළ අවංකථාශදදීම එතුමා ළඟින්ම සිටගත් 
පුද්ගලශ ේ තමයිම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන හිටපු 

ඇමතිසතුමා බව මම කි න්න රැමැතිසයි. ණාජිත ශංේනාණත්න 
ඇමතිසතුමාත්ම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා වාශේමම ඒ 
ශමොශහොශත් ඉඳලා රැප ශවලාම ඒ ංටන ශගන ිය ා; එර එර 

රැංකවීම්වල හිටි ා. මම ඕනෑම තැනර රැංකවීමරට ියශ ොත්ම 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත් එහි ඉන්නවා. මම හාරිංකපත්තුවට ියශ ොත් 
එතැන ඉන්නවාම මම කුරුයෑගලට ියශ ොත් එතැන ඉන්නවා. මම 

ිය  ංෑම රැංකවීමරටම එතුමාත් ිය ා. මම දන්ශන් නැහැම එතුමා 
ශරොශහොම ංහභාිය වුයාද කි ලා. ශරශංේ ශහෝ  බැහැලා ඒ වැඩ 
රටයුතු රණලාම එතුමා අපට වි ාල  ේතිස ේ බවට පත් වුයා.  

අනතුරුවම එතුමා ඉඩම් අමාතයාස   භාණ ගත්තා; එහි වැඩ 
රටයුතු රළා. මම එතුමාට ආණාධනා රළාම ''වුවමනා නම් එේංත් 

ජාතිසර පේෂ  එේර ඇවි් ලාම ජාතිසර ලැයිංකතුශවන් එන්න. 
ඔබතුමා ඇවි් ලා ඒ වැඩ රටයුතු රණන්න'' කි ලා. එශහම 
කිදවාට පංකශංේම එතුමා ඒර පිළිගත්තා පමයේ ශනොශවයිම මම 

ඕනෑම පළාතර රැංකවීමරට ියශ ොත් එතැනට ආවා. මම 
ශහි ශරොප්ටණශ න්  න ශරොටම එතුමා වාහනශ න් ඒ ංකථාන ට 
ආවා. මම ංහභාිය වුණු රැංකවීම්වි න් එරරදී ශහෝ ශදරරදී 

පමයයි එතුමා ඇවි් ලා රථා රණලා ශදලාංනින් ියශේ. එවැනි 
රැපවීමේ එතුමා තුළ තිසබුයා. ඒ රැපවීම තුළින් ආපහු ශම් 
අමාතයාස   භාණ ගත්තා. එතුමාට වුවමනා වුශඩලම ''මම 
ශරොශහොමද ශම් ප්රශද් ශේ ජනතාවට ශංේව ේ රණන්ශන්'' කි ලා 

ශහො ලා බලලා ඒ රටයුතු රණන්නයි. අන්නම ඒර එතුමාශේ හිශත් 
තිසබුයා.  

එතුමා ඉඩම් ඇමතිසවණ ා හැටි ට රටයුතු රණන විට රථා රළ 
එර රාණය ේ තමයිම ''සින්නේරණ ඔප්පු'' ලබා දීම. එතුමා අද 

ජීවතුන් අතණ නැතිස වුයත්ම ඒ වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්මර රණන්නට 
දැනටමත් අප පි වණ අණශගනයි තිසශබන්ශන්. එතුමා ත්රිකුයාමල 
ප්රශද් ශේ දියුණුව ගැන රථා රළා. ඒ ගැන රථා රණන්නට දැන් 
එතුමා ශනොහිටි ත්ම ඒ ංැලසුම් ටිරත් අපි හදා ශගන  නවා. 

එතුමාට ේෂණිරව ඉෂකට රණ ගන්නට අව ය රාණය  වුශඩල 
රන්තශ්  සීනි රර්මාන්ත ාලාව  ළි ක්රි ාත්මර කිරීමයි. ඒ 
අනුවම සීනි රර්මාන්ත ාලාව ක්රි ාත්මර කිරීශම් ියවිසුමත් පසු ිය  

ංතිස ශදර තුළදී අත්ංන් රණලා තිසශබනවා. ''සීනි රර්මාන්ත ාලාව 
වුවමනායි. නැත්නම් ශංේරුවිල ප්රශද් ශේ ජනතාවට අපි 
ශරොශහොමද රැකි ා ශදන්ශන්?'' කි න වි ාල ප්ර කන ේ එතුමා තුළ 

එදා තිසබුයා. ඒ අනුවම එතුමා බලාශපොශණොත්තු වුණු  ංමහණ ශද්ව්  
දැන් ක්රි ාත්මර ශවලා තිසශබනවා. නමුත්ම අද ඒවා ක්රි ාත්මර 
කිරීමට පි වණ ගන්නා අවංකථාශදදී එතුමා අප අතණ නැහැ.  

එතුමා මි   න්නට දවංක කිහිප රට ශපණ මට එතුමා මුය 
ගැහුයා. විශ ේෂශ න්මම ගන්නා පි වණ කුමේද කි ලා  

මන්ත්රීවරුන්ම ඇමතිසවරුන් දැනුවත් කිරීශම් විශ ේෂ රැංකවීමේම 
ජනාධිපතිසතුමාශේ ංහභාියත්වශ න් තිසබුයා. එදින එතුමා අංනීප 
තත්ත්වශ නුයි ඇවි් ලා හිටිශේ. මම කිදවාම "එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංකම 

මට ණට  න්න තිසශබනවා. ආව ගමන් අපි මුය ගැශහමු." කි ලා. 

එතුමා කිදවාම "ඔදම ඕද ංර්." කි ලා. එදා මම හිතුශද නැහැම 

එතුමා අප අතරින් ශම් තණම් ඉේමනින්  ංමු ගනීවි කි ලා. මම ණට 
 නගමන් මට පණිවිඩ ේ ආවාම එතුමා නැතිස වුයා කි ලා. ඒරයි 
ජීවිතශේ හැටි!  

ශම් අවංකථාශදදී අපට විශ ේෂශ න්ම තිසශබන්ශන් එතුමා රණපු 

ශංේව  ගැන මතේ රණන්න; එතුමා රණපු ශංේව  ගැන අශප් 
ංකතුතිස  ප්රරා  රණන්න. එතුමා නැතිසවීම අපට පාඩුවේ. ඒ ගැන 
අශප් රනගාටුව ප්රරා  රණනවා. එතුමාට නිවන් ංැප ලැශබ්වා! 

කි ලා අපි විශ ේෂශ න්ම ප්රාර්ථනා රණන්න ඕනෑ. එතුමාශේ 
අභාව  ංම්බන්ධශ න් අපි සි ුව ශදනාශේ රනගාටුව එතුමාශේ 
භාර් ාවටත්ම පවුශ්  ංාමාජිර න් සි ුව ශදනාටමත් දැනුම් ශදන 

ශලං ඉ් ලමින් මශේ වචන ංකව් ප  මම අවංන් රණනවා. 

 
[අ.භා. 1.63] 

 
 ු නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා (ප්රවාහන  හා සිවිල් 

ගුවන් ගසාවා අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ - னபொக்குெரத்து ைற்றும் 

சிெில் ெிைொனச் னசமெகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

ගරු නිශ ෝජය රථානා රතුමනිම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශ න් 
ශද් පාලන  ආණම්භ රණලා සිරිමාශවෝ බඩලඩාණනා ර 

මැතිසනි ශේ අතිසන් ංසවිධා ර ුරණ  ලබා ගනිමින් ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂශේ ධජ  ඉහළින් ඔංවා තැබීම ංඳහා විශ ේෂශ න්ම 
නැ ශඟනහිණ පළාශත්ම ත්රිකුයාමල  දිංකත්රිේරශේ ශපොදු ජනතාව 
ංමඟ සිසහලම ද්රවිඩම මුංකි ම් කි න ංෑම ජන ශරොට්ඨාං ේ 

ංමඟම ඉතාමත්ම ළඟින් ඇසුරු රණමින් ජනතා ආදණ ට පත්වම 
1989 වර්ෂශේ ශමම පාර්ි ශම්න්තු ංභා ගර්භ  ශංෝභාවත් රළ 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ අභාව  පිළිබඳව අප 

තුළ තිසශබන්ශන් දැඩි ංසශදග ේ.  

1989දීම මා ංමඟ පාර්ි ශම්න්තුවට ශත්රී පත් වූ එතුමාම අශප් 
ංශහෝදණ මන්ත්රීවණශ කු හැටි ටම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ 

රඩලඩා ම තුළම ඒ වාශේම මධයම රාණර ංභාව තුළ ංහ ංමංකත 
ලසරා හා විධා ර රාණර ංභාව තුළ රටයුතු රශළේ තමන්ශේ 
අදහංක කිසිම ිම කින් හා ංැර කින් ශතොණව ප්රරා  ට පත් රණපු 

මන්ත්රීවණ කු ව ශ න්. එපමයේ ශනොශවයිම ඉතාම දුෂකරණ රාල 
පරිච්ශේද ේ 1989 සිට ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  මත පතිසත වුයා. 
සිරිමාශවෝ බඩලඩාණනා ර මැතිසනි ශේ ප්රජා අයිතිස  අශහෝසි 

කිරීශම් රාර් ශේ පටන්ම ඒ සිදු වුණු විවිධ ශද් පාලන ක්රි ාවලදී ඒ 
මැතිසනි  ංමඟ ඉතාම ළඟින් ඒ ංටශන් සිටි ශංන්පතිස කු  
හැටි ටයි මම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා දකින්ශන්. 
මට තවමත් මතේ ශවනවාම එතුමාශේ නි්  ංාටර . එතුමා නි්  

ංාටර  දාශගන තමයි පාර්ි ශම්න්තුවට ආශද; පාර්ි ශම්න්තුශද 
රාල  ගත රශළේ.  

එතුමාට ලැබුශඩල ඉතා දුෂකරණ මැතිසවණය ශරොට්ඨාං ේ. 

විශ ේෂශ න්ම එතුමා ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේ සිටින සිසහල 
ජනතාවශේ ප්ර කන ඉංකමතු රණමින් ශම් පාර්ි ශම්න්තු ංභා ගර්භ  
තුළ රථා රළා. ඔවුන්ශේ ංසවර්ධන  ශවනුශවන්ම ඔවුන්ශේ 

අිබවෘද්ධි  ශවනුශවන් පමයේ ශනොශවයිම ංමංකත සිසහලම ද්රවිඩම 
මුංකි ම් කි න ශම් ංෑම ශරොට්ඨාං ේම ශවනුශවන්ම එතුමා රථා 
රළා; එතුමා වැඩ රටයුතු රළා. ඒ නිංාම 2    ංහ 2  1 

වර්ෂවලදී පැවතිස මහ මැතිසවණයශ න් ජ ශගන ශමම 
පාර්ි ශම්න්තුවට පැමිණීමටත්ම ඒ වාශේම 2  8දී නැ ශඟනහිණ 
පළාත් ංභාවට ඇතුළත් ශවලා පළාත් ංභාව තුළින් ඒ ප්රශද් වල 
ජනතාවට ලබා ශදන්න පුළුවන් ංහනම උපරාණම ශංේව  ලබා දීම 

ංඳහා රටයුතු රණන්නත් එතුමාට වණම් ලැබුයා.  

1997 1998 



පාර්ි ශම්න්තුව 

2010 වර්ෂශේදී එතුමා ශම් පාර්ි ශම්න්තුවට පත් වුයාට 
පංකශංේ බුද්ධ  ාංන නිශ ෝජය අමාතයවණ ා ව ශ න්ම ශම් ණශට් 
ංෑම ප්රශද්  රම තිසබුණු පන්ංලර උත්ංව රටම ආගමිර 

උත්ංව රට ංහභාිය වුයා. බුද්ධ  ාංන අමාතයාස   භාණව 
තිසබුශඩල ජනාධිපතිසවණ ාටයි. නමුත් එතුමා තමයි ලසරාශද හැම 
තැනරටම ියහි් ලා විශ ේෂශ න් ගරුතණ මහා ංසඝණත්න  ංමඟ 

ඉතාම කිට්ටු ළබැඳි ාවේ හා ංබැඳි ාවේ ඇතිස රණ ගනිමින් ඒ 
ආගමිර වැඩ රටයුතු ණාශි ේ රශළේ. ඒ ංඳහා එතුමා රැප වුයා 
කි න එර -කිසිම ශවශහං මහන්සි ේ ශනොබලා එතුමා රැප 

වුයා කි න එර- ශම් අවංකථාශදදී ප්රරා  රණන්න රැමැතිසයි.  

අශප් අගමැතිසතුමා කිදවා වාශේමම එතුමාශේ අභාව  නිංා 
අපට ඉතා හිතවන්ත මිත්රශ ේ නැතිස වුයා; ශළන්ගතු ංගශ ේ 

අ පට නැතිස වුයා; ශම් ණශට් ජනතාවට ආදණ  රණපු ශරශනේ 
නැතිස වුයා. අගමැතිසතුමා කිදවා වාශේම එතුමා ශපොි ංක ශංේවශේ 
ශ දී සිටි නිංා එතුමා ශපොලීසිශේ දුේගන්නා ණාල ශරශනේ බවට 
පත් ශවලායි තිසබුශඩල. එතුමාශේ රථා බැුව වත් ශපශනන්ශන් 

පාර්ි ශම්න්තුශද ඉන්න ශපොි ංක නිලධාරි න්ශේ ප්ර කන පිළිබඳවම 
පිට ඉන්න ශපොි ංක නිලධාරින්ශේ ප්ර කන පිළිබඳව -ඔවුන්ශේ වැටුප් 
හා දීමනා පිළිබඳවම ඔවුන්ට ලැිම  යුතු උංංකවීම් පිළිබඳව- හඬේ 

නඟපු ආරාණ යි. එතුමා තමන් ණාජරාරි රළ එම ේශෂේත්ර  තුළ 
තමා ලබා ගත් අත්දැකීම් ශමන්මම ඒ රටුර ජීවිත  පිළිබඳව 
ර් පනා රණලා එයින් වර්තමාන ශපොි ංක පණපුණ මුදවා ගැනීම 

ංඳහා වි ාල හඬේ ශම් මැතිස ංබ  තුළ නැඟුවා  කි න එර ශම් 
ශවලාශදදී මම මතේ රණන්න රැමැතිසයි.  

එතුමාශේ භාර් ාවත්ම එතුමාශේ දරුවනුත් අශප් ශද් පාලන 

වයාපාණ  ංඳහා එදා සිටම ඉතාම රැපවීශමන් වැඩ රටයුතු රළා. 
එතුමාශේ පුත්රණත්න  -නි න් මි් ශණෝයි ගුයවර්ධන මැතිසතුමා- 
දැන් ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ ංසවිධා රවණශ ේ ව ශ න් අතිසගරු 

වමත්රීපාල සිරිශංේන ජනාධිපතිසතුමා විසින් පත් රණනු ලැබීම අපට 
ංතුටේ. එතුමා එම  ප්රශද් වල තම පි ාශගන් ගැලවුණු ධජ  
ඉහළින් ඔංවා තැබීම ංඳහා වැඩ රටයුතු රණන බව අපි ඉතාමත්ම 
ංන්ශතෝෂශ න් ප්රරා  රණන්න රැමැතිසයි.  

ගරු නිශ ෝජය රථානා රතුමනිම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  
ශවනුශවන් අපි එතුමාශේ ශම් විශ ෝව පිළිබඳව අශප් ශ ෝර  එම 
පවුශ්  සි ුව ශදනාටම ප්රරා  රණන බව කි න්න රැමැතිසයි. 

එතුමාට නිවන් ංැප ලැශබ්වා!යි මම ප්රාර්ථනා රණනවා. 

 

[අ.භා. 1.68] 

 
 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා (ගසෞඛය  

ගපෝෂආ හා ගද්ශීය වවදය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன - 

சுகொதொரம், னபொசமை ைற்றும் சுனதச ைருத்துெ அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගරු නිශ ෝජය රථානා රතුමනිම අද දින අපි ංහභාිය 
ශවන්ශන් දීර්ඝ රාල ේ ශම් පාර්ි ශම්න්තුශද ගත රණපු කීර්තිසමත් 
මහජන නිශ ෝජිතශ ේ ව ශ න් ක්රි ා රණපු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 

ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ අභාව  පිළිබඳ ශ ෝර ශ ෝජනාවටයි; 
එතුමා ගැන රථා රණන්නයි.  

 
එතුමා මට මුි න්ම හමු වුශඩල 1989දී එතුමා පාර්ි ශම්න්තු 

මන්ත්රීවණශ ේ ශවලා පැමිණි ාට පසුවයි. එතුමා ශපොි ංක 
නිලධාරිශ ේ ශලං ක්රි ා රණලා එතැනින් ඉවත් ශවලා 

ශද් පාලන ේශෂේත්ර ට ගමන් රළා.  ශපොලීසිශේ ඉඳලා ආවත් 

එතුමා ශහොඳ ශද් පාලනඥ කු බවට පත් වුයා.  

1989 රාලශේදී එවරට තිසබුණු එේංත් ජාතිසර පේෂ ණජ ට 
එශණහිව පැවතුණු විශණෝධතා වයාපාණවලදී ශබොශහෝ තැන්වලදී  
මුය ගැහිලා අපි ශදශදනා එරට ඒ විශණෝධතා වයාපාණවල හිටි ා. 

ඒ දවංකවල එතුමා ඉතාමත්ම කිට්ටුශවන් හිටිශේම අනුණ 
බඩලඩාණනා ර මැතිසතුමා එේරයි. එදා ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ 
පි්  ශදරේ තිසබුණු ශවලාශද අනුණ බඩලඩාණනා ර මැතිසතුමා 

එේර එතුමා ශනොිම ව හිටි ා. එතුමා ට බඩලඩාණනා ර පවුල 
ගැන මහාවි ාල ආදණ ේ තිසබුයා. විශ ේෂශ න් බඩලඩාණනා ර 
මැතිසනි ටම දිවසගත බඩලඩාණනා ර මැතිසතුමාට  මහා වි ාල 

ආදණ ේ තිසබුණුම “නි ම ශ්රී ලසරාරාණශ ේ” කි ලා කි න්න 
පුළුවන් ශරශනේ තමයි එම්.ශේ.ඒ. ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා. 

බඩලඩාණනා ර පවුලත් එේර එතුමා ඉතාම කිට් ටුශවන් 

හිටි ා. අනුණ බඩලඩාණනා ර මැතිසතුමාව ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂශේ නා ර ා කිරීම ංඳහා වි ාල රැපවීශමන් යුතුව එදා 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ක්රි ා රළා. එතුමාශේ 
තිසබුණු සුවිශ ේෂත්ව  තමයිම එතුමා පාර්ි ශම්න්තුවට පමයේ 

ශනොශවයිම ණජ ශගදණට පවා ියශේ පාවහන් ශනොමැතිසව වීම. 
ගශමන් ආපු ංාමානය මහජන නිශ ෝජිතශ ේ හැටි ට පාවහන් 
පවා ශනොපැළඳශගන තමයි ඒ මිනිසුන්ව නිශ ෝජන  රණන්නට 

එතුමා ශරොශහේ ිය ත් ගමන් රශළේ.  

1989 රාලශේ බඩලඩාණනා ර මැතිසනි ශේ ප්රධානත්වශ න් 
පේෂ පහර ංන්ධාන ේ තිසබුයා. ඒ එර පේෂ ර නා රශ කු 

ව ශ න් එතුමා ක්රි ා රළා. චන්රිරා බඩලඩාණනා ර කුමාණතුසග 
මහත්මි ශේ ප්රධානත්වශ න් තිසබුණු බහුජන නිදහංක ශපණමුශඩල 
ශ් රම්වණ ා ව ශ න් එතුමා එදා රටයුතු රළා. මමත් ඒ පේෂ  

නිශ ෝජන  රළා. දිවසගත ණයසිසහ ශප්රේමදාං ජනාධිපතිසතුමාශේ 
ණජ ට එශණහිව එදා අශප් ණට වටා දැවැන්ත ශද් පාලන 
වයාපාණ ේ තිසබුයා. ප්රධාන රථිර න් විධි ට මමත්ම 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත් එදා තිසබුණු ණජ ට 
එශණහිව බඩලඩාණනා ර මැතිසනි ත් එේර ලසරා ව පුණා  ගමන් 
රළා. එතුමා ඉතාම ශදගවත්ව රථා රණන ශහොඳ රථිරශ ේ. මට 
මතර හැටි ට සිරිමාශවෝ බඩලඩාණනා ර මැතිසනි  හැරුයාම ශ්රී 

ලසරා නිදහංක පේෂ ප්රධාන ශදදිරාශද  රථා රශළේ ශදශදශනකු 
විතණයි. එයින් එර ක රථිරශ කු විධි ට ශතෝණාශගන තිසබුශඩල 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමායි.  

1988 පළාත් ංභා මැතිසවණය  ශවලාශදදීම පළාත් ංභා 
ජ ග්රහය  රණ ගැනීම ංඳහා අනුණ බඩලඩාණනා ර මහත්ම ාශේ 
ප්රධානත්වශ න් රඩලඩා මේම ලසරාව පුණා ිය ා. ඒ 

අවංකථාශදදීත් ප්රධාන රථිරශ ේ විධි ට එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  ශවනුශවන් 
අද්විතී  රාර්  භාණ ේ ඉටු රළා. මමත්ම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 

ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත්ම ශේ.ආර්.පී. ූ රි ප්ශපරුම මැතිසතුමාත් 
පළාත් ංභා මැතිසවණය  ශවලාශදදී ප්රධාන රථිර න් විධි ට 
අනුණ බඩලඩාණනා ර මැතිසතුමාත් එේර ලසරාව පුණාම ිය ා. 
මමයිම   එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමායි ශබොශහෝ 

රාල ේ තිසංකශංේ ඉතාමත් කිට්ටුශවන් ආශ්ර  රළා. ඒ අතණතුණ 
එතුමා තදබල ශලං ශණෝගාතුණ වුයා. එදා තමයි පළමුශවන්ම 
හෘද  වංකතුව ංම්බන්ධ ශණෝග ට එතුමා මුහුය  දුන්ශන්. ඒ 

වනශරොට මම ඒ ශද් පාලනශ න් ඉවත්ශවලා හිටිශේ. එවරට 
මම ඩී.බී. විශේතුසග හිටපු ජනාධිපතිසතුමා හමුශවලාම එේංත් 
ජාතිසර පේෂ ට බැඳිලායි  හිටිශේ. එතුමා ශණෝගාතුණව සිටින බව 

මට ආණසචි වුයා. මම ඒ අවංකථා ශදදී එතුමාට  උදද රළා. එතුමා 
ශණෝගාතුණව සිටින බව මම දිවසගත ඩී.බී. විශේතුසග හිටපු 
ජනාධිපතිසතුමාට රථා රණලා කිදවා. අව ය සි ුවම  ශද්ව්  

1999 2000 
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අණශගනම එතුමාශේ භාර් ාව එේර ඉන්දි ාශද ඇපශලෝ 

ශණෝහලට එතුමාව ශගනිහි් ලාම එතුමාට අව ය ප්රතිසරාණ රළා. 
දිවසගත ඩී.බී. විශේතුසග ජනාධිපතිසතුමා එදා එතුමා ශවනුශවන් 
අව ය සි ුවම අව යතාවන් ඉෂකට රළා. ප්රතිසරාණ ලබාශගන එතුමා 
නිශණෝගී ශවලා ලසරාවට ආවාත්ම ශපෞද්ගි ර ප්ර කන නිංා එතුමාම 

එතුමා ශේ පේෂශ න් ඉවත් වුශඩල නැහැ. එතුමා තවදුණටත් ශ්රී 
ලසරා නිදහංක පාේෂිරශ කු විධි ට 1996 මැතිසවණයශේදී ක්රි ා 
රළා.  

1994 අවුරුද්ශද් ශපොදුජන එේංත් ශපණමුය ජ ග්රහය  කිරීම 
ංඳහා එතුමා වි ාල වැඩ ශරොටංේ ඉටු රළා. එතුමාට ශද් පාලන 
වැඩ රටයුතු රණන්න තිසබුශඩල ඉතාම දුෂකරණ ප්රශද්  ේ වුණු 
ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේ ශංේරුවිල ආංනශේයි. ඒ ප්රශද්  ම 
සිසහල ජනතාව  තුශනන් එරේ පමය ජීවත් වන ප්රශද්  ේ. 
ඉතාම දුෂකරණ ජීවිත ේ ගත රණමින්ම විශ ේෂශ න්ම ත්රිකුයාමල 
දිංකත්රිේරශේ -නැ ශඟනහිණ පළාශත්- නි්  පාට ධජ  ඉහළින්ම 
ඔංවා තබන්න එතුමා ක්රි ා රළා. ඒ වා ශේම එතුමා නි ම සිසහල 
ජාතිසවාදිශ කු විධි ට තමයි හැම දාම ක්රි ා රශළේ. ඒ මත ශවනංක 
රණමින්ම පසු රාල ර - 21වැනි  ත වර්ෂශේදී - එතුමා ංසහිඳි ාව 
ශවනුශවන් අපිත් එේර එරතුශවලා වි ාල ව ශ න් වැඩ රටයුතු 
රළා. තමන්ට කි  යුතු ශද් ිම  නැතිසව ඕනෑම නා රශ කු 
ඉදිරිශේ එතුමා ප්රරා  රළා. ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ 
නා රත්ව  ඉදිරිශේ තමන්ශේ මත ශනොිම ව ප්රරා  රණපු 
ශද් පාලනඥශ කු ංහ මන්ත්රීවණශ ේ තමයි   එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමා.  

2015 ශපණළි  ට රි න් මම එතුමාට එර දවංේ රථා රළා. 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත්  ම් රලකිරීමකින් 
ඉන්නවා  කි ලා මට ආණසචි වුයා. මම එතුමාට රථා රණ කිදවාම 
"එම්ශේඒඩීඑංකම මට ඔබතුමාව හම්බුශවන්න ඕනෑ" කි ා. 
එතශරොට එතුමා කිදවාම "ශඩොේටර්ම මම ඉන්ශන් මන්ත්රී  

නිවංකශන්" කි ා. මම කිදවාම "මම ශබ්රුවල ඉන්ශන්. මම 
ශබ්රුවල ඉඳලා ශම් ශවලාව ශවනශරොට එනවා. ඔබතුමා 
ශරොශහේවත්  න්ශන් නැතිසව ඉන්න" කි ා. එතුමා මශගන් ඇහුවාම 
"ශමොරේද ප්ර කන ?" කි ා. මම කිදවාම "නැහැම එශහම ශනොශවයි. 
ඇවි් ලාම රථා රණන්නම්. ශරො ශහේවත්  න්ශන් නැතිසව ඉන්න" 
කි ා. මම ආවා. ඇවි් ලාම  මම එතුමාට කිදවාම  "මම ඇතුළට එන 
එර ශහොඳ නැහැ. ඔබතුමාශේ වාහනශ න් එළි ට එන්න" කි ා. 
මාත් මශේ වාහනශ න් ආවාම එතුමා මශේ වාහන ට නැේගා. 
මම ශහමින් වටින් ශගොඩින් රථා රණලා එතුමාශගන් ඇහුවාම "ශම් 
ආඩලඩුව ශම් විධි ටයි  න්ශන්. ශමොරද ඔබතුමා ඒ ගැන 
හිතන්ශන්?  එම්ශේඒඩීඑංකම ශමොරේද ඔබතුමා හිතන්ශන්?" කි ා. 
"මට එපා ශවලා තිසශ න්ශන් ශඩොේටර්" කි ා එතුමා කිදවා. මම 
ඇහුවාම "අපි ශද් පාලන තීන්දුවේ ගනිමුද?" කි ා.  "එශහම එරේ 
තිසශබනවාද?" කි ා එතුමා ඇහුවා. මම කිදවාම "මම ලැහැංකතිසයි 
එළි ට බහින්න" කි ා. එතශරොට එතුමා එරපාණට කිදශදම 
"ශමොනවාද ශඩොේටර්ම මම තව එශරේ ශහො  ශහො ා හිටිශේ. මට 
තනි ට තව එශරේ ශහො  ශහො ා හිටිශේ. මම ලැහැංකතිසයි 
ශඩොේටර්ට ඉංකශං් ලා එළි ට බහින්න. හැබැයිම මට පාළුවට තව 
එශරේ  ඕනෑ. එච්චණයි" කි ායි. එශහමයි එතුමා කිදශද. එශහම 
කි ා ඒ ශවලාශදම රථා රණ ගත්තා. එතුමා "රැමැතිසයි" කි ා 
කිදවා. එතුමා කිදවාම "මම ශම් දවංක ටිශේ පුදුම ශදදනාවකින්  
හිටිශේ" කි ා. ශමොරදම එතුමා කිසිම දවංර ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂශ න් එළි ට බහින්නම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ - 

 
 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ශම් අවංකථාශදදී ගරු රථානා රතුමා 

ිකලාංන  ගන්නවා ඇතිස. 

අනතුුව  ු නිගයෝජය කථානායකතුො මූලාසනගයන් ඉවේ 
වුගයන්    ු කථානායකතුො  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலனெ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்  

தமலமை ெகித்தொர்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

  
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ණාජිත ශංේනාණත්න  අමාතයතුමා. 

 
 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු රථානා රතුමනිම එදා එතුමා ඉතාමත් වීශණෝදාණ විධි ට 
කිසිම පැකිළීමේ නැතිසව තමන්ශේ නිශ ෝජය ඇමතිසරම් දාලා 
 න්න උදාණ තීන්දුවේ ගත්තා. මන්ත්රීරම් නැතිසශවනවා  කි ා 
දැනශගන කිසිදු ිම ේම ංැරේම ංැලීමේම වැඩි දුණ ර් පනා 

රණන්ශන් නැතිසව කිදවාම "මම දැන්  වහාම එළි ට බහින්න 
ලැහැංකතිසයි ශඩොේටර්" කි ා. මම කිදවාම "එශහනම් දැන් 
 ශමශහමම  මු. රාටවත් එන්න එපා  කි න්න. ආණේෂර න් 

අව ය නැහැ" කි ා.  

   
[ගෙෙ අවස්ථාග දී අති ු ජනාධිපති වෙත්රීපාල සිරිගසාන 

ෙැතිතුො සභා  ර්භය  පැමිණිගේය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் னைதகு ஜனொதிபதி மைத்திொிபொல சிறினசன 

அெர்கள் சபொைண்டபத்துட் பிரனெசித்தொர்.] 

[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 
entered the Chamber.] 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ණාජිත ශංේනාණත්න  අමාතයතුමාම රතා රණන්න. 
 

 ු (වවදය) රාජිත ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු රථානා රතුමනිම අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමනිම මා රථා 

රණමින්  සිටිශේ දිවසගත    එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන නමැතිස 
අශප් ංහෘද ා 2 15 ශපණළි ට ංහභාිය වුණු ආරාණ   ගැනයි. 
කිසිම තිසගැංකමේම කිසිම චකිත ේම කිසිම ශංලවීමේ  නැතිසවම 

කිසිම ශද ේ ගැන ශනොංලරා උදාණ අන්දමින්  එදා එතුමා අපත් 
එේර ංම්බන්ධ වුයා. එදා ඒ විධි ට එතුමා මාත් එේර ඒ 
වාහනශේම නැගලා ියහින්  චන්රිරා කුමාණතුසග මැතිසනි ශේ 
ශගදණදී අශප් ශපොදු අශප්ේෂරම වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමාව 

හමුශවලාම  එතැන ඉඳලා අපත් එේර ඒ ංටනට බැංකංා. ඒ 
ංටනට බැහැලාත් එතුමා  නිරම් හිටිශේ නැහැ. එතුමා එේංත් 
ජාතිසර ශපණමුශයන් තණග රළත් එතුමාශේ  නි්  ංාටර  එතුමා 

රවදාවත් ගැලවූශේ නැහැ. ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ ට තිසශ න 
භේතිසශ න් එතුමා රවදාවත් ශවනංක වුශඩල නැහැ. එතුමා 
පැහැදිි ම පිරිසිදු  ශ්රී ලසරා නිදහංක පාේෂිරශ ේ විධි ට  ශම් 

ශපණමුශඩල  ංටනට පැමිණුනා. 

ගරු රථානා රතුමනිම ඒ වාශේම අප ඔේශරොම දන්නවාම 
එතුමා ශබොශහොම සුන්දණ මිත්රශ ේ; ඉතාමත්ම සුන්දණ 

මනුෂයශ ේ බව. එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාම ජීවිත  
පිළිබඳව ඉතාමත්ම සුන්දණ විධි ට සිතනම  සුන්දණ විධි ට මිනිසුන් 
ආශ්ර  රළ ශහොඳ මිත්රශ ේ. එතුමා අශප්  දුශේදීත්ම ංැශප්දීත් 
ඕනෑම ශවලාවර ඇවිත් අපත් එේර එරට ඒ දුර ංැප ශබදාගත් 

2001 2002 



පාර්ි ශම්න්තුව 

අශප්ම ංහෘදශ ේ. එම නිංා  එතුමාශේ අර්  මණයශ න්  අප 
ශබශහවින් ංැළුයා. එදා අපවත්වී වදාළ ශංෝිබත ංකවාමීන්ද්ර ායන් 
වහන්ශංේශගන් පසුව අශප් ශදශවනි ශංශනවිශ ේ ව ශ න් 

රඩාශගන වැටුශඩල එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමායි. ඒ 
මහජන ංටන ශමශහ  වූ ශදශවනි ශංශනවි ා තමයි එතුමා. එර 
දින ේ ශවනංක රණ ගන්ශන් නැතිසවම මුළු මැතිසවණය වයාපාණ  

පුණාම රථා රණන්නට පුළුවන් රැංකවීම් ගයනාව කී දම ඒ සි ුවම 
රැංකවීම් උශද් සිට  රෑ ශවන තුරු අමතමින්  ජනතාව ශමශහ  වුවා. 
ශම්  ශවනංට ශහේතුවම ශම් ශවනං රළ යුත්ශත් මන්ද  න්න 

පැහැදිි  රණමින්ම ඒ ංඳහා  ජනතාව  ශපොළඹවමින්ම ලසරාව පුණාම 
ජනතාවට නා රත්ව  ශදමින්ම එතුමා  අශප් ශපොදු අශප්ේෂර ා 
වූ වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමාශේ මැතිසවණය වයාපාණශේ ංටන් 

වැදුයා. ඒ වාශේම ඊට පසුව එළඹුණු  පාර්ි ශම්න්තු 
මැතිසවණයශේදීත් ශවලාව බලන්ශන් නැතිසවම ඒ රැපවීම රණමින් 
ලසරාව පුණා ඒ වැඩ රටයුතු රළා. එශංේ ඉන්දැද්දී  එතුමා නැවත 
ශණෝගාතුණ ශවලාම  විශද්  ගතශවලාම නැවත ලසරාවට ආවා. එතුමා 

විශද් වලදීත් කි ා තිසබුශඩලම "මට ශමොනවා ශහෝ ශවනවා නම් 
ශවන්න ඕනෑ - මම මැශණන්න  ඕනෑ- ලසරාශදදීයි. මට ශමශහම 
ඉන්න බැහැ. මට පිට ණට රෑම රාලා පුරුදු නැහැ. ලසරාවට ියහින්  

 බතුයිම ශපෝ  ංම්ශබෝලයි රාලාම මම මශේ අවංාන රාල  
ලසරාශද ඉන්න ඕනෑ " කි ායි.   වවදය උපශදංකවලට එශණහිව -
තමන්ශේ දුවණි  වවදයවරි ේ ශවලාත්ම ඒ දුවණි ශේ 

උපශදංකවලටත් එශණහිව- අවංාන රාල  ගත රණන්නට එතුමා 
ආපසු තමන්ශේ මාතෘ භූමි ට ආවා. අශප් ජීවිතශේ ඉතාම 
තීණයාත්මර යුග ර අප ංමඟ රටයුතු රළ එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 

ගුයවර්ධන මැතිසතුමා රවදාවත් අපට අමතර රණන්න බැහැ.  

ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේම ශංේරුවිල ආංනශේ ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂශේ ංසවිධා රවණ ා ව ශ න් එතුමාශේ අතිසජාත පුත්ර 

ණත්න  අද එතුමාශේ ංටන ඉදිරි ට ශගන  නවා. එතුමාශේ 
භාර් ාවත් හැම දාම එතුමා ශවනුශවන් ශනොංැලී සිටිමින් 
එතුමාශේ ශද් පාලන ගමනට වි ාල ආධාණ ේ වුයා. අපි ඒරත් 
සිහිපත් රණන්න ඕනෑ. අපි පිළිගන්නා වූ අශප් ධර්ම  අනුව 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාට අජණාමණ නිවන් ංැප 
ලැශබ්වායි ප්රාර්ථන  රණන අතණම එතුමාශේ පවුශ්  සි ුව ශදනාට 
අශප් ශ ෝර  ප්රරා  රණමින් මම නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම 

ංකතුතිසයි. 
 

[අ.භා. 2.  ] 
 

අති ු වෙත්රීපාල සිරිගසාන ෙහතා (ජනාධිපතිතුො  
ෙහවැලි සාවර්ධාන හා පරිසර අොතයතුො සහ  තරක්ෂක 

අොතයතුො) 
(னைதகு மைத்திொிபொல சிறினசன - ஜனொதிபதியும் ைகொெலி 

அபிெிருத்தி, சுற்றொடல் அமைச்சரும் பொதுகொப்பு அமைச்சரும்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 

ගරු රථානා රතුමනිම ඉතා දීර්ඝ රාලීන මිත්රශ ේ වාශේමම 
මා ඥාතිසශ ේ වාශේ ඇසුරු රළ ශරශනේ තමයි අභාවප්රාප්ත 
එම්.  ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා. එතුමාශේ අභාව  

ශවනුශවන් ශම් ගරු ංභාශද ශ ෝර  පළ රණන අවංකථාශද 
ංකථිණවම  මේ ප්රරා  රළ යුතුයි කි න අදහං ඇතුවයි අද මා ශම් 
අවංකථාවට ංහභාිය වන්ශන්. 

එම්. ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මහත්ම ා ගම්පහ දිංකත්රිේරශේම 

මිනුවන්ශගොඩ ප්රශද් ශේ ඉපදුණු ශරශනේ. එතුමාශේ මව 
වින්නඹු මාතාවේ. ඒ කි න්ශන් පවු්  ශංෞඛය ශංේවා 
නිලධාරිනි ේ. එතුමාශේ පි ා රන්තශ්  ශගොවි ජනපද 

වයාපාණශේ ශගොවිශ ේ. 1977 වංශර්දී පමය එතුමා උප ශපොි ංක 

පරීේෂරවණශ කු ව ශ න් ශපොශළොන්නරුව ශපොලීසිශේ ශංේව  
රණන අවංකථාශදම එවරට ශපොශළොන්නරුව දිංා ඇමතිසව සිටි 
මාශේ හිත මිත්ර එච්.ජී.පී. ශන් ංන් මැතිසතුමාශේ ප්රධාන ආණේෂර 
නිලධාරි ා ව ශ න් රටයුතු රණද්දී තමයි මට ඇසුරු රණන්න 

ලැබුශඩල. එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයව ර්ධන මහත්ම ා ශපොලීසිශේ 
ශංේව  රළත්ම එච්.ජී.පී. ශන් ංන් මැතිසතුමාශේ ආණේෂර 
නිලධාරි ා ව ශ න් රටයුතු රළත්ම එතුමාට ශද් පාලන 

දර් න ේ තිසබුයා. එතුමා පැහැදිි වම ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පාේෂිරශ ේ. දිංා ඇමතිසතුමාශේ ආණේෂර නිලධාරි ා ව ශ න් 
ශංේව  රණද්දී ඒ රාර්  මඩලඩල තුළ ඇතිස වූ රථා බශහේදී එතුමා ශ්රී 

ලසරා නිදහංක පාේෂිර ශ කු විධි ට ශපනී සිීදම නිංාම ශද් පාලන 
දඬුවමේ විධි ට එතුමාට ර් මුශඩල ශපොලීසි ට ංකථාන මාරුවේ 
ලැබුයා.  එතුමා ඒ ංකථාන මාරුව භාණශගන ර් මුශඩලට ියශේ 

නැහැ. ඒ ංකථාන මාරුව ප්රතිසේශෂේප කිරීශමන් ටිර රලේ  න විට 
එතුමාශේ ශංේව  තහනම් රළා. ඒ රාල  තුළ ශපොශළොන්නරුව 
ප්රශද් ශේ ශ්රී ලසරා නිදහංක පාේෂිරශ කු ශලං මා ක්රි ාරාරීව 
වැඩ රළ නිංාම මා ංමඟ ඉතාම මිත්රශීලි වම කුුවපගව රටයුතු 

රණමින්  ශපොශළොන්නරු ප්රශද් ශේ ශද් පාලන රටයුතුවලට 
එතුමා ංම්බන්ධ වුයා. ඒ වාශේම එතුමාට අව යතාවේ ඇතිස 
වුයාම ශංේරුවිල මැතිසවණය ශරොට්ඨාංශේ ශ්රී ලසරා නිදහංක 

පේෂශේ ආංන ංසවිධා රවණ ා ව ශ න් පත් වීමට. එතුමාත්ම 
මමත් සිරිමාශවෝ බඩලඩාණනා ර මැතිසනි  හමු ශවලා ඒ අදහං 
කිදවා. මට අද වාශේ මතරයිම  ඒ ශවලාශද සිරිමාශවෝ 

බඩලඩාණනා ර මැතිසනි  ඇහුවාම "ගුයවර්ධනම දැන් ශම් තිසශබන 
එේංත් ජාතිසර පේෂ ආඩලඩුවට හශ න් පහර බල ේ තිසශබනවා. 
ශම් ආඩලඩුව දීර්ඝ රාල ේ පවතීවි. ණංකංාව දමලා ඇයි 

ශද් පාලන ට එන්ශන්?" කි ලා. එතුමා ඒ ශවලාශද 
බඩලඩාණනා ර මැතිසනි ට ප්රරා  රළාම "මම නැවත ශපොලීසිශේ 
ශංේව ට  න්ශන් නැහැම මම රැමැතිසයිම ශංේරුවිල මැතිසවණය 

ශරොට්ඨාංශේ ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ ආංන ංසවිධා රවණ ා 
ව ශ න් රටයුතු රණන්න." කි ලා. ඒ අනුව තමයි එතුමා 
ශංේරුවිල ආංනශේ ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ ආංන 
ංසවිධා රවණ ා ව ශ න් පත් වුශඩල. ඒ පත්වීම ලැබීමත් එේරම 

එතුමා ංමඟ මාත් රන්තශ්  ප්රශද්  ට ිය ා. එතුමා ංමඟ 
ශංේරුවිල මැතිසවණය ශරොට්ඨාංශේ ගමේ ගයශන් ියහි් ලා ශ්රී 
ලසරා නිදහංක පේෂශේ  ාඛා ංමිතිස හදලාම බලමඩලඩල  හදලාම ඒ 

ශද් පාලන රටයුතුවල පූර්ය රාලීනව නි ැුවයා.  

1989 ශපබණවාරි මාංශේ 15වැනි දා පැවැතිස පාර්ි ශම්න්තු 
මැතිසවණය  ජ ග්රහය  ශරොට එතුමා ත්රිකුයාමල  දිංකත්රිේරශේ 
මන්ත්රීවණශ කු ව ශ න් පත් වන විට මමත් පළමු වණට 
ශපොශළොන්නරුව දිංකත්රිේරශ න් පාර්ි ශම්න්තුවට පත් වුයා. ඒ 
රාලශේ අපි විපේෂශේ මන්ත්රීවරු විධි ට ''ශ්රාවංකතිසශේ'' තමයි 
හිටිශේ. ශ්රාවංකතිසශේ ගත රණපු රාල  තුළ විපේෂශේ මන්ත්රීවරු 
ව ශ න් අප රළ ශද් පාලන ංාරච්ඡාවල තිසබුණු 
ගුයාත්මරභාව  වාශේමම අශප් ජීවිතවල ශබොශහෝ ණංවත් රථා 
ංහ සිද්ධි ගයනාවේ ංඳහන් රණන්න තිසශබනවා. එතුමාත්ම මමත්ම 
අනුණාධපුණ  දිංකත්රිේර  නිශ ෝජන  රළ අභාවප්රාප්ත බර්ටි 
දිංානා ර මැතිසතුමාත් ශ්රාවංකතිසශේ එර ළඟ රාමණවලයි සිටිශේ. 
දීර්ඝ රාලීනව අප ආ ශද් පාලන ගමන් ම ශේ ංම්බන්ධතාවත් 
ංමඟ මා ඉතාම ළඟින් එතුමා ඇසුරු රළා. එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මහතා ංැබෑ ශලංම නිශ ෝජන  රශළේ ත්රිකුයාමල  
දිංකත්රිේර  විතණේ ශනොශවයි. එතුමා නැ ශඟනහිණ පළාශත්ම 
ජනතාවට තිසබුණු ප්ර කන පිළිබඳව දැඩි ඕනෑරමකින්ම 
වුවමනාවකින්ම රැපවීමකින් ංහ හැඟීමකින් රටයුතු රළ 
ශද් පාලනඥශ ේ. ශබොශහොම අවසර හදවතේ එතුමාට තිසබුයා. 
එතුමා මන්ත්රී ුරණම අමාතය ුරණ ශහබවූවත්ම ශපොලීසිශේ ශංේව  
රළත් හරි හම්බ රණපු ශද ේ නැහැ. එතුමා අභාවප්රාප්ත වන 
විටත් එතුමාශේ ආර්ථිර  කුමන ආරාණශ න්ද තිසබුශඩල කි ලා 
අපි දන්නවා.  

2003 2004 

[ගරු (වවදය  ණාජිත ශංේනාණත්න මහතා] 
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ප්රධාන ව ශ න්ම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  තුළ එතුමා රටයුතු 

රළා වාශේමම එතුමාට ශද් පාලන ප්රතිසපත්තිස ේ තිසබුයා. 2 15 
වර්ෂශේ පැවැතිස ජනාධිපතිසවණයශේදී මම ශපොදු අශප්ේෂර ා 
ව ශ න් ඉදිරිපත් වන්න ආඩලඩුශවන් එළි ට එනශරොටම මා මිත්ර 
වවදය ණාජිත ශංේනාණත්න ඇමතිසතුමාම ඒ වාශේම 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාම අර්ු න ණයතුසග 
ඇමතිසතුමාම දුමින්ද දිංානා ර ඇමතිසතුමා වැනි අශප් ංහෘදයින් 
ංමඟ අපි එරටයි ආඩලඩුශවන් එළි ට ආශද. ඒ වාශේම ඒ 

ජනාධිපතිසවණයශේදී මශේ ජ ග්රහය  ංඳහා එතුමා වි ාල රැප 
වීමේ රණනු ලැබුවා.  

