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පූ. භා. 10.30 පාර්ලිවම්න්ුරව රැසන විය.
කථානායකුරො [ගුණ කුණ ජයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாராளுமன்றம் மு. ப. 10.30 மைிக்குக் கூடியது.
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம
வகித்தார்கள்.

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

නිවේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
2017 ජුනි 22 දින නියමිතව තිබූ කල් තැබීවම්
වයෝජනාව

2017 யூன் 22ஆம் தததிக்கு
குறித்ததாதுக்கப்பட்டிருந்த ஒத்திகவப்புப் பிதரரகை
ADJOURNMENT MOTION SCHEDULED FOR 22ND JUNE, 2017

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
2017 ජුනි මස 22 දිනට, එනේ ඊශේ දිනට නියමිතව තිබූ කල්
තැබීශේ ශයෝජනාව විවාද්යට ැනීමට ශනොහැකි වීම පිළිබඳව රු
දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා ුතු ම මන්ත්රීවරු කඩාඩායමක්
විසින් මා ශවත කරුණු වාර්තා කරන හදී. එම කල් තැබීශේ
ශයෝජනාව නැවත ැනීමට ුති හැකියාව මම ශසොයා බැලුශවමි.
ඒ පිළිබඳව සියලු පාර් ්වයන්ශ න් විමසා බැලීශමන් අනතුරුව
එකී කල් තැබීශේ ශයෝජනාව සඳහා අද් දින පැය ශද්කක කාහයක්
හබාදීමට මා තීරණය කළ බව ද්න්වනු කැමැේශතමි. ඒ අනුව අද්
දින දිවා විශේකශයන් ශතොරව පාර්ලිශේන්තුශේ කටයුතු
පවේවාශ න යෑමටේ, ශ ෝක ශයෝජනා සියල්හ අවසන් වූ වහාම
පැය ශද්කක කාහ සීමාවක් අද්ාළ කල් තැබීශේ ශයෝජනාවට
හබාදීමටේ සුදුසු වන බව මම ශමම රු සභාවට ද්න්වනු
කැමැේශතමි.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා (උසසන අධායාපන හා
ෙහාොර්ග
අොතයුරො
සහ
පාර්ලිවම්න්ුරවේ
සභානායකුරො)
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல
தநடுஞ்சாகலகள்
அகமச்சரும்
முதல்வரும்)

- உயர்கல்வி மற்றும்
பாராளுமன்றச்
சகப

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education
and Highways and Leader of the House of Parliament)
රු කථානායකතුමනි, ුේත ව ශයන්ම ඔබතුමා ද්න්නවා,
ඊශේ කල් තැබීශේ ශයෝජනාව සඳහා අපි කැමැේත දුන් බව. ඊශේ
දිනට නියමිතව තිබූ ප්රධාන කටයුතු පිළිබඳ විවාද්ය අවසන් ුණණාට
පසුව දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාශේ නම මූහාසනශේ ිරටපු රු
මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළා. නත්ේ දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා
සභාශේ සිටිශේ නැහැ. ඒකයි ුණශඩා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. අද් අපි ඒ විවාද්ය

නිත්, රු සභානායකතුමනි.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඊශේ අපි සිය කැමැේශතන් එම කල් තැබීශේ ශයෝජනාව
ඊශේම විවාද්යට ැනීමට එකන ුණණා. එම ශයෝජනාවට අවසර
හැබීමට මන්ත්රීවරු 20ශද්ශනක් නැටිටින්න ෑනෑ. නත්ේ, 20ක්
නැටිටින්න කලින් මම නැටිටහා කිේවා, "අපි විවාද්ය ශද්න්නේ"
කියහා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒක මම අ ය කරනවා, රු සභානායකතුමනි.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
නත්ේ එතැනදී ුණශඩා, එතුමා නියමිත ශවහාවට ිරටිශේ නැති
එකයි. රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමාශේ නම මූහාසනාඪ
රු මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළාම එතුමා සභාශේ ිරටිශේ නැහැ. ඊට
පස්ශසත ුවිල්හා ශේ සභාව ුතුශළත අපට ශහොඳටම බණින්න
පටන් ේතා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. ද්ැන් අපි ඒක සාමද්ානව විසඳා ේතා ශන්. [බාධා
කිරීේ]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒ ශවහාශේ එතුමා සභාශේ සිටිශේ නැහැ. ඊට පස්ශසත
ුවිල්හා තමන්ශේ වැරැේද් වහ න්න අපට ශහොඳටම බැන්නා.
[බාධා කිරීේ]

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි, ශහොඳයි. ද්ැන් ඒ ැන වාද්යක් ුති කර න්න ෑනෑ
නැහැ. ද්ැන් ඒ ප්ර ්නය විසඳහා දුන්නා ශන්. වාි  ශවන්න. [බාධා
කිරීේ] ශහොඳයි, ද්ැන් ඒක පිළි ේතා. [බාධා කිරීේ]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා වි ්වවිද්යාහ ශිෂයයන්
එක්කයි, GMOA එක එක්කයි සාකච්ඡාවකට ගිිරල්හා ිරටිශේ.
[බාධා කිරීේ]

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. ශහොඳයි. අපි ද්ැන් ශේ වාද්ය අවසන් කරත්. [බාධා
කිරීේ] රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, අපි අද් ඒක විසඳුවා
ශන්.

1935

1936

පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔබතුමා දීහා තිශබන තීරණය මම අ ය කරනවා. අපට ඊශේ
දිනශේ කල්තැබීශේ විවාද්ය පටන් න්න තිබුශඩා පස් වරු
4.30ටයි. ආඩාඩුශේ කථිකයන් කල් තැබීශේ විවාද්ය නැති
කරන්න, කලින් විවාද්යට කථා ශනොකර පැනහා ගියා. ඒ නිසායි [බාධා කිරීේ]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒ අසතය. [බාධා කිරීේ]

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Order, please! Please allow me to speak. ශේ ප්ර ්නය ැන
අද් කථා කරහා විසඳා ේතා. ද්ැන් අපි සභාශේ කටයුතු කරශ න
යත්. රු සභානායකතුමා සිය කැමැේශතන්ම අවස්ථාව හබා
දුන්නා. මම ඒක අ ය කරනවා. ඒ ැන සාකච්ඡා කරහා, අද්
සභාශේ වැඩ කටයුතු පටන් න්න හද්නශකොට ඒකට ශ ෝරි
ද්ාන්ශන් නැතිව -

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ුර
ප්රතිසංසනකරණ අොතය හා ආණ්ු  පක්ෂවේ ප්රධාාන
සංවිධාායකුරො)
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - காைி மற்றும்
பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின்
முதற்தகாலாசானும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. ආඩාඩු පක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා-

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ෑනෑ. ඊශේ
විවාද්ශේදී අශේ සියලුම කථිකයන් කථා කළා. කල් තැබීශේ
ශයෝජනාව සේබන්ධශයන් කථා කරන්න නියමිතව ිරටපු සියලුම
කථිකයනුේ සභා
ර්භශේ ිරටියා. කල්තැබීශේ ශයෝජනාව
ඉදිරිපේ කරන මන්ත්රීවරයා සභාශේ ශනොසිටි නිසා තමයි ශේ
තේේවය ුති ුණශඩා.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ද්ැන් අවසන් කරන්න. ශමතැන වාද්යක් කර
නැහැ, රු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමනි.

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා කරපු ශචෝද්නාව
බරපතළයි. ශමොකද්, පාර්ලිශේන්තුශේ කටයුතු අවසන් වනශතක්
ිරටපු මන්ත්රීවරු හැටියට අපි ද්ැක්කා, කථා කිරීමට නියමිතව ිරටපු
මන්ත්රීවරු කථා කළ බව. නත්ේ රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන
මන්ත්රීතුමා ිරටිශේ නැහැ. එතුමා පාර්ලිශේන්තුව අවභාවිත
කරනවා. එතුමාට පාර්ලිශේන්තුව අවභාවිත කරන්න ඉඩ ශද්න්න
බැහැ. ශමොකද්, ජනතාවට ව කියන්න ෑනෑ. [බාධා කිරීමක්]

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මම රු සභානායකතුමාශ න් සහ විපක්ෂශේ අද්හස් විමසායි
දිවා ආහාර විශේකය නැතිව සභාශේ කටයුතු ශ නයත් කියහා
ශයෝජනා කශළත. නත්ේ දිවා ආහාර විශේකය නැතිවේ අපහසු
ශවනවා. ශමොකද්, පැමිශණන අත්ේතන්ට දිවා ශභෝජනය හැබිය
යුතු නිසා, දිවා ශභෝජනය සඳහා සභාශේ කටයුතු නැවැේවිය යුතුය
කියන අද්හශසතයි මම ඉන්ශන්.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එක ශ ෝක ප්රකා ශයෝජනාවක් ශවනුශවන් පැයක කාහයක්
ශවන් කශළොේ ුති. අද් දිනට නියමිත ශ ෝක ප්රකා ශයෝජනා
හතරක් තිශබනවා. එතශකොට පැය 4යි අව ය ශවන්ශන්. Then,
we will have enough time.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මම කියා සිටින්ශන්, දිවා ශභෝජනය සඳහා,- [බාධා කිරීමක්]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

For time management, we can allocate one hour for
each Vote of Condolence.
ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Yes, but let us have the one-hour lunch interval.

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
සේපූර්ණශයන්ම අසතය කියන්ශන්.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
සියලු ශද්නාශේ සහශයෝ ශයන් කල් තැබීශේ ශයෝජනාව අද්
දින න්නවා. ද්ැන් අපි ඒ කාරණය අවසන් කරත්.

න්න ෑනෑ

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

Sir, we can have one hour for each Vote of
Condolence. So, by 2 o’clock, those will be over.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Yes. We can have a one-hour lunch interval.
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II
ආර්ථික සංවර්ධාන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව : සාොජිකයන් ආවද්ශ් කිරීෙ
தபாருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துகறசார்
தமற்பார்கவக் குழு: உறுப்பினர்கள் பதிலீடு

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON ECONOMIC
DEVELOPMENT: SUBSTITUTION OF MEMBERS

ශයෝජනාශවිර 8(අ) (viii) ශේද්ය ප්රකාරව ශේරීේ කාරක සභාව
විසින් ප්රතිසන්ධානය හා තතුර හා නැශනනිරර නැවත ශ ොඩ
නැඟීම
පිළිබඳ
ආංශික
අධීක්ෂණ
කාරක
සභාශේ
සාමාජිකේවශයන් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු තිහක් මාරපන
මහතා ඉවේ ශකොට, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු ඉේරාන් මහඪෆ්
මහතා එම කාරක සභාශේ ශසතවය පිණිස පේකරන හද් බව
ද්න්වනු කැමැේශතමි.

V

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
2015 ශද්සැේබර් 19වැනි දින පාර්ලිශේන්තුව විසින් සේමත
කරන හද් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සේබන්ධශයන් වූ
ශයෝජනාශවිර 8(අ) (viii) සහ (8ආ) ශේද් ප්රකාරව ශේරීේ කාරක
සභාව විසින් ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාශේ සාමාජිකේවශයන් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී
රු තිහක්
මාරපන මහතා සහ රු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද් සිල්වා මහතා ඉවේ
ශකොට, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු අශ ෝක් අශේසිංහ මහතා සහ
රු මයන්ත දිසානායක මහතා එම කාරක සභාශේ ශසතවය පිණිස
පේකරන හද් බව ද්න්වනු කැමැේශතමි.