ිය  අවුරුද්ශද් අශගෝංකතු මාංශේ 17ශවනි දා තිසබුණු 

මැතිසවණය  අවංන් ශවලා එතුමා එේංත් ජාතිසර ශපණමුය 
 ටශත් ජාතිසර ලැයිංකතුශවන් පාර්ි ශම්න්තුවට පත් වුයා. එේංත් 
ජාතිසර පේෂශේ ප්රධාන ශද් පාලන පේෂ  ව ශ න් ක්රි ා රශළේ 

එේංත් ජාතිසර ශපණමුයයි. නමුත්ම රණට දමන නි්  පාට ංාටර  
එතුමා ගැශලදශද නැහැ. අපි ඇතැම් ශවලාවට විහිළු රළාම 
"එේංත් ජාතිසර පේෂශේ ජාතිසර ලැයිංකතුශවන් පත් වුණු  
මන්ත්රීවණශ කු නිංා දැන් ඔ  නි්  පාට ංාටර  දමන්න 

පුළුවන්රමේ නැහැ" කි ලා. නමුත්ම එතුමා ශබොශහොම පැහැදිි ව 
කිදවාම "නැහැම නැහැම මම ශම්ර ගලවන්ශන් නැහැ. මම ශ්රී ලසරා 
නිදහංක පේෂශේ ශරශනේ" කි ලා. එවැනි අදහංේ තුළ තමයි 

එතුමා රටයුතු රශළේ.  

ශම් පාර්ි ශම්න්තුව තුළ රටයුතු රළ රාල  තුළත්ම 
පාර්ි ශම්න්තුශවන් පිටතදීත් එතුමා ශංශණප්පු ශදරේ පාවිච්චි 

රශළේ නැහැ කි ලා අපි දන්නවා. ශංශණප්පු ශදර නැතිසව තමයි 
එතුමා ඇවිද ියශේ. අපි ශබොශහෝ අවංකථාවල ඒ පිළිබඳව රථා 
රණන විටත් එතුමා ඒ ගැන ශනොශ කුත් රරුණු රාණයා ඉදිරිපත් 

රළා.  

එතුමා පාර්ි ශම්න්තුවට ආ දවශංේ ඉඳලා ශගොවි ජනතාව ඇතුළු 
ණශට් ංාමානය ශපොදු ජනතාව පිළිබඳව වාශේමම විශ ේෂශ න් 
නැ ශඟනහිණ පළාශත් සිසහල ජනතාවශේ ප්ර කන පිළිබඳවත් රථා 
රළ බව මට මතරයි. එතුමා මහ ජනතාවශේ ප්ර කන රථා රළා 

වාශේමම පාර්ි ශම්න්තුවට ඇවි් ලා ශපොලීසිශේ ශංේව  රණන 
ශපොඩි මිනිංකසු ගැනත් හුඟේ රථා රළා. විශ ේෂශ න් ශපොලීසිශේ 
ණාළහාමිලා ගැන රථා රළා. දුේ විඳින්ශන් ශපොලීසිශේ  ඉහළ 

නිලධාරින් ශනොශවයිම පහළ නිලධාරින් කි ලා එතුමා ඒ දුේ විඳින 
පහළ නිලධාරින්ශේ ප්ර කන ශම්වායි කි ලා පාර්ි ශම්න්තුශද රථා 
රළා. එතුමා ශපොලීසි  භාණ අමාතයාස  ට අදාළ උපශද් ර 

රාණර ංභාශදදීත් ශපොි ංක නිලධාරින්ශේ සුබංාධන  පිළිබඳවම 
ශංේවා  පිළිබඳවම පහසුරම් පිළිබඳව රථා රණමින් ඒ 
ංම්බන්ධශ න් ශබොශහෝ ංටන් රළ බව මට මතරයි. ඒ නිංා 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන කි න්ශන් ංැම විටමම ංැබෑ ශලංම 

ංාමානය ශපොදු මහජනතාව නිශ ෝජන  රළ ශරශනේ.  

ඒ වාශේම එතුමාශේ ශද් පාලන හෘද ංකපන්දන  ංැම විටම 
තිසබුශඩල ශපොඩි මිනිසුන්ශේ හඬ අනුවයි. ඒ වාශේමම ශද් පාලන 
වයාපාණ තුළ උපවාංම උද්ශඝෝෂයම පිරටින්ම ංතයග්රහම ශපළපාළි 
පැවැතිස ංෑම අවංකථාවරදීම ශපණමුශඩල සිටි ශරශනේ තමයි 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. කි න්ශන්. එතුමාට ශහොඳ හඬේ තිසබුයා. 
එතුමාට ශහොඳ රථිරත්ව ේ තිසබුයා. එතුමාට ශහොඳ හදවතේ 
තිසබුයා.  එතුමා මන්ත්රීවණ කු ශවලාම ඇමතිසවණ කු ශවලා රටයුතු 

රළ රාල  තුළ එතුමා ඇසුරු රළ ශපොඩි මිනිසුන් අමතර රශළේ 
නැහැ.  ශපොලීසිශේ ණාළහාමි ශරශනේ දැේරාම ළඟට ියහින්  
රථා රණලාම "ශරොශහොමද ම් ලී" කි ලා දුර-ංැප රථා රණන 

ගතිස ලේෂය නිලධාරි කු විධි ට එතුමාට තිසබුයා. ණශට් 
ශනොශ කුත් ප්රශද් වලට ියහි් ලා ඒ ජනතාවශේ තිසශබන  ප්ර කන 
ගැන ංැබෑ ශලංම අංමින්ම ඒවාට ංවන් ශදමින් -රන් ශදමින්- 

ඔවුන්ට රළ හැකි උදවු උපරාණ රළ ශරශනේ තමයි එතුමා.  ඒ 

වාශේම තමයි ශද් පාලන වයාපාණ තුළ එතුමාශේ තිසබුණු 
එඩිතණභාව ත්. 

මා ශපොදු අශප්ේෂර ා විධි ට පසු ිය  ජනාධිපතිසවණය ට 
ඉදිරිපත් වුණු ශවලාශද එතුමා ශබොශහොම එඩිතණ ශලං ඇවි් ලා 

එතුමාශේ ප්රතිසපත්තිස  ප්රරා  රළා.  එතුමා එවරට පැවැතිස 
ණජශ න් එළි ට ආපු රාණයාව පැහැදිි  රණලාම ශම් ණටට අව ය 
ශවනං පිළිබඳව  එතුමාශේ අදහංක ඉදිරිපත් රළා.  එතුමා තම 

ශද් පාලන ජීවිත  තුළ පැහැදිි වම වසචාවම දූෂය ම 
අක්රමිරතාවට විරුද්ධව රටයුතු රළ ශරශනේ. ංාධාණය 
ංමාජ ේ ංඳහා එතුමා ංැම විටම රැප වුයා. ඒ වාශේමම නිදහංම 

ප්රජාතන්ත්රවාද ම ංාමානය ශපොඩි මිනිංාශේ අයිතිස  ංහ වණප්රංාද 
පිළිබඳව අවසර හැඟීමකින් රටයුතු රළ ශරශනේ.  එම නිංා 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මහත්ම ාශේ අභාව  පිළිබඳව  

හිතවතකු විධි ටත්ම ශද් පාලන  මිත්ර කු විධි ටත් මම 
ශපෞද්ගි රවම දැඩි ශලං ංසශදග ට පත් ශවනවා. 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන කි න්ශන් ජීවිතශේ ංැප විඳපු 
ශරශනේ ශනොශවයි. මුළු ජීවිත රාල  තුළම දුේ විඳපු ශරශනේ.  

ඇමතිසවණ කු විධි ට රටයුතු රළ රාල  තුළ වුවත් එතුමා ඇමතිස 
වණප්රංාද පසු පං ිය  ශරශනේ ශනොශවයි. ප්රධාන ව ශ න්ම 
එතුමාශේ ජීවිතශේ තිසබුණු ිකි ර චරිත ලේෂය තුළ රටයුතු රළ 

ශරශනේ.  ජීවිතශේ ංැප ශනොලබා ඉතාම දුෂකරණ ජීවිත ේ ගත 
රණමින් ශද් පාලන වයාපාණ ට රැප වුණු නිංා තමයි එතුමා  
ශණෝගාතුණ වුශඩල. එහි ප්රතිසලල ේ විධි ට තමයි එතුමා අරාලශේ 

අභාවප්රාප්ත  වුශඩල.   

එතුමාශේ අභාව  පිළිබඳව මම ඉතාම රනගාටු ශවනවා.   
ගුයවර්ධන  මැතිසනි  ඇතුළු එතුමාශේ  පවුශ්  දරුවන්ම  අපි දීර්ඝ 

රාල ේ තිසංකශංේ ඥාතිස ංශහෝදණ න්ම මිත්ර න් විධි ට තමයි ඇසුරු 
රණන්ශන්.  අපි එර ශගදණම එර බත්පත රාපු අ . අපි හැම 
ශරශනේම එරට ජීවත් වුණු අ . එතුමා ශපෞද්ගි රව මශේ 

ඉතාම කිට්ටු මිත්රශ ේ.  

ගරු රථානා රතුමනිම එතුමාශේ අභාව  පිළිබඳව ශම් ගරු 
ංභාශද ශ ෝර  ප්රරා  රණන අවංකථාශද දී  මශේ බලවත් 
ශ ෝර ත් එ ට එේ රණන අතණම  එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 

මැතිසනි ටත්ම දරුවන්ටත් ඒ ශ ෝර පණිවුඩ  දන්වා  වන ශලං 
ඔබතුමාශගන් ඉ් ලා සිටිනවා.   

එතුමා අභාවප්රප්ත වුයත් අශප් වගකීමේ හා යුතුරමේ විධි ට 

එම පවුශ් ම විශ ේෂශ න්ම ගුයවර්ධන මැතිසනි  ංහ දරුවන් ගැන 
අපශේ ශපෞද්ගි ර අවධාන  ශ ොමු රණමින් රටයුතු රණන බවද 
ප්රරා  රණමින් මශේ ශරටි ගුයරථන  -ශ ෝර ප්රරා  - අවංන් 

රණනවා. ංකතුතිසයි.  

 
[2.13 p.m.] 

 

 ු රාජවගරෝදියම් සම්පන්දන් ෙහතා (විුද්ධා පාර්ශ්්වගේ 
නායකතුො) 
(ைொண்புைிகு ரொஜெனரொதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

முதல்ெர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Speaker, I had the good fortune of knowing the 

late Hon. M. K. A. D. S. Gunawardana for a long time. 
He and I represented the Trincomalee District in 
Parliament and I had the good fortune of being able to 
develop a close relationship with him and to maintain 
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පාර්ි ශම්න්තුව 

close contact with him as co-Members of Parliament from 
the same District.  

He was a simple person who maintained a close 
contact with the people in the District. He maintained a 
close contact not merely with the Sinhalese people who 
voted for him, but also maintained a close contact with 
the Tamil people, particularly the Tamil people who live 
in the Seruwila Electorate and there are a considerable 
number of Tamil people who live in the Seruwila 
Electorate. The late Hon. Gunawardana always made it a 
point to maintain a close contact with those people in 
different parts of the Seruwila Electorate in the 
Trincomalee District. He tried his very best to get along 
with the people. He sometimes talked tough, but he was 
basically and essentially a soft and simple person easy to 
get along with.  

He was also a person who was guided in his political 
conduct by certain principles. He endeavoured to stand up 
for what was right. I think that was demonstrated when 
the Presidential Election in 2015 came about and when 
there was a split in the Sri Lanka Freedom Party and our 
present President became the joint opposition candidate 
and walked out of the SLFP Government led by President 
Mahinda Rajapaksa. The late Hon. Gunawardana was one 
of those Members of Parliament of the Sri Lanka 
Freedom Party who walked out with him and supported 
him at that election, which took place in 2015. I think the 
Hon. Gunawardana was guided by certain principles 
when he took that decision. There was no guarantee that 
the Hon. Maithripala Sirisena would be the winner. The 
Hon. Gunawardana was holding a position already as a 
Member of Parliament in the Sri Lanka Freedom Party 
under the former Government and there was an element 
of risk in that decision he took, but he nevertheless took 
that decision because I think he realized, as many of us 
did, that the country was moving towards a dictatorship, 
the country was ceasing to be a united country and people 
felt excluded. All the people who lived in this country did 
not feel included, part of an inclusive society and part of a 
country in which they had a place. There was inequality, 
there was injustice amongst the different people who 
lived in this country and it was in that background, I 
think, that the present President, His Excellency 
Maithripala Sirisena walked out of the Sri Lanka Freedom 
Party and became the joint opposition candidate.  It was 
also in that background that Hon. Gunawardana himself 
took a bold decision to abandon his party, to leave his 
party and come out and oppose the candidate of the Sri 
Lanka Freedom Party at that point of time - His 
Excellency Mahinda Rajapaksa. That was a bold decision 
and a decision indicative of his character, his 
determination and his will to do the right thing. I 
remember, I met him at that time and he was very firm in 
regard to the decision he had taken.  

Well, Sir, we are moving now in a different direction. 
It is our expectation that we will be able to complete this 
journey successfully, that we will be able to transform 
this country into a country in which all people who live in 
this country have a sense of equality, a feeling that justice 

is being done, that they are part and parcel of this 
country, that this country belongs to them, that they 
belongs to this country and that they can live in this 
country as equal citizens. I think the Hon. Gunawardana 
played a remarkable role in bringing about the situation 
where we commenced that journey.  

Sir, I have many thoughts about the Hon. 
Gunawardana. He was a person who was generally very 
kind and though he sometimes appeared to be a tough 
person, he was essentially a very kind and simple person.  

I join this House, Sir, in expressing our deepest 
condolences to Mrs. Gunawardana and the family 
members over this sad bereavement in their family and 
may I request that condolences of this House be 
conveyed to the family.  

Thank you.  

 
 [අ.භා. 2.2 ] 

 

 ු රවුෆ් හකීම් ෙහතා (න ර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 

අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் 

நீர்ெழங்கல் அமைச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

ිමංකමි් ලාහිර් ණහකමානිර් ණහීම්. 

ගරු රථානා රතුමනිම අප අතරින් අරාලශේ ශවන් වුණු 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමන් ශවනුශවන් ශ ෝර  

ප්රරා  රණන ශමම අවංකථාශදදී ශ්රී ලසරා මුංකි ම් ශරොන්ග්රං  
නිශ ෝජන  රණමින් වචන ංකව් ප ේ එරතු කිරීමට අවංකථාව 
ලබා දීම  පිළිබඳව ඔබතුමාට මශේ ංකතුතිස  පුද රණනවා. 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන නමැතිස පාර්ි ශම්න්තු 
මන්ත්රීතුමන්ශේම ඇමතිසතුමන්ශේ නාම  ශම් ංභා ගර්භ  තුළ 
විතණේ ශනොශවයිම ණට පුණා ම අමණණී  නාම ේ හැටි ට ංදාර්  
ප්රචි ත ශවනවා. ඒ කීර්තිසනාම  එතුමාට ලැශබන්ශන්ම එවරට 

පැවතිස ආඩලඩුශද තනතුණේ දැරූ එතුමන්ම විශ ේෂශ න්ම ශම් ණශට් 
 හ පාලන ේ ඇතිස කිරීම ංඳහා එඩිතණව අපශේ වර්තමාන 
ජනාධිපතිසතුමන් ංමඟ එරතු වීම නිංායි. අපි රවුරුත් එතුමන්ට 

ංදාර්  ය  ගැතිසයි කි ා මා කි නවා. ඒ ආඩලඩුශවන් මුි න් ම 
ශවන් වුණු ශරශනේ තමයි එතුමන්; අන්තිසමට ශවන් වුණු 
ශරශනේ තමයි මම. එතුමාට තණම් එඩිතණරමේ මට තිසබුශඩල 

නැහැ. ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ පැණණි ංාමාජිර කු හැටි ට 
එතුමා ශම් ණශට්  හ පාලන  ඇතිස කිරීම ංඳහා එතණම් භ ානර 
අිබ ශ ෝගාත්මර තීණය ේ ගත්තා. එතුමා ගත් ඒ තීණය  නිංා 

එතුමාශේ නාම  අමණණී  නාම ේ හැටි ට ංදාර්  ප්රචි ත 
වනවා  කි න එර අපි රවුරුත් පිළිගත යුතුයි. 

ත්රිකුයාමල  දිංකත්රිේර  තමයි ශම් ණශට් අඩු ම මන්ත්රී 

ංසඛයාවේ නි  ශ ෝජන  රණන දිංකත්රිේර . අශප් ශ්රී ලසරා මුංකි ම් 
ශරොන්ග්රං  වැනි පේෂ ගන්නා තීණය මත ංමහණ විට එතුමන්ට 
ආංන  පවා අහිමි ශවලා තිසශබනවා. ශමොරදම දැනට තිසශබන 
ප්රංාද ආංන ක්රම  අනුව ත්රිකුයාමල  දිංකත්රිේර  ශදමළ ජන ා 

බහුතණ ේ ශවශංන දිංකත්රිේර ේ නිංා ශදමළ ජාතිසර 
ංන්ධාන ට ශදමළ ජනතාවශේ නිශ ෝජන  ලැබුයා නම්ම 
ංමහණ විට සිසහල ජනතාවශේ නිශ ෝජන  එේංත් ජාතිසර 

පේෂ ට ලැබුයා නම්ම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ ට නිශ ෝජන ේ 

2007 2008 

[ගරු ණාජවශණෝදි ම් ංම්පන්දන් මහතා] 
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ලැශබන්ශන් නැහැ. පේෂ ශදශරන්ම මන්ත්රීවරුන් පත් වනවා  

කි න එර එතණම් ශ් සි පහසු රාර්  ේ ශනොශවයි. නමුත් එවැනි 
රාල සීමාවර එතුමා නිශ ෝජන  රණපු ජනතාව ශවනුශවන් 
එතුමා  රණපු ශංේවාවම ඒ ජනතාව ශවනුශවන් එතුමා රණපු රැප 
වීම අපි රවුරුත් ඉතා ම ශහොඳට දන්නවා. එතුමා ඒ ශංේවාව රශළේ 

සිසහල ජනතාව ශවනුශවන් විතණේ ශනොශවයි. 

මට අද වාශේ මතරයිම මුතූර් ගම්මාන  එ් ීදීදඊ 
ත්රංකතවාදීන්ශේ ග්රහය ට ලේ වූ 2  6 වංශර්ම එම ගම්මානශ න් 

5 ම   රට වැඩි ජනතාවරට රන්තශ්  ප්රශද්   තුළ අවතැන් 

ශවන්නට සිදු වුයා. මාං 6ර රාල ේ අවතැන් වූවන් හැටි ට 

වි ාල ජන ංසඛයාවේ රන්තශ්  ප්රශද්  ට පැමිශයද්දී ශම් ණශට් 

සිසහල-ශබෞද්ධ ජනතාව තමන්ට හුරුපුරුදු තමන්ශේ ආගන්තුර 

ංත්රාණ  උංංක ශලංම ඉතාම උත්තරීතණ ශලං ශපන්නුම් රළා 

වාශේම එම ප්රශද්   නිශ ෝජන  රළ මන්ත්රීවණශ ේ හැටි ටම 
ංසවිධා රවණශ ේ හැටි ට එතුමා අපට ලබාදුන් ංහශ ෝග  මට 

රවදාවත් අමතර ශවන්ශන් නැහැ. පන්ං්  භූමි  විවෘත රණලා 

දුන්නා. සිසහල පාං්  හිංක රණලා ලබාදුන්නා. ශමොරදම එදා අපට 

ංම්පත් ශබදා-හදා ගැනීමට සිදු වුණු අවදි ේ. ඒ ශවලාශද එතුමා 

අපට ලබාදුන් ංහශ ෝග  පිළිබඳව විශ ේෂශ න්ම මුංකි ම් ජනතාව 

නිශ ෝජන  රණන නා රශ ේ හැටි ටම මන්ත්රීවණශ ේ හැටි ට 
මම මතේ රළ යුතු ශවනවා. 

ඒ විතණේ ශනොශවයිම එතුමාශේ රථිරත්ව  පිළිබඳව අපි 

රවුරුත් දන්නවා. අද ශම් ංභා ගර්භ  තුළ එතුමාශේ හඬ අපට 

ංම්පූර්යශ න්ම ඇශංන්නට ශනොලැබුයත්ම එහි ශදෝසරාණ  මට 
අදත් දැශනනවා. තමන් නිශ ෝජන  රණන ගම්බද ජනතාවශේ 

වුවමනාවන් පිළිබඳව එතුමා ඉදිරිපත් රණන රරුණු ඒ තණම් 

 ේතිසමත් ශලං ශමතැනදී ප්රරා  වුයා. අගමැතිසතුමා ශමතැනදී 

කි ා සිටි ාම ඒ වාශේම ජනාධිපතිසතුමාත් මතේ රළාම තමන් 

නිශ ෝජන  රණන ජනතාවශේ ආර්ථිරම  ප්ර කන විංඳීමට දණපු 

උත්ංාහ ම විශ ේෂශ න්ම රන්තශ්  සීනි රර්මාන්ත ාලාව නැවත 
ආණම්භ කිරීම ංඳහා එතුමා දණපු උත්ංාහ  පිළිබඳව. ශවනත් 

ඇමතිසවණශ ේ රැිමනට් මඩලඩල ට රැිමනට් පත්රිරාවේ ඉදිරිපත් 

රළාමම රන්තශ්  සීනි රර්මාන්ත ාලාව ශමොනම ආරාණශ න් 

ශහෝ නැවත පයගැන්වීම පිළිබඳ රාණය  එතුමා අමාතය 

මඩලඩල  තුළ නිතණම මතු රළා. එතුමාශේ එම උත්ංාහ  

ංාර්ථර වීමට ශපණ එතුමා අශපන් ශවන් වුයත්ම උේ රර්මාන්ත  

නැවත පිහිටුවලාම උේ ශගොවීන් නැවත උේ රර්මාන්ත ට 
අවතීර්ය වුයා නම් ඒ එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා 

නිංා බැවින් ඒ නාම  රවදත් අමතර ශනොරළ යුතුයි. 

ඒ විතණේ ශනොශවයිම රන්තශ්  ජලා   හා ංම්බන්ධ 

ධීවණ න්ශේ ප්ර කන  පිළිබඳව ශනොශ කුත් ගැටුව මතු වුණු 

ශවලාශද ඊට අදාළ ංාරච්ඡාවලදී එම ධීවණ න් කුමන ජාතිස රට 

අ ත්ද  න පදනම බලන්ශන් නැතුව ඔවුන්ශේ ගැටුව 
නිණාරණය  කිරීමට ඉදිරිපත් ශවලා ඒ ංඳහා ලබාදුන් ංහශ ෝග  

අපට රවදාවත් අමතර ශවන්ශන් නැහැ. විශ ේෂශ න්ම පසු ිය  

ආඩලඩුශවන් ඉවත් ශවලා ශම්  හ පාලන ආඩලඩුව ඇතිස කිරීම 

ංඳහාම නැවත ශම් ණශට් ප්රජාතන්ත්රවාද  ංකථාපිත කිරීම ංඳහාම 

ඒරාධිපතිසත්ව  රණා ිය  ගමන නතණ කිරීම ංඳහා එතුමන් තුළ 

තිසබුණු රැපවීම රවදත් අමණණී යි කි න එර නැවත වාණ ේ 

මතේ රණමින්ම එතුමන් අදහපු උතුම් බුදු දහමට අනුූලලව 
එතුමන්ට නිවන් ංැප ලැශබ්වා කි ා ප්රාර්ථනා රණනවා. ඒ වාශේම 

ශමම විවාද  ශවලාශද පැමිය සිටින එතුමන්ශේ ආදණණී  

භාර් ාවම ඒ වාශේම නලීන් ගුයවර්ධන පුත්රණත්න  ඇතුළු පවුශ්  

අශනකුත් ංාමාජිර න් ශවත අපශේ ංසශදග  පළ රණමින් මම 

මශේ රථාව ංමාප්ත රණනවා. ංකතුතිසයි. 

[අ.භා. 2.3 ] 
 

 ු ගජෝන් අෙරතුා  ෙහතා (සාචාරක සාවර්ධාන හා 

ක්රිස්තියානි ත මික ක යුතු අොතයතුො සහ ඉඩම් 
අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு னஜொன் அைரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அபிெிருத்தி 

ைற்றும் கிறிஸ்தெ சைய அலுெல்கள் அமைச்சரும் கொைி 

அமைச்சரும்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 

ගරු රථානා රතුමනිම අද ශම් උත්තරීතණ ංභාව රැංක වුශඩලම 
ශම් ණශට් ජීවත් වූ සුවිශ ේෂ ශද් පාලනඥශ කුශේ අභාව  

පිළිබඳව ශ ෝර  ප්රරා  රණමින් එතුමා ශවනුශවන් ගුය රථන 
කිහිප ේ පිළිගන්වන්නයි. අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාත්ම ගරු 
අගමැතිසතුමාත් එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශගන් සිදු 

වුණු ශංේව  පිළිබඳව ශම් ගරු ංභාශදදී දීර්ඝ ශලං රරුණු - 
රාණයා ඉදිරිපත් රණන්නට ශ දුයා.  

ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ගම්පහ දිංකත්රිේරශේ උපත ලබාම 

අධයාපන  හදාණාම පළමුව ඉඩම් ශරොමංාරිංක ශදපාර්තශම්න්තුශද 
ඉඩම් ඕවර්සි ර් තනතුණට බැඳී ශංේව  රළ අතණම ඉන් පසුව 
ශපොි ංක ශංේවාවට අනුයුේතව රටයුත් රළා. පසුව 
ශද් පාලනඥශ කු හැටි ට -පළාත් ංභා මන්ත්රීවණශ ේම 

පාර්ි ශම්න්තු මන්ත්රීවණශ ේම නිශ ෝජය ඇමතිසවණශ ේම ඒ 
වාශේම අවංානශේ රැිමනට් ඇමතිසවණශ ේ හැටි ට- රටයුතු 
රළා. එතුමා ඉතාමත් ආදර් වත් ශද් පාලනඥශ ේ කි න 

රාණය  මා මතේ රණන්නට ඕනෑ. කිසිම දවංර එතුමාම තමන්ට 
ලැබුණු තනතුණ තුළින් තම බල මහිම  ශපන්වන්නට උත්ංාහ 
රශළේ නැහැ. ංෑම ශදලාශදම ංාධාණයත්ව  උශදංා තම ජීවිත  

රැප රළ ශද් පාලනඥශ කු බවයිම මශේ අදහං වන්ශන්. නීතිස  
හා ංාම  පිළිබඳ ඇමතිසවණ ා හැටි ට පසු ිය  අවුරුද්ශද්ම මම 
එතුමා ංමඟ ශබොශහොම කිට්ටුශවන්ම රටයුතු රළා. ඒ 

අවංකථාශදදීම ''ශරොශහොමද ශපොලීසි  ංම්බන්ධව ක්රි ා 
රළයුත්ශත්?'' කි ා එතුමා මට ශබොශහෝ උපශදංක ලබා දුන්නා.  

විශ ේෂශ න්මම අශප් ගරු අගමැතිසතුමා ංඳහන් රළ 
හැටි ටම ශපොලීසිශේ සුළු නිලධාරින්ශේ අව යතාවන් පිළිබඳව 
මට උපශදංක දුන්නා. මා ංමඟ ශපොලීසි  ංම්බන්ධ ංෑම 
උත්ංව රටම එතුමා ංහභාිය වුයා. එශහම ංහභාිය ශවලාම 
''ශරොයි විධි ටද ශපොලීසි  ංමඟ රටයුතු රළ යුත්ශත්?'' කි න 
එර පිළිබඳව මට අනු ාංනා; උපශදංක ලබා දුන්නා. මම ඒවා 
කිසිම දිනර අමතර රණන්ශන් නැහැ. ශම් ංා වි ාල ශංේව ේ 
ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේර ටම ඒ වාශේම එතුමා ශහබවූ 
අමාතයාස වලදී දැේවූ ශංේව  අද ශම් ණටට නැතිසවීම ගැන අප 
රනගාටු වනවා. ශම් විධිශේ ගතිස ගුය ඇතිසම අවසර 
ශද් පානඥ කුශේ අභාව  ශම් ණටට වි ාල පාඩුවේ කි ලා 
මම ර් පනා රණනවා. එතුමාශේ අභාව ට ප්රථමශ න්ම ඉඩම් 
අමාතයාස   භාණ ඇමතිසවණ ා හැටි ට එතුමා වි ාල වැඩ 
ශරොටංේ ංැලසුම් රණ තිසබුයා. ඒ ංැලසුම් ක්රි ාත්මර 
රණන්න ූ දානම් වන අවංකථාශදදී තමයි එතුමාට අවංන් ගමන් 
 න්න සිද්ධ වුශඩල. ඒ වාශේමම එතුමාශේ ශද් පාලන 
රටයුතුවලදී එතුමාශේ භාර් ාවම දූ පුතුන් සි ුව ශදනා එතුමාට 
පූර්ය ංහශ ෝග  ලබා දුන්නා. ශමතුමාශේ අභාව  පිළිබඳ 
ප්රවෘත්තිස  ලැබුයාමම අප සි ුව ශදනාම රනගාටු වුයා.  

එතුමා දැරූ තනතුණ වූ ඉඩම් ඇමතිස ුරණ  ගරු ජනාධිපතිසතුමාත්ම 

අගමැතිසතුමාත් පැවරුශද මටයි. මම ඒ ුරණශේදී විශ ේෂශ න්මම 
''ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ශමොනවාද ංැලසුම් රණලා තිසබුශඩලම 
ශමොනවාද එතුමා ඉදිරි ට රණ ශගන  න්න බලාශපොශණොත්තු 
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පාර්ි ශම්න්තුව 

වුශඩල?'' කි න රාණයා පිළිබඳව ආපසු හැරී බැුවවා. අගමැතිසතුමා 
ංඳහන් රළාම ඉඩම් ආඥාපනත ංසශ ෝධන  රණලාම සින්නේරණ 
ඔප්පු ලබා දීශම් වැඩ පිළිශවළ ඉදිරි ට ශගන  න්නට රටයුතු 

රණන බව. දැන්  ඒ පනත් ශරටුම්පත ංරංක කිරීශම් රටයුතු රණ 
ශගන  නවා. ඉදිරිශේදී ඒ පනත් ශරටුම්පත ංම්මත වුයාම 
බලපත්රම ංකවර්යභූමිම ජ භූමි ඔප්පු ලැවන ඉඩම්ලාීනන්ටම 

සින්නේරණ ඔප්පු ලබා ශදන්නට අවංකථාව ංැලශංනවා. ඒර 
ශබොශහොම වැදගත් ප්රතිසපත්තිස ේ. දහංක ගයනේ ඒ ක්රි ාදාම  ශදං 
බලා ශගන ඉන්නවා. එම නිංාම ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ආණම්භ රළ 

වැඩ පිළිශවළ අප ඉදිරි ට ශගන  නවා  කි න එර ශම් 
අවංකථාශද ශම් ගරු ංභාශදදී ප්රරා  රණනවා.  

ශමතුමාශේ අභාව  පිළිබඳව ශම් ංභාශද මට ශපණ රථා රළ 

ගරු ජනාධිපතිසතුමාම අගමැතිසතුමාම අශනේ පේෂ නා ර න්  
වාශේම විපේෂ නා රතුමාම එතුමාශගන් ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේර ට 
සිදු වුණු ශංේවාවත්ම එතුමා දැරූ නිල තල තුළින් සිදු වුණු ශංේවාවන් 
පිළිබඳවත් ංවිංකතණව රථා රළ නිංාම මම ඒ රරුණු නැවත වණේ 

ශම් ංභාවට ඉදිරිපත් රණන්නට  න්ශන් නැහැ.  

විශ ේෂශ න්ම ශම් අවංකථාශදදී එතුමාශේ භාර් ාවටත්ම පුත්ර 
ණත්න ටත්ම දි ණි  ඇතුල සි ුවම ඥාතීන්ටත් මාශේ ශපෞද්ගි ර 

රනගාටුව ංහ අප පේෂශේ රනගාටුව පළ රණමින්ම එතුමාට 
"නිවන් සුව අත් ශදවා!" යි ප්රාර්ථන  රණමින්ම මශේ වචන 
ංකව් ප  අවංන් රණනවා. ශබොශහොම ංකතුතිසයි. 

 
[අ.භා. 2.35] 

 
 ු බන්දුල ගුආවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු රථානා රතුමනිම දීර්ඝ රාල ේ ශමම ගරු ංභාව 
නිශ ෝජන  රළ එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ 

අභාව  පිළිබඳව ඒරාබද්ධ විපේෂ  ශවනුශවන් වචන කිහිප ේ 
එරතු කිරීමට අවංකථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ංකතුතිසවන්ත 
ශවනවා. 

ගුයවර්ධන මැතිසතුමා අපිත් ංමඟ ශම් ගරු ංභාව නිශ ෝජන  

රණන්නට ප්රථම වතාවට පැමිණිශේ 1989දීයි. ගරු 
රථානා රතුමනිම 1989 ලසරාශද පාර්ි ශම්න්තු මැතිසවණය  
පැවතිස රාල  ප්රජාතන්ත්රවාද  ඉතාමත්ම බණපතළ අිබශ ෝග රට 

මුහුය දුන් අවධි ේ. දකුය තුළ වි ාල ීනෂය ේ තිසබුයා. ඒ 
රාලශේම  "ශහොණ පාර්ි ශම්න්තුව වර්ජන  රණද"ම "පාර්ි ශම්න්තු 
මැතිසවණය ට ඡන්ද  ශදන අ ට දඬුවම මණය යි"ම 

"පාර්ි ශම්න්තු මන්ත්රීවණශ ේ ශලං ඡන්ද  ඉ් ලන සි ුව ශදනාට 
දඬුවම මණය යි" කි ලා ජනතා විමුේතිස ශපණමුය විසින් ගම් 
මට්ටශම්ම ිමම් මට්ටශම් වි ාල ප්රජාතන්ත්ර විශණෝධී මතවාද ේ 

ඉදිරිපත් රණලා තිසබුයා. එම නිංා ප්රජාතන්ත්රවාදී ප්රවාහ  තුළ 
කුමන ශද් පාලන පේෂ ර සිටි ත් අපි රවුරුත් ඒ පේෂවි න් 
නාම ශ ෝජනා දුන්ශන් මණය ංහතිසර ේ ලැශබන්නට පුළුවන් 
බවත් හිතාශගනයි. එදා ඒ අිබශ ෝගාත්මර මැතිසවණයශ න් 

ජ ග්රහය  රණලා වර්තමාන ජනාධිපතිස අතිසගරු වමත්රීපාල 
සිරිශංේන මැතිසතුමාත්ම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත්ම 
අශප් ගරු ංභානා ර ගරු ලේෂකමන් කිරිඇ් ල මැතිසතුමාත්ම ගරු 

එංක.බී. දිංානා ර ඇමතිසතුමා ඇතුළු අපි සිරිමාශවෝ 
බඩලඩාණනා ර මැතිසනි ශේ විපේෂ නා රත්වශ න් ශම් පැත්ශත් 
අසුන් ශගන සිටි ා. ඒ රාලශේ අපට විවිධ ශද්ව්  ංඳහා අණගළ 

රණන්නට සිදු වුයා. එවරට රථානා රතුමා ව ශ න් සිටිශේ 

එම්.එච්. ශමොශහොමඩ් මැතිසතුමා. ඒ රාලශේ දුෂකරණ ප්රශද් වල 

මන්ත්රීවරුන්ට ශරොළඹ නවාතැන් ගැනීමට නිවාං තිසබුශඩල නැහැ. 
"ශ්රාවංකතිස " පමයයි තිසබුශඩල. 

මට මතරයි ඈත එපිට පළාත්වල ශම් ගරු ංභාව නිශ ෝජන  
රණන මන්ත්රීවරුන්ට නිවාං ේ තිසිම  යුතුයි කි න ංටන රණන 

අවධිශේ ඒ දුෂකරණ ප්රශද් වල සි ුවම මන්ත්රීවරුන් ශවනුශවන් 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ංමහණ දවංකවලට 
ශරොට්ට ේ ංහ පැඳුණේ අණශගන ආවාම "මන්ත්රීවරුන්ට නිවාං 

ශදන ශතේ ශම් පාර්ි ශම්න්තුශද නිඳා ගන්නවා" කි ලා. එහි 
ප්රතිසලල ේ ශලං එවරට නාගරිර ංසවර්ධන අධිරාරිශේ ංභාපතිස 
ශලං සිටි ප්රංන්න ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ශප්රේමදාං ආඩලඩුශද 

නි ම  මත මාදිශවල නිවාං ංසකීර්ය  ඇතිස රළා. එම නිංාම අද 
මන්ත්රීවරුන්ට නිවාං ලැිමලා තිසශබනවා නම්ම අද ඈත එපිට 
පළාත්වල මන්ත්රීවරුන් මන්ත්රී නිවාංවල ඉන්නවා නම් ඒ ඉන්නා 

නිවාං ලබා දීශම් ශගෞණව  දිවසගත එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 
මැතිසතුමාට හිමි වි  යුතුයි කි ලා මම හිතනවා.  

 ඒ අවධි  තුළදී  පාර්ි ශම්න්තුශද ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ ම 
මහජන එේංත් ශපණමුයම නව ංමංමාජ පේෂ  ංහ 

ශරොමියුනිට්ංක පේෂවල නිශ ෝජන ේ තිසබුයා. මන්ත්රීවරුන්ට 
පාර්ි ශම්න්තුවට එන්නට සිදු වුශඩල ිබශ න් ංහ ංැරශ න්. ගරු 
වාසුශද්ව නානා ේරාණ මැතිසතුමා වෑන් ණථ කින් පැමිණිශේ  

ශංො ා ගන්න බැරි ශවන විධි ට වි ාල  රඩ පුවරුවකින් 
ආවණය  රණශගන බව මට මතරයි. තැන තැන මිනී දකින්නට 
තිසබුයා. ශරොයි පැත්ශතන් ශරොයි ශමොශහොශත් මණය  

ලැශබනවාද කි ලා වි කවාං ේ තිසබුශඩල නැහැ. පාර්ි ශම්න්තු 
මන්ත්රීවරුන්ටත් විවිධ රඩලඩා ම්වි න් - ශරොයි රඩලඩා ශමන් 
එනවාද දන්ශන් නැහැ.- මණණී  තර්ජන තිසබුයා. හැබැයිම එවරට 

ණාජය ආණේෂර අමාතයවණ ා ශලං සිටි ණන්ජන් විශේණත්න 
මැතිසතුමා පේෂ විපේෂ ශේදශ න් ශතොණව සි ුවම පාර්ි ශම්න්තු 
මන්ත්රීවරුන්ට පූර්ය ආණේෂාවේ ලබා ශදන්න රටයුතු රළා. 

ආණේෂර අමාතයාස   භාණ අශප් ශජෝන් අමණතුසග මැතිසතුමාත් 
මන්ත්රීවරුන්ට එම ප්ර කන තිසශබනවාද කි ා බැුවවා. ඒ ගැනත් මම 
මතේ රණන්න ඕනෑ.  

ඒ රාලශේදී එතුමා රන්තශ්  වැනි දුෂකරණ ප්රශද්  ර සිට ශම් 

ංභාව නිශ ෝජන  රණමින්ම එ් ීදීදඊ එශේ ත්රංකතවාද  ආණම්භ 
වීශමන් පසුව හඬේ නඟන්න බැරිම නිණායුධම අවිහිසංර මිනිසුන් 
ශවනුශවන් හඬ නඟන්න ශම් ගරු ංභාව ඉතාම පුළු්  ශලං භාවිත 

රළා. තර්ජිත ගම්මානවල අහිසංර මිනිංකසු දහංක ගයනින් මණා 
දමන ශරොටම ඒ ශදදනාවම දුර ශබොශහොම බණපතළ ශලං උංක 
හඬින් ශම් ංභාශද ඉදිරිපත් රශළේ එම්. ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 

මන්ත්රීතුමායි. එතුමා ණන්ජන් විශේණත්න හිටපු ආණේෂර 
ඇමතිසතුමා ංමඟ ඉතාම උණුසුම් ශලං වාද විවාදවලට පැටුවයා. 
ශම් ණට රඩන්ශන් නැතිසවම ශබදන්ශන් නැතිසවම උතුණ නැ ශඟනහිණ 

ඒරාබද්ධ ශනොශරොට සිසහලම ශදමළම මුංකි ම්ම බර්ගර් සි ුව 
මිනිසුන් ත්රංකතවාදශ න්ම ආයුධවි න් ශතොණව ප්ර කන විංඳාගත 
යුතු  කි න ංකථාවණශේ එතුමා හිටි ා. ඒ නිංා එතුමාට රණන 
ශගෞණව ේ ශලං ශමන්න ශම් රාර්   අපට රණන්න පුළුවන් 

නම් ශහොඳයිම ගරු රථානා රතුමනි.  

1989 සිට 1996 දේවා අප   ශම් ංභාශද රණපු සි ුව රටයුතු - 
අද කි නවාට වඩා- හැම අකුණේ ගයශන්ම වාර්තා ශවලාම 

මුද්රය  රණ තිසශබනවා. එතුමාශේ ශද් පාලනශේ ංකවර්යම  
අවධි  ශලං ංැලශරන නැ ශඟනහිණ පළාශත් ජනතාව ශවනුශවන් 
එතුමා ශම් ගරු ංභාශදදී නඟපු හඬ පිළිබඳ හැන්ංාඩ් වාර්තා 

එරතු රණලා ශපොඩි රෘතිස ේ මුද්රය  රණන්න පුළුවන් නම්                 
එ  දිවසගත එම්.ශේ.ඩී.ඒ.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාට රණන 
උපහාණ ේ ශලං අපට ංලරන්න පුළුවන්.  

2011 2012 

[ගරු ශජෝන් අමණතුසග  මහතා] 
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පසු රාලශේදී එතුමා මහින්ද ණාජපේෂ ජනාධිපතිසතුමා  ටශත් 

බුද්ධ  ාංන හා ආගමිර රටයුතු නිශ ෝජය අමාතයවණ ා ශලං 
ශම් ණශට් බුද්ධ  ාංන  ශවනුශවන් වි ාල ශංේව ේ ඉෂකට රළා. 
පසු රලරදී එතුමා ශණෝගාතුණ වුයා. ඒ ශණෝගාතුණ වුණු 
අවංකථාශදදී හිටපු ජනාධිපතිස මහින්ද ණාජපේෂ මැතිසතුමා ඉතාම 

ශළන්ගතුම හෘද ාසගම බවකින් එතුමාශේ ශණෝග  සුවපත් කිරීම 
ංඳහා රණන්න පුළුවන් සි ුව අනුග්රහ න් දේවපු බව ශම් 
අවංකථාශදදී මම මතේ රණන්න රැමැතිසයි. නමුත්ම අප රාටත් 

ශපොදු ධර්මතාව අනුව එතුමාට වැලඳුණු ඒ ශණෝගශ න් 
ගැලශවන්න බැරි වුයා.  

එතුමා අද දිනශේ සිටි ා නම් අව යශ න්ම ශම් වන විට එතුමා 

බලාශපොශණොත්තු වුණු ශබොශහෝ ශදව්  රණලා අවංන් රණ  ගන්න 
තිසබුයා. එතුමාශේ ශලොකු ප්රාර්ථනාවේ තිසබුයාම රන්තශ්  සීනි 
රර්මාන්ත  වැනි රර්මාන්ත ආණම්භ රණලා ඒ ප්රශද්  ට වැඩි 

ශංේව ේ රණන්න. එශහම නම් රුපි ්  3 ේ වුණු සීනි කිශලෝ 
එරේ ංඳහා වූ බද්ද ංත 25ට අඩු රළාම ශද්ශීල  උේ 
රර්මාන්තශේ නියුතු වන අ  ශවනුශවන් ශම් ගරු ංභාව ඇතුශළේ 
එතුමාට වි ාල හඬේ නඟන්න තිසබුයා. උතුරු නැ ශඟනහිණ 

ඒරාබද්ධ රණන්න ූ දානම් ශවන ශරොට එ  රණන්න එපා  
කි ාත් වි ාල හඬේ එතුමාට ඒ ප්රශද්   ශවනුශවන් නඟන්න 
තිසබුයා. එතුමා ශපොි ංක නිලධාරිශ ේ ශලං ශංේව  රළ නිංා 

කුරිරු ත්රංකතවාදශේ අනිටු ලල එතුමා ශහොඳින්ම දැනශගන හිටි ා. 
ඒ ශවනුශවන් රැප වුණු ත්රිවිධ හමුදාව හා ශපොලීසි  දඩ ම් කිරීම 
නවත්වන්න කි ාත් එතුමාට ශම් පාර්ි ශම්න්තුශදදී වි ාල හඬේ 

නඟන්න තිසබුයා. නමුත්ම එතුමා ශනොමැතිස වීම නිංා ඒ අඩුව අපට 
දැශනනවා.  

ගරු රථානා රතුමනිම වි ාල යුග ශමශහවණේ රළ ගරු 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ ඒ ශංේව  අප 
ංදාරාි රව අග  රණනවා. විශ ේෂශ න්ම දුෂකරණ පළාත්වල 
ඉන්න හඬේ නැඟි  ශනොහැකි ලේෂ ංසඛයාත ශගොවීන්ම විවිධ ජන 

වර්ග න්ට අ ත් අහිසංර ජනතාව ශවනුශවන් එතුමා රණන්න 
බලාශපොශණොත්තු වූ හා රළ රාර්   පිළිබඳව එතුමාට අශප් 
ශගෞණව ත් ංකතුතිස ත් පුද රණ සිටිනවා. විශ ේෂශ න් මහින්ද 
ණාජපේෂ හිටපු ජනාධිපතිසතුමාශේත්ම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ 

ඒරාබද්ධ විපේෂශේ රඩලඩා ශම්ත් ශ ෝර  එතුමාශේ ිමරිඳට හා 
දරුවන්ටත්ම පවුශ්  සි ුව ඥාතීන්ටත් පළ රණමින්ම එතුමාට ංදා 
නිංසංල නිවන් සුව ප්රාර්ථනා රණමින් මශේ රථාව අවංන් 

රණනවා. 
 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගාමිණි ජ වික්රම ශපශර්ණා අමාතයතුමා. 