III
නනතික ක යුුර (දූෂණ විවරෝධී) සහ ොධාය පිළිබඳ
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාොජිකවයකු
ආවද්ශ් කිරීෙ
சட்ட விவகாரம் (ஊைலுக்தகதிரான) மற்றும்
ஊடகத்துகற பற்றிய துகறசார் தமற்பார்கவக் குழு:
உறுப்பினர் பதிலீடு
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS
(ANTI-CORRUPTION) AND MEDIA: SUBSTITUTION OF
MEMBER

පාර්ලිවම්න්ුර ක යුුර පිළිබඳ කාරක සභා රැසනවීවම්
තීරණය
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின்
தீர்மானம்

DECISION OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු මන්ත්රීවරුනි, ඊශේ දින පැවැති පාර්ලිශේන්තු කටයුතු
පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීශේදී, අද් දින සිට වාචික පිළිතුරු
අශේක්ෂා කරන ප්ර න
් සඳහා ශවන්කර ුති තපරිම කාහ සීමාව
පැයක් ද්ක්වා පමණක් සීමා කිරීමට කටයුතු කරනු හැබීමට කාරක
සභාව විසින් තීරණය කරන හද් බව ද්න්වනු කැමැේශතමි.

එකී කාහසීමාව අවසානශේදී වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන,
නයාය පරශේ ුති ඉතිරි ප්ර න
් වහට පිළිතුරු හැබී තිශේ නේ ඒවා
සභා ත කිරීමටේ, පිළිතුරු හබා දීමට කල් ඉල්හා තිශබන ප්ර ්න
ශවනේ දිනකට ශයොත් කිරීමටේ කටයුතු කරන බැවින්, ඒ සඳහා
ප්ර න
්
අසන
රු මන්ත්රීවරුන්ශේ සහ පිළිතුරු හබාශද්න
අමාතයවරුන්ශේ සහශයෝ ය මා අශේක්ෂා කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
2015 ශද්සැේබර් 19වැනි දින පාර්ලිශේන්තුව විසින් සේමත
කරන හද් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සේබන්ධශයන් වූ
ශයෝජනාශවිර 8(අ) (viii) ශේද්ය ප්රකාරව ශේරීේ කාරක සභාව
විසින් නනතික කටයුතු (දූෂණ විශරෝධී) සහ මාධය පිළිබඳ
ආංශික
අධීක්ෂණ
කාරක
සභාශේ සාමාජිකේවශයන්
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු තිහක් මාරපන මහතා ඉවේ ශකොට,
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු (නවද්ය) කවින්ද් ශහතෂාන් ජයවර්ධන
මහතා එම කාරක සභාශේ ශසතවය පිණිස පේකරන හද් බව ද්න්වනු
කැමැේශතමි.

IV
ප්රතිසන්ධාානය හා උුරර හා නැවෙනහිර නැවත
වගොඩ නැඟීෙ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව: සාොජිකවයකු ආවද්ශ් කිරීෙ

நல்லிைக்கம் மற்றும் வடக்ககயும் கிைக்ககயும் மீளக்
கட்டிதயழுப்புதல் பற்றிய துகறசார் தமற்பார்கவக்
குழு: உறுப்பினர் பதிலீடு
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON RECONCILIATION
AND NORTH AND EAST RECONSTRUCTION: SUBSTITUTION
OF MEMBER

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
2015 ශද්සැේබර් 19වැනි දින පාර්ලිශේන්තුව විසින් සේමත
කරන හද් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සේබන්ධශයන් වූ

ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීෙ

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපේති
හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා 201 වර්ෂය
සඳහා වයාපිති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ ශද්පාර්තශේන්තුශේ
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපේ කරමි.

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාව ශවත ශයොත් කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, ස්වශේ
කටයුතු අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම 201 වර්ෂය සඳහා ශපොශළොන්නරුව දිස්ත්රික්
ශල්කේ කාර්යාහශේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුේ
වාර්තාව ඉදිරිපේ කරමි.

1939

1940

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු යන්ත කරුණාතිහක මහතා]

එම වාර්තාව අභයන්තර පරිපාහන හා රාජය කළමනාකරණය
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොත් කළ යුතුයැයි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, අභයන්තර කටයුතු, වය සංවර්ධන
හා සංස්කිතික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 2016 වර්ෂය
සඳහා පුේ හයන් ලියාපදිංචි කිරීශේ ශද්පාර්තශේන්තුශේ කාර්ය
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපේ කරමි.

එම වාර්තාව අභයන්තර පරිපාහන හා රාජය කළමනාකරණය
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොත් කළ යුතුයැයි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි,
රු විදුලිබහ හා පුනර්ජනනීය
බහ ක්ති අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 201 වර්ෂය සඳහා ්රී
හංකා පරමාණුක බහ ක්ති නියාමන සභාශේ වාර්ෂික වාර්තාව
ඉදිරිපේ කරමි.

එම වාර්තාව බහ ක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
ශවත ශයොත් කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, රාජය වයවසාය සංවර්ධන අමාතයතුමා
ශවනුශවන් 2014 වර්ෂය සඳහා රාජය තකස් හා ආශයෝජන
බැංකුශේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපේ කරමි.

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාව ශවත ශයොත් කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනා කරමි.

එම වාර්තාව අධයාපනය හා මානව සේපේ සංවර්ධනය පිළිබඳ
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොත් කළ යුතු යැයි මම
ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රජවේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ
වාර්තාව

அரசாங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழுவின்
அறிக்கக
REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා (මුදල් හා ජනොධාය
නිවයෝජය අොතයුරො)

(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி மற்றும் தவகுசன
ஊடக பிரதி அகமச்சர்)

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Finance and Mass Media)
රු කථානායකතුමනි, අටවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ පළත්වැනි
සභාවාරය සඳහා රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශද්වන
වාර්තාව (201 .0 .04 සිට 201 .10.28 ද්ක්වා) මම ඉදිරිපේ කරමි.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තාව ත්ද්රණය කළ යුතුය"යි
මම ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය ක යුුරයි  නිවයෝග කරන ලදී.
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු හසන්ත අහගියවන්න මැතිතුමනි, ඔබතුමා
සේබන්ධශයන් යේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අව යද්?

ඒ

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ චන්දිෙ වීරක්වකොඩි ෙහතා (නිපුණතා සංවර්ධාන හා
වෘත්තීය පුහුණු අොතයුරො)
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி - திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும்
ததாைிற்பயிற்சி அகமச்சர்)

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Skills
Development and Vocational Training)
රු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ධීවර හා
නාවික ඉංජිශන්රු ආයතනශේ (සා ර වි ්වවිද්යාහශේ) වාර්ෂික
වාර්තාව මම ඉදිරිපේ කරමි.

ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඔේ රු කථානායකතුමනි, කරුණාකරහා මට විනාි 
හබා ශද්න්න.

ක්

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අද් අපට ශේහාව සේබන්ධශයන් ප්ර න
් යක් තිශබනවා.
ඔබතුමා විනාි  තුනක වාශේ සු ම කාහයක් න්න.
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ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
රු කථානායකතුමනි, අද් අප ශේ අට වන පාර්ලිශේන්තුවට
ඉදිරිපේ කශළත රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශද්වන
වාර්තාවයි. ශේ වාර්තාශේ ආයතන 3 ක් පිළිබඳව කරුණු ුතුළේ
ශවහා තිශබනවා. ශමිර ශපොදු නිර්ශේ ක් සහ නි මන 10ක් ද්
ුතුළේ වනවා. එම ආයතන 3
සඳහා අමාතයාං ,
ශද්පාර්තශේන්තු, දිස්ත්රික් ශල්කේ කාර්යාහ, පළාේ සභා, පළාේ
පාහන ආයතන හා විශ තෂිත වූ ආයතන සියල්හක්ම ුතුළේ
ශවහා තිශබනවා.

රු කථානායකතුමනි, විශ තෂශයන් සඳහන් කරන්න ෑනෑ,
අප ශේ ද්ක්වා ආයතන 110ක් විමර් නයට හක් කර තිශබන බව.
අපි ශමම කාරක සභාශේ පළත්වන වාර්තාව 201 ශනොවැේබර්
2 වන ද්ා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපේ කළා. ඒ වාශේම අශේ
රශේ ප්රධාන ආයතනවහ පරි ණක පේධති පාවිච්චි කරහා රාජය
ආද්ායම වැි  කර ැනීශේ අරත්ණින් රු ඉරාන් වික්රමරේන රාජය
අමාතයතුමාශේ සභාපතිේවශයන් යුේ අනුකාරක සභාශේ
වාර්තාවකුේ ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපේ කළා. එශහම
බැලුවාම, අද් අපි ශේ ඉදිරිපේ කරන්ශන් තුන්වන වාර්තාවයි.

රු කථානායකතුමනි, අප පාර්ලිශේන්තුශේදී සේමත කරන
අය වැශයන් හබා ශද්න ත්ද්ල් නිසියාකාරව ශයද්ශවනවාද් කියා
පරීක්ෂා කිරීශේ කාර්ය භාරය තමයි අශේ කාරක සභා ශද්ශකන්ම
ඉටු කරනු හබන්ශන්. ශේ කාර්ය නිසි පරිදි සිේධ වන්න නේ, අප
ඉදිරිපේ කරපු ශේ වාර්තා ැන පාර්ලිශේන්තුශේ සාකච්ඡා කරහා
ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ අවධානය ශයොත්
කරන්න ෑනෑ. එශහම ශනොුණශණොේ, අශේ කාරක සභාව දින
1 0ක, 200ක කාහයක් මිඩංගු කරහා ඉදිරිපේ කරන ශේ වාර්තා
වාර්තාවහටම පමණක් සීමා ශවනවා.
රු
කථානායකතුමනි,
විශ ෂ
ත ශයන්ම
ඔබතුමාේ,
පාර්ලිශේන්තුශේ මහ ශල්කේතුමා ුතු ම කාර්ය මඩාඩහයේ ශේ
කටයුතුවහදී ද්ක්වන විශ තෂ සහශයෝ ය පිළිබඳව අශේ ස්තුතිය
කාරක සභාව ශවනුශවන් පළ කරනවා. ශමම කාරක සභාශේ
අරත්ණ යථාර්ථයක් වීමට නේ විශ ෂ
ත ශයන්ම පක්ෂ නායක
රැස්වීශේදීේ, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදීේ ශේ වාර්තා පිළිබඳ කරුණු
ඉදිරිපේ කිරීමට අවස්ථාවක් හබා ශද්න්න ෑනෑ. ඒ වාශේම, ශේ
කටයුතු තවතවේ ක්තිමේ කරන්න අපි විශ ෂ
ත ශයන්ම අවධානය
ශයොත් කර තිශබනවා.
ප්රථම වතාවට ආයතන 847ක් ුතුළේ කරහා පරි ණක
වැඩසටහන් සකස් කර තිශබනවා. ශමම වර්ෂය අවසන් වීමට
ශපර එම වාර්තාව පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපේ කරනවා. අපි
ඔබතුමාශ න් ඉල්ලීමක් කරනවා, ශමය වඩාේ ඵහද්ායී ආකාරයට
ඉදිරිපේ කරන්න අවස්ථාව හබා ශද්න ශහස.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි, රු නිශයෝජය අමාතයතුමනි. ශේ සේබන්ධශයන් අපි
පක්ෂ නායක රැස්වීශේදීේ සාකච්ඡා කර තිශබනවා.
රු
සභානායකතුමාේ ද්ැනුවේ කර තිශබනවා. ඉතා ඉක්මනින් ඒ

සඳහා දිනයක් හබා දීමට බහාශපොශරොේතු ශවනවා. ඒ වාශේම ශේ
අවස්ථාශේ දී පාර්ලිශේන්තුව ශවනුශවන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිය
පුද් කර සිටිනවා. ඉතිහාසශේ ප්රථම වතාවට ශේ සියලුම
ආයතනවහ අධීක්ෂණ කටයුතු කරහා වාර්තා ඉදිරිපේ කිරීම
පාර්ලිශේන්තුව ව ශයන් අපි ඉතාමේම අ ය කරනවා.

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා

துகறசார் தமற்பார்கவக் குழு அறிக்கககள்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ගුණ ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා (මුදල් රාජය අොතයුරො)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

இரான்

விக்கிரமரத்ன

-

நிதி

இராஜாங்க

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)
රු කථානායකතුමනි, ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාශේ සභාපති රු රංජිේ අලුවිහාශර් මහතා
ශවනුශවන් මම ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාව ශවත ශයොත් කරන හද් “තතුරු පළාේ සංචාරක
අධිකාරිය ප්රඥපේති ශකටුේපත” සේබන්ධශයන් එම කාරක සභාශේ
වාර්තාව ඉදිරිපේ කරමි.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. LakshmanKiriella)
රු කථානායකතුමනි, “තතුරු පළාේ සංචාරක අධිකාරිය
ප්රඥපේති ශකටුේපත” සේබන්ධ ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශේ වාර්තාව පිළි ත යුතු ය.” යි මා
ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டுஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ඊ
අනුකූලව සනථාවර නිවයෝග 46අ. (3)(ආ) ය වත්
පාර්ලිවම්න්ුරවේ අදහසන අදා ප ාත් සභාව දැනුම් දීෙ නිවයෝග
කරන ලදී.
அதன்படி, நிகலயியற் கட்டகள இல. 46அ.(3)(ஆ)இன்கீழ்,
பாராளுமன்றத்தின் கருத்துக்ககள உாிய மாகாை சகபக்கு
அறிவிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Accordingly, the views of Parliament was ordered to be forwarded
to the relevant Provincial Council under Standing Order 46A(3)(b).

වපත්සම්

மனுக்கள்
PETITIONS
ගුණ චන්දිෙ වීරක්වකොඩි ෙහතා
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)
රු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපේසේ තුන
ඉදිරිපේ කරමි.
(1)
ාල්හ, ශහතමානන්ද් මාවත, තහ හශහතන පටුමන, අංක 1
ද්රන ස්ථානශයිර පදිංචි පියශසතන හ න් ශ ොඩශේ
මහතාශ න් හැබුණු ශපේසම;
(2) බේශේ ම, හල්පාශතොට, "සැනසුම" යන ස්ථානශයිර
පදිංචි එස්.එේ.ශක්. ලියනශේ මහේමියශ න් හැබුණු
ශපේසම; සහ

1943

1944

පාර්ලිශේන්තුව

(3)

වක්වැල්හ, හපු හ, අක්කර , මුණන්ේ ේහසන්ේ යන
ලිපිනශයිර පදිංචි යූ.ජී. සුශන්රා මහේමියශ න් හැබුණු
ශපේසම.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු සුනිල් හඳුන්ශනේති මහතා - පැමිණ නැත.
රු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා - පැමිණ නැත.
රු අජිේ මාන්නේශපරුම මහතා - පැමිණ නැත.

ගුණ අ. අරවින්ද් කුොර් ෙහතා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. S.N.
Nadaras of No. 20 A, Second Lane, Ambatenna Watta,
Bandarawela.
ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු මයන්ත දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.

ගුණ සුජිත් සංජය වපවර්රා ෙහතා

(மாண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபதரரா)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)
රු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපේසේ තුන
පිළි න්වමි.
(1) කිතුල් හ, මහබාශේ, පරේතවහ යන ලිපිනශයිර පදිංචි
බී.එේ. හැරියේ ශනෝනා මහේමියශ න් හැබුණු ශපේසම;

(2)

(3)

කිතුල් හ, ශ ෝන ත්ව, යකහවේත අංක ඩී 14 /3 ද්රන
ස්ථානශයිර පදිංචි ඩී.එේ. ජයරේන දිසානායක මහතාශ න්
හැබුණු ශපේසම; සහ
කිතුල් හ, පුංචි මඩවහ යන ලිපිනශයිර පදිංචි එේ.එල්.
සුසන්ත සිසිර කුමාර මහතාශ න් හැබුණු ශපේසම.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු ප්රසන්න රණවීර මහතා - පැමිණ නැත.

ඉදිරිපත් කරන ලද වපත්සම් ෙහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාව පැවරිය යුුර යි  නිවයෝග කරන ලදී.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්නනවල වාිකක පිළිුරුණ

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ජල වපෝෂක ප්රවද්ශ්: බදුල්ල දිසනත්රික්කය

நீதரந்து பிரததசங்கள் : பதுகள மாவட்டம்
WATER CATCHMENT AREAS: BADULLA DISTRICT

1121/’1

3. ගුණ චමින්ද විවේසිරි ෙහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපේති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාතයතුමාශ න් ුූ  ප්ර න
් ය - (1) :

(අ)

(i)

රශේ නජව විවිධේවශයන් අනූන ජහ ශපෝෂක
ප්රශේ රාශියක් බදුල්හ දිස්ත්රික්කය තුළ පිිරටා
තිශබන බව ද්න්ශන්ද්;
(ii) එශසත නේ, එම ස්ථාන කවශර්ද්;
(iii) එම ජහ තල්පේ අනා ත පරපුර ශවනුශවන්
ආරක්ෂා කර ැනීම සඳහා යේ වැඩසටහනක්
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාං ය මටින්
ආරේභ කර තිශේද්;
(iv) එශසත නේ, ඒ පිළිබඳ විස්තර කවශර්ද්;
යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?
பிரதம அகமச்சரும் ததசிய தகாள்கககள் மற்றும்
தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் தகட்ட
வினா:
(அ) (i )
நாட்டில்
உயிர்
பல்வகககம
நிகறந்த
ஏராளமான நீதரந்து பிரததசங்கள் பதுகள
மாவட்டத்தினுள் அகமந்துள்ளன என்பகத
அறிவாரா;
( i i ) ஆதமனில், தமற்படி இடங்கள் யாகவ;
( i ii ) தமற்படி
நீர்
ஊற்றுக்ககள
எதிர்கால
சந்ததியினருக்காக
பாதுகாக்கும்
தபாருட்டு
ஏததனும் தவகலத்திட்டம் மகாவலி அபிவிருத்தி
மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சினால் ஆரம்பிக்கப்
பட்டுள்ளதா;
( i v ) ஆதமனில், அது பற்றிய விபரங்கள் யாகவ;
என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்தறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies and Economic Affairs:
(a)

Will he inform this House(i) whether he is aware that many water
catchment areas of the country abounding
in biodiversity are located in the Badulla
District;
(ii) if so, what those locations are;
(iii) whether the Ministry of Mahaweli
Development and Environment has
commenced any course of action to save
such water springs for posterity; and
(iv) if so, what its details are?

(b) If not, why?
ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපේති
හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් යට
පිළිතුර හබා ශද්නවා.
(අ)
(i) ඔේ.
(ii) 1997 වසශර් සිදු කරන හද් ජාතික සංරක්ෂණ
විමසුම
මටින්
්රී
හංකාශේ
පවේනා
වනාන්තරවලින් නජව විවිධේවය, පස හා ජහ
සංරක්ෂණය අනුව ප්රත්වව වැද් ේ වනාන්තර
අනුමත ක්රමශේද්යන් මත හඳුනා න්නා හදී. ඒ
යටශේ බදුල්හ දිස්ත්රික්කශේ පහත වනාන්තර
නජව විවිධේවශයන් අනූන ඉතා වැද් ේ ජහ
ශපෝෂක වනාන්තර ශහස හඳුනා ශ න ුත.

 බඩාඩාරශවහ වනාන්තරය
 බිබිශල්ශහහ වනාන්තරය
 ුල්හ වනාන්තරය
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2017 ජුනි 23







































එරබැේද් වනාන්තරය

අනු
අංකය
1.

ප්රාවද්ය ය වල්කම්
වකොට්ඨාසය
බදුල්හ

කරන්ශේ කුඹුර වනාන්තරය

2.

හාලිුහ

ශකොිරශල් වනාන්තරය

3.

ශකොටකිතුහකන්ද් වනාන්තරය
මීශ ොල්හෑ ම වනාන්තරය

ුේතල්පිටිය වනාන්තරය

කැබලි සංඛයාව

වර්ගඵලය

29

21.4110

383

217.7530

ුල්හ

89

105.9632

4.

බඩාඩාරශවහ

93

105.9340

5.

හපුතශල්

319

217.6000

රාවනාුල්හ වනාන්තරය

6.

හල්දුේත්ල්හ

268

127.3830

නත්ණුකුහ වනාන්තරය

7.

වැලිමඩ

85

46.2480

ඔිරය වනාන්තරය
අරාව වනාන්තරය

8.

ඌව පරණ ම

173

60.2377

9.

පස්සර

114

116.7340

10.

ශසොරණාශතොට

57

65.4150

11.

මී හකිුණහ

20

27.9560

12.

කන්ද්කැටිය

45

36.3580

මුළු එකුරව

1675

1148.9920

ජජස් ිරල් වනාන්තරය

ස්වේත වනාන්තරය
මහ ම වනාන්තරය
දුන්ිරඳ වනාන්තරය
ශතොටුශපොහකන්ද් වනාන්තරය

ශතල්ශද්නිය කන්ද් වනාන්තරය
මී වා හ වනාන්තරය
ශවශල් ම වනාන්තරය
හේ හ වනාන්තරය
හපුතශල් වනාන්තරය
තඩශහශල් ම වනාන්තරය
රිහාුල්ශල්පතන වනාන්තරය

මී හකිුණහ වනාන්තරය
කිරිඔරුව රක්ෂිත වනාන්තරය
ශබෝ න්ද්නා වනාන්තරය
කිනි ම වනාන්තරය
ඉලුක්පැහැස්ස වනාන්තරය
ආ රතැන්න වනාන්තරය
මැදි ශපොකුණ වනාන්තරය

බ ර හ වනාන්තරය
ශපතියාශ ොඩ වනාන්තරය
රිහාඔලු කන්ද් වනාන්තරය
කිුණශල්ශ ද්ර වනාන්තරය

කිතුහානශහහ කන්ද් වනාන්තරය
ගුරුශ ොඩ කන්ද් වනාන්තරය
මැද්ශවහ ම වනාන්තරය
ශබෝ හපැහැස්ස වනාන්තරය

ඉහත සඳහන් වන සංරක්ෂණ ශද්පාර්තශේන්තු
පාහනශේ පවේනා සියලු භූමීන් වන සංරක්ෂණ
ආඥපාපනතට අනුව ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන
අතර, වන සංරක්ෂණ ආඥපා පනත යටශේ ශමම
වනාන්තර සංරක්ෂිත හා රක්ෂිත වනාන්තර ශහස
ප්රකා යට පේ කිරීශේ කටයුතුද් සිදු කරමින් පවතී.
ඉහත සංරක්ෂිත ප්රශේ වහට අමතරව බදුල්හ
දිස්ත්රික්කය තුළ පිිරටා ුති, ශේ වතු ආශ්රිතව පිිරටි
බිේ කැබලි 1,675ක් වැද් ේ ජහ රක්ෂිත ප්රශේ
ශහස ඌව පළාේ සභාව විසින් හඳුනා ශ න ුත.
එම හඳුනා ේ ජහ රක්ෂිත පිළිබඳ සාරාං ත
වාර්තාව පහත සඳහන් ශේ.

(iii)

ඔේ.