 
[අ.භා. 2.65] 

 
 ු  ාමිණී ජයවික්රෙ ගපගර්රා ෙහතා (තිරසර සාවර්ධාන 
හා වනජීවි අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக்ரை தபனரரொ - ெலுெொதொர 

அபிெிருத்தி ைற்றும் ெனசீெரொசிகள் அமைச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු රථානා රතුමනිම 1977 ඉඳලා දිංා ඇමතිසවණශ ේ 
විධි ට පාර්ි ශම්න්තුශදත්ම   ප්රධාන ඇමතිසවණ ා විධි ට පළාත් 

ංභාශදත් රටයුතු රණපු ශරශනේ ව ශ න් මට ශනොිම ව 
කි න්න පුළුවන්ම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා අද ශම් 
පාර්ි ශම්න්තුශද සිටි ා නම්ම ශම් ංභාශද සිටින කිසිම ශරශනකුට 

එතුමාට ඇඟි් ලේ දිේ රණලාම "ශම ා දූෂිතශ ේ" කි ලා 

කි න්න පුළුවන් රමේ නැතිස බව. එතුමා අවසරරම හිත ඇතුශළේ 

විතණේ තිස ා ගන්ශන් නැතුවම ඒ අනුව වැඩ රණපු මහා උතුම් 
ශද් පාලරශ ේ. එතුමා ශහොඳ ශද්  ශංේවරශ ේ. ගරු 
රථානා රතුමනිම ශම් "ශද් පාලර ා" ංහ "ශද්  ශංේවර ා" 
කි න වචන ශදර අතණ ශවනංේ තිසශබනවා. ශම් "ශද් පාලර ා" 

කි න වචන  අපි ශවනංක රණන්න ඕනෑ. ශමොරදම අප පත් 
රණන්ශන් මහ ජනතාවයි. මහ ජන ා පත් රණන ශරශනේ විධි ට 
අපි ජනතාවශේ ශංේවරශ ේ වනවා. ඒ අනුව එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 

ගුයවර්ධන මැතිසතුමා මම දැේශේ ශද්  ශංේවරශ ේ විධි ටයි. ඒ 
නිංා එතුමා  මහා උත්තම පුද්ගලශ ේ විධි ටයි මම දැේශේ. 
එතුමා තමන්ශේ ශංේවශේදී  නිහතමානී වුයා. මට එතුමා 

ශරොතැනරදී ශහෝ හමු වුයා නම්ම මා දැේර ශද ේ තමයි එතුමා 
එන්ශන් රඩි ා වාශේ රඩිංණව; ශපොශළොවට තමන්ශේ දහඩි  
සුවඳ දැශනන විධි ට බව. ශපොඩි ජනතාවශේ ශරශනේ විධි ට 

එතුමා රවදාවත් ශංශණප්පුවේ දාශගන එනවා මම දැේශේ නැහැ. 
අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාත් ඒ රාණය  ගැන කිදවා.  ංමහණ 
 අවංකථාවල  මම ඒ ගැන රථා රණද්දීම දහඩි  සුවඳ දන්නා ශගොවි 
මහත්තශ ේ විධි ටම ගැමි ජනතාවශේ ශරශනේ විධි ට එතුමා  

ඒරට  කි න්ශන් ශමොරේද? ශම් රකුශ්  දහඩි  ශපොළවට 
ගෑශවන්න ඕනෑ; අපි ශපොශළොවට ගෑශවන්න ඕනෑ කි ලායි.   

මට මතරයිම  මම 2  1 වාරිමාර්ග ංහ ජල රළමනාරණය 

ඇමතිස විධි ට හිටපු රාලශේ ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේ රන්තශ්  
ප්රශද් ශේ ංසවර්ධන වැඩවලට  ද්දීම  ඒ ගැන එතුමාට  කි නවා.   
එතුමා ඇමතිස දම මන්ත්රී දම විපේෂශේ ද කි ා මම බැුවශද නැහැ. 

එතුමා රළ ශංේව  ශදං බැුවවාම මට එතුමා ගැන ශගෞණව ේ 
තිසබුයා. ඒ නිංා මම හැමදාම ත්රිකුයාමල ට  නවා නම්ම මම ඒ 
පිළිබඳ එතුමාට දුණරථනශ න් කි නවා. ඒ වාශේම මශේ රාර්  

මඩලඩල ටත් මම කි නවාම එතුමා දැනුවත් රණන්න  කි ලා.  
ඉතිසන්  මම ආඩම්බණශ න් කි නවාම එතුමා අශප් අ ට 
ඉංකශං් ලා රන්තශ්  ජලා ශේ bund එරට කිශලෝමීටණ ේ 

විතණ එහාට ඇවි් ලා  ගරු රථානා රතුමනිම එතුමා මා එේර 
මශේ වාහන ට නැගලා  ඒ ප්ර කන ගැන රථා රණමින්  න්න තණම් 
නිහතමානී ගුයාසගවි න් ශහිම  ශරශනේ බව. ඒ නිංායි මම 
එතුමාට ගරු රශළේ.  

පාර්ි ශම්න්තුවට පැමිණීම දේවා එතුමාශේ ජීවිත ගමන ංහ 
එහි තිසවන රම්රටුුව ගැන ංෑම රථිර මන්ත්රීතුශමේම රථා රළා. 
එතුමා ඒ රළ ශංේව   අග  රණන්න ඕනෑ. තමාශේ දුේඛිත 

ජීවිතශේ ඒ තිසිමච්ච ශද්ව්   එතුමා රාටවත් ශපන්වන්න ියශේ 
නැහැ.  ආදාහන උත්ංව ට ිය ාම ඒ ශගදණ තිසවන තත්ත්ව  අපි 
දැේරා; ආර්ථිර තත්ත්ව  අපි දැේරා. ඉතාමත්ම ශේදනී  

තත්ත්ව රයි එතුමා හිටිශේ. තමාට ඒ ශද්ව්  රණ ගන්න ඕනෑරම 
තිසබුයා නම්ම ඕනෑ තණම් හම්බ රණ ගන්න අවංකථාව තිසබුයා. නමුත් 
එතුමා ඒ ශද්වලට ියශේ නැහැ. එතුමා ඉතාමත් නිහතමානී 

පුද්ගලශ ේ විධි ට තම ජීවිත  ගත රළා. එතුමාශේ ආදාහන 
උත්ංව ට ියහින් ඇවි් ලාම එතුමා ගත රළ ඒ රටුර ජීවිත  ගැන  
මම ණාජිත ශංේනාණත්න ඇමතිසතුමා ංමඟ රථා වුයා. එතුමා ශම් 
ණටට ශංේව ේ රළ පුද්ගලශ ේ විධි ටම  එතුමාශේ ඒ ආදණණී  

ිමරිඳ ංහ දරුවන්ට ආර්ථිර ව ශ න් ශහෝ  මේ අපි රළ යුතුයි  
කි න රාණය  ංම්බන්ධශ න් අපි  අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාත්ම 
ගරු අගමැතිසතුමාත්  දැනුවත් රළා. ඒ තණම් නිහතමානීරමකින් 

තම ජීවිත  ශගනිය  ඒ ප්රතිසරූප  අපට අමතර රණන්න බැහැ.  

වනජීවි ඇමතිස හැටි ට මශගන් එතුමා මීට මාං කිහිප රට 
ඉංකශං් ලා  ඉ් ලීමේ රළාම ගරු රථානා රතුමනි. ඒ ඉ් ලීම 

ශමොරේද? එතුමා ශවනුශවන් ශනොශවයිම ඒ ඉ් ලීම රශළේ. එතුමා 
කිදවාම  වනජීවි එරට අ ත් ශංේරුවිල ණේෂිත ප්රශද්  ත් එේරම 
රන්තශ්  ප්රශද් ශ න් වන ණේෂිත උදයාන ේ හදන්න කි ලා. 

එශහම රශළොත් වන්දනාශද  න ජනතාවටත්ම අනිේ අ ටත්ම 

2013 2014 



පාර්ි ශම්න්තුව 

ංසචාණර න්ටත් එ  වි ාල ශංේව ේ ශවයි කි ලා කිදවා. ඒ නිංා 
මම ප්රරා  රළාම මම ඒ රටයුත්ත රණනවා කි ලා. දැනටමත් මම 
ඒ ගැන මශේ නිලධාරින් දැනුවත් රණලා අව ය පි වණ ගැනීමට 

රටයුතු රණශගන  නවා. අපි බලනවාම එම උදයාන  විවෘත 
කිරීශම්දී එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ නමින් එ  
විවෘත කිරීමටත්. අපි පිදි  යුත්තන්ට පුදන්න ඕනෑ. 

ගරු රථානා රතුමනිම පින්නවල අි  අනාථාගාණ  පටන් 
ගත්ශත් පී.බී.ජී. රළුග් ල මැතිසතුමායි. අපි ඒවා අමතර රණන්න 
ශහොඳ නැහැ. අපි පේෂම පාටම ශේද අනුව ශනොශවයිම අශප් ධර්ම  
අනුවයි රටයුතු රණන්න ඕනෑ. ශරශනේ  ම් වැඩේ රළා නම් අපි 
ගරු රණන්න ඕනෑ. ඒ උත්තම ා රළ ශංේව ට උපහාණ ේ ශලං 
මම තීණය  රළා පින්නවල අි  අනාථාගාණශේ ශරොටංේ පී.බී.ජී. 
රළුග් ල මැතිසතුමා නමින් නම් රණලාම විවෘත රණන්න. මම 
කිදවාම එම ංකථානශේ රළුග් ල මැතිසතුමාශේ රූප ේ  හදන්න 
කි ලාත්.  

ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත් ජනතාවත් 
එේරයි හිටිශේ. මට මතරයිම මම පාර්ි ශම්න්තුශවන් අංක ශවලා 
ප්රධාන ඇමතිස විධි ට ව ඹට ියහින් ඉන්න රාලශේ ණශට් ත්රංකතවාදි 
ීනෂය  තිසබුයා. ඒ ශවලාශද එතුමා සිසහලම ශදමළ කි ලා 
ශනොශවයි. ගම්මාන ආණේෂා කිරීම ශවනුශවන් වි ාල හඬේ 
නඟලා ශම් පාර්ි ශම්න්තුශද රථා රණපු ආරාණ  මම දැේරා. 
ඊළඟටම මට මතරයි ඉන්දු-ලසරා ියවිසුම අත්ංන් රණලා පැමිණි 
ඉන්දි න් හමුදාව ත්රිකුයාමලශ න් ිය ාට පංකශංේ ඒ ප්රශද් ශේ 
එවරට සිටි අය ශදන නිලධාරි බ්රිශේඩි ර් විශේණත්න මට 
ආණාධනාවේ රළාම "ත්රිකුයාමලශේ අනාථ වී සිටින සිසහලම 
ශදමළම මුංකි ම් ජනතාවට ශගව්  හදලා ශදන්න" කි ලා. මම 
ව ඹ ප්රධාන ඇමතිසවණ ා හැටි ට ඒ ශවලාශද ියහි් ලා බලද්දිම 
මම ත්රිකුයාමල නගණ ේ දැේශේ නැහැ. මම දැේශේම පාළු  වුණු 
ප්රශද්  ේ. ත්රංකතවාදී ිබෂය ට වඩා ඒ ශවලාශද සිදු වූ සිද්ධීන් 
ගැන මම රථා රණන්න  න්ශන් නැහැ. එදා විශේණත්න මහතා මට 
එශංේ කි ද්දිම ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මහතාත් 
ඇවි් ලා මට රථා රළා. මම ශගව්  ංෑදීශම් රාර්  රණන්න 
ප්රාශද්ශීල  ශ් රම් ශරොට්ඨාං මට් ටශමන් භාණ දුන්නා. ංකවාමින් 
වහන්ශංේලාත් වහළ උඩ නැ ගශගන වැඩ රළා. රූපවාහිනිශ න් 
ඇවි් ලා ඒවා රැමණාගත රණලා ඔවුන් ප්රවෘත්තිස නිෂකපාදන  රළා. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත් ආවා. මම ශදමළ ගම්මානවලම මුංකි ම් 
ගම්මානවලම සිසහල ගම්මානවල ශගව්  3   ගයනේ හැදුවා. ඒ 
අවංකථාශද පණාල ඇය ේ ගන්න තැනේ ත්රිකුයාමල නගණශේ 
තිසබුශඩල නැහැම ගරු රථානා රතුමනි. මට ඒ ඔේශරෝම ශමශහන් 
ශගන  න්න සිද්ධ වුයා.  

ඊට පසුව ශප්රේමදාං ජනාධිපතිසතුමා වැඩ පිළිශවළ ංරංක රණලා 
ඒ පළාත ංසවර්ධන  ශරරුවා. මට මතේ වනවාම එතැනදී 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ඇවි් ලා මට ංහා  දුන් ආරාණ ; රථා 
රණපු ආරාණ . එශහම උත්තමශ ේ එතුමා. ඒ උත්තම ාට අපි 
පුදන්න ඕනෑ; ගරු රණන්න ඕනෑ. මම ඒරයි කිදශදම රන්තශ් දී 
එතුමා රළ අවංන් ඉ් ලීම අනුව මම උදයාන  පටන් ගන්නවා 
කි ලා. ඒ රටයුත්ත ංඳහා මට රාර්  මඩලඩලශේ අඩුවේ 
තිසශබනවා. මා එ  ඉ් ලා තිසශබනවා. රාර්  මඩලඩල  ලැබුණු 
විගංම ඒ ප්රශද් ශේ වන ණේෂිත උදයාන  හදලාම එතුමාශේ 
නමින් නම් කිරීමටත් මම ශ ෝජනා රණ තිසශබනවා. ඒර සිදු 
රණනවා.  

ගුයවර්ධන මැතිසතුමා මහා උත්තමශ ේ. ණට ශවනුශවන් 
වි ාල ශංේව ේ රණපු එතුමාට අමා මහා නිවන් සුව අත්ශදවා 
කි ා අපි පතනවා. එතුමාශේ අභාව  ශවනුශවන් වූ අපශේ 
ශ ෝර  එම මැතිසනි ටම දරුවන්ට ඥාතීන්ට ංහ ඡන්ද දා ර 
දායිරාවන්ටත් අපි පුද රණනවා. 

[பி.ப. 2.53] 
 

 ු ක. තුගරයිගරේනසිාහම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  க. துமரதரட்ைசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தகளரெ சபொநொயகர் அெர்கனள, எங்கமளெிட்டு ைமறந்த  

தகளரெ அமைச்சர் எம்.னக.ஏ.டீ.எஸ். குைெர்தன அெர் 

களுமடய அனுதொபத் தீர்ைொனத்தில் ஒருசில ெொர்த்மதகள் 

பகிர்ெதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெழங்கியமைக்கொகத் தங்களுக்கு 

நன்றிமயத் ததொிெித்துக்தகொள்கின்னறன். அைரர் குைெர்தன 

அெர்கள் ஓர் அரசியல்ெொதியொக இருந்தொலும், அெர் பொரொளு 

ைன்றத்திற்கு தெளியினல கஷ்டப்பட்ட பிரனதசங்கமளச் 

னசர்ந்த கிரொை ைக்களுமடய ைனதினல இடம்பிடித்தெர் 

என்பமத நொங்கள் ைறந்துெிட முடியொது.  இெர் 1947ஆம் 

ஆண்டு பிறந்து 2016ஆம் ஆண்டு 69ஆெது ெயதினல தனது 

ெொழ்க்மக ெட்டத்மத முடித்துக்தகொண்டொலும், அெருமடய 

ைரைம் எைக்தகல்லொம் ஒரு னபொிழப்பொகும். இெர் 

னநொய்ெொய்ப்பட்டுத் தன்னுமடய உயிமர இழக்கனெண்டிய 

ஒரு சூழ்நிமல ஏற்பட்டுெிட்டது. 

இெர் தனது அரசியல் ெொழ்வுக் கொலகட்டத்தினல தன்னொல் 

இயன்ற அத்தமன பைிகமளயும் தொன் பிரதிநிதித்துெப் 

படுத்தும் ைொெட்டத்திற்கும் ைொெட்டத்திலுள்ள ஒவ்தெொரு 

குக்கிரொைங்களுக்கும் அங்கு ெொழ்கின்ற ைக்களுக்கும் 

தசய்திருக்கின்றொர் என்பமத எெரும் ைறுப்பதற்கில்மல. ஒரு 

ைனிதன் பிறந்து ெொழ்ந்த கொலத்தினல அென் ைக்களுக்கொக 

என்ன தசய்தொன்? என்ன னசமெகமள 

ெழங்கியிருக்கின்றொன்? என்பதுதொன் ைிக முக்கியம். இந்த 

ெமகயில் அைரர் குைெர்தன அெர்கள் ைிகவும் தபறுைதியொன 

னசமெகமள ெழங்கிச் தசன்றிருக்கின்றொர்.   

இங்னக ஆரம்பத்தில் உமரயொற்றிய ைொண்புைிகு பிரதை 

அமைச்சர் அெர்களும் னைதகு ஜனொதிபதி அெர்களும் 

அெர்கமளக் ததொடர்ந்து உமரயொற்றிய சினரஷ்ட 

அமைச்சர்களும் எதிர்க்கட்சித் தமலெர் அெர்களும் கட்சித் 

தமலெர்களும் ஏமனய உறுப்பினர்களும் அெருமடய 

னசமெகமளப் பற்றி இங்னக குறிப்பிட்டொர்கள்.  அெமரப் 

தபொறுத்தளெினல, அெருமடய பைி திருனகொைைமல 

ைொெட்டத்தில் ைிகவும் கஷ்டைொன ஒரு ததொகுதியில்தொன்  

ஆரம்பித்தது.  1982ஆம் ஆண்டு னபொக்குெரத்து ெசதிகளும் 

ஏமனய ெசதிகளும் குமறந்த னசருெில ததொகுதியினலனய 

அெர்  தன்னுமடய அரசியல் பைிமயத் ததொடர்ந்தொர்.  இெர் 

அரசியல் பைிமயத் ததொடர்ெதற்கு முன்பு ஆரம்பத்தினல 

கொைி உத்தினயொகத்தரொக திருனகொைைமலக் கச்னசொிக்கு 

நியைனம் தபற்றொர். பின்னர்  கந்தளொயிலுள்ள ெொதனல 

பிரனதசத்தில் அெருமடய னசமெ ததொடர்ந்தது என்பமத 

நொங்கள் அறினெொம். அங்கு அெர் பைியொற்றிய கொலப்பகுதி 

யிலும் அெருமடய னசமெகள் ைிகவும் அர்ப்பைிப்னபொடு 

நடந்னதறின என்பமத ைறுப்பதற்கில்மல.  

அதமனத் ததொடர்ந்து அெர் தபொலிஸ் னசமெயில் ஒரு 

சொதொரை தபொலிஸ் உத்தினயொகத்தரொகச் னசர்ந்துதகொண்டொர். 

அெருமடய நல்ல முயற்சியினொலும் சிறந்த னசமெயினொலும் 

உதெிப் தபொலிஸ் அத்தியட்சகர் ெமரயும் பதெியுயர்வுகமளப் 

தபற்றுக்தகொண்டு னசமெ தசய்துள்ளொர். அதன் பிற்பொடு 

அரசியலுக்கு ெந்த இெர் அரசியலிலும் ஒரு நல்ல ைதிப்மபயும் 

தகளரெத்மதயும் தபற்றிருக்கின்றொர். அெருடன் கடமை 

யொற்றிய கொைி உத்தினயொகத்தர்கனளொடும் தபொலிஸ் 

உத்தினயொகத்தர்கனளொடும் அனதனபொன்று அரசியலில் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கனளொடும் ஏமனய அமைச்சர் 

கனளொடும் அெர் பழகுகின்ற தன்மை ஒரு தனித்துெம் 

ெொய்ந்தது. சிறு பிள்மளகள் முதல் தபொியெர் ெமர எந்தெித 
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பொகுபொடுைில்லொைல் இன்முகத்னதொடு பழகுகின்ற ஒரு 

தன்மைமய நொங்கள் அெொிடம் பொர்த்திருக்கின்னறொம். 

எெமரயும் இலகுெொகக் கெர்ந்து கொொியங்கமளச் 

சொதிக்கக்கூடிய ஓர் ஆற்றனலொடு அெர் இருந்திருக்கின்றொர்.   

நொன் 2001ஆம் ஆண்டு அரசியலுக்கு ெந்தனபொது அெமர 

நொன் முதல்முதலொகச் சந்தித்து என்மன அறிமுகப்படுத்திக் 

தகொண்னடன். கடந்த கொலங்களினல அெனரொடு நொன் 

தநருங்கிப் பழகியிருக்கின்னறன். எந்தனெொர் அரசியல் 

ெிடயத்திலும் நொங்கள் ைனம்ெிட்டுப் னபசிக்தகொள்னெொம். 

எப்தபொழுதும் நொங்கள் முரண்பொட்மடச் சந்திக்கெில்மல. அெர் 

ைிகவும் நட்புறனெொடும் பண்னபொடும் எங்களுமடய ைக்களின் 

பிரச்சிமனகமளத் தீர்த்த ெரலொறுகள் தொன் எனது 

ஞொபகத்திற்கு ெருகின்றன.  அெருமடய பூதவுடல் 

கம்பஹொெிலிருந்தனபொது நொன் 2 - 3 முமற அந்த வீட்டுக்குச் 

தசன்றிருந்னதன். அங்கு இரொப்பகலொகக் கூடியிருந்த 

ைக்கமளப் பொர்க்கும்னபொது, அெர்ைீது அந்த ைக்கள் எவ்ெளவு 

அன்மபயும் ஆதரமெயும் ைதிப்மபயும் மெத்திருந்தொர்கள் 

என்பமத உைரக்கூடியதொக இருந்தது. 

அன்று அெருமடய இறுதிக்கிொிமயகளினல எங்களுமடய 

எதிர்க்கட்சித் தமலெர் அெர்கள் கலந்துதகொள்ள முடியொத 

நிமலயில் எனக்கு ஒரு தசய்தி அனுப்பியிருந்தொர். "அந்த 

இறுதிக் கிொிமயகளில் நீங்கள் கண்டிப்பொகக் கலந்துதகொள்ள 

னெண்டும்" என்று கூறி, அெருமடய அனுதொபச் தசய்திமயயும் 

அனுப்பியிருந்தொர். அந்த இறுதிக்கிொிமயகளினல கலந்து 

தகொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிமடத்தது. அன்று 

அெருமடய இறுதிக்கிொிமயகள் இடம்தபற்ற கந்தளொய் தபொது 

ெிமளயொட்டு மைதொனம் ைக்களொல் நிரம்பி ெழிந்தது. 

அந்தளவுக்கு ைக்கள் அெருமடய இறுதிக்கிொிமயகளில் 

கலந்துதகொண்டொர்கள். அப்தபொழுது பொடசொமல ைொைெர்கள், 

ஆசிொியர்கள், அரசொங்க உத்தினயொகத்தர்கள், தபொதுைக்கள் 

என்று பலதரப்பட்டெர்களும் அந்த மைதொனத்தில் 

குழுைியிருந்து அழுத கொட்சிமய நொன் இப்தபொழுதும் எண்ைிப் 

பொர்க்கின்னறன். பலரும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டபடி 

அமனெருமடய உள்ளங்கமளயும் அந்தளவுக்குத் ததொட்ட ஓர் 

அரசியல் தமலெர் அெர்.  

திருனகொைைமலயினல 4 ெது மைல் 'னபொஸ்ற்' இல் இருந்து 

கப்பற்றுமற ைற்றும் கிண்ைியொ துமற ெமரயிலும் உள்ள பல 

நிலங்கள் ெர்த்தைொனி அறிெித்தல்மூலம் இலங்மகத் துமறமுக 

அதிகொரசமபக்குப் தபற்றுக்தகொள்ளப்பட்டதொகத் ததொிெிக்கப் 

பட்டது. துமறமுகங்கள் ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர் 

அெர்களும் இங்னக இருக்கிறொர்; அெருக்கும் இது 

ததொிந்திருக்கும். அெற்றில் தபொதுைக்களுமடய பயன்பொட்டு 

நிலங்கமள அெர்களுக்கு ைீண்டும் தபற்றுக்தகொடுக்க 

னெண்டும் என்பதற்கொக அெர் பல முயற்சிகமளச் தசய்தொர். 

அந்த முயற்சிகள் ஓரளவு மககூடிெருகின்ற நிமலயினல 

இப்தபொழுது அெர் எங்கள் ைத்தியினல இல்மல. இருந்தொலும் 

அெருமடய முயற்சிகள் ததொடரப்பட்டு அெருமடய 

எண்ைப்படி அந்த ைக்களுக்கு அமெ தகொடுக்கப்பட 

னெண்டும் என்பது எங்களுமடய ெிருப்பைொகும். அனத 

னபொன்று இங்கு குறிப்பிட்டபடி கந்தளொய் சீனித் ததொழிற்சொமல 

ைீண்டும் கொத்திரைொக இயங்கி அெருமடய கனவு நனெொக 

னெண்டும் என்றும் நொங்கள் ெிரும்புகின்னறொம். அதற்கொக 

அரசொங்கம் ஆன முயற்சிகமளச் தசய்ய னெண்டும்.  

கடந்து ஒரு பத்து ெருடங்களுக்கு முன்பு கந்தளொய் 

பிரனதசத்தினல குடிநீர்ப் பிரச்சிமன இருந்ததபொழுது அெர் 

ைிகவும் னெதமனப்பட்டொர். அந்த ைக்களின் பக்கத்தினல 

கந்தளொய் குளம் இருக்கின்றது. இந்தக் குளத்தினல உள்ள நீர் 

திருனகொைைமலக்கு அப்பொலுள்ள கிரொைங்களுக்குச் 

தசல்கின்ற னெமளயினல, கந்தளொய் குளத்துக்கு அண்மையினல 

இருக்கின்ற அந்த ைக்களுக்குக் கிமடக்கொைல் இருப்பமதப் 

பற்றி அெர் தனது ஆதங்கங்கமள இந்தப் பொரொளுைன்றத்தினல 

பலமுமற ஆக்னரொஷைொக தெளிப்படுத்திக் கூறியிருந்தொர். 

அந்த ைக்களுக்கு குடிநீர் கிமடக்க னெண்டும் என்று பல 

முயற்சிகமளச் தசய்த ஓர் உத்தைரொன அெர், இன்று 

எங்கமளெிட்டு ைமறந்துெிட்டொர். நிச்சயைொக அெருமடய 

ஆத்ைொ சொந்தியமடயும் என்பதில் எந்தெிதைொன சந்னதகமு 

ைில்மல. அெருமடய னசமெகள் ைக்களுமடய உள்ளத்தி 

லிருந்து எப்தபொழுதும் நீங்கொது. அெர் எப்தபொழுதும் 

எங்களுமடய ைனங்களில் ெொழ்ந்து தகொண்டிருப்பொர்.  

இறுதியொக, அைரர் குைெர்தனவுமடய ஆத்ைொ 

சொந்தியமடயப் பிரொர்த்திப்பனதொடு, அெருமடய பிொிெினொல் 

ெொடும் அன்புத் துமைெியொர் திருைதி குைரத்ன, பிள்மளகள் 

ைற்றும் உற்றொர் உறெினர்களுக்கு எங்களுமடய ஆழ்ந்த 

அனுதொபத்மதயும் ததொிெித்துக்தகொண்டு, அெர்களுக்கு நல்ல 

சுகத்மதயும் பலத்மதயும் உற்சொகத்மதயும் தகொடுக்க னெண்டும் 

என நொங்கள் அமனெரும் இமறெமன னெண்டிக்தகொள்னெொம் 

என்று கூறி, அைர்கின்னறன். நன்றி. 
 

[අ.භා. 3. 2] 
 

 ු අර්ජුන රආතුා  ෙහතා (වරාය හා නාවික ක යුතු 

අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு அர்ஜுன ரைதுங்க - துமறமுகங்கள் ைற்றும் 

கப்பற்றுமற அலுெல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 

ගරු රථානා රතුමනිම දිවසගත එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 
මැතිසතුමා ශවනුශවන් ශ ෝර ප්රරා  රණන ශම් අවංකථාශද මටත් 
අවංකථාවේ ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ංකතුතිසවන්ත ශවනවා. මට 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා මුි න්ම හමු වුශඩල මීට 
අවුරුදු 25රට විතණ ඉංකංණ. ඒම මශේ පි ාශේ ගම්පහම 
මිනුවන්ශගොඩම උඩුගම්ශපොළ නිවශංේ  ංතිස අන්ත ර අපි  
ඉන්නශරොට එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා මශේ පි ා 
මුය හැශහන්න ආපු ශවලාශද. මශේ පි ාත් එේර ඉතාම 
කිට්ටුශවන් සුහදව ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  කි න උතුම් පේෂ  
ආණේෂා රණන්න ිකි රත්ව  ගත්ත ශරශනකු හැටි ට මම එතුමා 
දැේරා.  

මම ක්රීඩා රණන අවධිශේ එතුමා මට මුි න්ම මුය ගැහුය 
ශවලාශදත් මශගන් ඇහුශද ක්රිරට් ක්රීඩාව ගැන. මශේ තාත්තයි 
එතුමායි අතණ ඉතාම කිට්ටු විශ ේෂ ංම්බන්ධතාවේ තිසබුයා. ඒරට 
මුි ර ශහේතුව එතුමාත් මිනුවන්ශගොඩ ප්රශද් ශේ ඉපදිලාම ගම්පහ 
ප්රශද් ශේ ජීවත් ශවච්ච ශරශනකු නිංා ශවන්න ඇතිස.  මීට රි න් 
මට එතුමා හමු ශවලා තිසබුයාටම කිට්ටුශවන් එතුමා ආශ්ර  රශළේ 
පසු ිය  අවුරුදු එරහමාණර පමය රාල ර තුළ.   

ශම්  හ පාලන ආඩලඩුව පිහිටුවන්න 2 16 ශනොවැම්බර් 
21වැනි දා වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමා ආඩලඩුශවන් එළි ට 
ඇවි් ලා ජනාධිපතිස අශප්ේෂරත්ව ට ඉදිරිපත් වුය අවංකථාශදම 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත් ආඩලඩුශවන් එළි ට 
ඇවි් ලා ඒ රඩලඩා ශම් ිකි රත්ව  ගත්තා. මම එදා ඉඳලා 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ඉතා කිට්ටුශවන් ආශ්ර  
රළා. එතුමා මට රථා රශළේම "ම් ි " කි ලා. මශේ තාත්තට 
රතා රශළේම "අයිශේ" කි ලා. ඒ ඥාතිස ංම්බන්ධරම අද වන 
තුරුත් මට ශහො ා ගන්න බැරි ශද ේ.  

එතුමා ඉඩම් නිලධාරි කු හැටි ට විතණේ ශනොශවයිම ශපොි ංක 
නිලධාරි කු හැටි ටත් ණජශේ ශංේවශේ ඉඳලාම ඉන් පසුව 
ශද් පාලන ට ඇවි් ලා බඩලඩාණනා ර ප්රතිසපත්තිස ත්රිකුයාමල  
ප්රශද්  ට ශගන ිය ා. විශ ේෂශ න්ම එතුමාට ඕනෑ ශවලා 

2017 2018 



පාර්ි ශම්න්තුව 

තිසබුශඩලම බඩලඩාණනා ර ප්රතිසපත්තිස ංමඟ ඒ ප්රශද් ශේ 
ශද් පාලන  රණන්නයි. එතුමා හැම දාම බඩලඩාණනා ර පවුලත් 
එේර කිට්ටුශවන් හිටපු ශරශනේ. මට මතරයිම පසු ිය  ආඩලඩුව 
තිසබුය රාලශේ බඩලඩාණනා ර ගුය ංමරුව තිසශබන අවංකථාවලදී 
ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ ංමහණ අ  එතැනට එන්ශන් නැතිස 
ශවලාශද මමත්ම එතුමාත් අපට පුළුවන් හැම ශවලාවරම ඒ ගුය 
ංමරු උත්ංවවලට ංහභාිය වුය හැටි. රවුරු ශමොනවා කිදවත්ම 
බඩලඩාණනා ර ගුය ංමරුවට එන්න එතුමා තුළ කිසිම බ ේ 
තිසබුශඩල නැහැ.  

මශේ ංශහෝදණ ාම රුවන් අද මට එතුමා ගැන විශ ේෂ 
ප්රරා  ේ රළා. රුවන් ම් ි  මට කිදවාම "ශම් පාර්ි ශම්න්තුශද 
ඉන්න ශද් පාලනඥ න්ට කි න්නම ියහි් ලා එතුමා හිටපු ගම්පහ 

නිවං බලන්නම එතුමා මිනිංකසු හම්බ රළා මිංම මුද්  හම්බ රශළේ 
නැහැ." කි ලා. අපි පසු ිය  රාලශේ ශද් පාලන  රණද්දී 
විශ ේෂශ න්ම ශංේරුවිල ආංන ට  න ශවලාශද එතුමා හිටපු 

හැටි අපි දැේරා. ඊශේ පළාත් පාලන ආ තන ගැන ශමතැන වූ 
රතිසරාශදදීම පළාත් පාලන ආ තනවි න් පාර්ි ශම්න්තුවට ආපු 
ංමහණ අ  රථා රණපු විධි  දැේරාම මට රනගාටුවේ ඇතිස වුයා. 
අද අපි ශවනංක ක්රම ේ  ඇතිස රණලාම ශම් ණශට් ප්රජාතන්ත්රවාද  

දි ත් රණලාම  හ පාලන  ඇතිස රණපු ශවලාශද ඒ සුව  විඳින්න 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාට අවංකථාව ලැබුශඩල 
නැහැ.  

එතුමා ඉඩම් ඇමතිස ශවලා හිටි ා. මම වණා  අමාතයවණ ා 
හැටි ට වැඩ භාණගත්ත ශවලාශද එතුමා ඇවි් ලා මශගන් එර 
ඉ් ලීමේ රළා. ත්රිකුයාමල  වණා ට අ ත් ඉ ඩම්වල වි ාල 
ව ශ න් මහ ජනතාව පදිසචි ශවලා ඉන්නවා. ශම්ර අද-ඊශේ 
ශවච්ච ශද ේ ශනොශවයි. අවුරුදු ගයනාවේ පුණා සිසහලම ශදමළම 

මුංකි ම් ජනතාව ශ්රී ලසරාම ූඑඑන්පීම ශේවීපී  නාදී ව ශ න් පේෂ 
ශේද ේ නැතිසව ශමම ඉඩම්වල පදිසචි ශවලා ඉන්නවා. මම දන්නා 
හැටි ට පවු්  6ම   ේ පමය ඉන්නවා. මශගන් එම්. ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 

ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ඉ් ලීමේ රළාම ශම් ඉඩම් ටිර එහි ජීවත් 
ශවන මිනිසුන්ට ලබා ශදන්න කි ලා. ශම් ඉඩම් ටිර ඒ මිනිසුන්ට 
ලබා ශදන්න පුළුවන් වන්ශන් ශරොශහොමද කි ලා අපි අද 

වනශරොටත් ඉතා ඕනෑරමකින් ශංො ා බලාශගන  නවා.  

අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා කිවුවා වාශේම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමා රවදාවත් එතුමාශේ නි්  ංාටර  
ගැශලදශද නැහැ. අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා ශම් උත්තරීතණ ංභාවට 
අද ආශද එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ගැන තිසබුණු 

විශ ේෂ ආර් ප ේ නිංායි. එතුමා ශරශණහි තිසශබන විශ ේෂ 
ශගෞණව ේ නිංායි. ශරොතණම් වැඩ තිසබුයත් ජනාධිපතිසවණ කු 
විධි ට අතිසගරු වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමා ශම් ගරු ංභාවට 

ඇවි් ලා එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා පිළිබඳව රළ  
ගුය ප්රරා   අහශගන සිටිනශරොටම  අපි රවුරු රථා රළත්ම 
එතුමාට මීටත් වඩා ඉහළින් පුද රණන ශගෞණව ේ නැහැ කි ලා 

මට හිතුයා.  

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා අංනීපව සිටි රාලශේ 
එතුමාශේ දි ණි  එතුමාව එසගලන්ත ට එේර ිය ා. එතුමා 
එසගලන්තශේ සිටින විටත් අපි දුණරථනවි න් ංම්බන්ධ වුණු  හැම 

අවංකථාවරම කිදශදම "අශන් ම් ලී මට ශම් ණටට ඉේමනට එන්න 
ඕනෑ. මට ශමශහේ ඉන්න බැහැ" කි ලායි. එතුමාම එතුමාශේ 
ශංෞඛය ගැනවත් අවධාන  ශ ොමු රශළේ නැහැ. ංමහණ විට එශහම 

රළා නම්ම අදත් එතුමාට ජීවතුන් අතණ ඉන්න තිසබුයා. එතුමාට 
අව ය ශවලා තිසබුශඩලම ලසරාවට ඇවි් ලා ත්රීකුයාමල ට 
ියහි් ලා; ශංේරුවිලට ියහි් ලා මහ ජනතාව අතණ ඉන්නයි. 

ඒ විතණේ ශනොශවයිම ඉඩම් ඔප්පු ලැබී නැතිස අ ට ඉඩම් ඔප්පු 
ලබලා ශදන්නත් එතුමාට ඕනෑ රණලා තිසබුයා. ගම්පහ 
දිංකත්රිේරශේ පැවැතිස ඉඩම් ඔප්පු ලබා ශදන උත්ංව රට එතුමා 
මටත් ආණාධනා රළා.  චන්රිරා බඩලඩාණනා ර මැතිසනි ශේ 
ප්රධානත්වශ න් වි ාල පවු්  ප්රමාය රට එම සින්නේරණ ඔප්පු 
ලබා දීශම් උත්ංව ට   න්න මටත් අවංකථාවේ ලැබුයා. එතුමාට 
පණම්පණාවේ තිසබුශඩල නැහැ. එතුමා හැම විටරම අුවතිසන් ශද්ව්  
ආණම්භ රළා. මට මතරයිම මම 2  9 වංශර් එවරට තිසබුණු 
ආඩලඩුශවන් ඉවත් ශවලා විපේෂ ට ියහි් ලා වාඩි ශවලා 
ඉන්නශරොට එතුමා හැම ශවශ් ම කිදශදම ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂ  ගැනයි.  අද ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  ගැන රථා රණන අ  
ශදං බලනශරොටම  ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  ආණේෂා රණන්නම 
ඉදිරි ට ශගන  න්න එතුමාට තිසබුණු ඕනෑරම අද ඉන්න රාටවත් 
තිසශබනවාද කි ලා මට හිශතනවා.  

පසු ිය  රාලශේදී අතිසගරු වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමාත් 
එේර අපි එළි ට බහිනශරොටම එතුමා එම මැතිසවණය වයාපාණ ට 
වි ාල ශංේව ේ රළා. ඊට පසුව අපට තීණය ේ ගන්න සිදු වුයා.  
අතිසගරු වමත්රීපාල සිරිශංේන ජනාධිපතිසතුමාට ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂශේ නා රත්ව  ලබා දුන්නාට පසුවම අපට ශමම පේෂ  
පිරිසිදු කිරීශම් අව යතාවේ තිසබුයා. ඒ වාශේමම පේෂ  ශගොඩ 
නඟන්නත්ම ශහොඳ පුද්ගල න්ව ශද් පාලන ට ශගශනන්නත් 
අපට අව ය වුයා. අපි ශම් රතිසරාවත පටන් ගන්නශරොටම පසු 
ිය  මැතිසවණයශේදී එේංත් ජාතිසර ශපණමුය හැටි ට අපට 
මැතිසවණය ට  න්න සිදු වුශඩල ප්ර කන  ශගොඩරට මුහුය දීලායි. 
මම ගම්පහ දිංකත්රිේරශේ අශප්ේෂර කු හැටි ට ඉදිරිපත් වන විට 
එතුමා මට වි ාල ශංේව ේ ලබා දුන්නා. එතුමා මශේ රැංකවීම්වලට 
ඇවි් ලා රථා රණලාම එේංත් ජාතිසර ශපණමු ශයන් ගම්පහ 
දිංකත්රිේරශේ ශදවැනි ංකථාන ට පත් රණ මාව පාර්ි ශම්න්තුවට 
එවන්න වි ාල ව ශ න් රැපවුයා. පසු ිය  රාලශේ                  
අතිසගරු වමත්රීපාල සිරිශංේන ජනාධිපතිසතුමා  එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ පුතා වන නි න් ගුයවර්ධන මැතිසතුමාට 
ඒ ආංනශේම ංසවිධා රරම ලබා දුන්නා. තාත්තා රණ ශගන ිය  
ක්රි ාදාම  ඉදිරි ට රණශගන  න්න ඒ පුත්ර ණත්න ට අවංකථාවේ 
තිසශබනවා. එ  පුතාටත් ලැබුණු ශහොඳ අවංකථාවේ කි ලා මම 
හිතනවා. එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා මිනිංකසු අතණ 
ජීවත් වුණු ශරශනේ; මහ ජනතාව අතණ හිටපු ශරශනේ.  

එතුමා හම්බ රශළේ මහ ජනතාවයි. එතුමා මුද්  හම්බ රශළේ 
නැහැ. පාර්ි ශම්න්තුශද ශවන්න පුළුවන්ම පළාත් ංභාශද ශවන්න 
පුළුවන්ම නගණ ංභාවල ශවන්න පුළුවන්ම ප්රාශද්ශීල  ංභාවල 
ශවන්න පුළුවන්ම  ශද් පාලන  රණන අප සි ුව ශදනාට එතුමා 
ශහොඳම ආදර්  ේ ශවනවා. එතුමා ජීවත් වූ හැටි අද වුයත් ියහින් 
බලන්න. ඒ නිංා මා කි නවාම අන්න ඒ ක්රි ා දාම  තමයි ශම් 
ණටට අව ය වන්ශන් කි ලා. මුද්  හම්බ රණන ශද් පාලනඥ න් 
ශනොශවයිම මිනිසුන් හම්බ රණන ශද් පාලනඥ න් තමයි අපට 
අව ය වන්ශන්. එවැනි ශද් පාලනඥ කුට ශහොඳම උදාහණය  
තමයිම ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා.  

ගරු රථානා රතුමනිම  එතුමා ශවනුශවන් පාර්ි ශම්න්තුශද දී 
මශේ ශ ෝර  ප්රරා  රණන ශම් අවංකථාශද දී  ගරු ංභාශද නැතිස 
වුයත් ප්රංන්න ණයතුසග මන්ත්රීතුමාශේ ශ ෝර ත්ම රුවන් 
ණයතුසග හිටපු මන්ත්රීතුමා ංහ මශේ මෑණි න් ඇතුළු ණයතුසග 
පවුශ්  සි ුවශදනාශේ ශ ෝර  ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ භාර් ාවම පුතා ංහ දි ණි ට ප්රරා  
රණමින්ම  එතුමාට නිවන් ංැප ලැශබ්වා!  කි ා ප්රාර්ථනා රණමින් 
මශේ වචන ංකව් ප  අවංන් රණනවා.  

 

[අ.භා. 3.13] 
 

 ු ඩී.ටී.ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. ெிைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු රථානා රතුමනිම ත්රිකුයාමල  දිංකත්රිේරශේ ශමොණවැවම 

ශගෝමණන්රඩවලම මහ දිවු්  වැවම රන්තශ්  වාස ඇළම ණජ ඇළම 
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[ගරු අර්ු න ණයතුසග මහතා] 



2016 අශගෝංකතු 26 

ශංේරුවිල ආදි ප්රශද් වල ජීවත් වනම ධන  විධි ට අශත් රණ ගැට 

ඇතිසම මහ ශපොශළොව ශරොටනම මහ ශපොශළොවට ඩහදි  ශහළනම 
හඬේ නැතිස ජන ාශේ හඬ ශම් උත්තරීතණ ංභා ගර්භ  තුළට 

ඉතාම ශංොඳුරු මිනිශංකු විධි ට අණශගන ආපු අශප් ආදණණී  

මිත්ර ා වූ ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාම 1986 සිට 
'ශහොන්ඩා-125' ශමොශටෝ බයිසිරලශ න් ශංේරුවිලම ත්රිකුයාමලශේ 

ගම් නි ම් ගම් පුණා ඇවිද  මින් ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  ශගොඩ 
නැඟූ රාලශේ ඉඳලාම ම ශේ මිත්රශ ේ. ඒ වි ළි මහ ශපොශළොශද 

පාවහන් ණහිතව ප  තබා ඇවිදිමින් ඒ ිමශම් මු්  ඇද ගත් 
මිනිශංකු වූ එතුමා අවයාජ ගැමි කු ශලං රණ ගැට පිරුණු 

ශගොවීන්ශේ අත් අ් ලාශගන ගමන් රණපු ශරශනේ. පසු ිය  

ඉතිසහාංශේ අවුරුදු 26ර යුද භූමි  තුළ එම ප්රශද් ශේ ජනතාව අත් 
ශනොහැණ සිටි එතුමාව ඝාතන  රණන්න එ් ීදීදඊ ංසවිධාන  

අවංකථා ශදරරදී උත්ංාහ රළා. එතුමාශේ නිවංට පහණ දුන්නා. 
හැබැයිම එතුමා ශ් ම රඳුළු මැදම ඒ අිබශ ෝග සි ් ල මැද තමන්ශේ 

ජීවිත  ශනොතරා ඒ අහිසංර මිනිසුන්ශේ ජීවිත හා මිශ්රව සිටි ා. 
එතුමාම අපූරු සුන්දණ මිනිශහේ. ංැහැ් ුවවම ංණලව ජීවත් වන්න 

උත්ංාහ රණපු ශරශනේ.  

ගරු රථානා රතුමනිම එතුමා 1989දී පාර්ි ශම්න්තුවට 
ඇවි් ලාම  2  6 පැවැතිස  පාර්ි ශම්න්තු මැතිසවණයශ න් පණාජ ට 
පත් වුයා. 2  8දී පැවැත්වූ ප්රථම නැ ශඟනහිණ පළාත් ංභා 

මැතිසවණයශේදී එතුමාත් මමත් -අප ශදශදනාම- පළාත් ංභාවට 
ශත්රී පත් වුයා. එතුමා ශද් පාලනශ න් මට වඩා ශජයෂකඨ 

ශරශනේ. නමුත් එතුමාට ඒ අවංකථාශද ලැබුශඩල නිශ ෝජය 

ංභාපතිසරමයි. සිසහල කුට ලැශබන එරම අමාතය ුරණ  වනම 
අධයාපන අමාතය ුරණ   මට ලැබුණු ශවලාශද එතුමා ශජයෂකඨ කු 

විධි ට මශේ ළඟට ඇවිත් කිදවාම "ම් ි ම මශේ හිශත් කිසි 
රහටේ නැහැම අපි එරට වැඩ රණමු" කි ලා. එතුමා ඊළඟ වතාශද 

පාර්ි ශම්න්තුවට එන ර්  අවුරුදු ශදරරට ආංන්න රාල ේ 

කිසිම ශදියඩි ාවකින් ශතොණව මා එේර ඉතා සුහදව වැඩ රළා. 
එතුමා ඒ ගම් ිමම්වල ජන ාශේ -ඒ අහිසංර මිනිසුන්ශේ- ජීවිත  

කි වන්න පුළුවන් වූ මිනිශංේ.  ශමොණවැවම පදවි ශ්රී පුණම  ණළු පණළු 
මහ ශපොශළොශදම ණත් වූ වැි  ශපොශළොශද පාවහන් ණහිතව ප  

තබන්න පුළුවන් වූ අපූරු මිනිශංේ.  

එතුමා ශපොලීසිශේ ණාජරාරි  රණමින් ඉඳලා එයින් එළි ට 

ඇවිත් ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  ශවනුශවන් රැප වූම එම පේෂ  
ශරශර් හෘද සගම බැඳීමේ තිසබුණුම සිරිමාශවෝ බඩලඩාණනා ර 

මැතිසනි ට ඉතාම ශළසගතුරමේ දේවපුම උත්තුසග ගතිස පැවතුම් 
තිසබුණු සුන්දණ මනුෂයශ ේ. ශංේරුවිලම ශගෝමණන්රඩවලම 

රන්තශ් ම වාස ඇළම ණජ ඇළම පදවි ශ්රී පුණම ශමොණවැවම මහ දිවු්  
වැව මිනිසුන්ට රවදාවත් එතුමා අමතර වන්ශන් නැහැ කි ලා මම 

හිතනවා. "ශංේරුවිල" ංහ "එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක." කි න නම් ශදර 

ශවන් රණන්න පුළුවන්රමේ නැහැ. එශහත්ම එතුමා ජීවතුන් අතණ 
සිටි  යුතු අවංකථාවර අවාංනාවරට වාශේ අරාලශේ  අශපන් 

ශවන්ව ිය ා. අද එතුමා ගැන ශමොන විධිශේ ශද්ව්  කිදවත්ම 
එතුමා ංතය ශලංම  මහ ශපොශළොවට ංහ එහි ජීවත් වූ මිනිසුන්ට 

ආදණ  රළා. එතුමා අවංාන භාගශේ ශද් පාලනම  ව ශ න් 
එේතණා විධි ර ශවනංක ප්රතිසපත්තිස ර සිටි ත් තම ිකි ර 

ප්රතිසපත්තිසශ න් ඉවත් වුශඩල නැහැ කි න එරත් එතුමාට ශගෞණව  

පිණිං මා ශම් ශමොශහොශත් කි න්න රැමැතිසයි.  