(iv)

මිනින්ශද්ෝරු ශද්පාර්තශේන්තුව විසින් මැන හඳුනා
න්නා හද් ඉහත අංක (ii)ිර සඳහන් ශේ වතු
ආශ්රිතව ුති ජහ ශපෝෂක ප්රශේ , ජාතික
පාරිසරික පනත යටශේ පාරිසරික ආරක්ෂක
ප්රශේ ශහස ප්රකා යට පේ කිරීම සඳහා ඌව
පළාේ සභාව විසින් මධයම පරිසර අධිකාරිය ශවත
2014 වර්ෂශේ දී හබා ශද්න හදී.
පසුව ශමම ජහ ශපෝෂක ප්රශේ ජාතික පාරිසරික
පනතට අනුව සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අද්ාළ
ආයතන
හා
වතු
සමා ේ
සමන
සේබන්ධීකරණශයන් යුතුව රැස්වීේ වාර 0 ක්
පවේවා ඔුණන්ශේ අද්හස්, එකනතා හබා
ැනීශමන් අනතුරුව එම ජහ ශපෝෂක ප්රශේ ,
පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රශේ යන් ශහස ප්රකා යට
පේ කිරීමට මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්
තීරණය කරන හදී.
ඒ අනුව, හාලි ුහ ප්රාශේය ය ශල්කේ
ශකොේඨාසශේ පිිරටි ජහ ශපෝෂක බිේ කැබලි
383ක් (භූමි ප්රමාණය ශහක්ටයාර් 217.7 )
පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රශේ යක් ශහස ප්රකා යට
පේ කිරීමට අව ය කටයුතු මධයම පරිසර
අධිකාරිය විසින් දියේ කරන හදී. එිර ප්රථම පියවර
ශහස වසර ණනාවකට ශපර හඳුනා ේ ජහ
ශපෝෂක ප්රශේ වහ ශතොරතුරු යාවේකාලීන කර
ැනීමට ඉඩේ පරිහරණ ප්රතිපේති සැහසුේ
ශද්පාර්තශේන්තුශේ ද්ායකේවය හබා න්නා හදී.
ඒ අනුව එම ශද්පාර්තශේන්තුව විසින් පසුගිය
වර්ෂශේදී ක්ශෂතර අධයයනයක් සිදු කර ජහ
ශපෝෂක ප්රශේ 383ක් ඒකාබේධ කර සිතියේ
සකස් කර අවසානශේ කැබලි 101ක් මධයම
පරිසර අධිකාරිය ශවත හබා ශද්න හදී. එම ජහ
ශපෝෂක ප්රශේ 101ක් ජාතික පාරිසරික පනත
යටශේ පරිසර ආරක්ෂක කහාප ශහස ප්රකා යට
පේ කිරීම සඳහා ැසේ නිශේද්නය සකස් කර එය
නීති ශකටුේපේ ශද්පාර්තශේන්තුව ශවත ශේ වන
විට ඉදිරිපේ කර ුත.

(ආ) පැන ශනොනඟී.

1947

1948

පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ චමින්ද විවේසිරි ෙහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ශබොශහොම ස්තුතියි, රු ුමතිතුමනි.

මම මාශේ පළත්වන අතුරු ප්ර න
් ය අහන්න කැමැතියි. අශේ
ප්රශේ යට ඉතාම වැද් ේ කාරණා කිිරපයක් තමයි ඔබතුමා
ඉදිරිපේ කශළත. මම දිස්ත්රික් සේබන්ධීකරණ කමිටුශේ සම
සභාපතිවරයා හැටියට පේ ශවහා ඉන්නවා. ඔය වතුවහ තිශබන
ජහ ශපෝෂක ප්රශේ නිද්හස් කර ැනීමට අද්ාළ කටයුතු ශේ වන
විට සිදු ශවහාය කියන කාරණය තමයි ඔබතුමාශේ ශල්වන අනුව
පැහැදිලි වන්ශන්. ඒවා ශවන් කර හඳුනා න්න කටයුතු කරන්න
කියහා මධයම පරිසර අධිකාරියට චක්ර ශල්වනයකින් බහය පවරා
තිශබනවාය කියන එක තමයි කියැුණශඩා. නත්ේ රු ුමතිතුමනි,
ුේතටම ශේ තාක් එශහම ශද්යක් සිේධ ශවහා නැහැ. ශමොකද්,
ඉහළ ඌශේ වාශේම මධයම කඳුකරශේ පවතින ජහ ශපෝෂිත අප
ආරක්ෂා කළ යුතුයි. රට ශවනුශවන් අප ඒ සඳහා ව කිව යුතුයි.
අද් ශමතැන ඉන්නා ශේ ද්රුවන්ශේ අනා තය සේබන්ධව තමයි
අපි සෑම සියලු ශද්නාම කටයුතු කරන්ශන්. ඒ නිසා මම මශේ
පළත්වැනි අතුරු ප්ර ්නය ශ ොඩ න න්ශන් ඒ හා සේබන්ධවයි.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, ශේක ශවනේ අමාතයාං යක් නිසා
මට පැහැදිලි තේතරයක් ශද්න්න පු මවන්කමක් නැහැ. මම ඒ අද්ාළ
අමාතයාං යට ඔබතුමාශේ සියලු අද්හස් ද්ැනුේ දීහා, ඔබතුමාට
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කටයුතු කරන්නේ.

ෙඩකලපුව දිසනත්රික්කවේ වගොවිම්ම්: විසනතර

மட்டக்களப்பு மாவட்ட விவசாய நிலங்கள்: விபரம்
AGRICULTURAL LANDS IN BATTICALOA DISTRICT: DETAILS
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5. ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
කිෂිකර්ම අමාතයතුමාශ න් ුූ  ප්ර න
් ය - (1):

(අ)

රු ුමතිතුමනි, ුේතටම අශේ දිසාපතිතුමා ශේ පිළිබඳව
ද්ැනුවේ ශවහා නැහැ. ඒ නිසා ශමම චක්ර ශල්වනය පිළිබඳව
ද්ැනුවේ කර, මධයම පරිසර අධිකාරිය හරහා ශේ වැඩ පිළිශවළ
ඉදිරිශේදී ඉතා කි නේව කරන්නය කියන කාරණය සේබන්ධව
ද්ැනුවේ කිරීමට ඔබතුමා කටයුතු කරන්ශන් ශකශසතද්?

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, අපි අද්ාළ අමාතයාං යට එය ද්ැනුේ
ශද්න්නේ.

ගුණ චමින්ද විවේසිරි ෙහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
රු ුමතිතුමනි, මශේ ශද්වැනි අතුරු ප්ර න
් ය ශමයයි. ශේ
තමා ඔය වයාපිතිය නිසා අපි ශේ ශවනශකොට සංරක්ෂණය කරහා
තිශබන සියලු ශේවල් විනා යට පේ ශවනවා කියහා මම ිරතනවා.
තමං කැණීම තුළ ශේ ශවනශකොට දිනකට ජහ ලීටර් ශකෝටි
නවයක ප්රමාණයක් නිද්හස් ශවනවාය කියන කාරණය අපි
ද්න්නවා. ඔබතුමා සඳහන් කළ සියලුම වනාන්තර ශපෝෂණය
ුණශඩා, ශේ ජහ ශපෝෂිතය තුළින්. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, එක්ශකෝ
ඉතාම කි නමින් ශමම වයාපිතිය අවසන් කරන්නට ෑනෑය
කියහා. එශහම නැේනේ මම ශයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. මම
අධයයනය කළ විධියට ශමම වයාපිතිය සිදු කරන ඉරාන
සමා මට -ෆරාේ සමා මට- ශේ කටයුතු කිරීම සඳහා තාක්ෂණ
හැකියාව නැහැ, මූහය හැකියාව නැහැ. අති රු ජනාධිපතිතුමා
ප්රකා කළා, එතුමා කි නමින්ම රටවල් කිිරපයක් එක්ක
සේබන්ධ ශවහා ශනෝර්ශේ රාජයය ශ න්වා ශමම කටයුතු ඉක්මන්
කරන්න ක්රියා කරනවාය කියහා. නත්ේ එම රාජයයන් සියල්හ එන
ශකොට, ශේ සියල්හ විනා ශවහා ඉවර ශවයි කියහා මම ිරතනවා.

මඩකහපුව දිස්ත්රික්කය තුළ,
(i) 1983 වර්ෂය වනවිට ව ා කරන හද් ත් ම ශ ොවිබිේ
ප්රමාණය ශකොපමණද්;
(ii) 1982 හා 1983 වර්ෂවහ ව ා කරන හද් ව ාබිේ
ප්රමාණය එක් එක් ශබෝ ය අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමණද්;
(iii) වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂශේ යුද්මය තේේවය
නිමවන ශතක් ව ා කරන හද් ත් ම බිේ ප්රමාණය,
එක් එක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමණද්;
(iv) යුද්මය තේේවය නිමවීශමන් පසු ශේ ද්ක්වා ව ා
කරන හද් ශ ොවිබිේ ප්රමාණය, එක් එක් වර්ෂය
අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණද්;
(v) ඉහත සියල්ශහිරම සේපූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපේ
කරන්ශන්ද්;
යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

(ආ) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?
கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் தகட்ட வினா:
(அ(

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்,

(i )

1983ஆம் ஆண்டளவில் தசய்ககபண்ைப்பட்ட
தமாத்த விவசாய நிலங்களின் அளவு யாது;

(ii)

1982 மற்றும் 1983ஆம் ஆண்டுகளில் தசய்கக
பண்ைப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் அளவு
ஒவ்தவாரு பயிருக்கிைங்கவும் தவவ்தவறாக
எவ்வளவு;

(iii)

1983ஆம் ஆண்டின் பின்னர் 2009ஆம் ஆண்டில்
யுத்தநிகலகம முற்றுப்தபறும்வகர தசய்கக
பண்ைப்பட்ட தமாத்த நிலங்களின் அளவு
ஒவ்தவாராண்டுக்கிைங்கவும்
தவவ்தவறாக
எவ்வளவு;

(iv)

யுத்தநிகலகம
முற்றுப்தபற்ற
பின்னர்
இற்கறவகர தசய்ககபண்ைப்பட்ட விவசாய
நிலங்களின்
அளவு
ஒவ்தவாராண்டுக்
கிைங்கவும் தவவ்தவறாக எவ்வளவு;

(v)

தமற்படி
அகனத்தினதும்
முழுகமயான
அறிக்ககதயான்கற சமர்ப்பிப்பாரா;

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

ඊට ප්රථම යේකිසි කටයුේතක් කරන්න ූ ද්ානමක් තිශබනවාද්
කියන කාරණය තමයි මට ඔබතුමාශ න් අහන්න තිශබන්ශන්.

(ஆ( இன்தறல், ஏன்?

1949

1950

2017 ජුනි 23

asked the Minister of Agriculture:

(a)

Will he inform this House, in respect of the
Batticaloa District (i)

the extent of agricultural land that was
under cultivation by the year 1983;

(ii)

the extents of land cultivated in the years
1982 and 1983, separately in respect of each
crop in each year;

(iii)

the total extent of cultivated land in each
year after 1983 up until the end of the war
situation in 2009, separately;

(iv)

(v)

(b)

එළවලු
ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
379

ශබෝ ය
i. අ මශකශසල්
ii. වේබටු

350

i. අ මශකශසල්

ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
391

ii. වේබටු

358

iii. වේටක්කා

44

iii. වේටක්කා

41

iv. බඩාඩක්කා

248

iv. බඩාඩක්කා

267

v. පුහුල්

23

vi. කරවිහ

71

vi. කරවිහ

83

the total extent of cultivated agricultural
land after the end of the war situation up
until now in each year, separately; and

vii. පශතෝහ

86

vii. පශතෝහ

98

viii. පිපිඤ්ඤා

15

viii. පිපිඤ්ඤා

16

ix. තක්කාලි

79

ix. තක්කාලි

55

whether he will table a full report on all
above?

තප එකතුව

1,298

1982 වර්ෂය

ත් ම ශ ොවි බිේ ප්රමාණය ශහක්ශටයාර 3, 4 කි.
(හැටතුන්ද්හස් පන්සියහතළිස්පහයි.)