ගරු රථානා රතුමනිම මා දිියන් දිගට රථා රණන්න 
බලාශපොශණොත්තු වන්ශන් නැහැ. ශමොණවැවම ශංේරුවිල ශගො ම් 

පැශහන ඒ ශව්   ාශ න් හමන හුළඟ ශංේරුවිල වචතය  උඩින් 
හමනා ශතේ එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන න් ශංේරුවිලටත්ම 

ත්රිකුයාමල ටත් අමතර ශනොවනවා ඇතිස. ඒ ආදණණී  මිත්ර ා වූ 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන න්ට නිවන් සුව ලැශබ්වා! කි ා 

ප්රාර්ථනා රණමින්ම එම මැතිසනි ට ංහ එම පවුශ්  දරුවන්ට මශේ 

ශ ෝර   ප්රරා  රණමින් මම නිහඬ ශවනවා.         

 

[பி.ப. 3.17] 
 

 ු අබ්දුල්ලාහ් ෙහ්රූෆ් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகளரெ சபொநொயகர் அெர்கனள, திருைமல ைொெட்டப் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரும் அமைச்சருைொன ைமறந்த 

சனகொதரர் எம்.னக.ஏ.டீ.எஸ். குைெர்தன அெர்கனளொடு நொன்கு 

சமபகளினல நொன்கு தடமெகள் உறுப்பினரொக இருப்பதற்கு 

எனக்கு ெொய்ப்புக் கிமடத்தமையொனது, எங்களுமடய நட்புக்கு 

ைிகவும் சொன்றொக அமைந்திருந்தது. அந்த நொட்கமள இன்று 

நிமனவுகூருெதில் நொன் தபருமைப்படுகின்னறன். அெர் பிறந்த 

1947ஆம் ஆண்டினல இந்த நொட்டில் ஒரு புதிய சகொப்தம் 

உருெொகியது. அதொெது,  ைக்களொல் ததொிவு தசய்யப்பட்ட 

முதலொெது பொரொளுைன்றம் 1947ஆம் ஆண்டில்தொன் அமையப் 

தபற்றது.  

அெர் எைது ைண்ணுக்கு இரண்டு ெமகயினல னசமெ 

புொிந்திருக்கின்றொர், ஓர் அரச உத்தினயொகத்தரொக. முதலினல 

இரண்டு ெருடங்கள் Ministry of Lands இன்கீழ் 

கடமையொற்றியிருக்கிறொர். ஐந்து ெருடங்கள் தபொலிஸ் 

கொன்ஸ்டபிளொக இருந்த அெர், கந்தளொய் தபொலிஸ் 

நிமலயத்தினல பத்து ெருடங்கள் SI ஆகவும்  

னசமெயொற்றியிருக்கின்றொர். இந்த அரச உத்தினயொகத்தில் 

இருந்ததன் கொரைைொக ைக்கனளொடு அணுகுகின்ற சந்தர்ப்பம் 

அெருக்குக் கிமடத்தது. அந்த ெமகயில் அெர் கந்தளொய் 

பிரனதசத்தினல ெொழ்ந்தனபொது, அந்த ைக்களுமடய கொைிப் 

பிரச்சிமனகள், ெொழ்ெொதொர ெிடயங்களிலுள்ள பிரச்சிமனகள் 

என்று அந்தப் பிரனதச ைக்களுமடய பிரச்சிமனகமள நன்கு 

அறிந்திருந்தொர். சிலர் தபொருளொதொர ொீதியொக அரசியலுக்குக் 

தகொண்டுெரப்பட்டெர்கள். ஆனொல், இெர் அப்படியொனெர் 

அல்லர். அங்கு னசருெிலயினல பவுலிஸ், அல்ெிஸ், லீலொரத்ன 

னபொன்றெர்கள் எல்லொம் அரசியலுக்கு ெந்தனபொதும் அெர்கள் 

சொைக்கியைொன ஓர் அரசியமல நடத்தெில்மல. ஆனொல், அந்த 

ைொெட்ட ைக்களுக்கு நிமறெொன னசமெ தசய்யக்கூடிய 

சந்தர்ப்பத்மத அெர் தபற்றிருந்தொர்.  

முன்னொள் பிரதை அமைச்சர் ஸ்ரீைொனெொ பண்டொரநொயக்க 

அெர்கமள அெர் சந்தித்தது பற்றியும் அெொிடம் அம்மையொர் 

"ஏன் நீங்கள் அரச னசமெமய ெிட்டு அரசியலுக்கு 

ெருகின்றீர்கள்?" என்று னகட்டதற்கு அெர் அளித்த பதில் 

பற்றியும் எங்களுமடய ஜனொதிபதி அெர்களுமடய உமரயினல 

குறிப்பிடப்பட்டது. அதுனபொல், "உங்களுமடய தபயொின் 

முன்னொல் எம்.னக.ஏ.டி.எஸ். என்று நீண்ட initials 

இருக்கின்றனத!" என்று நொன் அெொிடம் னகட்டனபொது , "அது 

முனசிங்க கொொியெசம் அப்புஹொைிலொனக ததொன் னசொைதொச" 

என்று முழுமையொகச் தசொன்னொர்.   

அப்தபொழுது, நொங்கள் அரசியலினல ஐக்கிய னதசியக் கட்சி , 

ஸ்ரீ லங்கொ சுதந்திரக் கட்சி என்று இரண்டு கட்சிகமளச் 

னசர்ந்தெர்களொக இருந்தனபொதிலும்கூட, னசருெிமலயினல 

அரசியலினல கீழ்ைட்டத்தில் பிரனதச ைட்டத்தில் 

இருந்தெர்களுக்கிமடயில் குழப்பங்கள் ெருகின்றனபொது அெர் 

என்மன அணுகுெொர். அவ்ெொறு நொனும் அெமர அணுகி 

இருெரும் சுமுகைொக, பிரச்சிமனகள் இல்லொைல் எைது 

ைொெட்டத்தினல அரசியமல நடத்திக்தகொண்டிருந்னதொம். நொன் 

nomination தகொடுத்துெிட்டு ெருகின்றனபொது, அெர் நொன்கொம் 

கட்மடயிலிருந்து எனக்கு "ஜயனெெொ!" னகொஷம் னபொடுெொர். 

2021 2022 



පාර්ි ශම්න්තුව 

எனது கமடசித் னதர்தல் பிரசொர னைமடக்கும் கிண்ைியொெில் 

இடம்தபற்ற ஆட்சி ைொற்றம் உருெொகிய ஜனொதிபதித் னதர்தல் 

பிரசொர னைமடக்கும் அெர் ெந்தொர். அப்னபொது, ஜனொதிபதி 

னெட்பொளரொக இருந்த மைத்திொிபொல சிறினசன அெர்கள் 

ஜனொதிபதித் னதர்தல் பிரசொர னைமடக்கு ெருெதற்கு முன்னர், 

நொங்கள் அங்கு ஒரு கூட்டத்மத ஏற்பொடுதசய்னதொம். 

அக்கூட்டத்தினல அெர், "இந்தக் கூட்டம் எங்களுக்கு ஓர் ஆட்சி 

ைொற்றத்மத உறுதிதசய்துெிட்டது; நொங்கள் மைத்திொிபொல 

சிறினசன அெர்கமள ஜனொதிபதியொக ஆக்கிெிடுனெொம்; 

அதற்கு இந்தக் கிண்ைியொ ைண் சொன்று" என்று 

பகிரங்கைொகனெ கூறினொர்.  

1947ஆம் ஆண்டு முதலொெது பொரொளுைன்றம் அமையப் 

தபற்ற கொலத்தில் பிறந்த அெர், 1982ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் 

ைொதம் 29ஆம் திகதி திறக்கப்பட்ட, நொங்கள் னபசிக் 

தகொண்டிருக்கின்ற இப்பொரொளுைன்றத்துக்கு 1989ஆம் ஆண்டு 

தபப்ரெொி ைொதம் உறுப்பினரொகத் ததொிவுதசய்யப்பட்டு 

ெருெதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிமடத்தது. அெர், கொைி 

அமைச்சரொக, புத்தசொசன பிரதி அமைச்சரொக இருந்தனபொது , 

தகளரெ ெிைலவீர திஸொநொயக்க அெர்கள் கூறியதுனபொல், 

அன்று நொங்கள் எைது பிரனதசத்தினல என்ன னசமெமயச் 

தசய்தொலும், ெினசடைொக கந்தளொயிலுள்ள முஸ்லிம்களின் 

ெிருப்பத்துக்குொியெரொக எம்.னக.ஏ.டி.எஸ் குைெர்தன 

அெர்கள்  இருந்தொர். அெர் தனக்குச் சந்தர்ப்பம் கிமடத்த 

னபொததல்லொம் அந்தப் பிரனதசத்தினல இருக்கின்ற இமளஞர் 

களுக்கு னெமலெொய்ப்புக்கமளப் தபற்றுக்தகொடுத்திருக் 

கிறொதரன நொன் நிமனக்கின்னறன். அரசியலினல அெருக் 

தகன்று ஒருபொைி இருந்தொலும், ைிகவும் நொகொிகைொன 

முமறயிலும் எந்தெித துனெசம் இல்லொைலும் எம்ைிடத்தில் 

நட்புடன் பழகியெர்; அெர் உள்ளத்தில் ஒன்மறயும் உதட்டில் 

ஒன்மறயும் மெத்துக்தகொண்டு னபசியெரல்ல - 

இயங்கியெரல்ல. உள்ளத்தில் இருப்பமதத்தொன் அெர் 

னபசுெொர்.  

அதுைட்டுைல்ல, சிலர் முன்னுக்குப்பின் முரைொக அரசியல் 

நடத்தினொர்கள்.  அங்கு துனெசங்கமளயும் இனக்குனரொதங் 

கமளயும் ெளர்த்தொர்கள். ஆனொல், எம்.னக.ஏ.டி.எஸ். 

குைெர்தன அெர்கள் எமதச் தசொன்னொலும் முகத்துக்கு 

னநரொகச்  தசொல்ெொர்; பின்னொல் கமதப்பதில்மல. தனது 

உள்ளத்தினல இருப்பமத அெர் தசொல்லும்னபொது, ஏதும் 

தெறிருப்பின் அமதத் திருத்திக்தகொள்ளுைொறு நொங்கள் 

கூறினொல், உடனன அதமனத் திருத்திக்தகொண்டு எங்கனளொடு 

ஒத்துமழத்த ஒரு பண்பொனெர்.  

னைலும், அெர் ைரைித்தனபொது, அெருமடய ைகன் நலின் 

குைெர்தன அெர்களுக்கு உடனடியொக அெருமடய 

பொரொளுைன்றப் பிரதிநிதித்துெத்மத ெழங்குைொறும் னசருெில 

ததொகுதியின் அமைப்பொளரொக அெமர நியைிக்குைொறும் 

ஜனொதிபதி அெர்களுக்கும் பிரதை ைந்திொி அெர்களுக்கும் 

னகொொிக்மக ெிடுத்னதன். ஏனதொ கொரைங்களுக்கொக அது 

அெருக்குக் தகொடுக்கப்படொெிட்டொலும், அந்தப் பதெி 

அெருக்குக் கிமடக்கனெண்டுதைன்று முதன்முதலினல 

எழுத்துமூலைொக பொிந்துமரத்தென் நொன்.  

2000ஆம் ஆண்டு நொன் முதலொெது தடமெயொகப் 

பொரொளுைன்றத்துக்கு ததொிவுதசய்யப்பட்டனபொது அெரும் 

அந்தப் பொரொளுைன்றத்தினல என்னனொடு இருந்தொர். 

துரதிருஷ்டெசைொக அப்பொரொளுைன்றம் ஒரு ெருடத்தினல 

கமலக்கப்பட்டது. 2001ஆம் ஆண்டு நொன் ைீண்டும் 

பொரொளுைன்றத்திற்குத் ததொிவுதசய்யப்பட்டனபொது இரண்டு 

ெருடங்களும் இரண்டு ைொதங்களும் அெர் என்னனொடு 

பொரொளுைன்றத்தினல இருந்தொர். அனதனபொன்று 2008ஆம் 

ஆண்டு நொன் ைொகொை சமபக்குத் ததொிவு தசய்யப்பட்டனபொது 

அெரும் என்னனொடு ைொகொை சமபக்குத் ததொிவு தசய்யப்பட்டு 

சமப முதல்ெரொகப் பைியொற்றினொர். இரண்டு ெருடங்கள் 

எங்கனளொடு ைொகொை சமபயில் பைியொற்றிய அைரர் 

எம்.னக.ஏ.டி.எஸ். குைெர்தன அெர்கள் 2010ஆம் ஆண்டு 

பொரொளுைன்றத்துக்குத் ததொிவுதசய்யப்பட்டொர். 2010ஆம் 

ஆண்டில் புத்தசொசன, ைத அலுெல்கள் பிரதி அமைச்சரொகவும் 

பைியொற்றினொர். அதற்குப் பிறகு இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் 

கொைி அமைச்சுப் பதெிமய எங்களுமடய ஜனொதிபதி 

அெர்கள் அெருக்கு ெழங்கினொர். சுைொர் 6 ைொதங்கள் அெர் 

அப்பதெியிலிருந்தொலும், கூடுதலொன நியைனங்கமள 

ெழங்குெதற்கொன துொித முன்தனடுப்புக்கமளச் தசய்தொர். 

இருந்தனபொதும் துரதிருஷ்டெசைொக அெர் எங்கமள ெிட்டுச் 

தசன்றுெிட்டொர். இந்த னநரத்தினல அெருமடய ைமனெி, 

ைகன், ைகள் உட்பட அெருமடய உறெினர்களுக்கு 

என்னுமடய அனுதொபங்கமளத் ததொிெிப்பனதொடு, அெர்கள் 

எதிர்கொலத்தினல அெர் ெிட்டுச் தசன்ற பைிமயத் ததொடர 

னெண்டுதைன்று னகட்டு, ெிமடதபறுகின்னறன். நன்றி. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීළඟටම ග රු අශ ෝේ අශබ්සිසහ මහතා. 
 
[අ.භා. 3.26] 

 

 ු අගශ්ෝක් අගබ්සිාහ ෙහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ගසාවා නිගයෝජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு அனசொக் அனபசிங்க - னபொக்குெரத்து ைற்றும் 

சிெில் ெிைொனச் னசமெகள் பிரதி அமைச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු රථානා රතුමනිම හිටපු අමාතය ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ අභාව  ංම්බන්ධව ශ ෝර ප්රරා   සිදු 

රණන අද දිනශේ ඒ ංම්බන්ධශ න් වචන ංකව් ප ේ රථා 
රණන්නට මා හටත් අවංකථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට 
ංකතුතිසවන්ත ශවනවා.  

ගරු රථානා රතුමනිම ඉඩම් පරීේෂරවණශ කු ශලං 
තමන්ශේ වෘත්තී  දිවි  ආණම්භ රණම පසුව ශපොි ංක 
ශදපාර්තශම්න්තුවට බැඳී උප ශපොි ංක පරීේෂරවණශ කු ව ශ න් 

ශංේව  රණමින් සිටි එ ම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා 
තමන් මුි න් වෘත්තී  දිවි  ආණම්භ රළ ේශෂේත්ර  ට ංම්බන්ධ 
ඉඩම් අමාතයාස ශේ අමතය ුරණ  දැරීමට තණම් වාංනාවන්තවීම 

එතුමා ලබා ගත් භාගය ේ. එ ම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මහතා 
පාර්ි ශම්න්තුවට ශත්රී පත් වුශඩලම 1989 වර්ෂශේ ශම් ණශට් වි ාල 
ීනෂය ේ පැවැතිස අවංකථාවරයි. එතැන් සිට වංණ 16ේ වරින් වණ 
පාර්ි ශම්න්තුව නිශ ෝජන  රළ එතුමා පසු ිය  ණජ   ටශත් 

බුද්ධ  ාංන හා ආගමිර රටයුතු නිශ ෝජය අමාතය ුරණ ත්ම ශම් 
ණජ   ටශත් ඉඩම් අමාතය ුරණ ත් දණනු ලැබුවා. ශම් ණටට 
ප්රජාතන්ත්රවාද  ඉතාම අව ය වූ ශමොශහොතර "දින 65 විප්ලව " 

ශලං අප හැඳින් වූම වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමා එවරට පැවැතිස 
ණජශේ අමාතයවණශ කු ශලං රටයුතු රණ ඉවත් වුණු අවංකථාශදම 
"ශම් ණටට ප්රජාතන්ත්රවාදී ශවනංේ අව යයි" කි න එඩිතණ 

තීන්දුව මත සිටිමින් එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත් පසු 
ිය  ණජශ න් එළි ට ආවා.  

ගරු රථානා රතුමනිම මම එතුමා ආශ්ර  රණන්න පටන් 

ගත්ශත්ම මා පාර්ි ශම්න්තුවට පැමිණි 2 1  වංශර් සිටයි. මම 

2023 2024 
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පාර්ි ශම්න්තුවට පැමිණි ාට පසුව මට ලැබුණු මාදිශවල නිල 

නිවාං  අංල පිහිටි නිල නිවාං  තමයි එතුමාට ලැබී තිසබුශඩල. 
එතුමා ඉතාම ශදගශ න් රථා රළ ශරශනේ. එතුමාශේ රට 
හ  ශේ ඉතා දැඩි ංකවණ ේ තිසබුශඩල. ඒ දවංකවල හැම දාම උශද් 
වරුශද එතුමාත්ම මමත් එම නිල නිවාං ශදශේ ඉඳන් රථා-බහ 

රළ ආරාණ  අදටත් මට මතේ ශවනවා. එතුමා ඉතාම ංණල දිවි 
ශපශවතේ ගත රළ සුහදශීලි  මනුෂයශ ේ. අද දිනශේ එතුමාශේ 
අභාව  පිළිබඳව අපශේ ශ ෝර  ප්රරා  රණන ශම් අවංකථාශද මා 

එතුමා පිළිබඳව ගුය රථන  කිරීමට බලාශපොශණොත්තු වුශඩලත් ඒ 
නිංායි. එශංේ වංණ පහර පමය රාල ේ පාර්ි ශම්න්තු පැමිණි ඒ 
දවංකවල එතුමාත්ම මමත් හැම දාම ශදොඩමුව වුයා. එතුමා ආශ්ර  

රළ රාල  තුළ එතුමා තුළ තිසබුණු ංණල ජීවිත  මා දැේරා.  

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා නිශ ෝජන  රශළේම 
ශංේරුවිල ආංන යි. අද රෘෂිරර්ම අමාතයාස ශේ අධීේෂය 

රාණර ංභා අවංකථාශදදී  ශගෝමණන්රඩවලම ශමොණවැව ප්රශද් ශේ 
ශගොවීන්ශේ අංකවැන්න පිළිබඳව ංාරච්ඡා රළා. ඒ අවංකථාශදදී 
මට මතේ වුයාම ඒ ශමොශහොශත් එතුමා සිටි ා නම් ඒ ප්රශද් ශේ 
ජනතාවට එ  ශරොපමය  ේතිස ේ ශවනවාද කි ා. 

විශ ේෂශ න්ම අශප් විපේෂ නා රතුමා පැවසුවාම 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා සිසහල ජනතාවට වාශේම 
දමිළ ජනතාවටත් එරශංේම ආදණ  රළ නා රශ කු බව. 

ත්රිකුයාමල  දිංකත්රිේරශේ සිසහලම දමිළ හා මුංකි ම් කි න ජන 
වර්ග තුනම ජීවත් ශවනවා. ඒ සි ුව ශදනා ංමඟ ඉතාම සුහදව 
සිටිමින් ශම් ණටට වි ාල ශංේවාවේ කිරීමට සිටි අවංකථාවර තමයිම 

එතුමා අරාලශේ මි  ියශේ.  

ගරු රථානා රතුමනිම විශ ේෂශ න්ම කුරුයෑගල 
දිංකත්රිේර ටත් එතුමාශේ වි ාල ංම්බන්ධ ේ තිසබුයා. මම එතුමා 

ංමඟ ංාරච්ඡා රළ ංෑම අවංකථාවරම අපට අව ය ශද් අප කි න 
එර වචන කින්ම ඉෂකට රණ දීමට තණම් එතුමා නිහතමානි වුයා. ඒ 
නිංා අද එතුමා සිහි රණ එතුමාශේ ගුය ංමණන ශම් අවංකථාශදදී 

එතුමාශේ ආදණණී  ිමරිඳම දරුවන් ඇතුළු සි ුව ශදනාටම 
කුරුයෑගල දිංකත්රිේරශේ ජනතාව ශවනුශවන් ශ ෝර  ප්රරා  
රණන්න මා ශම  අවංකථාවේ රණ ගන්නවා. එශංේ ශ ෝර  ප්රරා  
රණමින් එතුමාට නිවන් සුව අත්ශදවා!යි මා ප්රාර්ථනා රණනවා. 

ශබොශහොම ංකතුතිසයි. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟටම ගරු ලංන්ත අලිය වන්න මැතිසතුමා. 

 
[අ.භා. 3.31] 

 
 ු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා (ෙහාන ර හා බස්නාහිර 
සාවර්ධාන නිගයෝජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன - ைொநகர ைற்றும் னைல் 

ைொகொை அபிெிருத்தி பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

ගරු රථානා රතුමනිම ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 

මැතිසතුමාශේ අභාව  පිළිබඳ ශ ෝර ශ ෝජනාශදදීම ගරු 
ජනාධිපතිසතුමාම ගරු අගමැතිසතුමා ඇතුළු පේෂ නා රයින් 
ශද් පාලනම  ව ශ න් එතුමාශගන් සිදු වූ ශංේවාව පිළිබඳව ංහ 
එතුමාශේ වෘත්තීම  තත්ත්ව න් පිළිබඳව දීර්ඝ ව ශ න් රරුණු 

ඉදිරිපත් රළා. ඒ සි ුවම රරුණු ශපෞද්ගි රව අනුමත රණමිනුයි 
මමත් ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා පිළිබඳව 
ංඳහන් රණන්ශන්. ආදර් වත් ශද් පාලනඥ කු විධි ට අපට 

එතුමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශ ේෂශ න්  ශපොදු ජනතාව 

නිශ ෝජන  රණමින් ංෑම අවංකථාවරම ංාධාණය  ශවනුශවන් 

රටයුතු රළම කුමන ආරාණශේ තනතුරුම වගකීම් ලැබුයත් අතීත  
අමතර ශනොරණනම තමන්ට අත හිත දුන්නු අ  අමතර ශනොරණන 
ංණල ජීවිත ේ ගත රණපු ශරශනකු විධි ටයි මා එතුමාව 
දකින්ශන්.  

ගම්පහම මිනුවන්ශගොඩ ප්රශද් ශ න් ිමහි වූ එතුමා අධයාපන  
ලැබීශමන් පසු රන්තශ්  ප්රශද් ශේ ශද් පාලන රටයුතු රණලා 
පළාත් ංභාවටම පාර්ි ශම්න්තුවට ශත්රී පත් වුයා.  ශත්රී පත් 

ශවලා රන්තශ්  ප්රශද්   ශවනුශවන්ම ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේ 
ජනතාව ශවනුශවන් වි ාල ශංේව ේ ඉටු රළායි කි න එර ශම් 
ංභා ශද ඉදිරිපත් රණපු අදහංක ශ ෝජනාවි න් අපට අවශබෝධ 

වුයා වාශේම  ප්රාශ ෝියරව  එතුමා ඒ දිංකත්රිේර ට පළාතට රණපු 
ශංේව  පිළිබඳව  අපි ඉතාමත් ශහොඳින් දන්නවා.  

එතුමා ඒ ප්රශද් ශේ ශද් පාලන නිශ ෝජිත කු විධි ට රටයුතු 

රළත් විශ ේෂශ න් ගම්පහම අත්තනග් ලම මිනුවන්ශගොඩම 
ශදොම්ශප් කි න ප්රශද් වල ජනතාවට එතුමා ආගන්තුර කු 
ශනොශවයි. අපි ඒ ප්රශද්  නිශ ෝජන  රණමින් ශද් පාලනඥ න්ම 
මහජන නිශ ෝජිත න් විධි ට රටයුතු රළත්ම විශ ේෂශ න් අශප් 

පේෂ ට ංම්බන්ධ අපි දන්ශන් නැතිසම අපි හඳුනන්ශන් නැතිස 
ශබොශහෝ පුද්ගලයින් එතුමා දන්නවා. ංාමානයශ න් මහජන 
නිශ ෝජිතයින් ශංේව  රණන්ශන්ම ජනතාවශේ මළ ශගව් වලම 

මඟු්  ශගව් වල  න්ශන් තමන්ශේ ආංනශේම තමන්ශේ 
දිංකත්රිේරශේ පමයයි. නමුත්ම එතුමා ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේ 
මහජන නිශ ෝජිත කු විධි ට රටයුතු රළත්ම ඒ හා ංමානවමම 

අපිටත් වඩා ගම්පහ දිංකත්රිේරශේ ජනතාවශේ අව යතාවන් 
ශවනුශවන් එතුමා ංහභාිය වුයාම ශපනී සිටි ා කි න එර අපි 
දන්නවා. ංෑම ංැප්තැම්බර්  26 දිනරම උශද් පාන්දණම ම්  

රළඹේ අණශගන බඩලඩාණනා ර ංමාධි  අංලට එන පළමුවැනි 
ංාමාජිර ා විධි ට අපට එතුමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්.   ශම් 
ක්රි ාවන් තුළිනුත් එතුමාශේ ඒ අතීත  අමතර ශනොරණන චරිත 

ලේෂය ම මුි න් අත හිත දුන්නු පුද්ගලයින් අමතර ශනොරණන 
චරිත ලේෂය  ඉතා ශහොඳින් අපට අවශබෝධ රණ ගන්න 
පුළුවන්රම තිසශබනවා. 

අවංාන භාගශේදී එතුමා ඒ ඇතිස වුණු ශද් පාලනම  

ශපණළි ත් ංමඟම ඒ තත්ත්ව ට පත් වුයා. විශ ේෂශ න්ම පේෂ  
හැණ දාලා ිය  අවංකථාශවන් පසුවත් ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ 
ිකලංකථාන ට එතුමා ආවා. පේෂ රාර් ාලශේ අ ත්ම අපිත් 

විමතිස ට පත් වුයා. නමුත් එතුමා ඇවි් ලා අශප් පේෂශේ 
නා රයින්ශේ ඡා ා රූපවලට ශගෞණව රණලා ිය ා. ශම් ංභාශද 
ඉදිරිපත් වුණු ශබොශහෝ රථාවලදී එතුමාශේ නි්  පාට ංාටර  

පිළිබඳව අදහංක ඉදිරිපත් වුයා. ඒර තමයි එතුමාශේ හදවත. 
එතුමාශේ භේතිසවන්තභාව  තිසබුශඩල ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ ටයි 
කි න එර අපි ශමොනම ආරාණ රටවත් අමතර රණන්ශන් නැහැ. 

අපි ඒ ගරුත්ව  එතුමාට ලබා දි  යුතුයි. 

විශ ේෂශ න්ම එතුමා ආංන ංසවිධා රවණ ා විධි ට පත් 
වුශඩල ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ ආඩලඩු බල  තිසශබන ශරොට 
පමයේ ශනොශවයිම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  විපේෂශේ ඉන්න 

අවංකථාශදයි. ගරු ජනාධිපතිසතුමාශේ රථාශදදී ඒර පැහැදිි  
රළා. ශද් පාලන පේෂ ේ ආඩලඩු බලශේ ඉන්න ශරොට ආංන 
ංසවිධා රරම් ඉ් ලනවා. එවැනි තත්ත්ව ේ අපි ආඩලඩු රණන 

ශරොටත් තිසබුයා. නමුත් එතුමා ඒ වගකීම භාණ ගත්ශත් විපේෂශේ 
ඉන්න අවංකථාවර. විශ ේෂශ න්ම එවැනි අවංකථාවන්වලදීම එවැනි 
අ  රටයුතු රණපු නිංා තමයිම පේෂ ේ විධි ට ඉතාමත් 

 ේතිසමත්භාව කින් යුතුව අශප් පේෂ  අද ණට තුළ තිසශබන්ශන්. 
එවැනි රැපකිරීම් රණපු අ ට අශප් ගරුත්ව  අපි ංෑමදාම ලබා දි  
යුතුව තිසශබනවා. අපි එතුමාට ශමවැනි ංභාවන්වල ශමවැනි 

2025 2026 



පාර්ි ශම්න්තුව 

ගුයරථන න් රණලා ශගෞණව දේවනවා වාශේම මම 
ශපෞද්ගි රව දකින්ශන් එතුමාට අපට දේවන්න තිසශබන ශගෞණව  
තමයිම එතුමාශේ අශප්ේෂාවන් බවට පත් ශවලා තිසබුණු ත්රිකුයාමල 

දිංකත්රිේරශේ අහිසංර ජනතාවට ශංේව  කිරීම. සි ුවම වාදශේද 
අමතර රණලා ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  තව තවත්  ේතිසමත් 
කිරීශම් රාර්  භාණ  අපි රණලා තමයිම පේෂ  ශවනුශවන් දිවි 

පුදලා රටයුතු රණපු අ ට දේවන්න පුළුවන් උපරිම ශගෞණව  
දේවන්න පුළුවන් වන්ශන්.  

අපි ශම් අවංකථාශදදී ගම්පහ දිංකත්රිේරශේ සි නෑ      

ශරෝණලශේ ජනතාවශේ ශ ෝර  -රනගාටුව- විශ ේෂශ න්ම 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ ආදණණී  ිමරිඳම දූ 
පුතුන් ඇතුළු ඒ පවුශ්  සි ුව ශදනාට ශම් අවංකථාශදදී පළ 

රණමින් දිවසගත එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාට නිවන් 
සුව අත් ශදවා!යි ප්රාර්ථනා රණනවා.  

 
[අ.භා. 3.39] 

 

 ු සුගම්ධාා ජී. ජයගසාන ෙහේමිය (තිරසර සාවර්ධාන හා 

වනජීවි නිගයෝජය අොතයතුමිය) 
( ைொண்புைிகு (திருைதி)  சுனைதொ ஜீ. ஜயனசன - ெலுெொதொர 

அபிெிருத்தி ைற்றும் ெனசீெரொசிகள் பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු රථානා රතුමනිම දිවසගත ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 

ගුයවර්ධන හිටපු ඉඩම් අමාතයතුමාශේ අභාව  ශවනුශවන් 
ශ ෝර ප්රරා  රණන ශම් අවංකථාශදදී  එතුමා පිළිබඳව වචන 
කිහිප ේ ඉදිරිපත් රණන්න ලැබීම එතුමාට ංහ එතුමාශේ පවුශ්  

ආදණණී  ිමරිඳම දුව ංහ පුතාට රණන ශගෞණව ේ හැටි ටත් මා 
විශ ේෂශ න්ම දකිනවා. ඇත්ශතන්ම 1989 වර්ෂශේදී මමත්ම 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත්   අශප් අතිසගරු 

ජනාධිපතිස වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමා ඇතුළු රඩලඩා මේ ශම් 
පාර්ි ශම්න්තුවට පත් ශවලා ආවා.  

ඊටත් ශපණ ඉඳලා එතුමා මශේ දිවසගත වුණු ංකවාමි පුරුෂ ා 

ංමඟ කුුවපගව ඇසුරු රළ මිත්රශ ේ හැටි ටයි මම එතුමා හඳුනා 
ගත්ශත්. එතුමා 1989ට වංණ කිහිප රට ශපණ සිට ගරු සිරිමාශවෝ 
බඩලඩාණනා ර මැතිසනි ශේ නා රත්වශ න් පැවතුණු ශ්රී ලසරා 

නිදහංක පේෂශේ ංසවිධා රවණශ ේ හැටි ට රටයුතු රළා. එතුමා 
ශපොි ංක ශදපාර්තශම්න්තුශද උපශපොි ංක පරීේෂරවණශ ේ 
හැටි ට රටයුතු රණලා ඉන් පසු ශද් පාලන ට පිවිසුයා.  

එතුමා ංසවිධා රවණශ කු හැටි ට රටයුතු රණන අවධිශේ 

මශේ ංකවාමිපුරුෂ ාත් ංමඟ ඉතාම මිත්රත්වශ න් රටයුතු රළ 
ශරශනේ. මට මතරයිම එතුමා ශමොනණාගල දිංකත්රිේර  හණහා 
ත්රිකුයාමල  දිංකත්රිේර ට ගමන් ගන්නා අවංකථාවල ශබොශහෝ 

දිනවල රෑ ශබෝ වුයාම මශේ ංකවාමිපුරුෂ ා එතුමාට ඒ ප්රශද්  
හණහා  න්න දුන්ශන් නැතිස බව. ශමොරදම එවරට ඒ ප්රශද් වල 
ඇතිසව තිසබුණු එ් ීදීදඊ ත්රංකතවාදී ගැටුම් නිංා එතුමා ශමොනණාගල 

නතණශවලාම පසු දින තමයි ගමන් ආණම්භ  රණන්ශන්. ඒ 
අවංකථාවල එතුමාම  මශේ ංකවාමිපුරුෂ ාත් ංමඟ සුහද රථාබශහේ 
ශ දිලා- ශද් පාලන  පිළිබඳව ශබොශහෝ ශද්ව්  රතා රළා. - ඊට 

පසු දින තමයි එතුමා අම්පාණ දිංකත්රිේර  හණහා ත්රිකුයාමල 
දිංකත්රිේර ට  න්ශන්.  

1989 වර්ෂශේදී මශේ ංකවාමි පුරුෂ ා හදිසිශේ විශ ෝ 
වුයායින් පසුව එතුමා ඒ අවංන් රටයුතුවලටත් ංහභාිය වුයා. 

මාත් 1989 වර්ෂශේයි පාර්ි ශම්න්තුවට පත් ශවලා ආශද. ඒ 

අවංකථාශද සිට ංශහෝදණශ කු ශමන් ංෑම අවංකථාවරම ඉතා 

සුහදතාශවන් රටයුතු රළ ශරනකු හැටි ටයිම ශබොශහොම ආදණ  
රළම ශබොශහොම ගරු රළ ංශහෝදණශ කු හැටි ටයි අපි එතුමාව 
දකින්ශන්. එතුමාශේ ආදණණී  ිමරිඳ අප හඳුන්වන්ශන් 'මාි  
අේරා' කි ායි. එතුමාශේ ආදණණී  පුතණුවනුත්ම දි ණි ත් අපත් 

එේර ශබොශහොම කුුවපගයි; මිත්රයි. මිත්ර න් වුයත් ඒ දිනවල 
සිටම ඥාතීන් හැටි ට තමයි අපි ඇසුරු රශළේ.  

එතුමා 1989 සිට 1996 දේවා පැවතිස ීනෂය යුගශේම -රවුරුත් 

ශම් ංභාශද  රථා රළා වාශේම- එතුමා නිශ ෝජන  රළ 
ශංේරුවිල ආංනශේ ංහ ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේ ජනතාව  
ශවනුශවන් ශබොශහොම හඬේ නැඟුව ශරශනේ. ඒ  වාශේම  

පාර්ි ශම්න්තුශද විපේෂ මන්ත්රීවණශ ේ හැටි ට එතුමා සිටින 
රාල ශේ සිටම ඒ ජනතාවශේ ප්ර කන ශවනුශවන් ශබොශහෝ 
ශංයින්ම රට යුතු රළ ශරශනේ. එතුමා ශපොි ංක 

ශදපාර්තශම්න්තුශද ශංේව  රණ  ආපු ශරනකු හැටි ට ශපොලීසිශේ 
ංාමානය නිලධාරින් ශවනුශවන් ඒ අ  විවිධ අවංකථාවල පත්ශවන 
අපහසුතාවන්ම වැටුප් වැඩිකිරීම්ම උංංක වීම් ගැන විශ ේෂශ න්ම 
රථා රළ ශරශනේ; ශපොි ංක ශදපාර්තශම්න්තුව ශවනුශවන් 

පාර්ි ශම්න්තුව තුළ  රථා රණමින්ම නා ර න්  ශගන් ලබා දි  යුතු 
ශංේවාවන් ඒ අ ට ලබා දීමට  රටයුතු රළ ශරශනේ.  

එතුමා ගරු සිරිමාශවෝ බඩලඩාණනාර මැතිසනි  ංමඟම ගරු 

චන්රිරා බඩලඩාණනා ර කුමාණතුසග මැතිසනි  ංමඟම ගරු මහින්ද 
ණාජපේෂ මැතිසතුමා -හිටපු ජනාධිපතිසතුමා- ංමග සුහදත්වශ න් 
ශද් පාලන රටයුතු රළා. 2 16  වර්ෂශේ ඇතිස වුණු ශද් පාලන 

ශපණළි ත් ංමඟ නව ජනාධිපතිසවණ ා හැටි ට අතිසගරු 
වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමන් ංමඟ එරට එරතුශවලා වි ාල 
ගමනේ  න්න ආණම්භ රළා. ඒ අවංකථාශද එතුමාට ඉඩම් අමාතය 

ුරණ  ලැබී ණටට ශංේව  රණන්නට ගත් උත්ංාහ  ම්  ලල 
ගන්වන්නට ශනොහැකි වුයා. ශමොරදම හදිසිශේම එතුමාශේ 
ශණෝග  උත්ංන්න වීම නිංාම ංැලසුම් ංරංක රණ තිසබුයත්ම ඒවා 

අවංන් රණන්නටම  ජනතාවට ඒ ශංේවාව ලබා ශදන්න ශනොහැකි 
වුයා.  

එතුමා ංෑම ශවලාශදම රථා රශළේ තමන්ශේ දිංකත්රිේරශේත්ම 
ඒ වාශේම අශප්  ණශට්ත් දුප්පත්ම දුේ විඳින ජනතාව ශවනුශවනුයි.  

එතුමා ඒ ආරාණශ න් රටයුතු  රණම ණටට ජනතාවට ශංේව ේ 
රණන්නට ලැබුණු ශමවන් අවංකථාවර ශම් ආරාණශ න් 
ශණෝගාතුණ ශවලා අප සි ුව  ශදනා අතරින් ංදහටම විශ ෝවීම 

රාටත් ශලොකු පාඩුවේ; තමන්ශේ ආදණණී   ිමරිඳටම දරු 
ශදශදනාටම ඥාතීන්ට වාශේම ණටටත් ශලොකු පාඩුවේ. ඒ වශේම 
පාර්ි ශම්න්තුව නිශ ෝජන  රණන අප සි ුව ශදනාට 

ංශහෝදණශ කු ශමන්ම රටයුතු රළ එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ හදිසි අභාව  මුළු ණටටම පාඩුවේ.  

ඉතාම සුහදවම  මිත්රත්වශ න්ම ඥාතීන් වාශේ ළඟින්ම ඇසුරු 

රළ එතුමාශේ ආදණණී  ිමරිඳ වන මාි  අේරාටත්ම ආදණණී  
දි ණි ටත්ම පුතණුවන් ඇතුළු සි ුව ඥාතීන්ටත් එතුමාශේ අභාව  
ගැන මශේ රනගාටුව ශම් අවංකථාශදදී පළ රණමින්ම ගරු 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන හිටපු අමාතයතුමාට නිවන් සුව අත් 

ශදවා! කි ලා ප්රාර්ථනා රණමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 3.66] 
 

 ු චතුර සාදීප ගසානාරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப னசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

ගරු රථානා රතුමනිම ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 

මැතිසතුමාශේ අභාව  පිළිබඳව  ශ ෝර ප්රරා   පළ රණන ශම් 
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අවංකථාශද ප්රථමශ න්මම එතුමාට අජණාමණ නිවන් සුව  අත් ශදවා!

යි කි ලා මම ප්රාර්ථනා රණනවා. ශම් ණශට්  හ පාලන බලශදග ට 
ආදණ  රණපු නා රශ කු හැටි ට වාශේම සිසහලම දමිළම මුංකි ම් 
ආදී සි ුව ජාතීන් නිශ ෝජන  රණපු ත්රිකුයාමල දිංකත්රිේරශේ 
'සිසහල ජන නා ර ා'  යි විරුදාවි   ලත් මා ආදණ  රණන ගරු 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන  මැතිසතුමාට ජනතා ආචාණ ත් ංමඟ 
මශේත්ම අ පි සි ුව ශදනාශේත් ශ ෝර  ප්රථමශ න්ම පුද රණනවා. 
ශම් ණශට් ප්රජාතන්ත්රවාද  ශවනුශවන් ඉතිසහාංශේදී දැවැන්ත රැප 

කිරීමේ රණපුම ංටන්රාමී නා  රශ කු වූ එතුමාශේ නම ණන් 
අකුරින් ි  ශදවා!යි කි ා මම ප්රාර්ථනා රණනවා.  

මම අනුණ බඩලඩාණනා ර මැතිසතුමා හණහා එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාව මුි න්ම දැන හඳුනා ගත්ශත් 199  
ද රශේ මු්  භාගශේදීයි. දිනේ අනුණ බඩලඩාණනා ර මැතිසතුමා 
ශමතුමන්ව ංහ ල න්  ණාජපේෂ හිටපු පාර්ි ශම්න්තු 
මන්ත්රීතුමාව මට හඳුන්වා දුන්නා. අවංානශේදී අපි ශරොච්චණ ංමීප 
වුයාද කි ලා කි නවා නම්ම හිටපු ජනාධිපතිස මහින්ද ණාජපේෂ 
මැතිසතුමාශේ නා රත්වශ න් 1992 අවුරුද්ශද්දී පැවතිස පාද 
 ාත්රාශදදී ශරොළඹ සිට රතණගම දේවා දින 17ේ පුණාවට අපි 
එරට අත් වැ්  බැඳශගන ගමන් රළා. එදා බහුජන නිදහංක 
ශපණමුශඩල ශිෂය වයාපාණශේ නා ර ා හැටි ට ශමතුමන් අපිට 
ලබා දුන්  ේතිස  ංහ ආදර්   අදටත් ශම් ණශට් ශද් පාලනඥයින් 
වැඩිමනත් පිරිංරට ලබා දීමට හැකි ාවේ ලැශබන්ශන් නැහැ. 
එදා පාද  ාත්රාශදදී ශදප ට මිරිවැඩි ංඟළේ නැතිසව ඇවිද්ද 
ශදශදශනකු හිටපු බව අපි දැේරා. එේශරශනේ තමයිම පදවි  
ප්රාශද්ශීල  ංභාව නිශ ෝජන  රණපු ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ 
විමලචන්ද්ර මන්ත්රීවණ ා. අනිේ පුද්ගල ා තමයිම ත්රිකුයාමල  
නිශ ෝජන  රණපු මුයසිසහ රාරි වංම් අප්පුහාමිලාශේ ශදොන් 
ශංෝමදාං ගුයවර්ධන ශහවත් එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන හිටපු 
පාර්ි ශම්න්තු මන්ත්රීවණ ා.  

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන කි න ජන නා ර ා  මුළු 
ණටටම වාශේම ශලෝර ටම ආදර්  ේ ංප මින්ම මිරිවැඩි යුගලේ 
නැතිසවම ියනි මධයා හකනශේම අර්ධශුෂකර රලාප  හණහාම ගාුව පාණ 
දිශේ  දින 17ේ  -  ංැතපුම් 187ේ -  ශම් ණශට් ප්රජාතන්ත්රවාද  
ශවනුශවන් ශරොළඹ ඉඳලා රතණගමට පි  මැන්නා. එේතණා 
දවංේ අපි ියමන් හරිමින් ඉන්නශරොට මම එතුමාශගන් ඇහුවාම 
"ශංශණප්පු දමන්ශන් නැතිසව මුළු ජීවිත රාල ම ඉන්ශන් ඇයි?" 
කි ලා. "එදා සිරිමාශවෝ බඩලඩාණනා ර මැතිසනි ට ශබෝම්බ 
ප්රහාණ ේ එ් ල රණන  අවංකථාශද එතුමි ව ආණේෂා රණන්න 
ියහි් ලා මශේ පාවහන් යුගල නැතිස වුයා"  කි ලා එතුමා කිදවා. 
එදා ඉඳලා අවංාන හුංකම ශපොද ශහළන තුරු එතුමා ශම් මාතෘ 
භූමි  ංකපර්  රශළේ මිරිවැඩි ංඟළේ නැතිසවයි. එතුමාශේ ශදපා ශම් 
මාතෘ භූමිශේ ංකපර්   ලැබුවා. අන්නම ඒ ංකපර්  ත් එේර තමයිම 
ශම් ණශට් ප්රජාතන්ත්රවාද  ශවනුශවන්ම ජනතා අයිතීන් ශවනුශවන්ම 
ශම් ණශට් අනාගත  ශවනුශවන්ම ශම් ණශට් උපන් නූපන් දරුවන් 
ශවනුශවන්  හපත් ජන ංමාජ ේ ිමහි රණන්න අව ය රණන 
හැඟීම එතුමාට ලැබුශඩල.  

1977 වංශර්දී ආංන අටරට සීමා වූ ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ 
ිමඳ වැීදශමන් පසුව දහහත් අවුරුදු ඉතිසහාං  තුළ ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂ  ශගොඩ නඟන්නම ශම් ණශට් වශම් බලශදග  ශගොඩ 
නඟන්නම 1991 වර්ෂ  වන විට ශම් ණශට් වශම් ශපොදු ංන්ධාන  
ශගොඩ නඟන්න වත්මන් ජනාධිපතිස වමත්රීපාල සිරිශංේන 
මැතිසතුමාට පසුවම හිටපු ජනාධිපතිස මහින්ද ණාජපේෂ මැතිසතුමාට 
පසුවම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  ශවනුශවන් වැඩිශ න්ම දුේ විඳපු 
පුද්ගලශ ේ හිටි ා නම්ම ශ් ම රඳුළුම දහඩි  පූජා රණපුම හිණ බත් 
රාපුම තමන්ශේ රැකි ාව නැතිස රණ ගනිපුම තමන්ට කි ලා තිසබුණු 
සි ුව ශද් නැතිස රණ ගනිපු ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ නා රශ ේ 
හිටි ා නම් ඒම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා කි ලා මම 
ශම් ංභාශදදී බ  නැතුව කි නවා. එවැනි ංටන්රාමිත්ව ේ තමයි 
එතුමාට තිසබුශඩල.  

ඒරාධිපතිස වි රුවට එශණහිවම ඒ පැවැතිස පාලන ක්රම ට 

එශණහිවම නි්  පාට ංාටර  දමා ගත්තම රැපුවත් නි්  කි ලා 
කි පුම බඩලඩාණනා රවරුන්ට පසුව ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ 
ංසශේත ේ බඳු වූ එම්.ශේ.ඒ. ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමාම 2 16 
ශනොවැම්බර් 21වැනි දා වත්මන් ජනාධිපතිස වමත්රීපාල සිරිශංේන 

මැතිසතුමාත් ංමඟ ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශ න් එළි ට බහියි 
කි ලා අපි ජීවිශත්ට හිතුශද නැහැ. ඒ රාල වරවානුව වන විට ශම් 
පාර්ි ශම්න්තුව ඉදිරිපිට නිවංේ අණ ශගනයි මම ජීවත් වුශඩල. මම 

එතශරොට මන්ත්රීවණශ ේ ශනොශවයි. එතුමා නන්නාඳුනන 
වාහන කින් මශේ නිවංට ආවා. ඇවි් ලා කිදවාම අපි රථා 
රණලා මැතිස ඇමතිසවරු ටිර ංම්බන්ධීරණය  රණන්න ඕනෑ  

කි ලා. මමත්ම ණතන හාමුදුරුශවෝත් ශබොශහොම ණහසිගතව 
පාර්ි ශම්න්තු ංසකීර්ය ට ඇවි් ලාම ඒ ඒ මැතිස ඇමතිසවරුන් 
එේර රථා රණලාම අශප් අණගළ  ගැන දැනුවත් රණන ශරොටම 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා වාශේ ශරොන්ද පය 
තිසශබනම ශරළින් හැප්ශපන්න පුළුවන් ඇමතිසවණශ ේ ශංො ා 
ගන්න අපට බැරි වුයා. 2 16 ශනොවැම්බර් 12 වන දා මුත්තයි ා 
පිටිශේ පැවැතිස ඒ ඓතිසහාසිර රැංකවීශම්දී අපි ශම් ණශට් සි ුව 

බලශදග ප්රජාතන්ත්රවාද  ශවනුශවන් ශපළ ගැංකවූවාට පංකශංේ 
ශනොවැම්බර් 12වන දා 5.65 වන විට එතුමා  මාශේ ශගදණට 
ඇවි් ලාම සි ුව මැතිස-ඇමතිසවරුත් එේර අපව ංම්බන්ධ රණලාම ඒ 

අණගළ  ආණම්භ රළා. එයින් දින පහරට පසුව ශනොවැම්බර් 
17වන දා චන්රිරා බඩලඩාණනා ර මැතිසනි  දිවයිනට පැමිණි ා. 
ඒ ශමොශහොත වන විට එතුමි ශේ ශගදණට  න්න ශ්රී ලසරා නිදහංක 

පේෂශේ කිසිම නා රශ කුට ශරොන්දේ තිසබුශඩල නැහැ. නමුත් 
එතුමාම එතුමාශේ වාහන  මාදිශවල දමලාම මශේ වාහන ට 
නැඟලාම මමත් එේර චන්රිරා මැතිසනි ශේ ශගදණට ියහි් ලා 

උශද් 5.65 ශවනර්  මැතිස-ඇමතිසවරුන්ට දුණරථන ඇමතුම් දීලාම 
ඒ අණගළ ට අව ය නා රත්ව  ලබා දුන්නා.  

2014 ශනොවැම්බර් 21වන දා ඒ අණගළශේදී මශේ පි ාවත් ඒ 

ආඩලඩුශවන් එළි ට බහියි කි ලා මම බලාශපොශණොත්තු වුශඩල 
නැහැ. එවන් අවංකථාවර එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා 
එළි ට බැහැලා ඒ ංටන ආණම්භ රළා. එතුමා ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂ  දමලා එන්න ලැහැංකතිසයි කි ලා අපි දැන ශගන හිටි ා 

නම්ම ශනොවැම්බර් 21වන දා සිදු වූ විප්ලවශේදී එතුමාත් එළි ට 
බහිනවා කි ලා අපි දැන ශගන හිටි ා නම්ම එතුමා ංමඟ එරතු 
ශවලා තවත් මැතිස-ඇමතිසවරු 1 ේම 15ේ එළි ට ගන්න අපට 

හැකි ාව තිසබුයා. නමුත් එතුමා ශනොවැම්බර් 12වන දා ඉඳලා 
ශනොවැම්බර් 21වන දා ශවනර්  එළිපිට ඒ ංටන දි ත් රළා. එදා 
පැවැතිස ඒරාධිපතිස වි රුව පණාජ  කිරීම ංඳහා එතුමා එතුමාශේ 

සි ුව වගකීම්ම යුතුරම් ඉටු රළා. ඒ වාශේම ඒ විප්ලව  පසුපංට 
හණවන්න 2 15 ජනවාරි 8වන දා ප්රතිසවිප්ලව බල ශදග ක්රි ාත්මර 
වන විටම 2 15 අශගෝංකතු 17වන දා ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂ  

නැවත ඒ ශප්රෝඩාරාරී බලශදග අතට පත් ශවන්න  න ශරොටම 
එතුමා නැවතත් ශද් පාලනිර ව ශ න් අතිසක්රමය  රණලා මා  
නිශ ෝජන  රණන ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතිසර වයාපාණ ත් එේර 
ඒරාබද්ධ ශවලාම එේංත් ජාතිසර පේෂ ත් ංමඟ අවශබෝධතා 

ියවිසුමරට ශ ොමු ශවලාම ඒ අවශබෝධතා ියවිසුම  ටශත් එේංත් 
ජාතිසර ශපණමුය ශගොඩ නඟන්න ිකි ර වුයා; පුශණෝගාමී වුයා.   

එතුමා එදා දූණදර්ශිව දැරපු ශද් පාලන විඥාන  තුළින් අපට 

පසු ිය  පාර්ි ශම්න්තු මැතිසවණය  ජ  ශගන  හ පාලන 
බලශදග  ක්රි ාත්මර රණ ශම් ණශට් ප්රජාතන්ත්රවාද  නැවතත් 
ංකථාපිත කිරීශම් හැකි ාව ලැබුයා. ඒ වාශේම එතුමා ජාතිසර 

ලැයිංකතුශවන් පාර්ි ශම්න්තුවට ශත්රී පත්වන ශරොට මශේ පි ා 
නිශ ෝජන  රණන රළුතණ දිංකත්රිේර  අත් හැණ මම 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ඉපදුණු ගම්පහ 

දිංකත්රිේර ට ිය ා. මම ගම්පහට  නශරොට නන්නාඳුනන ගම්පහ 
දිංකත්රිේරශේ ශග ේම රාර් ාල ේ නැතිසම මශේ පි ාවත් මශේ 

2029 2030 



පාර්ි ශම්න්තුව 

මැතිසවණය වයාපාණ  ට ශනොපැමිණි ශමොශහොතර ගම්පහ 
දිංකත්රිේරශේ මට මශේ පි ා වාශේ ආශිර්වාද ේ වුශඩල;  ේතිස ේ 
වුශඩල එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමායි කි ලා මම මශේ 

මුළු ජීවිත රාල  පුණාවටම ප්රරා  රණනවා. 

එදා මට මවේ හැටි ට මශේ මැතිසවණය වයාපාණ ට අශන්ර 
විධ  ේතිස ේ බවට පත් වුශඩල මාලනී ගුයවර්ධන මැතිසනි යි. 

එවරට පැවැතිස ජණාජීර්ය ශද් පාලන ක්රමශදදශේ මනාප ශපොණ  
 ටශත් අශප්ම ශද් පාලනඥ න් අපට රථාවේ පවා ශනොශදන 
අන්ත පහත් තත්ත්ව රට වැටිලා තිසශ ද්දි එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 

ගුයවර්ධන කි න රැිමනට් අමාතයවණ ා රැංකවීම්වල රථා 
අණශගන මා රළ ශමශහ  ගැන කි ලා මා ශවනුශවන් දැේවූ 
ංහශ ෝග ට මම එතුමාට හිං නමා ආචාණ රණනවා. ඒ වාශේම 

එතුමාට මම ය ගැතිස වනවා.  

එතුමාශේ අවංාන රාලශේදී එතුමාශේ දි ණි ශේ ආදණ  
ශංශනහං මැද එසගලන්තශේදී ශබොශහෝදුණට එතුමා නිශණෝිය සුව  
ලැබුවා. නමුත්ම එතුමා ලසරාවට පැමිණි පසු නැවත අංනීප වීම 

මත නවශලෝර ශණෝහලට ඇතුළත් රළා. එම ශණෝහලට පැමිණි 
දවශංේ සිට ශණෝහශ්  ගත රළ අවංාන දවං දේවා පාර්ි ශම්න්තු 
ංැසිවාණ  පැවැත්වූ ංෑම දිනරම පාර්ි ශම්න්තු ංැසිවාණ  අවංන්  

ශවලාත්ම අනිකුත් දවංකවලත් මම රෑ ශදශගොඩ හරිශේ ශණෝහලට 
ියහි් ලාම "ශදොංකතණවරු අපට බනීද?" කි ලා අහමින් එළි 
ශවනර්  එතුමාත් ංමඟ ංතුටු ංාමීචිශේ ශ දුයා. එතුමා ංමඟ 

පණය ශද්ව්  රථා රළා. පාද  ාත්රාම ජන ශඝෝෂාම මිනිංක දම්වැ් ම 
ණථ  ාත්රා ආදි  ගැන ඒ අවංකථාවලදී අපි රථා රළා. 1977දීම 
1996දී එතුමා විඳි දුේ ගැන රථා රළා. අපි ඉතිසහාං  ආවර්ජන  

රළා. අනාගත ගමන් මාර්ග  ගැන අපි වාද විවාද රණ ගත්තා. 
නමුත්ම රි න් දවශංේ ණාත්රිශේ හම්බ වුයාමවත් මම කිසිශංේත්ම 
හිතුශද නැහැම තව අවරුදු විංකංේ  නශතේවත් ශම් 

"එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන" කි න ප්රතාපවත් ජන නා ර ා 
අප අතරින් විශ ෝ ශවයි කි ලා.  

එතුමා විශ ෝ වුණු ශවලාශදදී මට එේතණා සිවි්  වයාපාණ ේ 
නිශ ෝජන  රණන පුද්ගලශ කු කිදවාම"එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 

ගුයවර්ධන මහතාශේ රූපශේ එතුමාශේ නම ශරොටාම ශනොවැම්බර් 
23වන දා සිට ශම් ණශට් ණජ ශගව් වල ශත්  රටාණම්වල දැමුවා" 
කි ලා. ඒ නිර්ලේජිත වැඩ රණපු අ ශගන් දැන් මට අහන්න 

තිසශබන්ශන් එරයි. ඒ තමයිම "ඔබට ංතුටුයිදම දැන්?" කි ලායි.  

එතුමාශේ විශ ෝව නිංා ශම් ණටට ජන නා රශ කු නැතිස වුයා 
වාශේම; නැ ශඟනහිණ ජනතාවට තමන්ශේ අයිතීන් ශවනුශවන් 

ශපනී සිටි ආදණණී  ශලන්ගතු ංහෘදශ කු නැතිස වුයා; ශගොවි 
ජනතාවශේ අයිතීන් ශවනුශවන් ශපනී සිටි නා රශ කු ශගොවි 
ජනතාවට නැතිස වුයා; සීනි රම්හශ්  ශංේවර න්ට තමන්ශේ 

ශංේවා සුණේෂිතතාව ශවනුශවන් ශපනී සිට තමන්ශේ අනාගත  
ආණේෂා රණන්න අශන්ර විධ ංටන්වල නි ැුවණු ශද් පාලන 
නා රශ කු නැතිස වුයා. ඒ වාශේම මාලනී ගුයවර්ධන මැතිසනි ට 
ංදාදණණී  ංකවාමිපුරුෂශ කු නැතිස වුයා. ඒ පුතණුවන්ටම 

දි ණි න්ට ආදණණී  පිශ කු නැතිස වුයා. අපට පිශ කු හා ංමාන 
ආදණණී  යුග පුරු ෂශ කු නැතිස වුයා.  

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා තුළ තිසබුය 

ංටන්රාමිත්ව  එදාම ශනොවැම්බර් 21වැනි දා මම දැේරා. ශම් 
ණශට් තිසබුණු ක්රම  ශවනංක රණලාම ඇතිස නැතිස පණතණ  නැතිස 
රණන්නම පන්තිස විණහිත ංමාජ ේ ිමහි රණන්න  එතුමා ඒ අණගළ  

රළා. පදවි තානාත්තණ පශංරට දමලාම එවරට ු න්ඨාවේ වාශේ 
තිසබුණු ඒරාධිපතිස වි රුව පණාජ  රණන්න ශම් ණශට් ශබොශහෝ 

නා ර න්ට ශනොතිසබුණු ශරොන්ද එතුමාට තිසබුයා. ඒ අනුව  

ආඩලඩුශවන් එළි ට බැහැලාම ශම් ණශට් ජනතාව නිවැණදි මාර්ග ට 
අණශගන  න්න එතුමා තුළ තිසබුණු ංටන්රාමිත්ව  ශනොවැම්බර් 
21වැනි දා නව නගණ  ාලාශදදී ශපන්වූවා. දැන් එතුමාශේ අඩි 
පාශර්  මින්ම  එතුමාශේ  ෂකඨි  අතට අණශගන තිසශබන නි න් 

ගුයවර්ධන මැතිසතුමාට නැ ශඟනහිණ සිසහලම දමිළම මුංකි ම් 
ජනතාවට නා රත්ව  ශදන්නට හැකි ාව ලැශබ්වා කි ා මා 
අශන්රවාණ ේ ප්රාර්ථනා රණනවා. 2 15 ජනවාරි  8 විප්ලවශේදී 

වාශේම ආයුධ අතිසන් ශනොශගනම ශම් ණශට් ප්රජාතන්ත්රවාද  
ශවනුශවන් මතවාදී අණගළ  ඉදිරි ට අණශගන  න්න නි න් 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාට මවශේ උණුසුමත් පි ාශේ ආශිර්වාද ත් 

ලැශබ්වායි මම ප්රාර්ථනා රණනවා.  

ගරු රථානා රතුමනිම  මම ශම් අවංකථාශද  මාි  ගුයවර්ධන 
මැතිසනි ම ශන් රා ගුයවර්ධන දි ණි  ඇතුළු ඒ පවු් වල සි ුව 
ශදනාටම එතුමාශේ අභාව  ශවනුශවන් ශමම ගරු ංභාශද 
ශ ෝර  පුද රණනවා. ඔබ සි ුවශදනාට තමන්ශේ ඥාතිස ා නැතිස 

වුයා වාශේමම  ප්රජාතන්ත්රවාද ට ආදණ  රණන ශම් ණශට් 
ජනතාවට ප්රාතන්ත්රවාදී ජන නා රශ ේ නැතිස වුයා  කි ලා ශම් 
ගරු ංභාශදදී නැවත නැවතත් මා ප්රරා  රණනවා.    

අපට පූර්වාදර්  ේ ංැපූඑ එතුමා  ශද් පාලනශ න් හරි හම්බ 
රණ ශනොගත් ශරශනේ. එතුමා  ශම් ණශට් ජනතාවට තමන්ශේම 

නෑසිශ ේම තමන්ශේම නා රශ ේ  ැයි ප්රරා  රණන්න පුළුවන් 
ආරාණ ට  ශරොන්ද ශරළින් තිස ා ශගන රටයුතු රළ ශරශනේ. 
ශම් ණශට් ම් වතු මහා නා ර හිමි න්ශගන්ම අංකියරි මහා නා ර 

හිමි න්ශගන් අදත් ඇහුශවොත් කි න්ශන් එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමා වැනි බුද්ධ  ාංන ඇමතිසවණශ ේ අපට 
ශදන්න කි ලායි. ශම් ණශට් ශබෞද්ධ ජන ංමාජශ න් ඇහුශවොත් 

කි න්ශන් එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා වාශේ බුද්ධ 
 ාංන අමාතයවණශ ේ අද රාල ට අතයව ය බවයි.   

ගරු රථානා රතුමනිම ශම් ණශට් ශද් පාලන ඉතිසහාං  තුළ 
බඩලඩාණනා ර මැතිසනි ශේ ශංවයැ් ල බවට පත් ශවමින්ම 
චන්රිරා මැතිසනි ශේ දෑත්  ේතිසමත් රණමින්ම අවංානශේදී නි්  

ංාටර ේ දමා ශගන  ශරොළ පාටම ණතු පාටම රහ පාට ශදදිරාවට 
නැඟපු දැවැන්ත ශද් පාලනඥ කු වනම ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ 
පණමාදර්ශීල නා ර කු වන එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 

මැතිසතුමාට ජාතිසශේ උත්තමාචාණ  පුද රණන අතණම එතුමාට නිවන් 
සුව අත්ශදවායි ප්රාර්ථනා රණමින් මම නිහඩ ශවනවා. ශබොශහොම 
ංකතුතිසයි.   

 
[பி.ப. 4.03] 

 

 ු ඉම්රාන් ෙහරූෆ් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகளரெ சபொநொயகர் அெர்கனள, நொன் 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்துகின்ற திருனகொைைமல ைொெட்டப் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொகவும் கொைி அமைச்சருைொக 

ெிளங்கிய அைரர் எம்.னக.ஏ.டி.எஸ். குைெர்தன 

அெர்களுமடய ைமறவு குறித்த அனுதொபப் பினரரமைைீது 

னபசக்கிமடத்தமதப் தபரும் பொக்கியைொகக் கருதுகின்னறன். 

எம்.னக.ஏ.டி.எஸ். குைெர்தன அெர்கள் 1989ஆம் ஆண்டு 

தபொதுத் னதர்தல் மூலம் முதன்முதலினல பொரொளுைன்றத்திற்கு 

ததொிவு தசய்யப்பட்டொர். அக்கொலப் பகுதியினல எனது தந்மத 

எம்.ஈ.எச். ைஹ்ரூப் அெர்களும் அந்தத் னதர்தலினல தெற்றி 

தபற்று பொரொளுைன்றத்திற்கு ததொிெொனொர். அதன்மூலம் எனது 

தந்மதனயொடு தநருங்கிப் பழகுகின்ற ெொய்ப்பு அெருக்கு 
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கிமடத்தது. ைொெட்டம் சம்பந்தப்பட்ட அபிெிருத்தி 

ெிடயங்களினல தநருங்கி னெமலதசய்யக்கூடிய ெொய்ப்புக்கள் 

அெர்களுக்குக் கிட்டியது. அந்த ெமகயினல, தனது 

கடமைகமள ைிக நிமறெொகச் தசய்த ஒரு பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினரொன இெர், முன்னர் புத்தசொசன, சைய அலுெல்கள் 

பிரதி அமைச்சரொகவும் பைியொற்றினொர்.  

இலங்மக அரசியல் ெரலொற்றினல திருனகொைைமல 

ைொெட்டத்மதப் தபொறுத்தெமர இதுெமர அங்னக 

அமைச்சரமெ அந்தஸ்துள்ள ஒனர அமைச்சரொக இருந்தெர் 

அைரர் எம்.னக.ஏ.டி.எஸ். குைெர்தன அெர்கள் என்பது 

தபருமைக்குொிய ஒரு ெிடயைொகும். தனக்கு ெொக்களித்த 

தபரும்பொன்மைச் சிங்கள ைக்களுடன் ைிகவும் சினநகபூர்ெைொன 

உறவுகமளப் னபைிய ஒரு ைனிததரன்றொல் அது ைிமகயொகொது. 

தைிழ் ைக்கள் ெொழ்கின்ற தெருகல் பிரனதச தசயலகப் பிொிெினல 

ஒருங்கிமைப்புக் குழுத் தமலெரொக நியைிக்கப்பட்டதன்மூலம் 

அங்கு தைிழ் ைக்களுக்குத் னதமெயொன அபிெிருத்திகமள 

னைற்தகொண்ட ைற்றும் அெர்களுமடய கருத்துக்கமள 

தெளிப்படுத்திய ஒருெரொக அெர் இருந்தொர். தன்னனொடு 

தநருக்கைொக இருந்த முஸ்லிம் ைக்களுக்குத் ததொழில் 

ெொய்ப்புக்கமள ெழங்கியுள்ளொர். முஸ்லிம் பகுதிகளின் 

அபிெிருத்தி சம்பந்தைொகப் பல ஒதுக்கீடுகமளயும் இெர் 

தசய்திருக்கிறொர். அதிகொொிகளுடனும் தபொதுைக்களுடனும் 

நல்லுறமெப் னபைி ெந்தெர்; நமகச்சுமெயொகப் னபசுகின்ற 

ைனப்பொன்மை தகொண்டெர். கூட்டங்களினல 

நமகச்சுமெயொகப் னபசி, அெற்மறக் கலகலப்பொக நடத்தியெர் 

கொலஞ்தசன்ற எம்.னக.ஏ.டீ.எஸ். குைெர்தன அெர்கள் 

என்பமதயும் இந்த இடத்தினல கூறனெண்டும்.  

இெர் 2012ஆம் ஆண்டு புத்தசொசன பிரதி அமைச்சரொகப் 

பதெி ெகித்த கொலப்பகுதியில், னதசிய ைீலொத் ெிழொமெ 

திருனகொைைமல ைொெட்டத்திலுள்ள கிண்ைியொெில் நடத்திய 

தபருமையும் அந்தக் கொலப்பகுதியினல சர்ெனதச ைட்டத்தில் 

நடத்தப்பட்ட குர்ஆன் ைனனப் னபொட்டியில் முதலிடம் தபற்று, 

இலங்மகக்குப் தபருமை னசர்த்த ைொைெமன அந்த நிகழ்வுக்கு 

அமழத்துக் தகளரெித்த தபருமையும் அெமரச் சொரும் 

என்பமத நொன் இந்த இடத்தில் ஞொபகமூட்ட ெிரும்புகின்னறன்.  

தொன் பிரதிநிதித்துெப்படுத்திய னசருெில ததொகுதியினல 

முக்கியைொன நகரைொகக் கருதப்படும் கந்தளொய் பிரனதசம் 

பல்னெறு ெழிகளிலும் அபிெிருத்தியமடெதற்கொக அெருமடய 

கொலப்பகுதியில் முழுப் பங்களிப்மபயும் இெர் 

தசய்திருக்கின்றொர். சில முக்கிய அலுெலகங்கள் கந்தளொயில் 

அமையப்தபற னெண்டும் என்ற  அடிப்பமடயில் அதற்கொகப் 

னபொரொடிய ஒருெர். அதன் பிரகொரம், கிழக்கு ைொகொைத்துக்கொன 

ைத்திய சுற்றொடல் அபிெிருத்தி அலுெலகத்மதக் கந்தளொயில் 

அமைத்த தபருமைமயயும் அைரர் எம்.னக.ஏ.டீ.எஸ். 

குைெர்தன அெர்கள் தபற்றிருக்கின்றொர்.  

ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அெர்களின் அரொஜக ஆட்சிமய 

முடிவுக்குக் தகொண்டுெந்து, நல்லொட்சிமய 

ஏற்படுத்துெதற்கொன முதற்கட்டப்படியில் அந்த அைியிலிருந்து 

தெளினய ெந்தெர்களில் எங்களுமடய குைெர்தன அெர்களும் 

முக்கிய இடத்மத ெகிக்கின்றொர். அெருமடய பங்களிப்மபக் 

தகளரெப்படுத்தும் னநொக்கில், னைதகு ஜனொதிபதி மைத்திொிபொல 

சிறினசன அெர்கள் அெமர அமைச்சரமெ அந்தஸ்துள்ள 

அமைச்சரொக நியைித்தொர். அதன் கொரைைொக, அெர் எைது 

ைொெட்டத்துக்கு தபருமை னதடித்தந்திருக்கின்றொர். இெர் 

ததொட்டுச்தசன்ற பைிகமளத் ததொடர்ந்து முன்தனடுக்கும் 

தொர்ைீகப் தபொறுப்மப இெருமடய ைகனொன நளின் 

குைெர்தன அெர்கள் ஏற்றிருக்கின்றொர். தந்மதயின் ெழியில் 

தசன்று அெரது தபயமர  நிமலநிறுத்த னெண்டுதைன்ற 

னநொக்கில், தனயன் அரசியலில் குதித்திருக்கின்றொர். அெருக்கு 

நொன் இந்த இடத்தினல எனது ெொழ்த்துக்கமளத் 

ததொிெித்துக்தகொள்கின்னறன்.  

நல்ல பண்புகள் பலெற்மறத் தன்னகத்னத தகொண்டிருந்த 

ஒரு மூத்த அரசியல்ெொதிமய நொம் இழந்துள்னளொம். என்மனப் 

னபொன்ற இளம் அரசியல்ெொதிகள் இெரது அனுபெங்கமளப் 

பகிர்ந்துதகொள்ளும் ெொய்ப்மப இழந்துள்னளொம். யொர் என்ன 

தசொன்னொலும், அைரர் எம்.னக.ஏ.டீ.எஸ். குைெர்தன 

அெர்களின் இழப்பு நிரப்ப முடியொத ஓர் இழப்பொகத்தொன் 

இருக்கின்றது. அன்னொருமடய இழப்பினொல் 

கெமலனயொடுள்ள குடும்பத்தினருக்கு என்னுமடய ஆழ்ந்த 

அனுதொபங்கமளத் ததொிெித்துக்தகொள்ெனதொடு, அெர் 

எங்களுமடய ைொெட்டத்தில் எவ்ெொறு தசயற்பட்டொனரொ, 

அனதனபொன்று அெர் ெிட்டுச்தசன்றிருக்கின்ற பைிகமளயும் 

அரசியமலயும் அெருமடய ைகன் நளின் குைெர்தன அெர்கள் 

ததொடரனெண்டுதைனவும் அவ்ெொனற அங்கிருக்கின்ற  

ைக்களுக்கொகவும் குரல் தகொடுக்கனெண்டுதைனவும் இந்த 

இடத்தினல னகட்டுக்தகொண்டு, ெொய்ப்புக்கு நன்றிகூறி, எனது 

உமரமய முடித்துக்தகொள்கின்னறன். நன்றி! 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟටම ගරු (ආචාර්   ජ ම්පතිස වික්රමණත්න මැතිසතුමා 

 
[අ.භා. 6.1 ] 
 

 ු (තචාර්ය) ජයම්පති වික්රෙරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி ெிக்ரைரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගරු රථානා රතුමනිම හිටපු අමාතය ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ අභාව   පිළිබඳව ශ ෝර ප්රරා  රණන 
ශම් අවංකථාශද දී ශපෞද්ගි රව මා ශවනුශවන්ම මා නිශ ෝජන  
රණන  ලසරා ංමංමාජ පේෂශේ බහුතණ රඩලඩා ම ශවනුශවනුත් 

වචන ංකව් ප ේ රථා කිරීමට අවංකථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ංකතුතිසවන්ත ශවනවා.  

එම්.ශේ.ඒ. ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා පළමුශවන්ම 
පාර්ි  ශම්න්තුවට පැමිණිශේ 1989 වර්ෂශේදීයි. එතුමා ඊට දීර්ඝ 
රාල රට ශපණ  සිට ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශ න් ශද් පාලන 
රටයුතුවල ශ දුණු ශරශනේ. එතුමාශේ ශද් පාලන ජීවිත  
පිළිබඳව ංශහෝදණ මන්ත්රීවරුන් දීර්ඝ ව ශ න් රථා රළ නිංා මම 
ඒ රරුණු නැවතත් කි න්නට බලාශපොශණොත්තු වන්ශන් නැහැ.  

මා එතුමන්ව හඳුනා ගත්ශත්1996න් පසුවයි. මම ආඩලඩුක්රම 
වයවංකථා අමාතයාස ශේ උපශද් රවණ කු හැටි ට රටයුතු රළ  
රාලශේම නව ආඩලඩුක්රම වයවංකථාවේ ංැරසීම ංඳහා රටයුතු 
රණමින් සිටින අවංකථාශදදීම නැ ශඟනහිණ පළාත නිශ ෝජන  
රණන මන්ත්රීවණ කු හැටි ට විශ ේෂශ න්ම ජාතිසර ගැටුවව ගැනම  
උතුණ - නැ ශඟනහිණ ප්ර කන  පිළිබඳව එතුමා ශනොශ කුත් 
අවංකථාවල අපත් ංමඟ ංාරච්ඡා රළා. එතැනදී තමයි  මට 
පළමුශවන්ම එතුමා හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වුශඩල. එතුමා ශරටි 
රාල ේ පාර්ි ශම්න්තුශද හිටිශේ නැහැ. ඒ රාලශේ මට එතුමාව 
හමු වුශඩල පළාත් ංභාව විසින් ංසවිධාන  රණන ලද නැ ශඟනහිණ 
පළාශත් වැඩමුළු කිහිප රදීයි.  ංම්පත්දා ර කු හැටි ට එම 
වැඩමුළුවලට මමත් ංම්බන්ධ වුයා. නැවත මට එතුමාව හමු 
වුශඩල එම රාල  තුළයි.  

මට එතුමා ංමඟ කිට්ටුශවන් රටයුතු රණන්න ට ලැබුණු ඊළඟ 
අවංකථාව  2 16 අවංාන භාග යි. 2 15 ජනවාරි  8වැනිදා ශම් 
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පාර්ි ශම්න්තුව 

ණශට් සිදු රළ ශවනංට  එතුමා දුන් දා රත්ව  පිළිබඳව ශම් ගරු 
ංභාශද දී දීර්ඝ ව ශ න් ංාරච්ඡා වුයා. ශ්රී ලසරා නිදහංක 
පේෂශේ මහ ශ් රම් හැටි ට සිටි වර්තමාන ජනාධිපතිස 

වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමා 2 16 ශනොවැම්බර් මාංශේ 
21වැනිදා  ඒ අීනත තීණය  ගත් ශවලාශද  එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාත් එතුමා ංමඟ ඒ තීණය ට ංම්බන්ධ ශවලා 

ආඩලඩුශවන් එළි ට ආවා. ඊට මාං ශදරේ පමය ශපණ සිට එතුමා 
අපිත් එේර ඒ වැශඩ්ට ංම්බන්ධ වුයා. අපි රඩලඩා මේ  
විශ ේෂශ න්ම චන්රිරා බඩලඩාණනා ර කුමාණතුසග මැතිසනි ශේ 

ිකි රත්වශ න් - මම හිතන විධි ට ංැප්තැම්බර් මාංශේ විතණ සිට 
- ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ විවිධ ශද් පාලනඥ න් ංමඟ රටයුතු 
රණමින් සිටි ා.  

චන්රිරා කුමාණතුසග මැතිසනි ශේ උපශදංක පරිදි මා කිහිප 
වතාවේම එතුමාව ඉතාමත් ණහසිගතව හමු වුයා. එහිදී ශවනත් 
අ ත් සිටි ාම එතුමන්ලාත් හමු වුයා. එතුමන්ලාශගන් ංමහරු 
අන්තිසමට ආශද නැහැ; ංමහරු ආවා. ඒ රාල  ඉතාමත් භ ානර 
රාල ේ. හමුවීමට තබා දුණරථනශ න්වත් රථා රණන්නට 
පුළුවන් රාල ේ ශනොශවයිම එදා තිසබුශඩල. ශමොරදම අශප් 
දුණරථනවලට ංවන් ශදන බව අපි දැනශගන සිටි ා. නමුත් 
වමත්රීපාල සිරිශංේන වර්තමාන ජනාධිපතිසතුමාම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමාම ඒ ශවනංට ංහභාිය ශවලා පැවැතිස 
ආඩලඩුශවන් එළි ට ආපු ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ අශනේ 
මන්ත්රීතුමන්ලාම අපි ංම්බන්ධරම් පවත්වන්නට ශවනත් ක්රම ංහ 
විධි ශංො ා ගත්තා. එන්ශන් රවුදම එන්න ඉඩ තිසශබන්ශන් රවුදම  
රථා රණන්ශන් රවුද කි ලා අපි ලැයිංකතු හැදුවා. නමුත් අපි දැන 
ශගන සිටි ාම රථා රණන සි ුව ශදනාම එන්ශන් නැහැයි කි ලා. 
ශමොරදම අපි දැනශගන සිටි ාම තිසබුණු පීඩන  කුමේද කි ා. ඒ 
ශවලාශද ආඩලඩුශවන් එළි ට එන එර ජීවිත  පණදුවට තබා 
රණන වැඩේ. අපි දිගටම ලැයිංකතු හදමින්ම අණ ා එයිද දන්ශන් 
නැහැම ශම ා එයිද දන්ශන් නැහැයි කි  කි ා tick රණ-රණ සිටි ා. 
නමුත් චන්රිරා කුමාණතුසග මැතිසනි  දිගටම කි පු ශද ේ තමයිම 
රවුරු ආශද නැතත්ම එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා 
එනවාමයි කි න එර. ඒ බලාශපොශණොත්තු වුණු ආරාණ ටම 2 16 
ශනොවැම්බර් මාංශේ 21වන දා දව්  ආහාණ  ගන්නට ඔන්න-
ශමන්න කි ලා තිසිම දී වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමාත් එේර 
එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා චන්රිරා කුමාණතුසග 
මැතිසනි ශේ නිවංට ආපු බව මට ශහොඳට මතරයි. එදා හවං නව 
නගණ  ාලාශද පැවතිස සුප්රසිද්ධ පුවත් පත් ංාරච්ඡාවට -මාධය 
ංාරච්ඡාවට- වමත්රීපාල සිරිශංේන මැතිසතුමාත් ංමඟ එතුමා 
ංහභාිය වුයා. ඉන් පසුව මැතිසවණය රාලශේදී එතුමාත් ංමඟ 
ඉතාමත් කිට්ටුශවන් රටයුතු රණන්න මට අවංකථාව ලැබුයා. 
එතුමාශේ දීර්ඝ ශද් පාලන ඉතිසහාං  ගැන රථා රණන ශරොට 
එතුමාශේ ජීවිත  පිළිබඳව ණංවත් පණය රථාන්දණ කි පු 
ආරාණ  මට මතරයි.  එතුමා නිහතමානිම ප්රි මනාප පුද්ගලශ ේ. 
එතුමාශේ විංකතණ එතුමා කි න්න පටන් ගත්තා. ඒ තුළින් අපි 
ශබොශහෝ ශද්ව්  ඉශගන ගත්තා.  

ඉන් පසුව පැවතිස ජනාධිපතිසවණයශේදී වමත්රීපාල සිරිශංේන 
මැතිසතුමා ජ ග්රහය  රණවන්නට අප සි ුවශදනාම පය එපා  
කි ලා වැඩ රළා.  එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා ඒ 
ංඳහා ණට පුණා පැවතිස රැංකවීම්වලටම ංාරච්ඡාවලට ංහභාිය වුයා. 
ඒ තුළින් අපට පුළුවන් වුයාම ඒ ශවනං රණන්නට. එතුමා විසින් 
නැ ශඟනහිණ පළාතටත්ම ණටටත් රණන ලද ශංේව  ඉතිසහාං ට 
එරතු වන අතණ එතුමා පිළිබඳව ඉතිසහාංශේ ි  ශවනවා නම්ම 
එතුමා පිළිබඳව ණන් අකුශණන් ි  ශවන්ශන් ජනවාරි  8වන දා සිදු 
රළ ශවනංට එතුමා දුන්නු දා රත්ව  පිළිබඳවයි. අපිත් එේර 
රි න් රථා රණන ශරොට වීණ න් වාශේම "අපි නම් එනවාමයි" 
කි පු ංමහරු ශනොශ කුත් බලපෑම්වලට  ටත් වුයා. තමන්ට 
ලැබුණු ශවනත් ද්රවයම  ශහේතු නිංා ංමහරු ආශද නැහැ. නමුත් 

එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන මැතිසතුමා එශහම ශනොශවයි. එතුමා 
ඒ අවංකථාශදදී භ  නැතුව ඒ අීනත පි වණ ගත්තා. ශම් ණශට් 
ශද් පාලන   ඉතිසහාං  ගැන ි  ශවන ශරොට  වැදගත්ම 
ංාධර  වන්ශන්ම එතුමා භ  නැතුවම ජීවිත  එපා  කි ා ගත්  ඒ 
පි වණයි.  

ගරු රථානා රතුමනිම ජනවාරි  8වන දිනට කිට්ටු වනශරොට  
අශප් ප්ර ත්න  ංාර්ථර වීම පිළිබඳව අපි ශදශදනා තුළ  ංැර ේ 
තිසබුශඩල නැහැ. නමුත් එදා ශනොවැම්බර් මාංශේ එතුමා  
ආඩලඩුශවන් එළි ට එන ශරොට ඒ වි කවාං  එතුමාට ශනොතිසබුයා 
ශවන්න පුළුවන්. වි කවාං ේ තිසබුයත්ම නැතත්ම එදා  එතුමා 
නිවැරැදියි කි ා හිතපු ශද් රළා. ඉන් පසුව අශප්  හ පාලන  
ආඩලඩුව පිහිටුවාම පුළුවන් ආරාණ ට ආඩලඩුක්රම වයවංකථාශද 
ශවනංකරම් සිදු රණලාම අශගෝංකතු මාංශේ මැතිසවණය ේ 
පැවැත්වූවා.  

අශගෝංකතු මැතිසවණය ට ශපණ එම්. ශේ.ඒ.ඩී.එංක. ගුයවර්ධන 
මැතිසතුමාශගයිම මශගයි ශදශදනාශේම නම් ංඳහන් ශවලා තිසබුශඩල 
එේංත් ජනතා නිදහංක ංන්ධානශේ ජාතිසර ලැයිංකතුව තුළයි. 
නමුත් අපි දා ර ශවලා ශවනංක රණපු පාලන  තුළ සිටි 
පුද්ගල න් - ඉවත් රණපු පුද්ගල න් - නැවත එේංත් ජනතා 
නිදහංක ංන්ධානශ න් ඡන්ද  ඉ් ලන තත්ත්ව ේ ඇතිස වුයාමම 
එතුමාටත්ම අපටත් වි ාල රනගාටුවේ ඇතිස වුයා. අප විසින් 
පණාජ  රණන ලද ඒ පුද්ගල න් ංමඟ නැවත එරම මැතිසවණය 
ලැයිංකතුවර ඉන්නවා දැේරාම අපට රනගාටුවේ දැනුයා. 
විශ ේෂශ න්ම වාමාසශිරශ ේ හැටි ට මුළු ජීවිත රාල ම 
ගතරණපු මට ප්ර කන ේ ඇතිස වුයාම ශම් ශවලාශද ශමොරද 
රණන්ශන් කි ලා. මට මතරයිම ඒ ශවලාශද එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක. 
ගුයවර්ධන මැතිසතුමා මා මුයගැහිලා කිදවාම "ජ ම්පතිසම ඔබතුමා 
ඉංකශරෝශ්   න රාලශේ ඉඳලා ංමංමාජරා ණශ ේ බව මම 
දන්නවා. ඒ වාශේම තමයි මමත්. ශප්න්ශන් නැද්දම මම නි්  
ංාටර  දමාශගන ඉන්ශන්. ශමශතේ මශේ මුළු ජීවිත රාල ම 
ගත රශළේ ශ්රී ලසරා නිදහංක පේෂශේ. ශද් පාලන රනයාභාව  
ආණේෂා රණශගන ශමතැන ශම් වැශඩ් රණන්න බැහැ මන්ත්රීතුමා" 
කි ලා. එතුමා කිදශද ඒරයි. ඒ වාශේමම "ශද් පාලන 
රනයාභාව  ආණේෂා රණශගන ශම් වැශඩ් රණන්න බැහැ. 
ජනවාරි 8වැනිදා අපි ලබාගත් ජ ග්රහය  අශගෝංකතු මාංශේදී 
ංම්පූර්ය රණන්න ඕනෑ. එම නිංා ශම් තිසත්ත ශබශහත ශබොන්න 
ශවනවා." එතුමා "තිසත්ත ශබශහත" ව ශ න් අදහංක රශළේම අශප් 
මුළු ජීවිත රාල ම අශප් විරුද්ධවාදීන් හැටි ට රටයුතු රණපු 
එේංත් ජාතිසර පේෂ  ප්රමුඛ එේංත් ජාතිසර ශපණමුශඩල ංලකුය 
 ටශත් මැතිසවණය ට ඉදිරිපත් ශවන්නට සිදුවීමයි.  

අවංාන ව ශ න්ම මශේ පේෂ ත් තීන්දු රළාම ඒ විධි ට 
රටයුතු රණන්න. එතුමාම අර්ු න ණයතුසග මැතිසතුමාම ණාජිත 
ශංේනාණත්න මැතිසතුමාම ශවනත් නා රයින් ශමහා පැත්තට 
ඇවි් ලා ඔවුන් ංමඟ එරතු ශවලා ජනවාරි මාංශේ 8වැනිදා ඇතිස 
රළ ශවනං ංම්පූර්ය රණන්න අශගෝංකතු මාංශේදී ඊට දා ර 
වුයා. එතුමාට අුවත් ආඩලඩුශද ඉඩම් ඇමතිසරම ලැබුයා. මීට 
රි න් රථා රළ ංශහෝදණ මන්ත්රීවණශ ේ කිදවා වශේම ඉඩම් 
ංසවර්ධන නිලධාරිශ ේ හැටි ට ජීවිත  පටන් ගත් එතුමා අවංන් 
හුංකම ශහළුශද ශම් ණශට් ඉඩම් ඇමතිසවණ ා හැටි ටයි. අවංාන 
රාලශේ එතුමා අංනීප ශවලා සිටි ා. ඊට පසු එතුමාට තණමේ 
ශහොඳ වුයා. පසුව අපි හිතුවාම එතුමා තවත් දීර්ඝ රාල ේ ජීවත් 
ශවයි කි ලා. නමුත් අශප් අවාංනාවට එතුමා අශපන් ශවන්ව 
ිය ා. 

දැන් එතුමාශේ අභාව  ශවනුශවන් අප ශමශංේ ශ ෝර  
ප්රරා  රණන අතණම එතුමා ශපනී සිටිමින් ජනවාරි 8වැනිදා ඇතිස 
රළ ශවනංම අශගෝංකතු මාංශේ ංම්පූර්ය රණපු ශවනං; ඒ ඇතිස 

රණපු ශවනං දීර්ඝ රාලීනව පවත්වාශගන  ෑමට අපට යුතුරමේ 
තිසශබනවා. එතුමා භ  නැතුව එළි ට ඇවි් ලා පණාජ  රණපු 
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[ගරු (ආචාර් ) ජ ම්පතිස වික්රමණත්න මහතා] 
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බලශදගවලට නැවත ශම් ණශට් හිං ඔංවන්නට ඉඩ ශනොදී ඒ 

ජ ග්රහය  ංම්පූර්ය කිරීමට අපට යුතුරමේ තිසශබනවා. අපට 
එතුමා ශවනුශවන් රළ හැකි උතුම්ම රාර්  වන්ශන් එ යි. 

ගරු රථානා රතුමනිම මම දීර්ඝ ව ශ න් රථා රණන්නට 
බලාශපොශණොත්තු ශවන්ශන් නැහැ. ශම් අවංකථාශද ලසරා ංමංමාජ 

පේෂශේ බහුතණ  ශවනුශවනුත්ම ශපෞද්ගි ර ව ශ න් මශේත් 
ශ ෝර  ගුයවර්ධන මැතිසනි  ංහ එම පවුශ්  සි ුව ශදනා ශවත 
පුද රණන අතණම එතුමාශේ ශංේව  අහිමි වුණුම විශ ේෂශ න්ම 

ත්රිකුයාමලශේ රන්තශ්  ප්රශද් ශේ ජනතාවට අපශේ ශ ෝර  
ප්රරා  රණමින්ම එතුමාට නිවන් ංැප ලැශබ්වා කි ා ප්රාර්ථනා 
රණනවා. ශබොශහොම ංකතුතිසයි. 
 

 [4.21 p.m.] 
 

 ු ගෙොගහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Hon. Speaker, for giving me this 

opportunity to take part in the Vote of Condolence of my 
dear Friend, the late Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana. 

In 1978, after the victory of the UNP, under the 
leadership of the late Hon. (Mrs.) Sirimavo Bandaranaike, 
he came into politics. We, the late Hon. M.K.A.D.S. 
Gunawardana and I, started our politics under the 
leadership of the late Hon. (Mrs.) Sirimavo Bandaranaike. 
Actually, it was a very difficult time, but without any fear, 
he started his political career. I too was with him. 

In 1989, I remember, we contested and even though I 
lost by a few hundred votes, he was elected to Parliament. 
Till 1994, we built up the party; he was responsible for 
building up the party. Then onwards, he rose up, 
organized and helped the party and he was always there. 
Later on, I remember, due respect was given to him with a 
place in the Governments of Madam Sirimavo 
Bandaranaike and President Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga. Not only did he organize the party and 
form the Government, but also looked after the interests 
of the people in the party.  

However, during the last SLFP Government, under the 
leadership of former President Mahinda Rajapaksa, due 
respect was not given to him. We were grumbling in 
frustration. That is why after being in that party for such a 
long period, for almost 25 to 30 years, I remember, that 
every time we met, he used to say, “I do not know, the 
party that we organized and formed, we may have to 
leave.”  Finally, due to the problems and frustrations, he 
left the party, for which he suffered for so long, along 
with His Excellency the President. 

I went and helped him at the last Provincial Council 
Election. I was put to Kinniya. When I went to his 
electorate and to his house, I was shocked to see that he 
was living in a small house. I asked him, “Amathithuma, 
why is this?” He said, “I am a villager. I want to lead the 
life of a villager. That is why I am living in this village. 
Until I die, I will live in this village.” I can still remember 
that. We were friends right throughout. During that 
election, I was put to Kinniya and Mutur, both of which 
are Muslim areas. There were a lot of Muslims who were 

saying, "Definitely, our first manape will go to 
'M.K.A.D.S'." The reason why they said that was because 
during the time of the war, Kinniya was facing a lot of 
problems created by the LTTE and every time the village 
was affected, whether he was a Minister or a Member of 
Parliament, he was one of the first Members of 
Parliament to go there. He helped not only the Muslims, 
but all communities living in that area. That was the 
attitude of this late gentleman, whom the people of Mutur 
and Kinniya will never forget.  

I remember, when he was a Minister, I used to go to 
his Ministry. There, I could see many people from almost 
all over the country. Even then, he was sick. But, 
sometimes, he used to go for his lunch around 3.00 p.m. 
or 3.30 p.m. I also stayed with him. I used to ask him, 
“Why is this?" He said, "People come from places miles 
and miles away to meet me. So, my going out for lunch is 
not going to help them.”  That was his attitude. Every 
time, he used to tell his officers, "I do not want to see 
these people coming back again with the same problem. 
So, try to solve their problems". That was one  good 
characteristic I saw in him.  

He also helped me with the political activities of my 
electorate. I can remember, during the last General 
Election, the Hon. Prime Minister came to Puttalam for 
an election meeting. The late Hon. M.K.A.D.S. 
Gunawardana was not scheduled to speak at that meeting, 
but suddenly, he came to Puttalam and told me, “You 
have been a friend for a long period and have been 
together with us in politics. During the last two elections, 
you came to my electorate and helped me. Therefore, it is 
my duty to come and help my long-time friend.”  