(ii)
වී
1982 වර්ෂය

1983 වර්ෂය

ව ා කළ බිේ ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර්)

1983 වර්ෂය

i. ශකශසල්

i. ශකශසල්

ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
437

ii. ස් කජු

වාර්තා වී නැත.

ii. ස් කජු

976

iii. ශද්ිර

වාර්තා වී නැත.

iii. ශද්ිර

iv. අ

වාර්තා වී නැත.

iv. අ

v. ශද්ොඩේ

වාර්තා වී නැත.

v. ශද්ොඩේ

66

vi. පැශපොල්

වාර්තා වී නැත.

vi. පැශපොල්

45

vii. අන්නාසි

වාර්තා වී නැත.

vii. අන්නාසි

15
1,720

වර්ෂය ුර මුළු වගා ම්ම් එකුරව
1982 වර්ෂය

1983 වර්ෂය
ව ා කළ
බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්
ශටයාර)

ශබෝ ය

i. කුරක්කන්

86

i. කුරක්කන්

116

ii. බඩඉරිඟු
iii. ත්ං

576
102

ii. බඩඉරිඟු
iii. ත්ං

668
136

ව ා කළ
බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්
ශටයාර)

42

iv. ශසෝ ේ

106
51

v. කේපි
vi. තහ

155
41

vii. රටකජු

403

vii. රටකජු

477

viii.මඤ්ශඤොක්කා

ix. බතහ
x. රතුලූනු

(iii)
(iv)

411

xi. අත්මිරිස්

446

තප එකතුව

3,839

තප එකතුව

4,310

(ආ)

59,794

වර්ෂය තුළ ත් ම
ව ා බිේ එකතුව
(ශහක්ශටයාර)

63,545

ශමම ප්ර න
් යට පිළිතුර ව ශයන් දීර් හැයිස්තුවක් තිශබන නිසා එය
සභාගත* කරන්නේ. එකතුව 1,393,982යි.

2010
2011
2012

වර්ෂය තුළ ව ා කළ ත් ම බිේ
ප්රමාණය (ශහක්ශටයාර)
81,378
84,590
88,718

2013
2014

98,975
87,395

2015

94,056

වර්ෂය

1,883
146
195

xi. අත්මිරිස්

1983 වර්ෂය

වර්ෂය තුළ ත් ම ව ා
බිේ එකතුව
(ශහක්ශටයාර)

47

v. කේපි
vi. තහ

1,754
123
185

119

තප එකතුව

අතිශර්ක ශබෝ

viii. මඤ්ශඤොක්කා

62

සැ.යු. 1983 වර්ෂය සඳහා ජනශල්වන හා සංවයාශල්වන
ශද්පාර්තශේන්තුව විසින් පහතුරු පිළිබඳ ද්ේත වාර්තා කර නැත.

56,183

1982 වර්ෂය

ශබෝ ය

තප එකතුව

ව ා කළ බිේ ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර්)

54,699

iv. ශසෝ ේ

1,332

ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
වාර්තා වී නැත.

ශබෝ ය

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, කිෂිකර්ම අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ප්ර න
් යට පිළිතුරු ශද්නවා.

ශබෝ ය

තප එකතුව

පහතුරු

(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

ix. බතහ
x. රතුලූනු

ශබෝ ය

26

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා

(i)

1983 වර්ෂය

v. පුහුල්

If not, why?

(අ)

1982 වර්ෂය

2016

94,745

එකතුව

629,857

(v) ඔේ.
අද්ාළ ශනොශේ.

1951

1952

පාර්ලිශේන්තුව

*සභාවම්සය ෙත තබන (අ) (iii)හි පිළිුරර:

சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட அட்டவகை :
Answer tabled for (a)(iii):
වර්ෂය

වර්ෂය තුළ ව ා කළ
ත් ම බිේ ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)

1984

67,914

1985

60,924

1986

57,249

1987

55,112

1988
1989

47,350
48,134

1990

58,494

1991

16,637

1992

50,267

1993

48,588

1994

49,223

1995

50,439

1996

39,771

1997

38,972

1998

52,484

1999

57,565

2000

61,090

2001

62,572

2002

59,774

2003

72,800

2004

69,078

2005

68,129

2006

68,021

2007

24,066

2008

41,398

2009
එකතුව

67,931
1,393,982

ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
පසු ගිය කන්න ශද්ශක් ශේ දිස්ත්රික්කවහ -මඩකහපුව, මා
නිශයෝජනය කරන ශමොනරා හ දිස්ත්රික්කය ශමන්ම අේපාර,
ශපොශළොන්නරුව, අනුරාධපුරය, හේබන්ශතොට වැනි දිස්ත්රික්කවහශ ොවිතැන් බේ කරන ශ ොවීන් ඉතා තද් නියනයකට හසු ුණණා. ඒ
වාශේම ශපොශහොර සහනාධාරය හබා දීම පිළිබඳ ප්ර න
් යකුේ ඒ
පළාේවහ තිශබනවා. ඒ කියන්ශන් නියමිත කහට කන්න ශද්ශක්දී
ඒ ශ ොවිතැන් බේ කරන ශ ොවීන්ට ඒ ශපොශහොර සහනාධාරය
ශවනුශවන් හැශබන ත්ද්ල් ප්රතිපාද්න ඒ අද්ාළ ගිණුමට හැබීම
පිළිබඳව ැටලුවක් ැන අපි යන හැම තැනකදීම කියනවා. මම
ඔබතුමාශ න් අහන්න කැමැතියි, මඩකහපුව දිස්ත්රික්කශේ ඒ
නියනයට හසු ුණණු ප්රශේ වහට නියමිත කාහ වකවානුව තුළ
ශපොශහොර සහනාධාරය හබා දීම පිළිබඳව ැටලුවක් තිශබන
බැවින්, පසු ගිය කන්නශේදී මඩකහපු දිස්ත්රික්කශේ ශපොශහොර
සහනාධාර හබා දුන්නු සමස්ත ප්රමාණය ශකොපමණද් කියහා?

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ඒ අතුරු ප්ර ්නය ත්ල් ප්ර න
් ශේ නැති නිසා පිළිතුරක් හැබිහා
නැහැ. අද්ාළ අමාතයවරයාට නැවත ශයොත් කරත්. සාමානයශයන්
කිෂිකර්ම අමාතයාං ය ශවනුශවන් හැම ද්ාම ඉතා ව කීශමන්
පිළිතුරු ශද්නවා, වසන්ත අලුවිහාශර් රාජය ුමතිතුමා. අද් විතරයි,
එතුමාට හදිසි කටයුේතක් නිසා එන්න බැරි ුණශඩා.

ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
එතුමා
සේබන්ධශයන්
ැටලුවක්
නැහැ,
කථානායකතුමනි.

රු

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
කිෂිකර්ම අමාතයාං ය ශවනුශවන් හැම ද්ාම පිළිතුරු ශද්නවා.

ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
රු කථානායකතුමනි,පාර්ලිශේන්තුශේ අහන ප්ර න
් වහට
පිළිතුරු හබා දීමට කිෂිකර්ම අමාතය දුමින්ද් දිසානායක මහතා
දිගින් දි ටම ශනොපැමිණීම පිළිබඳව මා කන ාටුව ප්රකා
කරනවා.

මශේ පළත්වැනි අතුරු ප්ර න
් ය අහන්නේ.
එල්ටීටීඊ රස්තවාදී ග්රහණයට හක් වී තිබුණු අති ය විශ ෂ
ත වූ
ඒ ශ ොවිබිේවහ -සාති ය බහුතර ශද්මළ ජනතාව හා ත්ස්ලිේ
ජනතාව ජීවේ ශවන ඒ ප්රශේ වහ- යුේධය නිම වීශමන් හැබුණු
සාමය මත ශ ොවිතැන් බේ කරන ශ ොවීන්ශේ ප්රමාණය වැි  වී
තිශබන බව සංවයා ශල්වන අනුව ඔේපු ශවනවා.
රු
කථානායකතුමනි, මට අහන්න තිශබන අතුරු ප්ර න
් ය ශමයයි.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ප්ර න
් ය අහන්න, රු මන්ත්රීතුමා.

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
මට තිශබන්ශන්, වසන්ත අලුවිහාශර් මැතිතුමා සේබන්ධව
ප්ර න
් යක් ශනොශවයි. අමාතයාං ය තවම ශ න ශනොශ ොස්
තිබියදීේ, සබීතා ශපශර්රාශේ ශ ොඩනැටිල්හට ශකෝටි
ශද්කහමාරක්
වියද්ේ
කරන
කිෂිකර්ම
ුමතිවරයා
පාර්ලිශේන්තුශේ ප්ර න
් වහට තේතර ශනොදී මන හැර තිබීම ැනයි
මට ප්ර ්නය තිශබන්ශන්.

පුවක් වගාව ප්රවර්ධානය: ්රියා ොර්ග
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7. ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා
மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ප්රාථමික කර්මාන්ත අමාතයතුමාශ න් ුූ  ප්ර න
් ය - (1):

(අ)

(i)

201 අය වැශයිර අංක 1 1 ශයෝජනාවට අනුව,
වාණිජ ව ශයන් පුවක් ව ාව තනන්දු කිරීම සඳහා
එම වර්ෂය තුළදී අනු මනය කළ ක්රියාමාර්
කවශර්ද්;

1953

1954
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(ii)

තක්ත ශයෝජනාව අනුව පිිරටුවනු හැබූ පුවක් එකතු
කිරීශේ කහාප සංවයාව ශකොපමණද්;

(iii)
(iv)

එම කහාප පිිරටුවා ුති ස්ථාන කවශර්ද්;
වර්ෂ 1977 සිට 201 ද්ක්වා ්රී හංකාශේ පුවක්
නිෂ්පාද්නය හා අපනයනය කළ පුවක් ප්රමාණය,
මිහ සහ ත් ම වටිනාකම ද්ැක්ශවන ශල්වනයක්
ඉදිරිපේ කරන්ශන්ද්;
්රී හංකාශේ වාණිජ ව ශයන් පුවක් ව ා කිරීම
සඳහා නි චි
් ත සැහැස්මක් තිශේද්;

(v)
(vi)

එවැනි සැහැස්මක් සැකසීම පිළිබඳ ව කීම
භාර ත යුතු අමාතයාං ය කවශර්ද්;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?
ஆரம்பக் ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் தகட்ட வினா :
(அ) (i)

2016ஆம்
ஆண்டுக்கான
வரவு
தசலவுத்
திட்டத்தின் 161ஆம் இலக்க முன்தமாைிவின்படி,
வைிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச்தசய்கககய
ஊக்குவிப்பதற்காக
அந்த
ஆண்டில்
ககடப்பிடிக்கப்பட்ட நடவடிக்கககள் யாகவ
என்பகதயும்;

(ii)

தமற்படி முன்தமாைிவின்படி தாபிக்கப்பட்டுள்ள
பாக்கு தசகாிப்பு வலயங்களின் எண்ைிக்கக
யாததன்பகதயும்;

(iii)

தமற்படி
வலயங்கள்
தாபிக்கப்பட்டுள்ள
இடங்கள் யாகவ என்பகதயும்;

(iv)

1977ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்டு
வகர இலங்ககயில் பாக்கு உற்பத்தி மற்றும்
ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்ட பாக்கின் அளவு, விகல
மற்றும் தமாத்தப் தபறுமதி உள்ளடங்கிய
பட்டியதலான்கறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பகத
யும்;

(v)

இலங்ககயில் வைிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச்
தசய்ககக்காக நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம்
உள்ளதா என்பகதயும்;

(vi)

அவ்வாறான
திட்டதமான்கற
அகமத்தல்
ததாடர்பில் தபாறுப்தபற்க தவண்டிய அகமச்சு
யாததன்பகதயும்;

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்தறல், ஏன்?

(v)

(b)

whether there is a specific plan for the
cultivation of arecanut commercially in Sri
Lanka; and
(vi) the Ministry which should undertake the
responsibility of formulating such a plan?
If not, why?