So, Sir, I not only lost a good friend, but also a good 
politician. Therefore, I take this opportunity, on behalf of 
my Party, the ACMC, and my Leader, the Hon. Risad 
Badhiutheen, to share our sorrow with the family of the 
late Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana and express our 
sympathy to them.  

Thank you.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එම රථාවත් ංමඟම ශ ෝර ප්රරා  ශ ෝජනාව ශමයින් අවංන් 
ශවනවා. 

ගරු මන්ත්රීවරුනිම හිටපු පාර්ි ශම්න්තු මන්ත්රී ංහ හිටපු ඉඩම් 

අමාතයම ගරු එම්.ශේ.ඒ.ඩී.එංක . ගුයවර්ධන මැතිසතුමාශේ අභාව  
පිළිබඳ පාර්ි ශම්න්තුශදදී ශදපාර් කවශ න්ම ඉදිරිපත් රණන ලද 
ශ ෝර ශ ෝජනා අනුමත රණමින් මම ද ඒ ංමඟ එරතු වීමට 
රැමැත්ශතමි. එතුමා ඉතාමත්ම කිට්ටුශවන් ආශ්ර  කිරීශම් 

අවංකථාව මටත් ලැබුයා.  

අද දින රැංකවීමට අදාළ නිල වාර්තාශදම එනම් හැන්ංාඩ් 
වාර්තාශද පිටපතේ ශ ෝර ට පත් පවුශ්  අ  ශවත  වන ශමන් 

පාර්ි ශම්න්තුශද මහ ශ් රම්වණ ාට මම නිශ ෝග රණමි.  

ංභාව ර්  තැබීමම ගරු ංභානා රතුමා. 

2037 2038 



පාර්ි ශම්න්තුව 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රථානා රතුමනිම ''පාර්ි ශම්න්තුව දැන් ර්  තැිම  
යුතු ''යි මා ශ ෝජනා රණනවා. 

 
ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ංභාව ර්  තබන අවංකථාශද ශ ෝජනාවම ගරු ිමම්  

ණත්නා ර මන්ත්රීතුමා. 

ඊට ප්රථමම ගරු එඩ්වඩ් ගුයශංේරණ මන්ත්රීතුමාශේ නම 
ිකලාංන  ංඳහා ශ ෝජනා රණන ශලං මා ඉ් ලා සිටිනවා. 

 
 ු ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ''ශම් අවංකථාශද ගරු එඩ්වඩ් ගුයශංේරණ මන්ත්රීතුමා 

ිකලාංන  ගත යුතු ''යි මම ශ ෝජනා රණනවා. 
 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුව  ු කථානායකතුො මූලාසනගයන් ඉවේ වුගයන්    ු
එඩ්වඩ් ගුආගසාකර ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலனெ, ைொண்புைிகு எட்ெட் குைனசகர 

அெர்கள்  தமலமை ெகித்தொர்கள். 

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

 ු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිමම්  ණත්නා ර මන්ත්රීතුමනිම රථා රණන්න. 

 
උසස් ගපන විභා ගේදි නුවර එිතය දිස්ත්රික්කගේ 

සිසුන්  සිදු වූ අසාධාාරආය  
உயர்தரப் பொீட்மசயில் நுெதரலியொ ைொெட்ட 

ைொைெர்களுக்கு ஏற்பட்ட அநீதி 
 INJUSTICE CAUSED TO STUDENTS OF NUWARA ELIYA 

DISTRICT AT ADVANCED LEVEL EXAMINATION  
 

[අ.භා. 6.29] 

     

 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම අද දින ංභාව ර්  තබන 
අවංකථාශදදී මා පහත ංඳහන් ශ ෝජනාව ඉදිරිපත් රණනවා: 

''නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශ න් පිටත දිංකත්රිේර න්හි අධයාපන  ලැවන ශිෂය 

ශිෂයාවන් උංංක ශපළ විභාග  ංඳහා එම දිංකත්රිේරශ න් අ දුම් කිරීම 

නිංාම ංතය ව ශ න්ම එම දිංකත්රිේරශ න් අධයාපන  ලැවන ශිෂය 

ශිෂයාවන්ට වි ාල අංාධාණය ේ සිදුවී ඇත. 

නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ පහත ංඳහන් පාං් වල ශමම අවිධිමත් ක්රි ාව 

සිදුවී ඇතිස බවට ශචෝදනා එ් ලවී තිසශබ්. 

1. හැටන් හයිලන්ඩ්ංක විදුහල 

2. තලවරැශ්  ශදමළ විදුහල 

3. හැටන් ශබොංකශරෝ විදුහල 

4. හපුගංකතලාව අ් මින් හාේ විදුහල 

5. ශපන්ටර් අනුංකමණය විදුහල 

6. ශුද්ධ වූ ත්රිත්ව විදුහල 

7. ශඩ් ටා ගැමුණු පුණ විදුහල 

8.  ාන්ත ශංේවි ර් විදුහල 

9. ශබොංකශරෝ විදුහල 

10. ංණංකවතී විදුහල 

ශම් ංම්බන්ධව විභාග ශදපාර්තශම්න්තුව ංහ ණහංක ශපොලීසි  එේව 
විධිමත් පරීේෂය ේ රණම ංතය තත්ත්ව  ශමම ංභාවට දැන්වීමට 

රටයුතු රණන ශලංත්ම 

එශලං අවිධිමත් ක්රි ා සිදුවී ඇත්නම්ම වසචාවට ංම්බන්ධ වී ඇතිස 
පුද්ගලයින්ම නිලධාරින් ංම්බන්ධව කුමන ක්රි ා මාර්ග ේ අනුගමන  

රණන්ශන්ද  න්නත්ම ශමම ශහේතුව නිංා අංාධාණය ට ලේවූ නුවණඑළි  

දිංකත්රිේරශේ සිසුන්ට ංාධාණය ේ ඉටු කිරීමට ගනු ලබන ක්රි ා මාර්ග 
ශමම ංභාවට දන්වන ශලංත් ශමම පාර්ි ශම්න්තුවට ශ ෝජනා රණ 

සිටිමි.''  

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම ශමම තත්ත්ව  පිළිබඳව මම 
මීට රි නුත් ශම් පාර්ි ශම්න්තුශද  ම් රරුයේ ශගන හැණ පෑවා. 
ඊට පසුවම අධයාපන  ංම්බන්ධ ණාජය ඇමතිසවණ ා මාධය 

ංාරච්ඡාවරදී ශම් ගැන අදහංක දේවා තිසබුයා. නමුත්ම ශම් ප්ර කන  
විංඳීමට අධයාපන අමාතයාස ශ න් ශම් වන විට ශගන ඇතිස 
පි වණ පිළිබඳව හරි ාරාණව දැන ගත යුතුයි. විශ ේෂශ න්මම ශම් 

පිළිබඳව බණපතළ ශනොංන්සුන්තාවේ ශම් වන විට නුවණඑළි  
දිංකත්රිේර  තුළ තිසශබන නිංාම ශම් ක්රි ාවට එශණහිව රටයුතු රළ 
යුතුයි. ශමයින් වැඩිපුණ අංාධාණය ට ලේ වන්ශන්ම හීතශ්  ගැහි 
ගැහී ඉශගන ගන්නා ශදමළ දරුවන් වාශේම සිසහල ංහ මුංකි ම් 

දරුවන්. ශමවන් අතිස   දුෂකරණ තත්ත්ව න්  ටශත් ඉශගන ගනු 
ලබන ශම් දරුවන්ශේ ප්ර කන  ගැන උනන්දු ශවන්නට ඕනෑ. ශම් 
ංම්බන්ධව රටයුතු රණන නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ විවිධ 

ංසවිධානවල තිසශබන උනන්දුව නිංාම ශම් ප්ර කන  නැවතත් ශම් 
ගරු ංභාවට ඉදිරිපත් රණන්නට මා ර් පනා රළා. ගරු අධයාපන 
ඇමතිසතුමා ශම් ශවනුශවන් අද පාර්ි ශම්න්තුශද රැඳී ඉඳලාම ශම් 

ප්ර කන ට පිළිතුරු දීම ංම්බන්ධශ න් අප ංතුටු වනවා. 
විශ ේෂශ න්මම නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේම ''දරුවන්ශේ අධයාපන 
අයිතිස  සුරැකීශම් ංසවිධාන '' ඇතුළු ංසවිධාන කිහිප ේම ඒ 

වාශේමම ගුරුවරු කිහිප ශදශනේ ංහ ශදමදපි න් ශම් පිළිබඳව 
අප දැනුවත් රණ තිසශබනවා. 

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම ශම් ප්ර කනශේ ංකවභාව  

පිළිබඳව  ම් අවශබෝධ ේ ලබා ගැනීම ංඳහාම මට ලැබී තිසශබන 
ශදලාව තුළම මට ලැබී තිසශබන දිවුරුම් ප්රරා  අතරින් එරේ ගරු 
ංභාවට ඉදිරිපත් රණන්නට මා බලාශපොශණොත්තු වනවා.  ශම් 
පිළිබඳව ඇමතිසතුමාට අවශබෝධ ේ තිසශබන බව මා ශහොඳින්ම 

වි කවාං රණනවා. නමුත්ම පාර්ි ශම්න්තුවේ ව ශ න් ශම  දැන 
ගත යුතුයි. එම දිවුරුම් ප්රරා ශේ ශමශංේ ංඳහන් ශවනවා: 

දිවුරුම් ප්රරා  යි. 

අසර 22ම බශණොංකපාණම හාවාඑි  ම නුවණඑළි  හි පදිසචි ජ ශද්ව සිසි්  

ජාි  ශගොඩ (ජා.හැ.අ. 6 35199  v) වන මම ශණෝමානු රශතෝි රශ කු 

ව ශ න් අවසරවදම ංතය ශලංදම ගරු ගාම්ීනණතා පූර්වරවද දිවුණා ප්රරා  රණ 

සිටින වග නම්ම 

01. ඉහත දිවුරුම් ප්රරා රද පහත සිද්ධි ප්රරා රද මම වන අතණම මා පහත 
ප්රරා  රණන රරුණු මාශේ පුද්ගි ර දැනුම අනුව ප්රරා  රණන බව 
වගකීශමන් ප්රරා  රණ  සිටිමි. 
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02. මා නුවණඑළිශේ ංකථිණ පදිසචිරරුශවකු වන අතණ නුවණඑළි   ාන්ත 
ශංේවි ර් විදයාලශ න් ංහ නුවණඑළි  ගාමිණී මධය මහා විදයාලශ න් 
(වර්තමානශේ ගාමිණී ජාතිසර පාංැල  අධයාපන  ලැවන බව මා ප්රරා  
රණ සිටිමි. 

03. වර්ෂ 1991 මාර්තු  1 වන දින සිට අධයාපන ශදපාර්තශම්න්තුශද 
ඉසග්රීසි උප ගුරුවණශ ේ ව ශ න් පත්වීමේ ලැවන පසුව පුහුණු ඉසග්රීසි 
ගුරුවණශ කු ව ශ න් ශංේව  රණන බව මා ප්රරා  රණ සිටිමි. 

04. මා නුවණඑළි   ාන්ත ශංේවි ර් විදුහශ්  ංහ නු/ ධර්මපාල විදුහශ්  
ඉසග්රීසි ගුරුවණශ කු ශලං ශංේව  රණ ඇතිස බව මා ප්රරා  රණ සිටිමි. 

05. වර්ෂ 2 12 විදුහ් පතිස විභාග  ංමත්වීශමන් අනතුරුව  ාන්ත 
ශංේවි ර් විදුහලට ංහරාණ විදුහ් පතිස ශලං පත්වීමේ ලැබ එහි සිසහල 
අස ශේ උප විදුහ් පතිස ශලං 2 16- 2-29 වන දින දේවා ශංේව  රළ 
බව මා ප්රරා  රණ සිටිමි. 

06. 2 16- 3- 1 වන දින සිට නු/ධර්මපාල ප්රාථමිර විදුහශ්  විදුහ් පතිස 
ශලං මා රටයුතු රණන බව වැඩි දුණටත් ප්රරා  රණ සිටිමි.  

07. මා නුවණඑළි   ාන්ත ශංේවි ර් විදුහශ්  ශංේව  රළ රාල  තුළ පහත 
රරුණු නිරීේෂය  රළ බව ප්රරා  රණ සිටිමි. 

08. නුවණඑළි   ාන්ත ශංේවි ර් විදුහශ්  උංංක ශපළ ශදමළ මාධයශේ 
විදයා විෂ  ධාණාවට පන්තිස පැවැත්වීමට පන්තිස රාමණ ේ තිසබුයද එහි 
කිසිදු ළමශ කු 2 16 සිට 2 16 දේවා ශනොසිටි අතණ විටින් විට පැමිණි 
උංංක ශපළ විදයා අස  ගුරුවරුන්ට ශංේව  කිරීමට ළමුන් ශනොසිටි 
බවද මා ප්රරා  රණ සිටිමි.  

09. ළමුන් කිසිශවකුත් ශනොසිටි උංංක ශපළ විදයා අස  ට විභාග  ංඳහා 
ළමුන්ශේ නම් ංටහන් රණ විභාග ශදපාර්තශම්න්තුවට  ැවීශමන් 
අනතුරුව  ාන්ත ශංේවි ර් පාංශ්  ළමුන් ශලං එම විභාග 
මධයංකථානශේ ළමුන් උංංක ශපළට විදයා අස ශ න් ි  ා ඇතිස බවට 
ශතොණතුරු දැන ගැනීමට ලැබුය බව මා ප්රරා  රණ සිටිමි. 

10. ඒ අනුව ශම් ගැන 2 16 අවුරුද්ශද් මා විශ ේෂ අවධාන ේ ශ ොමු රළ 
අතණ එහිදී පහත රරුණුද මා නිරීේෂය  රළ බව වැඩි දුණටත් මා 
ප්රරා  රණ සිටිමි. 

11. ංකශටෆානි නම් ශරොළඹ ප්රශද් ශේ ළමශ කු ංහ අලවතුශගොඩ 
රාර්ශංේ්  මුදලාි ශේ ළමශ කු ඇතුළු ළමුන්  5 ශදශනකු පමය 
නීතයනුූලල ශනොවන අන්දමින් (නුවණඑළිශේ කිසිදු පදිසචි ේ 
ශනොමැතිසව  පාංැශ්  උංංක ශපළ අස  ට ඇතුළත්ව සිටි බවට ශපනී 
ිය  බව මා ප්රරා  රණ සිටිමි.  

12. එ ට අමතණව 2 16- 3- 1වන දිශනන් පසු ශමම විභාග  ි  න 
අවංකථාව වන විට ඉහත කී ළමුන්  5 ශදනාට අමතණව තවත් වි ාල 
පිරිංේ  ාන්ත ශංේවි ර් විදයාලශේ ළමුන් ශලං උංංක ශපළ විදයා 
අස ශ න් විභාග ට ශපනී ඇතිස බවට මා හට දැන ගැනීමට ලැබී ඇත. 

13. ...  න අ  එරතු වී ංෑදූ උංංක ශපළ පාංැල අ ඳුම් නාම ශ් ඛන ට 
මාශේ අත්ංනද ලබා ගත් බව මා ප්රරා  රණ සිටිමි. 

14. නුවණඑළි   ාන්ත ශංේවි ර් විදුහශ්  විදුහ් පතිසවණ ා ංහ නාදන්  න 
අ  ශගන ිය  පරිපාලන  තුළ කිසිදු ප්ර කන කිරීමේ ශහෝ ංතය ශංො ා 
ගැනීමට මා හට අවංකථාවේ ශනොතිසබුය අතණ විභාග අ ඳුම් 
නාමශ් ඛනශේ හිංකතැන් තබා තිසවන අතණ මා අත්ංන් කිරීශමන් 
අනතුරුව එම හිංකතැන්වලට ළමුන්ශේ නම් විදයා අස  ට ඇතුළත් රණ 
ඇතිස බවට මා ශබොශහෝ දුණට වි කවාං රණමි.  

15. ඒ අනුව මා අත්ංන් කිරීශමන් අනතුරුව විභාග අ ඳුම්රරුවන්ශේ නම් 
ඇතුළත් රණ ඇතිස බවට වැඩි දුණටත් මා ප්රරා  රණ සිටිමි.  

16. 2 16 සිට 2 16 දේවා උංංක ශපළ විදයා පන්තිස කිසිවේ නුවණඑළි  
 ාන්ත ශංේවි ර් විදයාලශේ ශනොතිසවන බවද එශලං විදයා විෂ  ංඳහා 
සිසුන්ශේ නම් ඇතුළත් රණ ඇත්නම් එ  වි ාල වසචනිර ක්රි ාවේ 
බවත් මා ප්රරා  රණ සිටිමි.  

17. ඒ අනුව 2 16 වංශර් මා හට ඇතිස වූ බලවත් ංැර  මත මා විසින් 
ඡා ාරූප ගැනීමේද ළමුන්ශේ රළ අතණ එම ඡා ාරූපද මා ංතුව ඇතිස 
බව මා වැඩි දුණටත් ප්රරා  රණ සිටිමි.  

18. ශමම වැණදි ංහගත ක්රි ාව පාලන  කිරීමට එම විදුහශ්  සිසහල අස   
භාණව සිටි නිශ ෝජය විදුහ් පතිස වූ මාහට කිසිදු අවංකථාවේ 
ශනොලැශබන පරිදි සි ුව රටයුතු නාදන් නැමැතිස ගුරුවණ ා ංමඟ 
විදුහ් පතිස රණනු ලැවන බවද  මා ප්රරා  රණ සිටිමි.  

19. ංතය ව ශ න් නුවණඑළිශේ ඉපිද එහි දැඩි දුෂකරණතා මැද අධයාපන  
ලබන දරුවන්ට සිදු වී ඇතිස අංාධාණය  නිවැණදි කිරීම ංඳහා ඕනෑම 
පරීේෂය රදී ංාේෂි ලබා දීමට මා ූ දානම් බවද වගකීශමන් ප්රරා  
රණ සිටිමි."  

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම ඔහු ශම  2 16 අශගෝංකතු මං 

 6වන දින දිවුරුම් ශරොමංාරිංකවණශ ේ මඟින් ඉදිරිපත් රණන ලද 
දිවුරුම් ප්රරා  ේ. ශම් රාණය  පිළිබඳව  අශගෝංකතු 26ශවනි දා 
“Daily Mirror” පුවත් පශත් ශමශංේ ංඳහන් ශවනවා. 

“Investigations reveal that 305 outsiders sat GCE (A/L) at schools 
in Nuwara Eliya."  

ශෂ් ටන් ශහට්ටිආණච්චි කි න මාධයශදදි ා තමයි එශංේ 
වාර්තා රණ තිසශබන්ශන්. ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම මම 
ඉහතිසන් කි වන ලද 2 16 අශගෝංකතු මං  6 වන දින දණන දිවුරුම් 
ප්රරා   ංහ 2 16 අශගෝංකතු මං 26ශවනි දින “Daily Mirror” 

පුවත් පශත් මාධය වාර්තාව සභා ත* රණනවා. 

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම ශමම රරුය පිළිබඳව නුවණ 

එළි  දිංකත්රිේ ංම්බන්ධීරණය රමිටුශදදී නුවණ එළි  දිංකත්රිේ 
රලාප අධයාපන අධයේෂවණ ා ශම් ආරාණ ට ප්රරා  රණලා 
තිසශබනවා. This article states, I quote: 
  

"Nuwara Eliya Zonal Director of Education Amarasiri Piyadasa 
informed the District Coordinating Committee that the ongoing 
investigations had revealed that 305 students from other districts 
had sat the GCE Advanced Level Examination this year from 
Nuwara Eliya schools and that this number could increase to at least 
500 as the investigations continued.” 

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම නුවණ එළි  දිංකත්රිේරශේ 
ංම්බන්ධීරණය රමිටුශද ංභාපතිසවණශ ේ ව ශ න් රටයුතු 

රණන අධයාපන  පිළිබඳ ණාජය ඇමතිසවණ ාශේ ප්රරා   ඒ 
වාර්තාශද ශමශංේ ංඳහන් ශවනවා.  

"State Minister of Education, the Hon. V.S. Radhakrishnan said, 
'the Principals involved in the racket had taken up arms against him 
and that they even threatened legal action against him'. He said an 
organized group was preparing to stage a protest by raising black 
flags against the exposure of the racket, but he was determined to 
prevent such examination malpractices from taking place next year. 
He said he would streamline the procedure applicable to 
examination to prevent the recurrence of similar irregularities."  

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ 
රලාප අධයාපන අධයේෂතුමා කි නවාම "පරීේෂය තවදුණටත් 
පැවැත්වුවශහොත් ශම් ප්රමාය  5  ේ විතණ ශදවිම දැනට 3 5ේ 
හඳුනාශගන ඉන්නවා" කි ා. දිංකත්රිේ ංම්බන්ධීරණය රමිටුශදදී 
රළ ප්රරා   අනුව අධයාපන ණාජය ඇමතිසවණ ා කි නවාම දැන් 

 ම්  ම් රඩලඩා ම්වි න් එතුමාට තර්ජනත් ඉදිරිපත් ශවනවා 
කි ලා. ශම් ප්ර කන  ගරු ඇමතිසතුමාශේ අවධාන ට ශ ොමු ශවලා 
තිසබුණු බවත් මා දන්නවා. නමුත්ම ශම් ණාජය ඇමතිසවණ ාම කි න 

පරිදි  ම් බලපෑම් පවා තිසශබනවා නම්ම ශම් ංම්බන්ධව නුවණඑළි  
දිංකත්රිේර  තුළින් මතුවි  හැකිම මතු වි  යුතුව තිසශබන බණපතළ 
විශණෝධ  එර පිරිංරට පමයයි සීමා ශවලා තිසශබන්ශන් කි ා 

අපට ශපශනනවා.  

ගම්පහ දිංකත්රිේර  වැනි තැනරම නැත්නම් කුරුයෑගල 
දිංකත්රිේර  වැනි තැනර ශමවැනි අංාධාණය ේ ශවන බව 
දැශනනවා නම් ළමයි 3 5ේ ශනොශවයිම ළමයි 3 ේ ි  නවා කි ා 
දැනගත්තත්ම මහා බණපතළ විශණෝධ ේ ඇතිස ශවයි කි ා අප 

වි කවාං රණනවා. නමුත්ම දැනට අපට ශපනී  න ංකවභාව  තමයිම 
ශම් විශණෝධ  එන්ශන් ශබොශහොම ශහමින් බව; ශම් විශණෝධ  
එන්ශන් ශබොශහොම පාලන  ශවලායි කි න එර.  

විශ ේෂශ න්ම මම කි න්න ඕනෑම ශම් පිළිබඳව දරුවන්ශේ 
පැත්ශතන් රටයුතු රණන නීතිසඥ මහත්වරු ඉතාම වුවමනාශවන් 

රටයුතු රණන බව. ංමහණ ගුරුවරුත් ශම් ප්ර කන  ගැන ඉතාම 
වුවමනාශවන් රටයුතු රණනවා. මහනුවණ ධර්මපාල ප්රාථමිර 

2041 2042 

————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ි ශම්න්තුව 

විදයාලශේ විදුහ් පතිසතුමා තමයි ශම් දිවුරුම් ප්රරා   ශදන්ශන්. 
ශම්ර එතුමාට ඇතිස විශ ේෂ රාණය ේ ශනොශවයි. උනන්දුශවන් 
රැපවී වැඩ රණන පිරිංේ ඉන්නවා. ඒ අ ශේ දරුවන් ශම් පාංශ්  

ඉශගන ගන්නා නිංා ශනොශවයිම ශම්. ජනතාවශගන් විතණේ 
ශනොශවයිම නුවණඑළි  දිංකත්රිේ ංසවිධා ර මසු ල මහතා මඟිනුත් 
මම ශතොණතුරු ලබා ගත්තා.  

ශම් රාණය  පිළිබඳව අපට ශනොශපශනන තත්ත්ව ේ 
තිසශබනවා.  දැන් ශම් රාණය  අධයාපන අමාතයාස  ට වාර්තා 
ශවලාම  ම්කිසි ශහළිදණවුවීමේ වුණු නිංා ශමවැනි පුද්ගල න් 
දිවුරුම් ප්රරා  ඉදිරිපත් රණපු නිංා  ම් ප්රමාය රට ශම් ප්ර කන  
ණශට් අවධාන ට ලේ වුයා. ංණලව ගත්ශතොත්ම ශම් සිද්ධිශ න් 
පසුව එන එර ළමශ කුටවත් නුවණඑළිශේ ඉන්න ශදන්න බැරි 
ශවන්න ඕනෑ ශන්. ශමොරදම ශම් ළමයි පිටින් ියහින් ශම් 
විභාගවලට ි  න්ශන් නුවණඑළිශේ ශහෝට් වල ඉඳශගනයි. ඒ 

ළමයි ශරොළඹ ඉඳලාම  ාපනශේ ඉඳලා අම්මා තාත්තා එේර 
ියහින් නුවණඑළිශේ ශහෝට් වල පදිසචි ශවලා තමයි ශම් විභාගවලට 
ි  න්ශන්. එතශරොට ඒ පිටංකතණ ළමයි එනශරොට ඒ ප්රශද් ශේ 
ශදමදපිශ ෝම ගුරුවරු දන්නවා. මම එදා ශමතැනදී එේ වාර්තාවේ 
ඉදිරිපත් රළා. ඒර නුවණඑළිශේ අධයාපන අයිතීන් සුරැකීශම් 
ංසවිධානශ න්ම ඉදිරිපත් රළ ි පි ේ. මම අදත් එ  ඉදිරිපත් 
රණන්නම්. නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ ප්රධාන ණාජය 
නිලධාරිවණ ාශේ දුවත් විභාග ට ි  නවා කි ා ශම් ි පිශේ 
ංඳහන් ශවනවා. ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම මම                    
ඒ ි පි  කි වන්නම්:  

"විභාග ශරොමංාරිංක ජනණා් ම විභාග ශදපාර්තශම්න්තුවම 
ශරොළඹ. ගරු විභාග ශරොමංාරිංක ජනණා් තුමනිම - 

ශම් ගැන මම සි  ට 1  ේ වගකීමේ ගන්න ඕනෑ නිංා මම 
ශම් ශවලාශද ඒ ණාජය නිලධාරිනි ශේ තනතුණ කි න්ශන් නැහැ.  
ශමොරදම ඇ  ණශට් ඉන්න ප්රධාන නිලධාරිනි ේ. නමුත්ම ි පිශේ 

ඇ ශේ තනතුණ පැහැදිි ව තිසශබනවා. මම එම ි පි  සභා ත* 
රණනවා. ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම මම ඒ ි පිශේ ඉතුරු 
ශරොටං දැන් කි වන්නම්:  

"නුවණඑළි  .......ශේ විභාග වසචාව. නුවණඑළි ...... (ප්රධාන 

ණාජය නිලධාරිනි   ශරොළඹ...... (ප්රධාන ශපශළේ රාන්තා විදුහලර 
නම ංඳහන් වනවා  විදයාල ට  ිය  තම දි ණි  උංංක ශපළ විදයා 
අස ශ න් නුවණඑළි  ශුද්ධ ත්රිත්ව විදයාලශේ විභාග 

මධයංකථානශේ ණහසිගත විභාග ට ශපනී සිීදමට ංලංකවා ඇත. 
විභාග  ආණම්භ වීමට මිනිත්තු කිහිප රට ශපණ නිළ ණථශ න් 
විභාග මධයංකථාන  තුළටම එම දරුවා ඇතුළත් රණ නැවත 

ණහශංේම පිට රණයි.  

ශම් ගැන පරීේෂා රණන ශලං ඔබතුමාශගන් ....(එම තනතුණ 
දාලා තිසශබනවා. .. රාර් ාලශේ ශංේව  රණන ශම් රරුණු ගැන 
ශහොඳින්ම දන්නා අපි ඉතාම ශගෞණ වශ න් ඉ් ලා සිටිමු. " 

එම රාර් ාලශේ ශංේවර පිරිං විසින් තමයි ශමම ි පි  එවලා 
තිසශබන්ශන්. ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම ශම් නිංා තමයි මම 
ප්ර කන  මතු රණන්ශන්. ශම් වාශේ තත්ත්ව ේ ගම්පහම 

කුරුයෑගලම ගා් ලම මාතණම ශහෝ හම්බන්ශතොට වුයා නම්ම මිනිංකසු  
විභාග මධයංකථාන  වට රණනවා. ඒ ප්රශද් වල මිනිංකසු  ඒවාට ඉඩ 
ශදන්ශන් නැහැ.  

හම්බන්ශතොට කි න්ශන් දුප්පත් දුෂකරණ ප්රශද්  ේ. 

හම්බන්ශතොට තිසශබන විභාග මධයංකථාන රට ශරොළිනන් ශහෝ 
මහනුවරින් ශහෝ ළමයි 5 ශදශනේ  වලා බලන්න. 
අනිවාර් ශ න්ම සුවි ාල බලපෑමේ ශවනවා. හැබැයිම නුවණඑළි  
දිංකත්රිේරශේ ඒ වාශේ තත්ත්ව ේ ඇතිස ශවන්ශන් නැහැ. ඇතිස 

වුයත් ඇතිස වන්ශන් ඉතා සුළුශවන්.  විභාගශේ අවංාන ප්ර කන 
පත්ර  ශහට දිනශේ පැවැත්වීමට නි මිතයි. ශමම ප්ර කන   
පාර්ි ශම්න්තුශද මතු රණලා තිසශබද්දීත්ම ඒ ළමයි විභාග ට 

ි  නවා. ඇමතිසතුමා  ම් ආරාණ ර පරීේෂය ප්රමාය ේ රණලාම 
 ම් හඳුනාගැනීම් රණලා තිසශබන බව අපට වාර්තා ශවලා 
තිසශබනවා. නමුත් මම ශම් රාණය  පාර්ි ශම්න්තුවට 

ශගශනන්ශන් අධයාපන   ශවනුශවන් හරි ාරාණව රටයුතු රණන 
අදාළ අධයාපන බලධාරින්ට  ේතිස ේ ශවන්න ඕනෑ නිංායි.   

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම එශංේ පාර්ි ශම්න්තුශද රථා 

රණලා තිසශබද්දීත්ම පරීේෂය   ද්දීත් වැශඩ්  නවා. ඒරට ශහේතුව 
ශම් racket එශේ ඉන්ශන් ශබොශහොම බලගතු පිරිංේ වීම. ශම් 
රටයුත්තට ඒ ප්රශද් ශේ ංමහණ ශද් පාලනඥ න්ශේ 
ආශිර්වාද ත් ලැශබන බව අපට ශම් ංසවිධාන කි ලා තිසශබනවා. 

මම ඒ රාණය  නුවණඑළි  දිංකත්රිේර  නිශ ෝජන  රණන ගරු අ. 
අණවින්ද් කුමාර් මන්ත්රීතුමාටත් ප්රරා  රළා.  

 
 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා (අධායාපන 

අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம் - கல்ெி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ඒ ශද් පාලනඥ න් කුමන ශද් පාලන පේෂ ට අ ත් ද 

කි ලා ඔබතුමාට ංඳහන් රණන්න පුළුවන්ද?  

 
 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ලැබී තිසශබන  ශතොණතුරු අනුව ආඩලඩු පේෂශේ. 

 
 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමාට  දැන් ඒ ගැන කි න්න  පුළුවන්ද? 

     
 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මම ඒ රාණයා ඔබතුමාට පුද්ගි රව කි න්නම්. නම් 
ව ශ න් මට ංඳහන් රණන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට පසුව 
අමාතයාස   රණශගන  ද්දීම ඒර ඔබතුමාට බාධාවේ ශවන්න 

පුළුවන්. උදාහණය ේ ව ශ න් කිදශවොත්ම  ශම් ංසවිධාන ශම් 
රාණය  පිළිබඳව අදාළ දිංකත්රිේරශේ ප්රධාන ශපශළේ ශද් පාලන 
නා රශ ේ ංමඟ ංාරච්ඡා රණපු අවංකථාවරදී ඒ ශද් පාලන 

නා ර ා ප්රරා  රණලා තිසශබනවාම "ශරොශහන් ඇවි් ලා ි දවත් 
ශම් අශප් ළමයි ශන්" කි ලා. ඒම "අශප්" කි න එරටත් ගරු 
ඇමතිසතුමනිම ශවනත් අර්ථ රථන ේ තිසශබනවා. ශමොරදම අපිත් 

කි නවා ශන් ලසරාශවම  ළමයිම "අශප් ළමයි" කි ලා.  නමුත් ශම් 
අර්ථ රථන  එශහම අර්ථ රථන කුත් ශනොශවයි. මට ශමහි 
ශවනත් පැතිස මතු රණන්න අව ය නැහැ. නමුත් එහිදී ඔවුන්ට  

වගකීශමන් කි නවාම "ශම් ප්ර කන  ගැන එච්චණ ශහො න්නම 
බලන්න ඕනෑ නැහැ" කි ලා. මට ඒ ංසවිධානශ න්ම වාර්තා 
රළාම "ශම්ර මාධයවලත් එච්චණ කි න්න ඕනෑ නැහැ" කි ා  
ංමහණ මාධයශදදීන්ටත් කි ා තිසශබන බව. ඉතිසන් ඒ නිංා ශම් 

රාණයා ගැන ශංො ා බලන ශලං අපි ඇමතිසතුමාශගන් ඉ් ලා 
සිටිනවා. ශම්ර නුවණඑළිශේ පමයේ ශනොශවයිම පුත්තලශමත් 

2043 2044 

[ගරු ිමම්  ණත්නා ර මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2016 අශගෝංකතු 26 

සිද්ධ වනවා. ඒ නිංා ඒ ගැන ඇමතිසතුමාශේ පැත්ශතන් ශහො ලා 

බැුවශවොත් ශහොඳයි. ශමොරදම තවත් දිංකත්රිේරවල ශම් තත්ත්ව  
තිසශබන්න පුළුවන්.  

විශ ේෂශ න්ම ශම් දුෂකරණ කි න පදනම ගැන හිතන්න ඕනෑ. 

ශමොරදම ශම්වා අමාරුශවන් තමයි රැරශගන ඉන්ශන්. ශම් දුෂකරණ 
කි න ශරොන්ශද්සි ඉවත් වුශයොත් ශමොයණාගලම මුලතිසදම 

කිි ශනොච්චි වාශේ දිංකත්රිේරවි න් දරුශවේ වි කවවිදයාල ට 
එන්ශන් නැහැම ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අද දරුශවකුට 

ඉශගන ශගන විභාග  pass වුශයොත්ම campus එරට එන්න 

පුළුවන් කි ලා  ම් අදහංේ තිසශබනවා. නමුත් "දුෂකරණ පදනම" 
ශම් වාශේ වසචනිරව පාවිච්චි රළාම ශවන ශද් ශමොරේද?  දුෂකරණ 

පදනම අශහෝසි රළ යුතුයි කි ා අද ණශට් මත ේ හදාශගන 
 නවා. ඒ මත  තහවුරු රණ ගැනීමට ශම් රාණය ත් උදවුවේ 

ශවනවා.  ඒ නිංා  නුවණඑළි  දිංකත්රිේ මන්ත්රීතුමන්ලාශගන් අපි 

ඉතා නිහතමානීව ඉ් ලා සිටිනවාම ශම් ගැන ශංො ා බලන්න කි ා. 
එතුමන්ලා ණාජරාරි හරි ාරාණව රණන්ශන් නැහැ කි න 

ශචෝදනාවේ මම ඉදිරිපත් රණන්ශන් නැහැ. නමුත් ශමවැනි 
ප්ර කන රදී ශම් පාර්ි ශම්න්තුව ශම් රාණය  ජාතිසර අවධාන ට 

ශගනැ් ලාම අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාශේම ගරු අගමැතිසතුමාශේ  
අවධාන ට ශගනැ් ලාම  ශම් රාණය   ගැන  මීට වඩා රටයුතු 

රළ යුතුයි කි න හැඟීම මට නම් දැශනනවා.  

කුරුයෑගලම ගම්පහ ශහෝ හම්බන්ශතොට ශම් ශද් වුයා නම්ම 
එන විශණෝධ  අපට සිතිස  හැකියි. නුවණඑළි  කි න්ශන් ලසරාශද 

දුෂකරණම දිංකත්රිේර . ඒ දරුවන් හීතශ්  ගැහි ගැහී ඉන්ශන්  හරි 
විධි ට ටියුෂන් පන්තිස ේ නැහැ. මම දන්නවාම නුවණඑළි  හැටන් 

ප්රශද් ශේ දරුවන් tuitionවලට එන්ශන් ශරොළඹට කි ලා. 
ශරොළඹ boarding placesවල ඉඳශගන අශන්රවිධ දුේඛ 

ශදෝමනංකං න් විඳශගන තමයි ඔවුන් ඉශගන ගන්ශන්. ඇයි? 

ංමහණ ප්රශද් වල ශහොඳ ගුරුවරු නැහැ. ශමහි වැඩිම අංාධාණය  
සිද්ධ වන්ශන් ශදමළ දරුවන්ටයි. ශමොරදම සිසහල දරුවන්ට 

ංාශප්ේෂව ශදමළ දරුවන්ට තමයි නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ  
හරි ාරාණ පහසුරම් නැත්ශත්. ඔවුන්ට තිසශබන අවංකථායි ශම් නැතිස 

ශවන්ශන්. ඔවුන් වත්ශතම වළදාන්න දම ශම් හදන්ශන්? ංමහණ 

වතු තිසශබනවාම වත්ත පටන් අණශගන අවුරුදු ශදසී යිම නමුත් එහි 
ජීවත්ශවන එේශරශනේවත් තවම වි කවවිදයාල ට ියහින් නැහැ. 

අවුරුදු ශදසී ටම ඒ වත්ශතන් එේශරශනේවත් වි කවවිදයාල ට 
ියහින් නැහැ.  

මම දන්ශන් නැහැම නුවණඑළි  ගැන කි න්න. මම කුරුයැගල 
දිංකත්රිේර  ගැන දන්න නිංාම මට ශම් ගැන කි න්න පුළුවන්. ගරු 

ඇමතිසතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම 

ශපෝ ගහශවල නගණ  ආංන්නශේ තිසශබනවාම ශපෝ   ංහ ණබර් 
වත්තේ. ඒ වත්ත පටන් අණශගන අවුරුදු 1 6රට පංකශංේම එනම් 

2 1  වර්ෂශේදී තමයි ඒ වත්ශත් දරුශවේ ශිෂයත්ව විභාග  පාංක 
වුශඩල. වත්ශත් ජනතාව 1ම   ේ - 2ම   ේ ඉන්නවා. ඒත් වත්ත 

පටන් අණශගන අවුරුදු 1 6රට පංකශංේ තමයි දරුශවේ ශිෂයත්ව 

විභාග  pass වුශඩල. ඒ වත්ශත් එර දරුශවේවත් වි කවවිදයාල ට 
ියහින් නැහැ. නුවණඑළිශේ මීට වඩා ඇතිස. මම නුවණඑළිශේ වතු 

ගැන කි න්න දන්ශන් නැහැ. ඒ නිංා ගරු ඇමතිසතුමාශගන් ඉ් ලා 
සිටින්ශන්ම ශම් පිළිබඳව අනිවාර් ශ න්ම පි වණේ ගන්න 

කි ලායි. ශම්රට ංම්බන්ධ ශද් පාලනඥ න් ඉන්නවා නම්ම 

අව ය රටයුතු රණන්න.  ංකථිණවම ශම්රට ංම්බන්ධව ණජශේ 

නිලධාරින් ඉන්නවා; විදුහ් පතිසවරු ඉන්නවා; අධයාපන 

අධයේෂවරු ඉන්නවා; ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ විතණේ ශනොශවයිම 
ශම්රට ංම්බන්ධ ශදමදපිශ ොත් ඉන්නවා. ශම්රට ංම්බන්ධ 

දරුශවෝ ගැන කුමේ රළත්ම ශම්රට උ් පන්දම් ශදන 
ශදමදපි න්ටත් දඬුවම් රළ යුතුයි.  

අපි ඇමතිසතුමාත් එේර රථා රණන ශරොටම ඇමතිසතුමා තමයි 

ශම් අදහං කිදශද. "දරුශවෝ වසචාවලට පුරුදු රණනවා නම්ම 
Advanced Levelවලදීම ශමශහම 'ශේමේ' ගහලා එන්න පුළුවන් 
නම්ම ඒශගෝ ලන් ශරොතැනටද  න්ශන්?" කි ලා එතුමා ඇහුවා. 
ඒර නිංා ගරු ඇමතිසතුමනිම ඔබතුමා ශම් ංම්බන්ධව පැහැදිි වම 

බණපතළ ශලං වග කීමේ අණශගනම අනාගතශේදි ශම්වා රණන්න 
හිතාශගන ඉන්න අ ටත් බලපෑමේ වන විධි ටම විශ ේෂ 
පරීේෂය ේ ආණම්භ රණන්න. ඒරට අධයාපන අමාතයාස  ට 

අමතණවම පුළුවන් නම් ණජශේත්ම ශපොලීසිවලත් අව ය උදවු 
අණශගනම ශම්රට දඬුවම් ශදන්න කි න ඉ් ලීමත් අපි රණනවා. ඒ 
වාශේම අනාගතශේදී ශම් සිදුවීම නතණ කිරීම ංඳහාත් අව ය 

පි වණ ගන්න. 

නුවණඑළිශේ පමයේ ශනොශවයිම පුත්තලමම මන්නාණම වාශේ 
හැම දිංකත්රිේර රම ශම් සිද්ධි  සිදු වනවා ශවන්න පුළුවන්. 

ශමොනණාගලත් සිදු වනවා ශවන්න පුළුවන්. එම නිංා ඒ පිළිබඳව 
ශහොඳ වැඩංටහනේ හඳුන්වා ශදන්න කි ලා ඉ් ලා සිටිමින් මශේ 
රථාව අවංන් රණනවා. ශබොශහොම ංකතුතිසයි. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයිම ශබොශහොම ංකතුතිසයි.  

ශ ෝජනාව ංකථිණ රණමින් රථා කිරීමටම ගරු මයි් වාගනම් 
තිසලරණාජා මන්ත්රීතුමා. 

 
[பி.ப. 4.49] 
 

 ු ෙයිල්වා නම් තිලකරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகளரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கனள, 

அண்மைக் கொலத்தில் தெளிைொெட்ட ைொைெர்கள் 

நுெதரலியொ ைொெட்டத்தினூடொக ெிண்ைப்பித்து க.தபொ.த 

உயர்தரப் பொீட்மசக்குத் னதொற்றுெதனொல், அம்ைொெட்ட 

ைொைெர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அநீதி குறித்து, ைக்கள் 

ெிடுதமல முன்னைி உறுப்பினர் தகளரெ பிைல் ரத்நொயக்க 

அெர்கள் முன்மெத்திருக்கும் சமப ஒத்திமெப்புனெமளப் 

பினரரமைமய நொன் ெழிதைொழிகின்னறன்.  

முதலொெதொக இந்தப் பினரரமையில் கலந்துதகொண்டு 

உமரயொற்றுெதற்கு ெொய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி 

ததொிெிப்பனதொடு, சனகொதர உறுப்பினர் தகளரெ பிைல் 

ரத்நொயக்க அெர்கள் நுெதரலியொ ைொெட்டப் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினரொக இல்லொதனபொதும்கூட, அங்கு இடம்தபற் 

றிருக்கும் இத்தமகய ஒரு சூழ்நிமல குறித்து சமப 

ஒத்திமெப்புனெமளப் பினரரமைதயொன்மற முன்மெத் 

தமைக்கொக நொன் அெருக்கும் நன்றி ததொிெிக்கக் 

கடமைப்பட்டிருக்கின்னறன். நுெதரலியொ ைொெட்டப் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் என்ற ெமகயிலும் இந்தப் 

பினரரமையில் முன்மெக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொடசொமலகளின் 

தபயர்ப் பட்டியலில் முதலொெதொக இருப்பது நொன் கல்ெி கற்ற 

பொடசொமல என்ற ெமகயிலும் இந்த ெிெொதத்தில் 

கலந்துதகொண்டு இதன் ெரலொற்றுப் பின்னைி பற்றி - ஏன் 

இவ்ெொறொன ஒரு நிமலமை நுெதரலியொ ைொெட்டத்துக்கு 

ஏற்பட்டது? நுெதரலியொ ைொெட்டத்துக்குப் பிற ைொெட்ட 

ைொைெர்கள் ெருெதற்குக் கொரைம், புள்ளிகள் குமறவு 

ைட்டும்தொனொ? அல்லது னெனறதும் கொரைங்கள் 

இருக்கின்றனெொ? என்பன ததொடர்பில் - இச்சமபயில் 

எடுத்துமரப்பதற்கு இதமன ஒரு ெொய்ப்பொகக் கருதுகின்னறன்.  
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පාර්ි ශම්න්තුව 

இந்தப் பட்டியலில் தரப்பட்டிருக்கின்ற பத்துப் 

பொடசொமலகளில் ஒரு பொடசொமல இரண்டு தடமெகள் 

தபயொிடப்பட்டிருப்பதொக நொன் நிமனக்கின்னறன். 

மூன்றொெதொகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற ஹற்றன் தபொஸ்னகொ 

ெித்தியொலயமும் ஒன்பதொகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் 

தபொஸ்னகொ ெித்தியொலயமும் ஒனர பொடசொமலமயக் 

குறிப்பதொகனெ நொன் நிமனக்கின்னறன். நொன் அறிந்த 

ெமகயினல, தபொஸ்னகொ ெித்தியொலயம் என்ற பொடசொமல 

ஹற்றனினல இருக்கின்றது. அமதெிடுத்து, ஏமனய ஒன்பது 

பொடசொமலகளில் ஹற்றன் மஹலன்ட்ஸ் கல்லூொி, ஹற்றன் 

தபொஸ்னகொ ெித்தியொலயம், புனித திருத்துெக் கல்லூொி, புனித 

னசெியர் ெித்தியொலயம், தபன்ரர் ஞொபகொர்த்த ெித்தியொலயம் 

ஆகிய ஐந்து பொடசொமலகளில்,  ஹற்றன் மஹலன்ட்ஸ் 

கல்லூொி, தற்தபொழுது மஹலன்ட்ஸ் கல்லூொி என 

அமழக்கப்பட்டொலும், முன்னர் தைதடிஸ்ற் கல்லூொிதயன 

அமழக்கப்பட்ட பொடசொமலயொகும்.  மஹலன்ட்ஸ் கல்லூொி, 

தபொஸ்னகொ ெித்தியொலயம் என்பன  நூற்றொண்டுகமளக் கடந்த 

பொடசொமலகள். இமெ ஆரம்ப கொலங்களில் ைத நிறுெனங்கள் 

சொர்ந்த பொடசொமலகளொக இருந்து, பின்னொளில் அரச 

பொடசொமலகளொக உருெொன பொடசொமலகளொகும். இமெதொன் 

இன்மறய நிமலயில் முன்னைிப் பொடசொமலகளொக 

இருக்கின்றன. இமெ தெிர்ந்த தலெொக்கமல தைிழ் 

ெித்தியொலயம், சரஸ்ெதி ெித்தியொலயம் என்பன ஆரம்ப 

கொலத்தில் னதொட்டப் பொடசொமலகளொக இருந்து, பின்னர் அரச 

பொடசொமலகளொகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டமெ.  

நொன் இந்தச் சமபயில் பதிவுதசய்யனெண்டிய ெிடயம் 

என்னதென்றொல், நுெதரலியொ ைொெட்டப் பிரனதசங்களில் 

பொடசொமலகள் இல்லொத கொரைத்தினொல், அதற்குொிய 

கட்டிடங்கள் இல்லொத கொரைத்தினொல் நொங்கள் அெதொனித்த 

கொலம்ெமர தலெொக்கமல தைிழ் ெித்தியொலயம் என்பது 

னதயிமலத் ததொழிற்சொமலதயொன்றில் இயங்கிய ஒரு 

பொடசொமல. இதுதொன் அங்னகயுள்ள பொடசொமலகளின் 

நிமலமை. இமெதொன் இந்தப் பொடசொமலகளின் பின்புலங்கள் 

என்பமதக் கருத்தில் மெத்துக்தகொண்டு, இன்று 

எழுந்திருக்கின்ற பிரச்சிமனமயப் பொர்க்கனெண்டும். தகளரெ 

உறுப்பினர் பிைல் ரத்நொயக்க அெர்கள் குறிப்பிட்டதுனபொல, 

நுெதரலியொ ைொெட்டைொனது, எந்த அடிப்பமடயில் 

தபரும்பொலொன ைொைெர்கள் இத்தமகய இலக்குமெத்து  

ெருகின்ற ைொெட்டைொக  ைொறியது? அங்னக புள்ளிகள் 

குமறெொக இருப்பது ைட்டும்தொன் கொரைைொ? அல்லது னெறு 

ஏனதனும் கொரைங்கள் இருக்கின்றனெொ? என்பது 

ததொடர்பிலும் இந்த அமைச்சு உொிய ஆய்வுகமளச் 

தசய்யனெண்டுதைன நிமனக்கின்னறன்.  

இங்கு ஓர் உதொரைத்மத நொன் தசொல்ல ெிரும்புகின்னறன். 

இலங்மகயின் பொடசொமலக் கல்ெி ெரலொற்றில், 

தபருந்னதொட்டப் பொடசொமல என்ற ஒரு முமறமை இருந்தது. 

இலெசக் கல்ெி முமற அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, 

தபருந்னதொட்டப் பொடசொமலகள் இன்று கல்ெியமைச்சின்கீழ் 

தகொண்டுெரப்பட்ட பின்னரும்கூட plantation schools என்ற 

ஒரு முமறமையின்கீழ் நிதிதயொதுக்கினய அந்தப் 

பொடசொமலகள் அபிெிருத்தி தசய்யப்படுகின்றன. அந்த 

ெமகயில் தபருந்னதொட்டப் பொடசொமலகளில் அதிகளெொன 

பொடசொமலகமளக் தகொண்டிருக்கின்ற ைொெட்டைொக 

நுெதரலியொ ைொெட்டம் அமைந்திருக்கின்றது. இந்நிமலயில் 

இவ்ெொறு தெளிைொெட்டங்களிலிருந்து ைொைெர்கள் அங்கு 

ெந்து னசர்ெதற்கொன கொரைங்கள் இருந்தன. கண்டி, 

ைொத்தமள, பதுமள, இரத்தினபுொி, னககொமல, களுத்துமற 

னபொன்ற ைொெட்டங்களில் இருக்கின்ற plantation schools 

எனப்படுகின்ற தபருந்னதொட்டப் பொடசொமலகளில் கற்கின்ற 

ைொைெர்களுக்குத்  தைிழ்தைொழி மூலம் உயர்தரம் படிப்பதற்கு 

ெொய்ப்பில்லொத கொலங்களில் அெர்கள் இலக்குமெத்து ெருெது  

நுெதரலியொ ைொெட்டத்துக்னகயொகும். இன்மறய 

கொலகட்டத்தில் அந்தப் தபருந்னதொட்டப் பகுதிகமளப் 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்துகின்ற அல்லது அங்கு பிறந்து ெொழ்ந்த 

ைொைெர்கள் பட்டதொொியொகும் அளவுக்கு 

உயர்ந்திருக்கிறொர்கதளன்றொல், அெர்கள் நுெதரலியொ 

ைொெட்டத்மத அடிப்பமடயொக மெத்துக்தகொண்டு அங்னக 

ெந்து பொீட்மச எழுதியது ஒரு கொரைைொக இருக்கலொம். 

உதொரைைொக, கல்ெியமைச்சினல அதிகொொியொகக் 

கடமையொற்றுகின்ற களுத்துமற ைொெட்டத்மதச் னசர்ந்த 

இரத்னனஜொதி என்ற ைொைெமன நொன் இங்கு பதிவு 

தசய்கின்னறன்.  அெர் என்னிடம் தபொருளியமலக் கற்ற  

ைொைெனும்கூட.  அெர் களுத்துமற ைொெட்டத்தில் தைிழ் 

தைொழிமூலம் கற்றெர். அெர் இன்று பட்டதொொியொகக் 

கல்ெியமைச்சினல னெமல தசய்கின்றொர் என்றொல், அதற்குக் 

கொரைம் அெர் நுெதரலியொ ைொெட்டத்திற்கு ெந்து உயர்தரப் 

பொீட்மசமய எழுதியமைதொன்.  இதுதொன் இதன் பின்புலம்.  

தபருந்னதொட்ட ைக்கள் ெொழ்கின்ற பிரனதசத்தில் இந்தப் 

தபருந்னதொட்டப் பொடசொமல என்ற ஒரு தனியொன முமறமை- 

தைிழ் தைொழி மூலம் கற்கின்ற ைொைெர்களுக்கொக ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்ட ஒரு பொடசொமல முமறமை இருந்ததன் 

கொரைைொக ெரலொற்றினல தெளிைொெட்ட ைொைெர்கள் 

ததொடர்ச்சியொக ஹற்றமன னநொக்கியதொக, நுெதரலியொமெ 

னநொக்கியதொக ெந்த ெரலொதறொன்று இருந்தது. அதுதொன் 

இவ்ெொறு நுெதரலியொ ைொெட்டம் இலக்கு 

மெக்கப்படுெதற்கொன ஒரு கொரைைொக அமைந்தது. ஆனொல், 

இப்னபொது நடந்திருக்கின்ற ெிடயம் ைிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. 

அந்த ெமகயில் தகளரெ பொரொளுைன்ற உறுப்பினொின் 

பினரரமைமய நொன் ெரனெற்கின்னறன். அந்தக் 

கண்டிக்கத்தக்க ெிடயம் என்னதென்றொல், இந்தப் 

பின்புலத்தில் தெளிைொெட்ட ைொைெர்கள் நுெதரலியொ 

ைொெட்டத்திற்கு ெருமக தருெமதயும் குளிர் னபொன்ற 

கொலநிமல கொரைைொக அது பின்தங்கிய ைொெட்டைொக 

அமடயொளப்படுத்தப்பட்டு அங்னக குமறந்த புள்ளிகளின் 

அடிப்பமடயில் பல்கமலக்கழகத்திற்குத் ததொிெொகலொதைன்ற 

கொரைத்மதயும் அடிப்பமடயொக மெத்துக்தகொண்டு, தனினய 

பொீட்மசமய ைட்டும் இலக்கொக  மெத்து பொீட்மச 

ெிண்ைப்பத்மத ைொத்திரம் பொடசொமல அதிபர்களுக்கூடொக 

ெிண்ைப்பித்து அதமன ஒரு ெொய்ப்பொகப் பயன்படுத்திப் 

பல்கமலக்கழகத்திற்குத் ததொிெொகிக்தகொள்ளும் ஒரு 

தந்திரைொன முமற மகயொளப்பட்டிருப்பதுதொன் ைிக 

முக்கியைொன பிரச்சிமனயொக இருக்கின்றது.   

தகளரெ உறுப்பினர் தசொன்னதுனபொல் உல்லொச 

ெிடுதிகளிலிருந்தும் 'பஜினரொ ' னபொன்ற ெொகனங்களில் 

ெந்திறங்கியும் பொீட்மசக்குத் னதொற்றுெதன் மூலைொக, 

ஏற்தகனனெ அந்த ைொெட்டத்தில் ைிகவும் பின்தங்கிய 

நிமலயிலிருந்து கல்ெி கற்றுெந்த ஏமழத் தைிழ் 

ைொைெர்களின் ெொய்ப்பு பறிக்கப்படுகிறது; அனதனபொன்று 

னெறு ைொெட்டங்களில் னதொட்டத் ததொழிலொளியின் 

பிள்மளயொக இருந்து தபருந்னதொட்டப் பொடசொமலகள் என்ற 

முமறமையின் கீழ் இயங்குகின்ற பின்தங்கிய 

பொடசொமலகளிலிருந்து சொதொரை தரப் பொீட்மசக்குப் பின்னர் 

அங்னக நிலவும் ஆசிொியர் பற்றொக்குமறயிமனக் 

கெனத்திற்தகொண்டு அதமன நிெர்த்தி தசய்ெதற்கொக இரண்டு 

ெருடங்களுக்கு முன்பொகனெ  ெந்து நுெதரலியொ ைொெட்டத்தில் 

உயர்தரம் கற்பதற்கொகத் தங்களது உறெினர்களது 
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வீடுகளிலும் நண்பர்களின் வீடுகளிலும் ெிடுதிகளிலும் தங்கி 

உயர்தரம் கற்றிருந்த தைிழ் தைொழி மூல ைொைெர்களின் 

உொிமைகமளயும் பறிக்கின்ற ஒரு நிமலமையும் இன்று 

உருெொகியிருக்கின்றது. எனனெ, இதுகுறித்து 

ெிசொொிக்கும்னபொது இந்த தெளிைொெட்ட ைொைெர்கள் என்ற 

பட்டியலுக்குள் இந்த இரண்டு ெமகயொன ைொைெர்களும் 

ெருகின்றொர்கள் என்பமத ைிக அெதொனத்னதொடு 

மகயொளனெண்டியிருக்கின்றது. அந்த இரண்டு ெமக 

ைொைெர்களும் எந்த நிமலயிலிருந்து ெருகின்றொர்கள் 

என்பமதப் பொர்க்கனெண்டும். அெர்கள் னெறு ைொெட்டங்களில் 

உள்ள அந்தப் தபருந்னதொட்டப் பொடசொமலகள் என்று 

ெமகப்படுத்தப்பட்ட அந்தப் பொடசொமலகளிலிருந்து ெந்து 

பதிவு தசய்யப்பட்ட ைொைெர்களொ?  அல்லது இத்தமகய 

பொீட்மச னநொக்கத்னதொடு ைட்டும் ெந்து தசயற்பட்ட 

ைொைெர்களொ? என்பமத அெதொனைொகப் பிொிக்கொத 

பட்சத்தினல இவ்ெொறு ஒரு சமூகத்திலிருந்து பட்டதொொிகள் 

உருெொகக்கூடிய, உயர்தரம் சித்தியமடயக்கூடிய ெொய்ப்பு 

ெிலக்கப்படும். இதற்கொக நொன் நுெதரலியொ ைொெட்டத்தில் 

இனத நமடமுமறமயத் ததொடர்ச்சியொக மெத்திருங்கள் எனச் 

தசொல்லப்னபொெதில்மல.  இதற்கு ைொறொன ஒரு திட்டம் 

உண்மையொகனெ கல்ெியமைச்சின் மகயில்தொன் 

இருக்கின்றது.   

தபருந்னதொட்டப் பொடசொமலகள் என 

அமடயொளப்படுத்தப்பட்ட பொடசொமலகள் எந்ததந்த 

ைொெட்டங்களில் இருக்கின்றனனெொ, அந்தந்த 

ைொெட்டங்களிலிருந்து எல்லொம் அந்த ைொைெர்கள் என்ன 

னநொக்கத்திற்கொக நுெதரலியொெிற்கு ெந்தொர்கனளொ, அந்த 

னநொக்கத்திற்கொக அெர்கள் நுெதரலியொெிற்கு ெரொதெண்ைம் 

அந்தந்த ைொெட்டங்களில் குமறந்தபட்சம் ஒவ்தெொரு தைிழ் 

தைொழிமூலப் பொடசொமலயொெது அெர்கள் உயர்தரத்தில்  

கமலப்பிொிமெனயொ அல்லது ெிஞ்ஞொனப் பிொிமெனயொ அல்லது 

ெர்த்தகப் பிொிமெனயொ கற்கக்கூடியதொகத்  தரமுயர்த்தப்பட 

னெண்டும். அவ்ெொறு தரமுயர்த்தப்படும்னபொது ஆரம்ப 

கொலங்களில் இருந்துெந்த அந்தக் கலொசொரத்துக்கொக - கல்ெித் 

னதமெக்கொக நுெதரலியொவுக்கு ெருகின்றெர்கமளத் 

தடுத்துநிறுத்த முடியும்.  அப்படித் தடுத்து நிறுத்துெதனூடொக 

உண்மையொகனெ நுெதரலியொ ைொெட்டத்தில் ெொழ்கின்ற தைிழ் 

தைொழிமூல ைொைெர்களின் உொிமை ைொத்திரைல்ல, அந்த 

ைொெட்டத்மதப் னபொன்ற  அண்ைித்திருக்கின்ற 

ைொெட்டங்கமளச் னசர்ந்த தைிழ் தைொழிமூல ைொைெர்களின் 

உொிமையும் நிமல நொட்டப்படும்.  அனதனநரத்தில் தெளியொர் 

ெந்து இவ்ெொறொன துஷ்பிரனயொகங்களில் ஈடுபடுெமதயும் 

தடுக்கமுடியுதைனக் கூறிக்தகொள்ெதுடன், இந்த ெிடயத்தில் 

கல்ெியமைச்சு ைிகவும் கெனைொகச் தசயற்பட்டு உொிய 

நடெடிக்மககமள எடுக்கனெண்டுதைன்றும் னகட்டு, 

ெிமடதபறுகின்னறன்.  நன்றி.  ெைக்கம்.   

 

[பி.ப. 4.58] 
 

 ු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அ. அரெிந்த் குைொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகளரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கனள, 

நுெதரலியொ ைொெட்டப் பொடசொமலகளில் க.தபொ.த. உயர்தரப் 

பொீட்மச அனுைதியில் பொொிய சீர்னகடுகள் ஏற்பட்டிருப்பதொகவும் 

இதனொல் அம்ைொெட்ட ைொைெர்களுக்கு அநீதி 

இமழக்கப்பட்டிருப்பதொகவும் கூறுெதுடன் இதில் 

சம்பந்தப்பட்ட அதிபர்கள்ைீது சட்ட நடெடிக்மக எடுக்குைொறும் 

னகொருகின்ற ஓர் ஒத்திமெப்புனெமளப் பினரரமை இன்று 

தகளரெ உறுப்பினர் பிைல் ரத்நொயக்க அெர்களினொல் இங்கு 

முன்மெக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதமன நொன் முழுமையொக 

ெரனெற்கின்னறன். ஏதனனில் குற்றைிமழக்கும் எெருனை 

தண்டிக்கப்படல் னெண்டும் என்பதினல எவ்ெித 

ைொற்றுக்கருத்துக்கும் இடைில்மல. இனதனெமள அங்குள்ள 

க.தபொ.த. உயர்தர ெிஞ்ஞொன ெகுப்புக்களுக்கு பதுமள 

ைொெட்டத்திலிருந்து ைிக னநர்மையொகவும் நீதியொகவும் 

ெிண்ைப்பிக்கின்ற தைிழ் ைொைெர்களுக்கு ஒரு பொொிய அநீதி 

இமழக்கப்பட்டிருப்பமதயும் நொன் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

ெிரும்புகின்னறன். அது என்னதெனில், இவ்ெருடம் 

நுெதரலியொ ைொெட்டத்திலுள்ள பொடசொமலகளில் தைிழ் 

தைொழிமூல ெிஞ்ஞொனப் பிொிவுக்கு பதுமள ைொெட்ட 

ைொைெர்கமள அனுைதிப்பதில்மல என்ற ஒரு முடிவு 

எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றமையொகும். இதனொல் ஏற்தகனனெ 

கூறப்பட்டதுனபொல னநர்மையொனெர்களுக்கும் அனதனநரம் 

னநர்மைக்குப் புறம்பொகச் தசயற்படுகின்றெர்களுக்கும் 

ஒட்டுதைொத்தைொக ஒனர தண்டமன ெழங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு 

நிமலமைமயனய நொங்கள் அெதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது.  

பதுமள ைொெட்டத்தில் க.தபொ.த. சொதொரை தரப் 

பொீட்மசயில் சிறந்த தபறுனபறுகமளப் தபற்ற ைொைெர்கள் 

அம்ைொெட்டத்தினலனய ெிஞ்ஞொனப் பிொிெில் உயர்தரக் 

கல்ெிமய னைற்தகொள்ள முடியொத ஒரு நிமலமை 

ஏற்படுெதற்குக் கொரைம், அந்த ைொெட்டத்தினல ெிஞ்ஞொனப் 

பிொிவுள்ள முழுமையொன ஒரு பொடசொமலகூட 

இல்லொமையொகும். அங்கு ஆங்கொங்னக ஒருசில 

பொடசொமலகளில் அமரயும்குமறயுைொக ெிஞ்ஞொன 

ெகுப்புக்கள் நடத்தப்படுகின்ற நிமலமைனய இருக்கின்றது. 

பதுமள ைொெட்டத்தினல ெிஞ்ஞொனப் பொட ஆசிொியர்கள்  

இல்லொத கொரைத்தினொல்தொன் இந்த நிமலமை 

ததொடர்ந்துதகொண்டிருக்கின்றது. இதனொல் பதுமள ைொெட்ட 

ைொைெர்கள் ெிஞ்ஞொனத் துமறயில் தங்களது உயர்தரக் 

கல்ெிமய னைற்தகொள்ெதற்கு நுெதரலியொ ைொெட்டத்மதனய 

முழுமையொக நம்பியிருக்கின்றனர். இதனொல்தொன் அெர்கள் 

தங்களது ெிண்ைப்பங்கமள அந்த ைொெட்டத்தில் 

முமறயொகவும் நீதியொகவும் சைர்ப்பித்து னநர்முகத் னதர்ெிலும் 

ததொிவுதசய்யப்பட்டு ெந்தனர். ஆனொல், தற்னபொது அங்குள்ள 

ஒருசில பொடசொமல அதிபர்களின் முமறனகடுகள் கொரைைொக 

ஏற்பட்ட நிமலமையினொல் அங்கு பதுமள ைொெட்ட 

ைொைெர்களுக்கொன அனுைதியும் முற்றொக 

ைறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது அந்த ைொைெர்களின் 

எதிர்கொலக் கனமெத் தெிடுதபொடியொக ைொற்றியுள்ளது. 

இதனொல் தபற்னறொர் தசய்ெதறியொது இடிந்து னபொயுள்ளனர். 

இமத ஒரு பொொிய அநீதியொகனெ பொர்க்க னெண்டியுள்ளது. 

இதனொல் மெத்தியரொக, தபொறியியலொளரொக, ெிஞ்ஞொனப் 

பட்டதொொியொக ெரனெண்டும் என்ற அெர்களின் எதிர்பொர்ப்பு 

கொற்றில் பறந்துனபொயுள்ளமத நொங்கள் 

அெதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது.  

தெறு தசய்தெர்கள் தண்டிக்கப்படல் னெண்டும் என்பதில் 

ைொற்றுக்கருத்துக்கு இடைில்மல. ஆனொல், அப்பொெி பதுமள 

ைொெட்ட ைொைெர்களும் அனதனபொல் ஏமனய ைமலயக 

ைொைெர்களொன இரத்தினபுொி, னககொமல, களுத்துமற னபொன்ற 

ைொெட்டங்களிலுள்ள அப்பொெித் தைிழ் ைொைெர்களும் 

இதனொல் பொதிப்புக்குள்ளொெமத நொங்கள் எந்த ெமகயிலும் 

நீதியொக ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது; ஓர் அநீதியொகனெ 

அதமனப் பொர்க்கனெண்டியிருக்கின்றது. எனனெ, பதுமள 

ைொெட்ட ைொைெர்களுக்கு நீதி ெழங்கப்படல் னெண்டும்; 

தபருந்னதொட்டத் துமறமயச் சொர்ந்த ஏமனய ைொெட்டங்கமளச் 

னசர்ந்த  ைொைெர்களுக்கும் நீதி ெழங்கப்படல் னெண்டும். 

நுெதரலியொ ைொெட்டத்தில் க.தபொ.த. உயர்தர ெிஞ்ஞொனப் 
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பொடங்கள் கற்பிக்கப்படும் பொடசொமலகளில் னநர்மையொன 

ெிண்ைப்பதொொிகள் அனுைதிக்கப்படல் னெண்டும். குமறந்தது 

இரண்டு ெருடங்களுக்கொெது இந்த அனுைதி ததொடரப்படல் 

னெண்டும். இவ்ெொறு தசய்தொல், அந்தக் கொலகட்டத்தில் 

பதுமள ைொெட்டத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு 

பொடசொமலகமளயொெது ெிஞ்ஞொனப் பிொிவுடன்கூடிய 

பொடசொமலகளொக  உருெொக்கக்கூடியதொக இருக்கும்.  

இதுெமர கொலமும், பதுமள ைொெட்ட ைொைெர்களுக்கு 

ெிஞ்ஞொனப் பிொிெில் கற்பதற்கு நுெதரலியொ ைொெட்டப் 

பொடசொமலகளில் அனுைதி கிமடத்த கொரைத்தினொல், பதுமள 

ைொெட்டத்தில் ெிஞ்ஞொனப் பிொிவுடன்கூடிய ஒரு 

பொடசொமலமய உருெொக்குெதற்குத் தீெிர முயற்சி 

எடுக்கப்படெில்மல. ஏதனனில், பதுமள ைொெட்டத்தில் 

க.தபொ.த. சொதொரைதரப் பொீட்மசயில் நல்ல தபறுனபறுகமளப் 

தபற்ற ைொைெர்கள், நுெதரலியொ ைொெட்டப் 

பொடசொமலகளுக்கு ெந்து ெிஞ்ஞொனப் பிொிெினல கல்ெி 

கற்பதற்கு  ெொய்ப்பு இருந்தது. நுெதரலியொ ைொெட்டைொனது, 

பதுமள ைொெட்டத்தின் எல்மலயில் அமைந்திருக்கிறது. 

இருந்தொலும், எதிர்கொலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

கொலெமரயமறக்குள் இம்முயற்சி தெற்றிதபற முடியும். 

ஏதனனில், ததொடர்ந்து பதுமள ைொெட்ட ைொைெர்களுக்கு 

நுெதரலியொ ைொெட்டப் பொடசொமலகளில் ெிஞ்ஞொனப் பிொிெில் 

கல்ெி கற்பதற்கு இடம்கிமடக்கொத நிமலமை ஏற்படும்னபொது, 

பதுமள ைொெட்டத்தினல ெிஞ்ஞொனப் பிொிவுடன்கூடிய 

பொடசொமலகமள உருெொக்குெதில் அமனெொினது கெனமும் 

திரும்பும். அவ்ெொறு கெனம் திரும்பும்னபொது, எைது பிள்மளகள் 

முழுமையொக எைது ைொெட்டத்தினல படிக்கக்கூடிய ெொய்ப்பு 

ஏற்படும்.  

ஆனொல், தற்னபொது என்ன நடந்திருக்கின்றது என்றொல், 

எடுத்த எடுப்பினலனய "தெளிைொெட்ட ைொைெர்களுக்கு 

நுெதரலியொ ைொெட்டப் பொடசொமலகளில் அனுைதியில்மல" 

என்று மகெிொிக்கப்படுகிறது. அதனொல் நுெதரலியொ 

ைொெட்டத்மத நம்பியிருந்த பிள்மளகள் இன்று தசய்ெதறியொது 

திமகத்துப்னபொயிருக்கும் ஒரு நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

எனனெ, தயவுதசய்து பதுமள ைொெட்ட ைொைெர்கள்ைீது 

கருமை கொட்டனெண்டும். ஏமனய ைொெட்டங்களிலுள்ள 

தபருந்னதொட்டத்துமறமயச் னசர்ந்த ைிகச் தசொற்பைொன 

ைொைெர்கனள நுெதரலியொ ைொெட்டத்துக்கு ெருகின்றொர்கள். 

ஆனொல், பதுமள ைொெட்டத்திலிருந்து தபருைளெிலொன 

ைொைெர்கள் நுெதரலியொவுக்கு ெருகின்றொர்கள். ஆகனெ, 

இவ்ெிடயத்தில் பிரனதசெொதத்மத ஒதுக்கிமெத்துெிட்டு, 

நுெதரலியொ ைொெட்டத்துக்குள் னநர்மையொன முமறயில் 

உள்னள நுமழபெர்கமளயும் அநீதியொன முமறயில் 

முமறனகடொக உள்னள நுமழபெர்கமளயும் ஒன்றொகப் 

பொர்க்கொைல், அெர்கமள ஒனர தரொசின்மூலம் எமடனபொடொைல், 

னநர்மையொனெர்களுக்கு ெினசட கருமை கொட்டி, அமனெரும் 

ைமலயக ைண்ைின் பிள்மளகள் என்ற நிமலப்பொட்மட 

எடுத்து, அெர்களுக்கு ெினைொசனம் ெழங்கனெண்டுதைன நொன் 

ெிநயைொகக் னகட்டுக்தகொள்கின்னறன்.  

அத்துடன், "பிற ைொெட்ட ைொைெர்கமள நுெதரலியொ 

ைொெட்டப் பொடசொமலகளில் அனுைதிப்பதில்மல" என்ற 

அதிரடி முடிமெ, தொர்ைீக அடிப்பமடயில் ைீள்பொிசீலமன 

தசய்யனெண்டுதைனவும் கல்ெி அமைச்சர் தகளரெ அக்கில 

ெிரொஜ் கொொியெசம் அெர்களும் இரொஜொங்க அமைச்சர் தகளரெ 

இரொதொகிருஷ்ைன் அெர்களும் இவ்ெிடயத்தில் அக்கமற 

தசலுத்தி, ஏற்பட்டிருக்கும் பிரச்சிமனக்கு ஒரு சிறந்த தீர்மெ 

ைிக ெிமரெில் தபற்றுத்தர னெண்டுதைனவும் தயெொகக் 

னகட்டுக்தகொள்ெனதொடு, சந்தர்ப்பம் ெழங்கிய தகளரெ 

தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்களுக்கு நன்றி கூறி, 

ெிமடதபறுகின்னறன். நன்றி, ெைக்கம். 

 

[අ.භා. 5. 5] 
 

 ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම ඉතාම වැදගත් මාතෘරාවේ 

ංම්බන්ධශ න් රථා කිරීමට මටත් රාල  ලබා දීම ගැන  
ඔබතුමාට ංකතුතිසවන්ත වනවා.  අශප් ගරු ිමම්  ණත්නා ර 
මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් රළ ඉතාම රාශලෝචිත ප්ර කන ේ ගැන අද ශම් 
ගරු ංභාශද අවධාන   ශ ොමු ශවලා තිසශබනවා.   

පිටත දිංකත්රිේරවි න් අධයාපන  ලබලා නුවණඑළි  වාශේ 
දිංකත්රිේර රට ඇවි් ලා උංංක ශපළ  විභාග ට ශපනී සිීදශමන් 
වි කවවිදයාලවලට ඇතුළත්වන ක්රම ේ ඇතිස ශවලා තිසශබනවා. 
ඇත්තටම ශම්ර මාෆි ාවේ. මම ශම් රථා රණන්ශන් ඒ මාෆි ාව 

ගැනයි. ශම් මාෆි ාව ගැන රථා  රණන්ශන්ම මටත් ශම් 
ංම්බන්ධශ න් අත් දැකීමේ තිසශබන නිංායි. මම ශරොළඹ 
ආනන්ද විදයාලශේ ඉශගන ගන්නා රාලශේ  ංාමානය ශපළ 
විභාග  වන ශතේ මාත් එේර ඉශගන ගත්ත ශිෂයශ ේ උංංක 

ශපළ  විභාග  ි  න්න  නුවණඑළි ට ිය ා. ඇත්තටම ඔහු උංංක 
ශපළ විභාග  රණන්න නුවණඑළි ට  න්න එරම ශහේතුවම ගණිත 
අස ශ න් උංංක ශපළ  විභාග  රණලාම ශම් තිසශබන දිංකත්රිේ 

ක්රමශදද  තුළ engineering ංඳහා වි කවවිදයාල ට ඇතුළත්වීමට 
ශ් සිශ න්ම වණම් ලැශබන නිංායි. ඔහුශේ උංංක ශපළ ප්රතිසලල  
වුශඩල  'සී' ංාමාර්ථ ශදරයිම 'එංක' ංාමාර්ථ ශදරයි. ඒ අවුරුද්ශද්ම 

ශරොළිනන් උංංක ශපළ විභාග  රණපු මශේ ප්රතිසලල  වුශඩල 'බී' 
ංාමාර්ථ ශදරයිම ' සී' ංාමාර්ථ ශදරයි.  ඒ ප්රතිසලල  මත මට  න්න 
වුශඩල වි කවවිදයාලශේ ශභෞතිසර විදයා අස  ට. ශම්ර තමයි ඇත්ත 

රථාව.  

ංාමානයශ න් ගරු ඇමතිසතුමනිම අපට නම් අශප් උංංක              
ශපළ ප්රතිසලල  මතරයි. දැන්ම ගරු මයි් වාගනම් තිසලරණාජා 
මන්ත්රීතුමාශගන් එතුමාශේ උංංක ශපළ ප්රතිසලල  ශමොරේද කි ලා 
ඇහුශවොත් එතුමා කි යි.  ගරු මන්ත්රීතුමනිම  ඔබතුමාශේ උංංක 

ශපළ ප්රතිසලල  ශමොරේද?  

 

 ු ෙයිල්වා නම් තිලකරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

'ඒ'  එරයිම 'බී' එරයිම 'සී' ශදරයි. 

 
 ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එතුමාශේ උංංක ශපළ   ප්රතිසලල  'ඒ'  එරයිම 'බී' එරයිම 'සී' 

ශදරයි.  දැන්ම මම ිමම්  ණත්නා ර මන්ත්රීතුමාශගන් ඇහුශවොත්ම 
ඔබතුමාටත් ඒ ප්රතිසලල   මතරයි  ශන්ද? 

      
 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔද. 
 

 ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අශප් අකිල විණාේ රාරි වංම් ඇමතිසතුමාශගන් ඇහුශවොත් 

එතුමාටත් මතරයි. අපි ශරොළඹ වි කවවිදයාලශේ ංමරාලීන න්. 
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දැන් ශම් කි න ප්ර කන ත් එේර දිශවන තවත් බණපතළ ප්ර කන ේ 

තිසශබනවා. ංමහණ අ ට තමුන්ශේ උංංක ශපළ ප්රතිසලල  මතර 
නැහැ. ණජශේ වවදය නිලධාරින්ශේ ංසගමශේ මාධය ශ් රම් 
නි න්ද ශහේණත් කි න ශදොංකතණ මහත්ත ාශගන් ''සිණං'' 
නාි රාශද විරා න  වන "ංටන" වැඩංටහශන්දී ප්ර කන ේ 

ඇහුවාම "ඔබතුමාශේ උංංක  ශපළ ප්රතිසලල  ශමොරේද?" කි ලා. 
එතශරොට එතුමා පිළිතුරු දුන්ශන්ම"මට ඒ ප්රතිසලල  මතර නැහැ" 
කි ලායි. හරිම රථාවේ ශන්! අශප් උංංක ශපළ ප්රතිසලල අමතර 

අපි රාටද? ශම්රම හරිම හතණ ිමහිරි රතාවේ ශන්! ඉතිසන්ම  
වි කවවිදයාල ට ශත්රුය ශමන්න ශම් වාශේ අ  ගැනත් අපි 
ර් පනා රණ බැි   යුතු වනවා. තමන්ශේ උංංක ශපළ  ප්රතිසලල  

අමතරයි කි න ශමවැනි අ  ිමම්  ණත්නා ර මන්ත්රීතුමා කි න 
මාෆි ාශද රට්ටි ද දන්ශන්ත් නැහැ. එම නිංායි මම ඒ රරුය 
මතේ රශළේ.  ලසරාශද ශමවැනි නිලධාරින් ංහ වවදයවරු  

ඉන්නවා. ගරු ඇමතිසතුමනිම  ංමහණ ශවලාවට   අපට බ යි ඒ 
වවදයවරුන්ශගන් ශබශහත් ගන්න. ශමොරදම ශබශහත් ගන්න 
ිය ාමම"හා! රි න් ඔ ා මස ළඟට ආවාට මට මතර නැහැ 
ශමොනවාටද ශබශහත් රශළේ කි ලා" කි යි. එතශරොට මාණ වැඩේ 

ශන් ශවන්ශන්. මතර නැහැ කි න ශදොංකතණවරු හිටිශ ොත් අපට 
ශවනත් ශදොංකතණවරු ශහො ා ගන්න ශවනවා. ඉතිසන් මම හිතන 
හැටි ටම ශමන්න ශම් ප්ර කන  තමයි ිමම්  ණත්නා ර මැතිසතුමා 

මතු රණන්ශන්.   

ඇත්තටම වතු පාං්  දියුණු රළ යුතුයි. අපි දන්නවාම 
නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ වතු පාං්  ශගොඩේ තිසශබන බව.  ශම් වතු 

පාං්  දියුණු රශළොත් තමයි ශමවැනි වසචාරරුවන්ට ඉඩ 
ශනොලැශබන්ශන්. ඒත් එේරම ශම් විභාග ංඳහා දැඩි නීතිස-රීතිස 
ශගන ආ යුතුයි. විශ ේෂශ න් ශවනත් දිංකත්රිේර කින් ංාමානය 

ශපළ විභාග  රණලා උංංක ශපළ විභාග   රණන්න ඇයි 
නුවණඑළි ට එන්ශන්? අපි ශම්රට ශහේතුව  ශහො න්න ඕනෑ. උංංක 
ශපළ විභාග  රණන්න නුවණඑළි ට එන්ශන් ඇයි කි න්න 

ංාධාණය ශහේතුවේ තිසිම  යුතුයි. එේශරෝම තමන්ශේ මදපි න්ට 
රැකි ා මාරුවේ ලැිමලා නුවණඑළි ට ආවාදම නැත්නම්  
නුවණඑළි ට පදිසචි  ශවනංක රළාද   නාදී ව ශ න් ශහේතුව 
ශමොරේද කි ලා ශංො ා බැි   යුතු වනවා.   

ගරු ඇමතිසතුමනිම ශමන්න ශම් රාණය ත් එේර ඉංකමතු ශවන 
රරුයේ තිසශබනවා. එ  අපි ශංො ා බැි   යුතු වැදගත් 
රාණය ේ වන බව මම ඔබතුමාට මතේ රණන්න රැමැතිසයි.  ගරු 

ඇමතිසතුමනිම "ළඟම පාංල - ශහොඳම පාංල"  වැඩංටහන  ටශත් 
නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ තිසශබන වතු පාං්  දියුණු රණලාම ඒවා 
ශහොඳම පාං්  බවට පත් රණලා ඒ පාං් වල  අඩුපාඩු ංපුණලාම 

පහසුරම් නවීරණය  රණලා  වැඩි වැඩිශ න් ශිෂය න්ට 
වි කවවිදයාලවලට  න්න අවංකථාව හදන්න   ඔබතුමාට හැකි ාව 
ලැශබනවා.  

ඇත්තටම ශම්  දිංකත්රිේ ක්රමශදද  අපි හැමවිටමම දිගටම තබා 
ගත යුතුද කි න ප්ර කන  මතු වනවා. මම ඒ ගැන රථා 
රණනශරොට ිමම්  මන්ත්රීතුමා මාත් එේර උණය ශවලා එර 
පාණටම කි යිම"ශම්  න්ශන් ශවන ශේමරට. ශම්  න්ශන් දිංකත්රිේ 

ක්රම  නැතිස රණන්නයි" කි ලා. නැහැ. එර පාණටම දිංකත්රිේ ක්රම  
නැතිස රණන්න මාත් එරඟ නැහැ. ශමොරදම නුවණඑළි මශමොනණාගල 
වාශේ දිංකත්රිේරවල තවම දුෂකරණ පාං්  තිසශබන නිංා. අශප් අුවත් 

ආඩලඩුශද ංසර් පත් එේරම ගරු ඇමතිසතුමාශේ ංසර් පත් එේර 
ළඟම පාංල -ශහොඳම පාංල වුයාට පංකශංේ ඒ පාං්  දියුණු 
ශවනවා. ඒ  පාං්  දියුණු වුයාට පංකශංේ අධයාපන ේශෂේත්ර  

දියුණුශද හිණි ශපත්තටම නඟින දවංේ එනවා. අධයාපන 
ේශෂේත්රශේ ඉදිරි ටම ිය ාම ශම් ංසවර්ධන නශවෝද ත් එේර ශම් 
පළාත් දියුණු ශවනවා  කි ලා අපි හිතනවා. ඒ දියුණුවීමත් එේර 

ශම් දිංකත්රිේ ක්රමශදද  ගැන නැවත සිතා බැි   යුතු ශවනවා.  

ගරු ඇමතිසතුමනිම  2 16ම 2 15 වර්ෂවලදී  ලසරාශද 

වි කවවිදයාල ංඳහා වණම් ලැවන ගයන 169ම572ේ කි ලා ඔබතුමා 
දන්නවා ඇතිස. ඉතාමත් වැදගත් රාණය  තමයි ඒ අතණ ශිෂයාශවෝ 
ඉන්නවා 96ම993ේ. ඒ කි න්ශන්ම තුශනන් ශදරේ ශිෂයාශවෝ. 
වි කවවිදයාල ංඳහා සුදුසුරම් ලැවන ගයන තිසශබන්ශන් 25ම663යි. ඒ 

කි න්ශන්ම සි  ට 17ේ තමයි සුදුසුරම් ලබන්ශන්. සි  ට 83ේ 
එළිශේ. ගරු ඇමතිසතුමනිම විෂ න් තුනටම "A" ංාමාර්ථ ලබා ගත් 
අ  ශම් එළිශේ ඉන්න අ  අතණ ඉන්නවා. එතශරොට විෂ න් 

තුනටම A ංාමාර්ථ ලබා ගත් ළමයින් අශනේ පළාත්වල ඉන්න 
ගමන්මම ිමම්  ණත්නා ර මන්ත්රීතුමා මතු රණන මාෆි ාශද     
ඉන්න ළමයින් ටිරත් -A/L ප්රතිසලල අමතරයි කි න                    

ශදොංකතණ මහත්වරුත් ඇතුළුව- ශම් වාශේ අ ථා ක්රමවි න් 
වි කවවිදයාලවලට එනවා. ශමන්න ශම්ර තමයි පැහැදිි වම 
ප්ර කන .  

අපි උදාහණය ේ ශලං ජීව විදයා අස   ගත්ශතොත්ම  ජීව විදයා 
අස ශ න් 23ම619ේ ංමත්  වන ශරොට 6ම316යි වි කවවිදයාල වණම් 
ලබන්ශන්. එයිනුත් 1ම255ේ තමයි වවදය විදයාවට වණම් 
ලබන්ශන්. එශහම නම්ම අශප් වි කවවිදයාල පද්ධතිස  තුළ පැහැදිි  

ශවනංේ ඇතිස රළ යුතු වනවා. ඒ ංඳහා පාං්  දියුණු රණලාම 
වි කවවිදයාල ප්රශද   ංඳහා තිසශබන ඉඩ ප්රංකථාව වැඩි රළ යුතුයි. 
ඒ විතණේ ශනොශවයිම අපි ර් පනා රළ යුතු තවත් වැදගත් 

රාණය ේ තිසශබනවා. ඒ තමයිම වි කවවිදයාල ප්රශද   ශනොලබා 
හැශලන සි  ට 83ර ප්රමාය . එම සි  ට 83ර ප්රමාය   ගැන 
රථා රණන ශරොට අශප් ණාජය වි කවවිදයාලවලට අමතණව ණාජය 

හා බද්ධ වුණු ශපෞද්ගි ර වි කවවිදයාල තිසශබනවා නම්ම ඒ ගැනත් 
අපි රථා රළ යුතු වනවා.  

මම SAITM එර ගැන රථා රණන්ශන් නැහැ. ිමම්  

ණත්නා ර මන්ත්රීතුමා - [බාධා කිරීමේ]  ඒර  ගැන අපි ශවනම 
රථා රණමු. [බාධා කිරීමේ]  අපි SAITM එර ගැන ශවනම දවංර 
රථා රණමු.  නමුත්ම ශම් මාතෘරාව ගැන රථා රණන ශරොට කිව 

යුතුයිම  SAITM එර විතණේ ශනොශවයිම ණශට් ංසවර්ධන  ංඳහා 
අපට තවත් එවැනි වි කවවිදයාල අව ය වන බව. එශහම නැත්නම් 
රළ යුතු වන්ශන්ම  වි කවවිදයාල ප්රශද ශ න් හැශලන සි  ට 
83ේ පමය දරුවන්ව අප ලසරාශද තිස න්ශන් නැතුව එළි ට 

 වන එරද? ලසරාශද දරුවන් 16ම   ේ - 2 ම   ේ අතණ 
ප්රමාය ේ උංංක අධයාපන  ංඳහා විශද් ගත වනවා. එශංේ ඔවුන් 
විශද් ගත වන්ශන් ශම් තිසශබන ක්රමශදදශේ වණද නිංායි. ශම් 

ක්රමශදද  ංාධාණය නැහැ. දැන් 2 16 වංණට ඇවි් ලත් 198  
රාලශේ පටන් ගත් ක්රමශදද ේ තමයි අපි තවමත් ක්රි ාත්මර 
රණමින් තිසශබන්ශන්. ඒ නිංා  2 2  වංණ වන විට ගරු 

ඇමතිසතුමාශේ අුවත්ම ංසර් ප ත් එේර ක්රි ා රණලා අපිට ශම් 
ක්රමශදද  ශවනංක රණන්න හැකි ශවයි කි ලා මම ර් පනා 
රණනවා. එශහම වුශයොත්ම උංංක ශපළ විභාගශ න් "A" තුනේ 

ගන්න ළමයින්ට වි කවවිදයාල ට ඇතුළත් ශවන්න වණම් ඇතිස 
ශවයි. එශහම වුශයොත් තමයිම ශම් ප්ර කන ට පිළිතුණේ 
ලැශබන්ශන්. එශහම ශනොවුශයොත් ශවන්ශන්ම ශරොළඹම ගම්පහම 
රළුතණම නුවණ වාශේ දිංකත්රිේරවල අශපොං ංාමානය ශපළ හදාණන 

ශිෂය න් ශම් පහසු ක්රමශදද ම ශම් සිදුණ ශංො ාශගන හැමදාම 
නුවණඑළි ම ශමොනණාගලම වශේ දිංකත්රිේරවලට  න එරයි. ශම් 
සිදුණ ශංො ා ශගන ිය ාම රවුද තැශළන්ශන්?  

ඇත්තටම නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ අධයාපන  හදාණන 
අහිසංර දුප්පත් දරුශවෝ. ශම් අහිසංර දුප්පත් දරුවන් වැඩිශ න්ම 
ඉන්ශන් වතු පාං් වලයි. අශප් ගරු තිසලරණාජා මන්ත්රීතුමා 

නුවණඑළිශ න් ඉශගනශගනම නුවණඑළිශ න්ම O/L රණලාම A/L 
රණලා ශරොළඹ වි කවවිදයාල ට ආපු ශරශනේ  එතුමාට ඒ 
හැකි ාව තිසබුයා. ඒ හැකි ාව දැන් පාං් වල වර්ධන  ශවලා 

තිසශබනවා. අපි ශම් පාං්  තව තවත් වැඩි දියුණු රළ යුතුයි. පසු 

2053 2054 



පාර්ි ශම්න්තුව 

ිය  රාලශේ ලසරාව පුණා විදයාගාණ හදපු හැටි අපි දැේරා. අශන්! 
ඒත් ශම් දිංකත්රිේරවල ඒ පහසුරම් වැඩි දියුණු වුශඩල නැහැ. ශම් 
ප්රශද් වල ඒ පහසුරම් වැඩිදියුණු කිරීමයි අපි රළ යුත්ශත්. 

හැබැයිම ශම් දිංකත්රිේර දියුණු වුයාට පංකශංේ ඒ ක්රමශදද  
ඉදිරි ටත් තිස ා ගන්නවාද කි ලා බලන්න ඕනෑ. ංමහණ පේෂවල 
අ  ශම් පාං්  දියුණු ශවනවාට රැමැතිස ශවයිද දන්ශන් නැහැ. 

ශමොරදම එශහම වුශයොත් වි කවවිදයාලවල ියහි් ලා strike රණන 
රට්ටි ම ශපළපාළි  න රට්ටි ම ඒ වාශේ නිරම් රෑ ගහන රට්ටි  
වි කවවිදයාලශේ නැතිස ශවනවා. ඒරත් ප්ර කන ේ ශවනවා.  
     

 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අපි නම් එශහම හිටිශේ නැහැ. 
 

 ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිම ඔබතුමා භ  ශවන්න එපා. මම ජනතා 

විමුේතිස ශපණමුය ගැන ශනොශවයි කිදශද. මම කිදශද 
ශපණටුගාමීන් ගැනයි. ඔබතුමා ශතොප්පි  දමා ගත්තා. මම කිදශදම  
ශම් වාශේ ලසරාශද ඉන්න ංමහණ කුඩා රඩලඩා ම්වල අතශරොළු 
බවට ශම් අහිසංර දරුවන් පත් ශවන එර ගැනයි. ශමන්න ශම් 
අහිසංර දරුවන් ශම් අතශරොළුවි න් ශබ්ණාගන්න ක්රමශදද ේ 
ංැරසි  යුතුයි. නැත්නම් ශවන්ශන්ම උංංක ශපළ විභාගශ න් "A" 
තුනේ ගත්ත ළමයි එළිශේ සිටිද්දී ශම් වාශේ අතශරොළු ටිරේ 
වි කවවිදයාල ට  න එරයි. ශම් ශගෝ ලන්ව ංමහණ විට plant 
රණනවා. ගරු ඇමතිසතුමනිම ශම් පේෂවි න්ම plant රණනවා මම 
දැරලා තිසශබනවා. "නුවණඑළි ට ියහි් ලා ඉශගනශගන campus 
එර ඇතුළට එන්නම ඊට පංකශංේ පුළුවන් ශම් රච්  ටිර පටන් 
ගන්න" කි ලා. ශමන්න ශම් වාශේ ඒවාත් සිදු ශවනවා. ඒ නිංා 
ශම් ගැනත් අපි සිතා බැි   යුතුයි. ශම් ගැන සිතා බලා නිසි 
ක්රමශදද ේ ංරංක රශළේ නැත්නම්ම  නුවණඑළිශේ අශප් දුප්පත් 
අහිසංර දරුවන්ට වි කවවිදයාල ට  ාමට තිසශබන ඉඩ රඩ නැතිස 
ශවනවා. ඒත් එේරම ශමොනණාගල දිංකත්රිේරශේ සිටින දුප්පත් 
දරුවන්ටත් වි කවවිදයාල ට  ාමට තිසශබන ඉඩ රඩ නැතිස ශවනවා.  