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, ප්රාථමික කර්මාන්ත අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් යට පිළිතුර හබා ශද්නවා.
(අ)
(i) ජන සවිය ශ වතු ව ා වැඩසටහන යටශේ
අපනයන කිෂිකර්ම ශද්පාර්තශේන්තුව මටින්
පුවක් පැළ 1, ක් සිටුවීම.
සාේප්රද්ායික ශනොවන ප්රශේ වහ -අේපාර,
අනුරාධපුරය හා ශපොශළොන්නරුව- පුවක් ව ාව
ප්රචලිත කිරීශේ වැඩසටහන මටින් පුවක් පැළ
1 7,22 ක් සිටුවීම.
නව ව ාවක් ශහස පුවක් ව ා කිරීම යටශේ පුවක්
පැළ 79,82 ක් සිටුවීම.
ුළ-ශේලි පාරවල් ශද්පස, රක්ෂිත මායිේවහ
පුවක් ව ාව ුති කිරීම සඳහා ජනතාව තනන්දු
කරවීමට වැඩසටහන් දියේශකොට තිශබනවා.
ශේ අනුව අපනයන කිෂිකර්ම ශද්පාර්තශේන්තුව
මටින් 201 වසශර් පුවක් පැළ 888, 1 ක් එනේ,
වපසරිය ශහස සහකා බැලුවශහොේ ශහක්ශටයාර
23ක් ව ා කර ුත.
තසස් තේේවශේ පුවක් පැළ නිෂ්පාද්නය කර
ශබද්ා හැරීම.
අපනයන කිෂිකර්ම පර්ශේෂණ අං ය මටින් නව
පුවක් ප්රශදද් බිිර කිරීම.
(ii) පුවක් ව ා කරන සෑම දිස්ත්රික්කයකම පුවක් මිහදී
න්නා ශපෞේ ලික ශවශළඳ මධයස්ථාන ුත.
ඒවා ශවත ව ාකරුවන් හා ජං ම ශවශළඳුන්
විසින් පුවක් රැශ න ඒම සිදුශේ.
(iii) විශ ෂ
ත එකතු කිරීශේ කහාප පිිරටුවා නැත.
(iv) ඔේ. ුත්ණුම යටශේ ද්ක්වා ුත. ුත්ණුම
සභාගත* කරමි.
(v) ඔේ.
(vi) ප්රාථමික කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාතයාං ය.
ඒ යටශේ ුති අපනයන කිෂිකර්ම
ශද්පාර්තශේන්තුවේ ශේකට ව කීම ද්රනවා.

asked the Minister of Primary Industries:

(ආ) අද්ාළ ශනොශේ.

(a)

*සභාවම්සය ෙත තබන ලද ලියවිල්ල :

Will he inform this House (i) the action taken in the year 2016 to promote
commercial cultivation of arecanut as per
Budget Proposal No. 161 of the 2016
Budget;
(ii) the number of arecanut collection zones
established as per the aforesaid Proposal;
(iii) the locations in which the aforesaid zones
are established;
(iv) whether a register comprising of arecanut
production in Sri Lanka, the export volume
of arecanut, quantity, price and total value
from year 1977 to year 2016 will be
submitted;

சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட ஆவைம்:
Document tabled:

1955

1956

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු යන්ත කරුණාතිහක මහතා]

ුති ශවහා තිශබනවා, රු කථානායකතුමනි. ශමොකද්, සු ම හා
මධය පරිමාණ කර්මාන්ත සියල්හම ආරේභ කර තිශබන්ශන් ණය
ප්රාේධනය මතයි. එම ණය වාරික සහ ශපොලිය අනිවාර්යශයන්ම
බැංකු ශහෝ අද්ාළ මූහය ආයතනවහට ශ වන්න ෑනැ. එශසත
ශ ේශේ නැේනේ, red notice එකක් එවහා, ද්ඩ ශපොලියේ එකතු
කරහා අය කර න්න කටයුතු කරනවා. ඒශකන් කර්මාන්ත
සියල්හ විනා ශවහා යනවා. එම නිසා රු ුමතිතුමනි,
ඔබතුමන්හා ්රී හංකා මහ බැංකුවේ සමන මැදිහේ ශවහා ඒ ණය
ප්රතිවයුහ තකරණය කරහා, ණය වාරික සහ ශපොලිය අය කිරීම
අඩුම
ව ශයන්
වර්ෂයකටවේ
අේිරටුවහා,
එම
කර්මාන්තකරුවන්ට සහාය ශද්න වැඩ පිළිශවළක් කරා ශයොත්
වන්නය කියා මා ඉල්හනවා. ශමොකද්, එය වි ාහ ප්ර න
් යක්. ශමොන
කර්මාන්තයක නිරත ුණණේ, හැම ශකශනක්ම -සියයට 90ක්
වාශේ- ණය අරශ න තිශබනවා. ණය ශනො ේ වයාපාර නැහැ.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු මන්ත්රීතුමනි, ංවතුශරන් විපතට පේ වූ අය හබාශ න
තිශබන ණය සේබන්ධව ත යුතු ක්රියා මාර්
ැන අග්රාමාතයතුමා
මහ බැංකුවට තපශද්ස් දී තිශබනවා.

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
රු කථානායකතුමනි, මශේ පළත්වන අතුරු ප්ර න
් ය ශමයයි.

අය වැය ශයෝජනාශේ සඳහන් කරහා තිශබන ආකාරයට ඒ
පුවක් එකතු කිරීශේ මධයස්ථාන තිශබනවාද් කියහා තමයි මම
අසා තිශබන්ශන්. අය වැය ශයෝජනාශේ තමයි තිශබන්ශන්, එවැනි
මධයස්ථාන ුති කරනවා කියහා. නත්ේ එශහම ඒවා ුති කරහා
නැහැ. ඒවා කතන්ද්ර විධියට සඳහන් කරහා තිශබන ශේවල්
පමණයි. චීනය වාශේ රටවහ පුවක් ව ාව ඉතා වි ාහ ශහස
ප්රාශයෝගිකව සිදු කරනවා. එය ශහෝක ශවළඳ ශපොළ තේේවයට
ඉතා වි ාහ ශහස සංවර්ධනය කරහා තිශබනවා. අශේ රශේ එවැනි
සැහසුමක් සකස් කරහා තිශබන බව ඔබතුමා සඳහන් කළ නිසා
මම ද්ැන න්න කැමැතියි, ුමතිවරයාට ද්න්වා, ශේ රට තුළ පුවක්
ව ාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අලුශතන් සකස් කරහා තිශබන ඒ
සැහැස්ම රු සභාශේ ද්ැන ැනීම සඳහා සභා ත කරනවාද්
කියහා.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
රු ුමතිතුමනි, ඒ හබා දුන් තපශද්ස් අනුව විසඳුමක්
ශනොහැබීශමන් ඒ අයට ුති වන දුක්ව ශද්ෝමනස්ස තිශබනවා නේ
අපි ඔබතුමාට ඉදිරිපේ කරන්නේ. ඔබතුමා ඒවා අද්ාළ ුමතිතුමාට
ශයොත් කර ශද්න්න.

වසා දො ඇති ප ාත් පාසල් : වයඹ ප ාත

மூடப்பட்ட மாகாைப் பாடசாகலகள் : வடதமல்
மாகாைம்
CLOSEED DOWN PROVINCIAL SCHOOLS: NORTH-WESTERN
PROVINCE
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8. ගුණ අවශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා

(மாண்புமிகு அதசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)
අධයාපන අමාතයතුමාශ න් ුූ  ප්ර න
් ය - (1) :

(අ)

(i)

2010 වර්ෂශේ සිට ශේ ද්ක්වා වය පළාේ සභාව
යටශේ පාහනය වූ පාසල් අතරින් වසා ද්මා ුති
පාසල් සංවයාව ශකොපමණද්;

(ii)

එම එක් එක් පාසශල් නම හා පාසහ පිිරටි
ප්රාශේය ය ශල්කේ ශකොේඨාසය ශවන් ශවන්
ව ශයන් කවශර්ද්;

(iii)

එම පළාේ පාසල් වසා ද්ැමීමට ශහතතු කවශර්ද්;

(iv)

එම පාසල් සතුව පැවති ශ ොඩනැටිලි හා ඉඩේ ශේ
වනවිට ඵහද්ායී කටයුතුවහට ශයොද්ාශ න තිශේද්;

(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, අද් ද්වශසත එය සභා ත කරන්න
පු මවන්කමක් නැහැ. අපි ඒ කාරණය අද්ාළ අමාතයතුමාට ද්ැනුේ
ශද්නවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව ඉල්ලීමක් කරන්න.

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
රු කථානායකතුමනි, මම ඒ ඉල්ලීම කරනවා.
රු කථානායකතුමනි, මශේ ශද්වැනි අතුරු ප්ර න
් ය ශමයයි.

පසු ගිය දිනවහ ුති වූ නියනය, ංවතුර හා නායයෑේ නිසා
සු ම හා මධය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ඉතා වි ාහ ප්ර ්නයක්

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

(ආ) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?
கல்வி அகமச்சகரக் தகட்ட வினா:
(அ) (i)

2010ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் இற்கறவகரயில்
வடதமல் மாகாை சகபயின் கீழ் நிருவகிக்கப்
பட்ட
பாடசாகலகளில்
மூடப்பட்டுள்ள
பாடசாகலகளின் எண்ைிக்கக எவ்வளதவன்
பகதயும்;

1957

தமற்படி ஒவ்தவாரு பாடசாகலயின் தபயர்
மற்றும் பாடசாகல அகமந்துள்ள பிரததச
தசயலாளர் பிாிவு தனித்தனிதய யாததன்
பகதயும்;

(ii)

(iii)

தமற்படி மாகாை பாடசாகலகள் மூடப்படுவதற்
கான காரைங்கள் யாகவ என்பகதயும்;

(iv)

இப்பாடசாகலகளுக்கு
தசாந்தமான
கட்டிடங்கள் மற்றும் காைிகள் தற்சமயம்
பயனுறுதியான
நடவடிக்கககளுக்கு
பயன்
படுத்தப்பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்தறல், ஏன்?

asked the Minister of Education :
(a)

1958
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Will he inform this House -

(i)

(ii)

out of the total number of schools
functioning under the North-Western
Provincial Council, of the number of
schools that have been closed down since
year 2010 to date?
separately the names of each of those
schools and the names of the relevant
Divisional Secretary's Divisions in which
those schools are situated;

(b)

(iii)

the reasons for closing down those
provincial schools; and

(iv)

whether the buildings and the lands of those
schools are being used for some productive
purpose at present?

If not, why?

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, අධයාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ප්ර න
් යට පිළිතුර ශද්නවා.

(අ)

(i)

පාසල් 13කි.

(ii)

ුත්ණුශමිර (i) හා (ii) තීරු යටශේ ද්ක්වා ුත.

(iii)

ුත්ණුශමිර (iv) තීරුව යටශේ ද්ක්වා ුත.

(iv)

ඔේ.
ුත්ණුශමිර (viii) තීරුව යටශේ ද්ක්වා ුත.
ුත්ණුම සභාගත* කරමි.

(ආ) අද්ාළ ශනොශේ.

*සභාවම්සය ෙත තබන ලද ඇමුණුෙ:

சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகைப்பு :
Annex tabled:

* වෙෙ ඇමුණුෙ පුසනතකාලවේ ද තබා ඇත.

இந்த இகைப்பு நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது
This annex is also placed in the Library.

1959

1960

පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ අවශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා

ගුණ ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා

(மாண்புமிகு அதசாக்க பிாியந்த)

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன)

(The Hon. Ashoka Priyantha)
රු කථානායකතුමනි, මට කියන්න තිශබන්ශන්, රටක්
විධියට ආර්ථික ව ශයනුේ, සමාජයීය ව ශයනුේ, ඒ වාශේම
ආධයාේමික ව ශයනුේ සංවර්ධනය ශවන්න තේසාහ කරන අපට
පාසහක් වහනවාය කියන්ශන් ශහොකු අපරාධයක් කියහායි. ඒ වැූ 
පාසල්වහ ශ ොඩනැටිලි තිශබනවා, භූමිය තිශබනවා. ශේ පළාශේ
ජීවේවන සාමානය පුේ හයකු විධියටේ, මහජන නිශයෝජිතයකු
විධියටේ මා ද්කිනවා, ඒ ශ ොඩනැටිලි සහ ඉඩේ ඵහ
ප්රශයෝජනයකට ශයොද්ාශ න නැති බව. පළාේ සභාවහට තමයි ශේ
පාසල් අයිති වන්ශන්. ශේ පාසල් වැසීශමන් සමාජයට වන හානිය
අවම කර න්න, අශේ ශර්ඛීය අමාතයාං යේ, පළාේ සභාවේ එක
වැඩ පිළිශවළක් හද්හා, එක්ශකෝ විේතීය පුහුණුවට ශහෝ අද්
ද්වශසත සමාජයට අව ය කරන ශවනේ ශමොනවා ශහෝ වයාපිතියට
ශයොද්වා න්න කියහා ඉල්ලීමක් කරනවා. මා අතුරු ප්ර න
්
ුහුවාට අධයාපන ුමතිතුමා අද් දින ශේ රු සභාශේ ශනොමැති
නිසා යන්ත කරුණාතිහක ුමතිතුමාට ඒවාට තේතර ශද්න්න
බැහැ. ශේ ප්ර ්නය දිස්ත්රික් මේටමින්, පළාේ මේටමින් කථා කරහා
විසඳුමක් හැබුශඩා නැහැ, රු කථානායකතුමනි. ශමොකද්, පළාේ
සභාශේ අමාතයාං ශබොශහොම ද්රද්වි විධියටයි කටයුතු කරශ න
යන්ශන්. ඒ නිසා ඒ ප්ර න
් ය පළාේ සභා තුළින් විසඳා න්න බැහැ.