ගරු අකිල විණාේ රාරි වංම් ඇමතිසතුමනිම ඒ නිංා  ඔබතුමා 

ශම් ගැන නිවැණදි අවශබෝධ  ලබා ශගන රටයුතු රණන්න කි ලා 
මම ඉ් ලා සිටිනවා. ගරු ිමම්  ණත්නා ර මන්ත්රීතුමනිම මම 
පැහැදිි වම ශම් ප්ර කනශේදී ඔබතුමා ංමඟ ශරළින් සිට ගන්නවා. 

[බාධා කිරීමේ] ශම් ප්ර කනශේදී මම ඔබතුමා ංමඟ ඉන්නවා. ඒ 
නිංා මම කි ා සිටිනවාම හරි ක්රමශදද  ශංො ා ශගන ගරු ිමම්  
ණත්නා ර මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර කන ට පිළිතුරු ශංවි  යුතුමයි 
කි ලා. ඒ පිළිතුණ අපි ශංො ා ගනිමු. ඒත් එේරම "ශහොඳම පාංලම 

ළඟම පාංල" කි න ඔබතුමාශේ ශම් ංසර් ප  හණහා  පාං්  
පද්ධතිස  ංම්පූර්යශ න්ම දියුණු රණන්න පුළුවන්.  ශම් තුළින් වතු 
පාංුවත් දියුණු රණලාම ශම් ප්ර කන  විංඳන්න අපට පුළුවන් 

ශවනවා.  ඒ තුළින් ශම් ප්ර කන  ංම්පූර්යශ න්ම විංඳාගත හැකියි 
කි ලා උපර් පන  රණන අතණම ඒ ංඳහා අපට වණම් තිසශබන 
බවත් කිව යුතුයි. ඒ ංඳහා අශප් ආශිර්වාද ත් ඔබතුමාට ලැශබන 

බව ප්රරා  රණමින් මා නවතිසනවා. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ංකතුතිසයි.  

මීළඟට පිළිතුරු රථාව කිරීමට ගරු අකිල විණාේ රාරි වංම් 

අමාතයතුමා. 

 ු නිහාල්  ලප්පේති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
 
නැඟී සිටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිහා්  ගලප්පත්තිස මන්ත්රීතුමා. 

 
 ු නිහාල්  ලප්පේති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම මම ශම් කි න්ශන් 197 ගයන්වල සිද්ධ 
ශවච්ච ශද ේ ගැනයි. මම O/L රණන රාලශේ දී ආනන්දම 
නාලන්දම ණාජකී  විදයාලවි න් ංාමානය ශපළ රණපු ළමයි උංංක 

ශපළ රණන්න ශමොනණාගල දිංකත්රිේර ට ිය ා.  ංමහණ අ  
පළමුවැනි වතාවට විභාග  රණලාම ශදවැනි වතාවට උංංක ශපළ 
විභාග  රණන්න ඒ දිංකත්රිේර ට ිය ා. ංමහණ අ  O/L pass 

ශවලා A/L රණන්න එහාට ිය ා. හැබැයිම එශහ ියහින් A/L රළාටම 
ඒ රාලශේ වි කවවිදයාල ට ගන්න ශරොට බැුවශද ඒ ළම ා O/L 
රණපු ඉංකශරෝල  ශමොරේද කි ලායි. ඒ නිංා ඒ අ ට  ම් 

ආරාණ ර ගැටුවවේ මතු වුයා. ගරු ිමම්  ණත්නා ර මන්ත්රීතුමා 
කි ාපු විධි ට දැන් ඒ ක්රම  ශවනංක රණලාම සුපිරි පාං් වල 
දරුවන්ට අවංකථාව ංලංා දීලා තිසශබනවා. ඒර මහා බණපතළ 
විධිශේ ගැටුවවේ. අන්න ඒර ගැනත් මා ඔබතුමාශේ අවධාන ට 

ශ ොමු රණවනවා.  

 
 

[අ.භා. 5.17] 

 
 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම එම චක්රශ් ඛ  දැන් මා ළඟ 

තිසශබනවා. මට ඕනෑ නම් එම චක්රශ් ඛශේ අදාළ ශරොටං 
කි වන්න පුළුවන්. ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම මම ගරු ිමම්  

ණත්නා ර මන්ත්රීතුමාට ංකතුතිසවන්ත ශවනවාම ශම් ප්ර කන  මතු 
කිරීම පිළිබඳව. ශමොරදම ශම් ංම්බන්ධශ න් මට රරුණු 
ශගනහැණ දේවන්න හැකි ාව ලැබුශඩල ඒ නිංායි.  

 ම්  ම් අවංකථාවලදීම -මාධය අංද්දීත්- අප ශම්වා ගැන 
කිදවත්ම පාර්ි ශම්න්තුශදදී කිදවාම එහි  ේතිසමත්භාව  වැඩියි. 
එම නිංාම ශමම ප්ර කන  නැඟීම ංම්බන්ධශ න් මම එතුමාට 
ංකතුතිසවන්ත ශවනවා. මා ගරු ිමම්  ණත්නා ර මන්ත්රීතුමාට 
කි න්න ඕනෑම ශම් ංම්බන්ධශ න් අපට දැනගන්න ලැබුයාම ඊට 

අදාළව තදින්ම ක්රි ා රණන්න රටයුතු රශළේ අපි; අශප් විභාග 
ශරොමංාරිංකවණ ාම අධයාපන අමාතයාස  .  ශම  ඉංකංණ ශවලාම 
"ශගොසිප්" එරේ විධි ටයි අපට දැනගන්න ලැබුශඩල. ඊට පසුව 

අප ඒ ගැන ශංො ා බලද්දීම ඒ ගැන හාණවුංකංන්න  න විට ඒ 
ංම්බන්ධශ න් පැමිණිි  ලැශබන්න පටන්ගත්තා. ඊට පසුව තමයි 
අප තදින්ම සිීදමට තීණය  රශළේ. ඒ අනුව විභාග 

ශරොමංාරිංකවණ ාට මමත් උපශදංක දුන්නාම එවැනි රටයුත්තේ 
ංඳහා ඉඩ ංලංා තිසශබන විදුහ් පතිසවරුන්ට කිසිම බුරුලේ 
ශදන්ශන් නැතිසවම වැඩ තහනම් කිරීශමන්ම අපි ඊට අදාළ නීතිස 

රටයුතු පටන් ගනිමු කි ා.  
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ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම ගරු ිමම්  ණත්නා ර 

මන්ත්රීතුමාශේ රථාශදදී ංඳහන් රළාම එ ට ශද් පාලනඥ න් 
ංම්බන්ධ වුයා කි ා. ඒ ගැන මා දන්ශන් නැහැ. ංමහණ විට 
ශපෞද්ගි රව රථා රළාද  න්න පිළිබඳව මම දන්ශන් නැහැ. 
හැබැයිම කිසිම ශරශනකුශගන් අබ ම්  ශර්ණුවරවත් බලපෑමේ 

වුශඩල නැහැ. එශහම වුයා නම්ම මට රථා රණන්න ඕනෑ. ංාිකහිර 
ආඩලඩුවේ කි න්ශන් ජාතිසර ආඩලඩුවේ වන නිංා 
එේශරශනේවත් රථා රශළේ නැහැ. රථා රළත් නැතත්ම අපි ශම් 

වන විට ඊට විරුද්ධව නිවැරැදිවම ංම්පූර්යශ න් රටයුතු රණ 
තිසශබනවා. අව ය ක්රි ා මාර්ග ශගන තිසශබනවා. අදාළ අ ශේ වැඩ 
තහනම් රණ තිසශබනවා.  

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම මා ඔබතුමන්ලාට ශම් 
පාර්ි ශම්න්තුශදදී තවත් රාණය ේ මතේ රණ ශදන්න ඕනෑ. 
2 16 විභාග අරටයුතුරම් පිළිබඳ -විභාග ප්ර කන ංම්බන්ධ- සිද්ධීන් 

-බණපතළ සිද්ධීන්ද ංහිතව- 65 රට ආංන්න ප්රමාය ේ වාර්තා 
වී තිසබුයා. ඇත්ත ව ශ න්ම ශමවණ වාර්තා ශවලා තිසශබන්ශන් 
සිද්ධීන් 52යි. ඒශරන්ම ශපශනනවා අශප් නව ණජ  ආවාට පසු 
තත්ත්ව . ඉංකංණ අපත් විපේෂශේ සිටිද්දී ශම් ගැන රථා රණ 

තිසශබනවාම "ප්ර කන පත්ර පිටශවනවා. එර එර ටියුෂන් පන්තිසවල 
ප්ර කන පත්ර ංාරච්ඡාවට භාජන  රණනවා." ආදි ව ශ න්. දැන් 
ඉතාම ශදගශ න් එම තත්ත්ව  අවම ශවලා තිසශබනවා. 2 16 

වර්ෂශේදී  සිද්ධීන් 65 රට ආංන්න ප්රමාය ේ වාර්තා වී 
තිසබුයත්ම එම ප්රමාය  දැන් 52ේ දේවා අඩු ශවලා තිසශබනවා. 
ඒවාත්ම අශප් විභාග ශදපාර්තශම්න්තුව ශහෝ ප්රධාන අ ශේ ප්ර කන 

ශනොශවයි. ලේෂ ගයනේ විභාගවලට ශපනී සිටිනවා. 
 ාලාධිපතිසවරුන් ද ඇතුළුව දංදහංක ගයනේ නිලධාරින් විභාග 
රටයුතුවලට ඉදිරිපත් ශවනවා. ඒ වාශේ වි ාල රාර්  ේ රණද්දී 

ඇතිස වන්ශන් ශබොශහොම ංණල ංහ පුසචි ගැටුව. 'පුසචි ගැටුව' 
කි න්ශන්ම එතණම් වි ාල රටයුත්තරදී ංාමානයශ න් ශම් වාශේ 
ශද්ව්  වළේවන්න බැරි තත්ත්ව ේ පවතිසන නිංායි. නමුත්ම 

ඒවාත් අවම රණන්න අපි රටයුතු රණනවා. ඒ වාශේමම විභාග 
ංම්බන්ධශ න් ඉදිරි රාලශේදීත් අව ය ශවනංක කිරීම් ද ඉතාම 
බණපතළ විධි ට රණන්න බලාශපොශණොත්තු ශවනවා.  

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම අශප් ගරු ිමම්  ණත්නා ර 

මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර කන ට අදාළ පිළිතුණ ඉදිරිපත් රණන්න මා 
රැමැතිසයි. "අ.ශපො.ං. (උංංක ශපළ  - 2 16 විභාග " ආණම්භ වීමත් 
ංමඟ නුවණඑළි   ාන්ත ශංේවි ර් විදයාලශේ අශප්ේෂර න් 

ව ශ න් ශවනත් දිංකත්රිේරවල පදිසචිරරුවන් විභාග ට ශපනී 
සිටින බවට ලැබුණු පැමිණිි  මත වහාම ිකි ර පරීේෂය ේ 
පවත්වා ශතොණතුරු වාර්තා රණන ශලං මධයම පළාත් අධයාපන 

අධයේෂවණ ාට ංහ නුවණඑළි  රලාප අධයාපන අධයේෂවණ ාට 
විභාග ශරොමංාරිංකවණ ා විසින් දැනුම් ශදනු ලැබුවා. ඒ අනුවම 
මධයම පළාත් අධයාපන අධයේෂවණ ා විසින් ිකි ර විමර් න ේ 

සිදු රණන ලද අතණම 2 16. 8.1  දාතමින් යුතු ිකි ර විමර් න 
අතුරු වාර්තාව ලබා ගත්තා. මධයම පළාත් ප්රධාන හා අධයාපන 
අමාතයාස ශේ ශ් රම් විසින් ශමම සිද්ධි ට වු වම වග කිව යුතු 
මප/නු/  ාන්ත ශංේවි ර් විදයාලශේ විදුහ් පතිස බී.වී. ශජබපාලන් 

මහතාශේ ණාජරාරි රටයුතු තහනම් රණනු ලැබ තිසශබනවා. ඒ 
වාශේමම උේත විමර් න අතුරු වාර්තාශවහි ංඳහන් පරිදිම 
නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශ න් බාහිණ ශවනත් දිංකත්රිේරවල පදිසචි 

සිසුන් චක්රශ් ඛ විධිවිධානවලට පටහැනිව මප/නු/  ාන්ත ශංේවි ර් 
විදුහශලන් අ.ශපො.ං. (උංංක ශපළ  හැදෑරීම පිණිං බඳවාශගන ඇතිස 
බව එම පරීේෂයශේදී තහවුරු රණශගන තිසශබනවා. ඒ වාශේමම 

උේත විමර් නශේ අතුරු වාර්තාවට අනුව අදාළ විදුහශ්  
විදුහ් පතිස බී.වී. ශජබපාලන් මහතාට එශණහිව විධිමත් වින  ක්රි ා 
මාර්ග ගැනීමටත්ම විෂමාචාණ සිදු කිරීමට ආධාණම අනුබල දීම 

ංම්බන්ධශ න් එම විදයාලශේ ගුරුවණ කු වන එන්.ීද. 
ංණවනපවනාදන් මහතාට එශණහිව වින  ක්රි ා මාර්ග ගැනීමටත් 

නිර්ශද්  රණ තිසශබනවා. ශමම සිද්ධි  මාධයවල ප්රචාණ  වීමත් 

ංමඟම මප/නු/  ාන්ත ශංේවි ර් විදයාල ට අමතණව එම 
දිංකත්රිේරශේ තවත් පාං්  කීප රම එවැනිම ශද්ව්  සිදුව ඇතිස 
බව වාර්තා වුයා. ඒ අනුව එම සි ුවම සිද්ධීන් පිළිබඳව පරීේෂය 
පවත්වන ශලංට 2 16. 8. 5වන දින මධයම පළාත් අධයාපන 

අධයේෂවණ ාට දැනුම් දී තිසශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනිම ශම් 
ංම්බන්ධශ න් දැනට වාර්තා වී තිසශබන ශතොණතුරු අනුව එශංේ 
ශවනත් දිංකත්රිේරවි න් ඉදිරිපත් රණ ඇතිස ශිෂය ංසඛයා මා 

ඔබතුමාට කි න්නම්. නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ ශරොටගල ශදමළ 
මහා විදයාල  ඉදිරිපත් රණ ඇතිසම ශවනත් දිංකත්රිේරවල ශිෂය 
ංසඛයාව 25යි. නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ මප/නු/ ශේම්බ්රිේ 

විදයාල ම 17යි.  ාන්ත ශංේවි ර් විදුහල 27යිම දි තිසලර මධය මහා 
විදයාල  11යිම ශදණිශේ මහ විදුහල 12යිම ශපොණමඩු් ල ජාතිසර 
පාංල 53යි.  

ඔබතුමන්ලාට ශත්ශණනවා ශම් තත්ත්ව . ශම්ර  අද ඊශේ ඇතිස 
වුණු තත්ත්ව ේ ශනොශවයි.  ද ර ගයනේ තිසංකශංේ ආපු එරේ. 
ශම්රට අපි ඉේමනට අව ය ක්රි ා මාර්ග ගත්තා. ඒ නිංා තමයි 
ශම්ර මතු වුශඩල.  ංාමානයශ න් ශම් වාශේ ශද්ව් වලදි 

රණන්ශන් ඔේශරෝම "ශෂේප්" රණන එරශන්. නමුත්ම අශප්  ඒ 
"ශෂේප්" නයා   නැතිස නිංා ශම් ඔේශරෝම පරීේෂය රණශගන 
 නවා.   

අනුණාධපුණ දිංකත්රිේරශේ ංහිණා මුංකි ම් මහ විදුහල 17යිම 
රහටගංකදිියි   මුංකි ම් මහ විදුහල 22යිම  අ් හීණා මුංකි ම් මහ 
විදුහල 22යිම පුත්තලම බර්නශඩත් ශදමළ මහ විදුහල 6යිම නංකරි ා 

මුංකි ම් විදුහල 6යි. 

ශම් ංම්බන්ධශ න් පවතිසන තත්ත්ව  පැහැදිි  රණ ඒ පිළිබඳ 
පුළු්  විමර් න ේ කිරීම සුදුසු  ැයි ශ ෝජනා රණ 2 16. 8.22 

දින අධයාපන ශ් රම් ශවත ශ ොමු රණ තිසශබනවාම විභාග 
ශරොමංාරිංක වණ ා විසින්. පුළු්  විමර් න කින් පසුව ශමම 
විදුහ් වි න් - 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම ඒ දරුවන්ට- [බාධා කිරීමේ] 

 
 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ දිංකත්රිේරවල ළමයින්ශේ රඩඉම් ලකුය ගයන  

රණන්ශන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව එන ංතිසශේ දින ර වි කවවිදයාල 

ප්රතිසපාදන ශරොමිෂන් ංභාශද ංභාපතිසතුමා ඇතුළු  නිලධාරින් 
එේරත්ම අශප් අමාතයාස ශේ ංහ විභාග ශදපාර්තශම්න්තුශද 
නිලධාරින් එේරත් උංංක අධයාපන අමාතයාස ශේ ංාරච්ඡාවේ 

පවත්වනවා. දැන් ශම්ර දිගටම ගන්නවා දම  ශරොතැන ඉඳලා 
ගන්නවා ද කි න එර අපට රථා රණ ගන්න ශවනවා.  මා ගරු 
ිමම්  ණත්නා ර මන්ත්රීතුමා එේරත් ශපෞද්ගි රව ශම් ගැන රථා 
රළා. වි කවවිදයාල ඇතුශළත් ඉන්නවා ශමශහම ිය  අ . එළි ට 

ියහි් ලාත් ඉන්නවා ශමශහම ිය  අ . ශමශහම ිය  
මන්ත්රීවරුනුත් ඉන්නවායි කි නවා. ඒ නිංා දැනට වි කවවිදයාල ට 
ශතෝණා ශගන තිසශබනවා නම් ඒරත් නවත්වා එතැන ඉඳලා 

ශමහාට ගන්න  වාශේ ශද රට අපි  නවා ද කි ලා ංාරච්ඡා 
රණනවා.  අපි ඔේශරෝම එේර ශම් ංම්බන්ධශ න් ඉදිරිශේදී 
ංාරච්ඡා රණලා තීණය ේ ගන්නවා. ඒ වාශේම 

ඔබතුමන්ලාශේත් අදහංක ශදන්න ශමොරේද රණන්න ඕනෑ කි න 
එර ංම්බන්ධශ න්. අග ඉඳලා ගන්නත් පුළුවන්; මැද ඉඳලා 
ගන්නත් පුළුවන්; ඒ වාශේම දැන් ශත්රිලා ඉන්න අ  අනුව 
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පාර්ි ශම්න්තුව 

ගන්නත් පු ළුවන්. [බාධා කිරීමේ]  අත්හරින්න නම් බැහැ. ශමොරදම 
ශම්ර නි මිත ක්රමශදද ට පටහැනි ශද ේ.  

පුළු්  විමර් න කින් පසුව ශමම විදයාලවි න් වසචනිර ශලං 
ඉදිරිපත් වී ඇතිස ශවනත් දිංකත්රිේරවල සිසුන් ශවන් ශවන් ව ශ න් 
හඳුනා ශගන ඔවුන්ශේ නිවැණදි දිංකත්රිේර  වි කවවිදයාල ප්රතිසපාදන 
ශරොමිෂන් ංභාව ශවත ශ ොමු කිරීමට අපි බලාශපොශණොත්තු 
ශවනවා. ඒර ගැන අපි එන ංතිසශේ ංාරච්ඡාවේ තිස නවා.   

වි කවවිදයාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීශම්දී අධයාපනිරව 
දුෂකරණ ව ශ න් හඳුනා ගත් පහත ංඳහන් දිංකත්රිේර 16 ංඳහා 
දුෂකරණ පදනම  ටශත් ලබා ශදන පසගුව - quota එර - වසචනිර 
ශලං පැහැණ ගැනීම ංඳහා දුෂකරණ දිංකත්රිේරවි න් ඉදිරිපත් වීමට 
ංැලසුම් ංහගත ශලං ංසවිධානගත වීමේ බව ිකි ර 
පරීේෂයවලදී අනාවණය  ශවලා තිසශබනවා. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම ඔබතුමාශේ රාල  අවංන්. 
 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
තව ශපොඩි ශවලාවේ ශදන්නම  ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.   

අධයාපනිර ව ශ න් දුෂකරණ ශලං හඳුනා ගන්නා ලද 
දිංකත්රිේර ශමශංේයි. නුවණඑළි  දිංකත්රිේර ම හම්බන්ශතොට 
දිංකත්රිේර ම  ාපන ම කිි ශනොච්චිම මන්නාණමම වවුනි ාවම මුලතිසදම 
මඩරලපුවම අම්පාණම ත්රිකුයාමල ම පුත්තලමම අනුණාධපුණ ම 
ශපොශළොන්නරුවම බදු් ලම ශමොයණාගලම ණත්නපුණ.  

දැනට වාර්තා වී ඇතිස පාං් වලට අමතණව උේත දිංකත්රිේරවල 
පාං් වල ශමවැනි සිදුවීම් සිදු ශදද  න්න පිළිබඳව පුළු්  
විමර් න ේ සිදු රණ වසචනිර ශලංට ශවනත් දිංකත්රිේරවි න් 
ශපනී සිටින සි ුවම සිසුන් අනාවණය  රණ ගැනීමටත් ඔවුන්ශේ 
නිවැණදි දිංකත්රිේර තහවුරු රණ ගැනීම ංඳහා වි කවවිදයාල 
ප්රතිසපාදන ශරොමිෂන් ංභාව ශවත දැනුම් දීමටත් අපි රටයුතු 
රණනවා. මා රි න් කිදවා වාශේ ඒ ංඳහා අපි ංාරච්ඡා රණනවා. 

2015 වර්ෂශේදී ශමවැනි තත්ත්ව න් ඇතිස වී ඇත්නම් ඒ 
පිළිබඳව ශංො ා බලා වි කවවිදයාල ප්රතිසපාදන ශරොමිෂන් ංභාවට 
වාර්තා කිරීමටත් වසචනිරව අ දුම් පත්ර ඉදිරිපත් රණ ඇත්නම් එම 
ඉ් ුවම්පත් අදාළ දිංකත්රිේරවලට ශ ොමු කිරීමටත් රටයුතු 
රණනවා. 

 අධයාපනිර ව ශ න් දුෂකරණ දිංකත්රිේරවල දරුවන් ංඳහා 
ලබා ශදන ංහන  වසචනිර ශලං පැහැණ ගැනීම වැළැේවීම ංඳහා 
අශපොං (උංංක ශපළ  පන්තිසවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීශම් 
චක්රශ් ඛශේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මර කිරීම ංම්බන්ධශ න් 
විදුහ් පතිසවරුන්ශේ අවධාන  දැඩි ශලං ශ ොමු කිරීමටත්ම එම 
චක්රශ් ඛ  උ් ලසඝන  රණන විදුහ් පතිසවරුන්ට විරුද්ධව වින  
ක්රි ා මාර්ග ගැනීමටත්ම වි කවවිදයාලවලට සිසුන් ඇතුළත් රණ 
ගැනීශම්දී පාං්  අශප්ේෂරයින්ශේ ශතොණතුරු තහවුරු රණ 
ගැනීශම් ක්රමශදද  වඩාත්  ේතිසමත් කිරීමට වි කවවිදයාල 
ප්රතිසපාදන ශරොමිෂන් ංභාව ශවත දැන්වීමටත් බලාශපොශණොත්තු 
ශවනවා.   

වි කවවිදයාල ප්රතිසපාදන ශරොමිෂන් ංභාව හා අධයාපන 
අමාතයාස   ංමඟ ංාරච්ඡා රණ ශමම තත්ත්ව  වළේවා ගැනීම 
ංඳහා  දීර්ඝ රාලීන වැඩ පිළිශවළේ ංැලසුම් කිරීමට ංාරච්ඡා 
ශරශණමින් පවතිසනවා. ශමම වසචනිර ක්රි ාවන්ට වගකිව යුතු 

පුද්ගල න් හඳුනාශගන ඔවුන්ට එශණහිව අපණාධ පරීේෂය 
ශදපාර්තශම්න්තුශද ංහා  මත අධිරණයම  ක්රි ාමාර්ග ගැනීම 
ංඳහා ශපොි ංකපතිසවණ ා ශවත ඉදිරිපත් කිරීමට රටයුතු රණනවා. 
විභාග  පැවැත්ශවන අවංකථාශදදී  ම් ක්රි ා මාර්ග ගැනීම මඟින් 
විභාග ට ශපනී සිටින අශප්ේෂරයින්ශේ මානසිර තත්ත්ව  
පිළිබඳව ංලරා බලා විභාග  අවංන් වූ වහාම ශම් පිළිබඳව 
පුළු් ව ක්රි ා මාර්ග ගැනීමට රටයුතු රණන බව ද රාරුණිරව 
දැනුම් ශදනවා. 

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම ඇත්ත ව ශ න්ම මා ශම් 
පිළිබඳව ප්රරා  ශනොරශළේත් ඒරයි. ශහට විභාග  අවංන් 
ශවනවා. අපි  ශම් ගැන ඕනෑවට වඩා මාධය මඟින් ප්රචාණ  රණන්න 
ියශ ොත් විභාග ට ශපනී සිටින අ ට එ  මානසිර ප්ර කන ේ 
ශවනවාම ශමොනවා වුයත් විභාග ේ ි  න නිංා. [බාධා කිරීමේ] 
විභාග  අවංන් වූයාට පසුව අපි ඒ ංම්බන්ධශ න් අව ය ක්රි ා 
මාර්ග ගන්නවා. ඒ ංම්බන්ධශ න් කිසිම ංැර ේ තබා ගන්න 
එපා. අපි ඒවා නිවැණදි රණනවා. ගරු ිමම්  ණත්නා ර 
මන්ත්රීතුමනිම බලා ශගන ිය ාම ශම් දිංකත්රිේරවි න් විභාග ට 
ශපනී සිීදමට ශගොංක තිසශබන්ශන් එම දිංකත්රිේරවල අ  ශනොශවයි 
කි න එර  ඔබතුමාටත් ශත්ශණනවා ඇතිස. පිට දිංකත්රිේරවල අ  
තමයි ියහින් තිසශබන්ශන්. ඒර ඉතාම රනගාටුදා ර තත්ත්ව ේ. 
ශමොරදම අපි රවණ රාල ර ශහෝ - 

 

 ු ෙයිල්වා නම් තිලකරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම චක්රශ් ඛශේ තිසශබන විධි ට - 

 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මට රාල  ශදනවා නම් ඒ ගැන කි න්නම්. 
 

 ු ෙයිල්වා නම් තිලකරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම අවුරුදු තුශන් රථාව තවම තිසශබනවාදම 
නැත්නම් ඒර ශවනංක රළාද? ඒ අ  O/L රශළේ ශමොන 

දිංකත්රිේරශ න්ද කි ා ගයන  රණනවාදම එශහම නැත්නම් ආපසු 
ඒ අ ට විභාග  පවත්වනවාදම නැද්ද කි න එර විතණයි දැන 
ගැනීමට අව ය රණන්ශන්.  

 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිම මම ඔබතුමාට ශම් චක්රශ් ඛ  ශදන්නද? 

මම ශම් ශ් ඛන ටිර ංභාගත රණන්නද? ිකලාංනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනිම මට රථා රණන්න රාල ශදලාවත් මදි නිංා මම ශම් 

ශ් ඛන සභා ත* රණනවා. ගරු මයි් වාගනම් තිසලරණාජා 
මන්ත්රීතුමනිම අපි ශම් district quota ක්රම  ලබා දීලා තිසශබන්ශන් 
ංමහණ දිංකත්රිේරවල අධයාපන මට්ටම අඩු මට්ටමර පවතිසන 

නිංායි. ඒ ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා. එ  තුලන  කිරීමටයිම එවැනි 
ක්රම ේ දීලා තිසශබන්ශන්. හැබැයිම අණ ගරු මන්ත්රීවණශ කු කිදවා 
වාශේම "ළඟම පාංල-ශහොඳම පාංල" වැඩංටහන  ටශත් ශම් 

ශබොශහෝ ශද්ව් වලට විංඳුම් තිසශබනවා. නුවණඑ ළි  දිංකත්රිේර  
නිශ ෝජන  රණන ගරු මන්ත්රීවණශ කු අදත් ප්රරා  රළාම "අඩු 
පාඩුරම් තිසශබනවා" කි ා. මම අධයාපන ඇමතිසවණ ා විධි ට පත් 

වුයාට පසුවම අශප් නව ආඩලඩුව බල ට පත් වුයාට පසුව 

2059 2060 

[ගරු අකිල විණාේ රාරි වංම්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශේ වතු ප්රශද් වලට විතණේ ගුරු පත්වීම් 

3ම   ේ ලබා දීලා තිසශබනවා. අපි අද උශද් මහණගම ගුරු විදයා 
පීඨශේදී ගුරුවරුන් හිඟ විෂ න්වලට අදාළව ගුරු පත්වීම් 1ම 38ේ 
ලබා දුන්නා. ඒ වාශේම විදයා පීඨවි න් පිට ශවන අ ට ශහට-
අනිද්දා ශවනශරොට ගුරු පත්වීම් 3ම5  ේ ලබා දීමට රටයුතු 

රණනවා. ඊට අමතණව විදයා පීඨවලට බඳවා ගන්නා ප්රමාය  
1ම5  කින් වැඩි රණ තිසශබනවා. අපි ඒ ආරාණ ට පි වශණන් 
පි වණ ඒ ඒ විෂ න්ට අනුව ශම් සි ුව ප්ර කනවලට විංඳුම් 

ශංො මින් තමයි පවතිසන්ශන්. අපිට ටිර රාල ේ ශදන්න; අපව 
වි කවාං රණන්න. අපි ශගන  න ශම් වැඩ පිළිශවළ අනුව ශමවැනි 
වූ ප්ර කන ශගොඩරට විංඳුම් ලබා ශදන්න අපට හැකි ශවයි කි ා මට 

ශලොකු වි කවාං ේ තිසශබනවා. හරි ටම ගත්ශතොත්ම අශප් ආඩලඩුව 
පත් ශවලා අවුරුද්දයි තවම ගත ශවලා තිසශබන්ශන්. තව අවුරුදු 
හතණරට අපට ජනතා වණම දීලා තිසශබනවා. ඒ නිංා අධයාපන 

ේශෂේත්රශේ පවතිසන ප්ර කන ණාශි රට විංඳුම් ලබා ශදමින් ශම් තුළ 
වි ාල ශවනංේ රණන්න පුළුවන් ශවයි කි ා අපි වි කවාං රණනවා. 

 
 ු ෙයිල්වා නම් තිලකරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම ඒ ආරාණ ට ගුරු පත්වීම් ලබා දුන්නාට 
ඔබතුමාට ශබොශහොම ංකතුතිසයි. නමුත් එශංේ පත්වීම් ලබා ගත් 2   

ශදශනකු තවම ඌව පළාශත් එම පත්වීම් භාණ ශගන නැහැ. ඔවුන් 
අශත් එම පත්වීම් ි පි  තිසශබනවා. නමුත්ම ඌව පළාතට පත්වීම් 
ලැබුණු අ ට පාං්  ලබා දීලා නැහැ. අනිවාර්ශ න්ම ඒ ගැන 

අමාතයාස   බලන්න. 

 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිම එ ට ශහේතුව ශමොරේද? 

 
 ු ෙයිල්වා නම් තිලකරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

මධයම ණජශ න් පත්වීම ශදනවා. එම පත්වීම් ි පි අණශගන 
පළාත් ංභා  ටශත් තිසශබන පාං් වලට ිය ාට එම 
අමාතයාස ශ න් ඒ අ ට අදාළ පාං්  ලබා ශදන්ශන් නැහැ. 
එතශරොට ඔවුන් teachersලා හැටි ට පත්වීම් ලැබුවත්ම 

ඉංකශරෝල ේ නැතුව එම ි පි  තබා ශගන ශගදණට ශවලා 
ඉන්නවා.  

  

 ු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அ. அரெிந்த் குைொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම මන්ත්රීවණශ කු හැටි ට මම ඒ ප්ර කන ට 
උත්තණ ශදන්නම්. බදු් ල දිංකත්රිේරශේ නම් ඒ අ ට 3  වැනි දා 

පාං්  ලබා ශදනවා. 

 
 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ශමොරේ හරි ගැටුවවේ තිසශබනවා නම් මිංේම ඒර ශවන්න 

බැරි ශද ේ. අපි ංමහණ - 

 
 ු බිෙල් රේනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම ඔබතුමා කි න විධි ට තව ශමොනවා ශහෝ 

අවුලේ තිසශබනවාද? 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිම අපි පළාත් පාං් වලට පත්වීම් දුන්නාටම 

ඔවුන් ංකථානගත කිරීශම් වගකීම තිසශබන්ශන් පළාත් ංභාවටයි. ඒ 
නිංා අපි පත්වීම් ලබා දුන්නාට පසුව ඔවුන් ංකථානගත කිරීම 

ංඳහා පුණප්පාඩු තිසශබන තැන් පිළිබඳව ශංො ා බලා - 

 

 ු නිහාල්  ලප්පේති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු ඇමතිසතුමනිම පළාත් පාං් වලට අදාළව අධයාපන 
අමාතයවණශ කු ඉන්නවා; අධයේෂවණශ කු ඉන්නවා. ඒ වාශේම 

අධයාපන ශ් රම්වණශ කු ඉන්නවා. ඒ ශගෝ ලන් දන්නවාම ඒ 
වංණ තුළ ඒ දිංකත්රිේරශේ තිසශබනම ඒ පළාශත් තිසශබන පුණප්පාඩු 
පිළිබඳව. දන්ශන් නැත්ශත් නැහැ. ගරු ඇමතිසතුමනිම ඔබතුමා 

පත්වීම් දුන්නාට පසුව ශංො ා බලන එර ශනොශවයිම ඒ ශගෝ ලන් 
රණන්ශන්. අනිවාර්ශ න්ම පුණප්පාඩු තිසශබන බව ඒ ශගෝ ලන්  
දන්නවා.  

 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිම මම ශම් ගැනත් ශනොකි ා බැහැ. ඇත්ත 

ව ශ න්ම පසු ිය  රාලශේ හරි ාරාණව පුණප්පාඩු ශංවීමේ සිද්ධ 
ශවලා නැහැ. ශම්  ණශට් 6 ම   ර ගුරු හිඟ ේ තිසශබනවා. 
6 ම   ර ගුරු අතිසරිේත ේ තිසශබනවා. එත ශරොට ඇත්ත 
ව ශ න්ම 2 ම   ර ගුරු හිඟ ේ තමයි තිසශබන්ශන්. ඒශරන් 
ශත්ශණන්ශන් ශමොරේද? ශම් පිළිබඳව හරි ටම දැන ශගන 
රටයුතු රළා නම් ශමශහම ශවන්ශන් නැහැ ශන්. ගුරු තුලන ේ 
රණලා නැහැ. ඒ වාශේම ශද් පාලනඥශ ෝ එරතු රණලා විවිධ 
මාරුවීම් දීලා එර එර විධි ට රටයුතු රණ තිසශබනවා. තිසශබන 
පුණප්පාඩු ප්රමාය  ශරොපමයද කි ා හරි ාරාණව ගයන  
රණශගන ඒ අ  එම රටයුතු සිදු රණ නැහැ. අපි උදාහණය ේ 
ගනිමු. පසු ිය  ආඩලඩුව රාලශේ මහණගම විදයා පීඨ ට 
වාණිජශදදී විෂ ට අදාළව 6   ශදශනකු අුවතිසන් අණශගන 
තිසබුයා. එතශරොට මුළු ලසරාශදම වාණිජශදදී විෂ ට පුණප්පාඩු 
5 යි තිසබුශඩල. ඊට අමතණව වාණිජ ශදදී උපාධි  ලබා 
වි කවවිදයාලවි න් පිට වුණු අ ත් වි ාල ප්රමාය ේ සිටි ා. ඒ 
අනුව අපට ශපනී  නවාම කිසිම ගැළපීමේ නැතිස ආරාණශ න් එම 
වැඩ රටයුතු සිදු රණ තිසශබන බව. ඔ  පළාත් ංභාත් එරයි; 
මධයම ආඩලඩුවත් එරයි.  

 
දැන් අපි ඔේශරෝම පරිගයර ගත රණලා තිසශබනවා. ශමච්චණ 

ර්  ගත ශවන්ශන්ම සි ුව විෂ න්වලට තිසශබන පුණප්පාඩු බලලාම 
ඒවා පුණවන්නට රටයුතු රණන නිංායි.  අද දුන්නු පත්වීම් 1ම 38 
පාං්  පාදර රණශගනයි දුන්ශන්. පාංශ්  පුණප්පාඩුවටයි ගත්ශත්. 
ඉංකංණ ජාතිසර මට්ටමට ගන්නවා; දිංකත්රිේ මට්ටමට ගන්නවා. 
අන්තිසමට ංමහරු  න්ශන්ත් නැහැ. පළාත් ංභාශවන් මාරුව හදා 
ගන්නවා. ංමහණ ශචෝදනා තිසශබනවාම ශද් පාලන ලැයිංකතුවලට 
පත්වීම් ශදනවා කි ලා. අද පත්වීම් 3ම   ේ දුන්නා. එහිම 
ද ම රවත් ශද් පාලන ේ නැහැ. විභාග ි දවා; සුදුසුරම් 
පරීේෂා රළා; පත්වීම් දුන්නා.  

ිකලාංනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිම ශම් ේශෂේත්රශේ හැදි  යුතු 
ශබොශහෝ අස  තිසශබනවා. හැබැයිම අපි පි වශණන් පි වණ ඒ 
රටයුතු රණනවා. උශද් ඉදලා රෑ 7ම 8 ශවනර්  අමාතයාස ශේ 
ඉඳිමින් නිලධාරින් ශගන්වා ගනිමින්ම පළාත් අධයේෂවරුන්ම 
පළාත් ශ් රම්වරුන් රැඳවමින් ශම් රාර්  හරි ටම අපි රණනවා. 
ඔබතුමන්ලාත් අපට ඒ ංහශ ෝග  ශදන්න. පළාත් ංභාවල ඉන්න 
ංමහණ අ ශේ ංහශ ෝගශේ ශපොඩ්ඩේ අඩු පාඩු තිසශබනවා.  
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පාර්ි ශම්න්තුව 

 ු ෙයිල්වා නම් තිලකරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

පළාත් ංභාව ඒර දුන්ශන් නැත්ශත්ම "පඩි ශදන්න බැහැ" 
කි ලා. ඒ වුයාට පඩි  රුපි ්  6ම   යි. ඒරත් මතර තිස ා 

ගන්න. වතුරණශේ පාං් වල ගුරුවරුන්ට පත්වීම් ලබා ශදන්ශන් 
රුපි ්  6ම   ර පඩි ට. ඒ පඩි  ශගවන්නවත් පළාත් ංභාවට 
මුද්  නැහැ කි ලා තමයි ඒ ශගෝ ලන් කි න්ශන්.  

 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිම ගුරු වයවංකථාව අනුවම වතුරණශේ 

පාං් වලට ගුරුවරුන් බඳවා ගන්න බැහැ. ශමොරදම වතුරණශේ 
අ  ඒ සුදුසුරම් මට්ටම ංපුණලා තිසබුශඩල නැහැ. ඒ නිංා තමයි අපි 

"ගුරු ංහා ර" කි න අ  බඳවා ගත්ශත්.   
 

 ු ෙයිල්වා නම් තිලකරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ඒර ංම්පූර්ය වැරැදියි. උංංක ශපළ ංමත් අ  තුන්දාහේ විතණ 

ඉන්නවා. ඒ ශගෝ ලන්ට call රණන්ශන් නැතුව- 
 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ. ඔබතුමා ශපොඩ්ඩේ ඉන්න. මම ංසඛයා ශ් ඛන අනුව 

ඔේශරෝම ශපන්වන්නම්. මම ඒ ගැන ශහොඳටම දන්නවා. [බාධා 

කිරීමේ] ඉන්න ශරෝ මම කි න්න. අද අපි ගුරුවරුන් ශලං බඳවා 
ගත්තාම 1ම 38ශදශනේ. අද ඒ අ ට  පත්වීම් දුන්නා. ශම් අතුරින් 
ශදමළ මාධය ගුරුවරුන් බඳවා ගත්ශත් 1 3යි. ඒරට ශහේතුව 

පුණප්පාඩු ගැංට් රළාම ඒරට ඉ් ුවම් රණලා නැතිස වීමයි. ගුරු 
වයවංකථාව අනුව ගුරුවණශ ේ බඳවා ගැනීශම්දී ිකි ර සුදුසුරම් 
ටිරේ තිසශබන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම විභාගශ න් pass ශවන්න ඕනෑ. 
විභාග ේ පැවැත්වූවාමම ඒ විභාගශ න්  pass ශවන්ශන් නැහැ. ඊට 

පංකශංේ තමයිම ශදවැනි පි වණ විධි ට  අධයාපන සුදුසුරම් මට්ටම 
අඩු අ  "ගුරු ංහා ර" විධි ට අණශගන පුහුණුවේ ශදන්ශන්. 
එතශරොට රුපි ්  6ම    තමයි ශදන්ශන්.  

අපි දැන් රැිමනට් පත්රිරාවකුත් ඉදිරිපත් රණලා තිසශබනවාම 
වතුරණශේ ගුරු ංහා ර ාට පමයේ අදාළ ශවන විධි ට. ශම්ර 
පටලවා ගන්න එපා. ගරු ිමම්  ණත්නා ර මන්ත්රීතුමාත් ංඳහන් 

රණලා තිසබුයාම "අපි ඒ ශගෝ ලන්ශේ ජීවන වි දම් දීමනාව 
ගළපමු" කි ලා. එතශරොට ඒ ශගෝ ලන්ට තව ගයනේ වැඩි 
ශවනවා. අඩුම තණමින් රුපි ්  1 ම   ේවත් ශදමු කි ලා අපි 

ශ ෝජනා රණලා තිසශබනවා. වතුරණශේ ගුරු ංහා ර වුයත්ම ඔහුට 
රුපි ්  6ම   කින් අද ජීවත් ශවන්න පුළුවන් මට්ටමේ නැහැ. ඒ 
නිංා ඒ ශගෝ ලන්ට පමයේ සීමාශවන පරිදි අපි එ  රැිමනට් 
මඩලඩලශේ අනුමැතිස ට දාලා තිසශබනවා. ංමහණ අ  අහනවාම 

"ගුරු ංහා ර න්ටත් ශදනවාද?" කි ලා.  

අපි ශම්ශරන් පංකශංේ ගුරු ංහා ර න් එේශරශනේවත් 
බඳවා ගත්ශත් නැහැ. විධිමත් උපාධි ේ ශහෝ ඩිප්ශලෝමාවේ ශහෝ 

නැත්නම් විභාග ට ශපනී ඉඳලා ඒ දේවන සුදුසුරම් මත විතණයි 
අණශගන තිසශබන්ශන්. ංමහණ විදුහ් පතිසවරු එර එර විධි ට                    
ගුරු ංහා ර න් ඉංකශරෝලවලට අණශගන තිසශබනවා. 

ශද් පාලනශ න් ගුරු ංහා ර න් අණශගන ඉන්නවා. අපට ශම් 
ශගෝ ලන්ට පත්වීම් ශදන්න බැහැ. ශම් ශගෝ ලන් ඔේශරෝටම 
පුළුවන් විභාග ේ පැවැත්වූවාම ඒරට ි  න්න. ඒ විභාග ට 

ි  ලා ඒශරන් pass ශවනවා නම් ශදන්න පුළුවන්. "දිවයින" 
පත්තණශේ වැරැදි ට ශම් ගැන  වාර්තා රණලා තිසබුයා. මම ඒර 
දැේරා. ඒර කිසි විශටරත් අපි කි පු එරේ ශනොශවයි. ඒර නිංා 

ගුරු ංහා ර න්ටත් අපි ඒ දීමනාව දීලා තිසශබන්ශන්ම "වතුරණශේ 

අ ට පමයයි" කි න එරත් මතේ රණන්න ඕනෑ.  
 

 ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු ඇමතිසතුමනිම වි කවවිදයාල ට ඇතුළත් වීශම්දී රාල  

හැටි ට බලන්ශන් අවුරුදු තුනදම හතණද? ශමොන දිංකත්රිේරශ න්ද 

කි ලා නිර්ය  රණනශරොට අවුරුදු තුනදම හතණද බලන්ශන්? 
 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ කිදශද? 
 

 ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපි හිතමුම නුවණඑළි  දිංකත්රිේරශ න් ළමශ ේ 

වි කවවිදයාල ට ඇතුළත් ශවනවා කි ලා. එතශරොට නුවණඑළි  
දිංකත්රිේරශේ අවුරුදු කී ේ අධයාපන  රළා කි ලාද බලන්ශන්? 

 
 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒර දැනට අවුරුදු තුනේ කි ලා තිසශබන්ශන්. 
 

 ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම අහන්ශන්ම ශම්ර අපට තවත් දිේ රණ ගන්න ක්රම ේ 

නැද්ද කි ලායි. පහේම හ ේ වාශේ ගත්ශතොත්- 

 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිම ශම් අුවත් ප්රවයතාවන් එේර බලලාම ඒ 

චක්රශ් ඛ ශවනංක රණමු.  
 

 ු (ෙහාචාර්ය) තශු ොරසිාහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
උදාහණය ේ විධි ට අවුරුදු පහේ විතණ ගත්ශතොත් ඔ  

ප්ර කන  ංම්පූර්යශ න්ම විං ශඳනවා.  
 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ගැන අපට බලන්න පුළුවන්.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ංකතුතිසයි. 
 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිගම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 5.38   2016 සැප්තැම්බර් 

ෙස 06 වන අඟහුවාදා අ. භා. 1.00 වන ගතක් කල් ගිගේය. 
அதன்படி பி.ப. 5.38க்கு பொரொளுைன்றம், 2016 தசப்தரம்பர் 06, 

தசவ்ெொய்க்கிழமை பி.ப. 1.00 ைைிெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 5.38 p.m. until 1.00 p.m on 
Tuesday, 06th September, 2016. 
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සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශද අවංාන මුද්රය  ංඳහා ංකවකී  නිවැණදි රළ යුතු තැන් දේවනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතේ ශගන නිවැණදි රළ යුතු 

ආරාණ  එහි පැහැදිි ව ලකුණු ශරොටම පිටපත ලැබී ශදංතිස ේ ශනොඉේමවා හැන්සාඩ් ංසංකරාණර ශවත ලැශබන ශංේ එවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் னெண்டும். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks 

of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

ගකොනඹ 5  ගපොල්ගහාන්ග ොඩ  කිුනපන පාර  අාක 163 දරන සථ්ානගයහි ිළහිටි 
රජගේ ප්රවිේති ගදපාර්තගම්න්තුග  ිළහිටි රජගේ ප්රකාශ්න කාර්යාාශ්ගයන්  

මිල දී  ත හැක. 
 

ගෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවබ් අඩවිගයන්  

බා ත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்னஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 

 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලසරා ණජශේ මුද්රය ශදපාර්තශම්න්තුශද මුද්රය  රණන ලදී. 