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
අද් විදුලිබහ හා පුනර්ජනනීය බහ ක්ති අමාතයතුමා නැති
නිසා රු යන්ත කරුණාතිහක මැතිතුමාශේ පිළිතුශරන් මම
සෑහීමකට පේශවනවා. ඒ එක්කම හංකා විදුලිබහ මඩාඩහය හා
සේබන්ධවම මම එතුමාට යේ සිිරකැඳවීමක් කරනවා. මම ශමයට
පිළිතුරක් බහාශපොශරොේතු ශවනවා. මම අතුරු ප්ර න
් අහන්ශන්
නැහැ. ශේ මාසශේ 28වැනි ද්ා හංකා විදුලිබහ මඩාඩහශේ
ශසතවකයින්ශේ මහා පරිමාණ දීපවයාේත වැඩ වර්ජනයක්,-

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒකට අතුරු ප්ර ්න අහන්න බැහැ, මන්ත්රීතුමා.

ගුණ ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
මට ශපොි  පැහැදිලි කර ැනීමකුයි අව ය ශවන්ශන්.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගුණ කථානායකුරො

(The Hon. Speaker)
ප්ර න
් යට තේතර ශද්න්න සතියකුයි කල් ඉල්හහා තිශබන්ශන්.

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. එශහම නේ ඉදිරිපේ කරන්න.

ගුණ ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
මට ශපොි  පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි අව ය.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
අධයාපන ුමතිතුමාශේ අවධානයට මම ශේ කාරණය ශයොත්
කරන්නේ.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ප්ර න
් අංක 9 -1 00/'17- (1),
මහතා.

රු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසතන

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன)

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු මන්ත්රීතුමා, අතුරු ප්ර ්න අහන්න බැහැ.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
අපි පස්ශසත ඒ ැන කථා කරත්.

ගුණ ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ නිවයෝග කරන ලදී.

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
රු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර න
් ය අහනවා.

Question ordered to stand down.

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன)

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, විදුලිබහ හා පුනර්ජනනීය බහ ක්ති
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් යට පිළිතුර දීම සඳහා
සතියක කාහයක් ඉල්හා සිටිනවා.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

ත්රිකුණාෙලය දිසනත්රික්කවේ වගොවි ම්ම් : විසනතර

திருதகாைமகல மாவட்ட விவசாய நிலங்கள்: விபரம்
AGRICULTURAL LANDS IN TRINCOMALEE DISTRICT:
DETAILS

1183/’1
10. ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

ගුණ ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
කිෂිකර්ම අමාතයතුමාශ න් ුූ  ප්ර න
් ය - (1):

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
රු කථානායකතුමනි,-

(අ)

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன)

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසතන මන්ත්රීතුමා.

ත්රිකුණාමහය දිස්ත්රික්කය තුළ,
(i)

1983 වර්ෂය වනවිට ව ා කරන හද් ත් ම ශ ොවි බිේ
ප්රමාණය ශකොපමණද්;

(ii)

1982 හා 1983 වර්ෂවහ ව ා කරන හද් ව ා බිේ
ප්රමාණය, එක් එක් ශබෝ ය අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමණද්;

1961

1962
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(iii)

වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂශේ යුද්මය තේේවය
නිමවන ශතක් ව ා කරන හද් ත් ම බිේ ප්රමාණය,
එක් එක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමණද්;

(iv)

යුද්මය තේේවය නිමවීශමන් පසු ශේ ද්ක්වා ව ා
කරන හද් ශ ොවි බිේ ප්රමාණය, එක් එක් වර්ෂය
අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණද්;

(v)

ඉහත සියල්ශහිරම සේපූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපේ
කරන්ශන්ද්;

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි,
රු මන්ත්රීතුමා ශේ ප්ර න
් යේ
කිෂිකර්ම ුමතිතුමාශ න් අහහා තිශබන්ශන්. ශමතුමා අහපු
වැනි ප්ර ්නයේ එක්ක බහනශකොට ශේ ප්ර ්නශේ දිස්ත්රික්කය
විතරයි ශවනස් ශවන්ශන්.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශනිරද්?
(ආ) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?

(The Hon. Speaker)
එශහම නේ පිළිතුර සභා ත කරන්න.

கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் தகட்ட வினா:

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා

(அ(

திருதகாைமகல மாவட்டத்தில்,
(i)

1983ஆம் ஆண்டளவில் தசய்ககபண்ைப்பட்ட
தமாத்த விவசாய நிலங்களின் அளவு யாது;

(ii)

1982
மற்றும்
1983ஆம்
ஆண்டுகளில்
தசய்ககபண்ைப்பட்ட விவசாய நிலங்களின்
அளவு
ஒவ்தவாரு
பயிருக்கிைங்கவும்
தவவ்தவறாக எவ்வளவு;

(iii)

(iv)

1983ஆம் ஆண்டின் பின்னர் 2009ஆம் ஆண்டில்
யுத்தநிகலகம முற்றுப்தபறும்வகர தசய்கக
பண்ைப்பட்ட தமாத்த நிலங்களின் அளவு
ஒவ்தவாராண்டுக்கிைங்கவும்
தவவ்தவறாக
எவ்வளவு;

(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, කිෂිකර්ම අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ප්ර න
් යට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:
(අ)

(i)
(ii)

වී

யுத்தநிகலகம
முற்றுப்தபற்ற
பின்னர்
இற்கறவகர தசய்ககபண்ைப்பட்ட விவசாய
நிலங்களின்
அளவு
ஒவ்தவாராண்டுக்கிைங்கவும்
தவவ்தவறாக
எவ்வளவு;

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ( இன்தறல், ஏன்?

ශබෝ ය

(a)

ii. බඩඉරිඟු

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(b)

ව ා කළ බිේ ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
44,334

1982 වර්ෂය

i. කුරක්නන්

(i)

1983 වර්ෂය

ව ා කළ බිේ ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)

අතිශර්ක ශබෝ

asked the Minister of Agriculture:
Will he inform this House, in respect of the
Trincomalee District -

1982 වර්ෂය

36,085

தமற்படி
அகனத்தினதும்
முழுகமயான
அறிக்ககதயான்கற சமர்ப்பிப்பாரா;

(v)

ත් ම ශ ොවිබිේ ප්රමාණය ශහක්ශටයාර 49,8 9කි.

1983 වර්ෂය
ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
140
819

iii. ශමශන්රි

ශබෝ ය

i. කුරක්නන්
ii. බඩඉරිඟු

ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
123
577

iii. ශමශන්රි

the extent of agricultural land that was
under cultivation by the year 1983;

iv. ත්ං

iv. ත්ං

151

v. කුණපි

87

v. කුණපි

173

the extents of land cultivated in the years
1982 and 1983, separately in respect of each
crop in each year;

vi. තහ

119

vi. තහ

119

vii. රටකජු

425

vii. රටකජු

the total extent of cultivated land in each
year after 1983 up until the end of the war
situation in 2009, separately;
the total extent of cultivated agricultural
land after the end of the war situation up
until now in each year, separately; and
whether he will table a full report on all
above?

If not, why?

viii.
මඤ්ශඤොක්කා
ix. බතහ
x. අර්තාපල්

157

1,348
202
3

viii.
මඤ්ශඤොක්කා
ix. බතහ
x. අර්තාපල්

381
1,173
202
5

xi. රතුලූනු

449

xi. රතුලූනු

510

xii. අත් මිරිස්

468

xii. අත් මිරිස්

598

xiii. ශහොකු ලූනු
තප එකතුව

xiii. ශහොකු
ලූනු
4,217

තප එකතුව

4,012

1963

1964

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු යන්ත කරුණාතිහක මහතා]

වර්ෂය

එළවලු
1982 වර්ෂය

1983 වර්ෂය

වර්ෂය තුළ ව ා කළ ත් ම බිේ
ප්රමාණය (ශහක්ශටයාර)

1992

21,909

1993

35,388

1994

37,796

1995

39,062

1996

25,577

1997

31,698

i. අ මශකශසල්

ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
ශබෝ ය
(ශහක්ශටයාර)
160
i. අ මශකශසල්

ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
143

ii. වේබටු

114

ii. වේබටු

187

1998

40,413

iii. වේටක්කා
iv. බඩාඩක්කා

105
88

iii. වේටක්කා
iv. බඩාඩක්කා

87
122

1999

37,974

2000

38,674

v. පුහුල්

4

v. පුහුල්

8

2001

40,597

vi. කරවිහ

24

vi. කරවිහ

31

2002

39,833

vii. රතු අහ
(බීේඪේ)

6

2003

44,826

2004

37,721

viii. තක්කාලි

45

2005

44,806

ix. ශ ෝවා

12

2006

37,910

තප එකතුව

641

2007

29,668

2008

38,004

2009

40,814

ශබෝ ය

vii. පිපිඤ්ඤා
viii. තක්කාලි

38

ix. ශ ෝවා

තප එකතුව

533

පහතුරු
1982 වර්ෂය

1983 වර්ෂය

(මූහා ය : ජනශල්වන හා සංවයාශල්වන ශද්පාර්තශේන්තුව)

i. ශකශසල්

ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
වාර්තා කර නැත.

i. ශකශසල්

ව ා කළ බිේ
ප්රමාණය
(ශහක්ශටයාර)
259

ii. ස් කජු

වාර්තා කර නැත.

ii. ස් කජු

233

ශබෝ ය

ශබෝ ය

iii. ශද්ිර

වාර්තා කර නැත.

iii. ශද්ිර

iv. අ

වාර්තා කර නැත.

iv. අ

v. ශද්ොඩේ

වාර්තා කර නැත.

v. ශද්ොඩේ

27

vi. පැශපොල්

වාර්තා කර නැත.

vi. පැශපොල්

36

vii. කිශහෝ ශේර

වාර්තා කර නැත.

Vii. කිශහෝ ශේර

තප එකතුව

59
175

789

සැ.යු. : 1982 වර්ෂය සඳහා ජනශල්වන හා සංවයාශල්වන ශද්පාර්තශේන්තුව
විසින් පහතුරු පිළිබඳ ද්ේත වාර්තා කර නැත.

වර්ෂය තුළ ත් ම ව ාබිේ එකතුව
ශහක්ශටයාර 49,770

(මූහාශ්රය : ජනශල්වන හා සංවයාශල්වන ශද්පාර්තශේන්තුව)

(iii)
වර්ෂය

වර්ෂය තුළ ව ා කළ ත් ම බිේ
ප්රමාණය (ශහක්ටයාර)

2010

43,519

2011

51,624

2012
2013
2014

50,164
63,517
38,137

2015
2016

61,235
61,466

(v)
(ආ)

ඔේ.

අද්ාළ ශනොශේ.

ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

1983 වර්ෂය

වර්ෂය තුළ ත් ම ව ාබිේ
එකතුව ශහක්ශටයාර 40,83

වර්ෂය

(මූහා ය : ජනශල්වන හා සංවයාශල්වන ශද්පාර්තශේන්තුව)

තප එකතුව

1982 වර්ෂය

(iv)

වර්ෂය තුළ ව ා කළ ත් ම බිේ
ප්රමාණය (ශහක්ශටයාර)

1984
1985

56,222
45,010

1986

24,683

1987

17,636

1988

25,266

1989

15,858

1990

19,957

1991

8,768

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
රු කථානායකතුමනි, මශේ අතුරු ප්ර න
් අහේදී මම ශේ
කාරණයේ කියන්න ෑනෑ. මම ඉස්ශසල්හා ප්ර න
් ය
සේබන්ධශයන් අතුරු ප්ර න
් ුූ  ශවහාශේ -ඔබතුමාට වැරදීමක්
ුණණාද් ද්න්ශන් නැහැ- අතුරු ප්ර න
් ශද්කයි ුහුශේ. එක අතුරු
ප්ර න
් යක් අහන්න මට අවස්ථාව නැතිුණණා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ ශවහාශේ බාධාවක් ුති ුණණා.

ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
මම ඉස්ශසල්හා ුහුශේ ශපොශහොර සහනාධාරය පිළිබඳවයි.
රු කථානායකතුමනි, එක් පැේතකින් ශතේ කහාපීය ප්රශේ වහ
ංවතුර ුතිවන අතශර්, තවමේ නියනයට හසුුණණු ශ ොවි

1965

1966
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ජනතාව වි ාහ ප්රමාණයක් වියලි කහාපශේ අශේ දිස්ත්රික්කවහ
ජීවේ ශවනවා. ත්රිකුණාමහශේේ නියනයට හසුුණණු ශ ොවි ජනතාව
වි ාහ ප්රමාණයක් සිටින බව පසු ගිය කාහශේ වාර්තා ුණණා. ඒ
වාශේම යාපනය දිස්ත්රික්කශේ පවා, ත්හතිේ දිස්ත්රික්කශේ පවා
නියනයට හසුුණණු ශ ොවි ජනතාව වි ාහ ප්රමාණයක් සිටින බව
වාර්තා ුණණා. ඔුණන් තේශ ෝෂණය කරනවා.
රු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාහශේ ශමොනරා හ
දිස්ත්රික්කශේේ වාර්තා ුණණු කාරණයක් තිශබනවා. අපි ේවහට
යනශකොට ඒ ේවහ ශ ොවීන්ට නියමිත කාහයට ව ා වන්දි
හැබිහා නැහැ. එක්ශකශනකුට හැශබන ශකොට තව ශකශනකුට
හැබිහා නැහැ. පසු ගිය කාහශේ කිපනිස මහේවරු හරහා ව ා
හානි ුණණු ශ ොවීන්ශේ වාර්තා ේතා කියහා අපි ද්න්නවා. ඒ
forms පුරවහා ශ න්නුවා.
කන්න ශද්කකට ශපොශහොර
සහනාධාරය හබා ේ ශ ොවීන් photo හහා එේවා. ශේ විධියට
ශේ ව ා වන්දිවේ ශ වන්නට නිසි වැඩ පිළිශවළක් නැේද්? ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තා කරන්න පු මවන්ද්, ත්රිකුණාමහ
දිස්ත්රික්කශේ ව ා වන්දි ශ වපු පුණල් ප්රමාණය හා ශකොපමණ
ප්රමාණයක් ශ ේවාද් කියහා?

(අ)

(i)

201 අය වැශයිර අංක 1 2 ශයෝජනාවට අනුව,
ශේ, රබර් සහ ශපොල් පර්ශේෂණ ශෂතරයන්
ශවනුශවන් ශවන් කරන හද් රුපියල් මිලියන 200
ක ප්රතිපාද්නය එකී පර්ශේෂණ ආයතන තුන අතර
ශබද්ාහරිනු හැබුශේ කවර අනුපාතයට අනුවද්;

(ii)

ශේ, රබර් සහ ශපොල් පර්ශේෂණ ආයතනයන්ිර
ශසතවා නියුක්තිකයන්ශේ සංවයාව, එක් එක්
ආයතනය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමණද්;

(iii)

2002, 2005, 2010 සහ 2014 වර්ෂවහදී, ශේ
පර්ශේෂණ, රබර් පර්ශේෂණ හා ශපොල් පර්ශේෂණ
සඳහා මහා භාඩාඩා ාරශයන්
හබා
දුන්
ප්රතිපාද්නය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන් කවශර්ද්;

(iv)

ඉකුේ ද් කය තුළ, ශේ, රබර් සහ ශපොල් ශෂතර
තුශනිර සිදුකළ පර්ශේෂණයන් කවශර්ද්;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

தபருந்ததாட்டக்
வினா:

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ැන ශවනම ප්ර න
් යක් අහන්න.

(ii)

ததயிகல, இறப்பர் மற்றும் ததங்கு ஆராய்ச்சி
நிறுவனங்களில்
பைியாற்றுகின்றவர்களின்
எண்ைிக்கக ஒவ்தவாரு நிறுவனத்துக்ககமய
தவவ்தவறாக எவ்வளதவன்பகதயும்;

(iii)

2002, 2005, 2010 மற்றும் 2014ஆம் ஆண்டுகளில்
ததயிகல ஆராய்ச்சி, இறப்பர் ஆராய்ச்சி மற்றும்
ததங்கு
ஆராய்ச்சிக்காக
திகறதசாியினால்
வைங்கப்பட்ட
நிதி
ஏற்பாடு
ஒவ்தவாரு
வருடத்துக்ககமய
தவவ்தவறாக
யாததன்பகதயும்;

(iv)

கடந்த ஒரு தசாப்த காலப்பகுதியில் ததயிகல,
இறப்பர் மற்றும் ததங்கு ஆகிய மூன்று
துகறகளிலும் தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள்
யாகவ என்பகதயும்;

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ප්ර න
් ය තිශබන්ශන්, රු කථානායකතුමනි, -

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ සේබන්ධශයන් ශවනම ප්ර ්නයක් අහන්න කියත්.

ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
රු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කිෂිකර්ම අමාතයතුමාට
ද්ැනුේ ශද්න්න, ශේ ප්ර න
් වහට පිළිතුරු ශද්න්න එතුමා ශේ රු
සභාශේ සිටිය යුතු බව. ශේ රශේ ශ ොවි ජනතාව ත්හුණ ශද්න
ප්ර න
් ටිකක් අපි අහන්ශන්. ඒ නිසා ඔබතුමා අනිවාර්ශයන්ම ද්ැනුේ
ශද්න්න-

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ததயிகல, இறப்பர் மற்றும் ததங்கு ஆராய்ச்சிக்கு
ஒதுக்கிய நிதி: விபரம்

அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்தறல், ஏன்?

asked the Minister of Plantation Industries:
(a)

Will he inform this House -

(i)

the ratio adopted when distributing among
tea, rubber and coconut research institutes
the provision of Rs. 200 million allocated to
tea, rubber and coconut research fields as
per Proposal No. 162 of the 2016 Budget;

(ii)

separately, the institute-wise number of
employees in the tea, rubber and coconut
research institutes;

PROVISION ALLOCATED FOR TEA, RUBBER AND COCONUT
RESEARCHES: DETAILS
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14.ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමාශ න් ුූ  ප්ර න
් ය- (1):

தகட்ட

2016ஆம்
ஆண்டுக்கான
வரவு
தசலவுத்
திட்டத்தின் 162ஆம் இலக்க முன்தமாைிவுக்
ககமய ததயிகல, இறப்பர் மற்றும் ததங்கு
ஆராய்ச்சித் துகறகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா
200 மில்லியன் நிதி ஏற்பாடு தமற்படி மூன்று
ஆராய்ச்சி
நிறுவனங்களுக்கிகடதய
பகிர்ந்
தளிக்கப்பட்ட விகிதாசாரம் யாததன்பகதயும்;

(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர)

වත්, රබර් සහ වපොල් පර්වේෂණ සඳහා වවන් ක
මුදල : විසනතර

அகமச்சகரக்

(அ( (i)

ගුණ ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා

(The Hon. Speaker)
මම පක්ෂ නායකයින් ද්ැනුවේ කරහායි තිශබන්ශන්,
ප්ර න
් වහට පිළිතුරු දීමට අද්ාළ අමාතයවරුන්ශේ පැමිණීම
ඉතාමේ අව යයි කියහා. ශබොශහොම ස්තුතියි, රු ුමතිතුමා.

ககத்ததாைில்

1967

1968

පාර්ලිශේන්තුව

ශපොල් ක්ශෂතරශේ සිදු කළ පර්ශේෂණ ුත්ණුම
03ිර ද්ක්වා ුත.
ුත්ණුේ සභාගත** කරමි.

[ රු බන්දුහ ගුණවර්ධන මහතා]

(iii)

(b)

separately, the year-wise allocation of
provisions from the General Treasury for
tea research, rubber research and coconut
research in years 2002, 2005, 2010 and
2014; and
(iv) the research carried out in the three fields of
tea, rubber and coconut during the past
decade?
If not, why?

ගුණ නවින්
අොතයුරො)

දිසානායක

ෙහතා

(மாண்புமிகு
நவின்
திஸாநாயக்க
ககத்ததாைில் அகமச்சர் )

(වැවිලි
-

කර්ොන්ත

தபருந்ததாட்டக்

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Plantation
Industries)
රු කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසතයි.
(අ)
(i) වර්ෂ 201 අය වැශයිර අංක 1 2 ශයෝජනාව අනුව
ශේ, රබර් හා ශපොල් පර්ශේෂණ ආයතන
ක්තිමේ කිරීම ශවනුශවන් වර්ෂ 2ක කාහයක්
සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක ප්රතිපාද්න ශවන්
කරනු හැබීය.
එම ප්රතිපාද්න පර්ශේෂණ ආයතනයන්ිර
රසායනා ාර
පහසුකේ
ඉහළ
නංවා
රසායනා ාරයන්ිර පර්ශේෂණ කටයුතු ක්තිමේ
කිරීමට යන්ර තපකරණ සපයා ැනීමට පමණක්
ශවන් කිරීමට අමාතයාං ය තීරණය කරනු හැබීය.
ඒ අනුව පළත් වසර වන 201 වර්ෂය සඳහා ශේ,
ශපොල් හා රබර් පර්ශේෂණ ආයතනයකට රුපියල්
මිලියන 30 බැගින් ශවන් කරනු හැබීය. ඉතිරි
ප්රතිපාද්න 2017 වර්ෂශේ වැය කිරීමට සැහසුේ
කරනු හැබූ අතර, 2017 වර්ෂශේ අය වැය තුළින්
ශේ සඳහා ශවනමම ප්රතිපාද්න ශවන් ශනොුණණු
අතර ශයෝජනා කීපයක් සඳහා ශපොදුශේ "වැවිලි
ක්ශෂතරය සංවර්ධන වයාපිති" ශහස ශවන් වූ
රුපියල් මිලියන 3 2න් රුපියල් මිලියන 90ක්
පර්ශේෂණ ආයතනයකට රුපියල් මිලියන 30
බැගින් වන ශහස 2017 වර්ෂය සඳහා ද් ශවන්
කරනු හැබීය.
(ii) ශේ
පර්ශේෂණ
ආයතනශේ
ශසතවා
නියුක්තිකයන්ශේ සංවයාව - 2 9 (ශද්සිය හැට
නවයයි)
රබර්
පර්ශේෂණ
ආයතනශේ
ශසතවා
නියුක්තිකයන්ශේ සංවයාව - 40 (හාරසිය හයයි)
ශපොල්
පර්ශේෂණ
ආයතනශේ
ශසතවා
නියුක්තිකයන්ශේ සංවයාව - 273 (ශද්සිය හැේතෑ
තුනයි)
රු ුමතිතුමනි,(අ) (iii) පිළිතුරට අද්ාළව, 2002,
2005, 2010, 2014 වර්ෂ ශවනුශවන් හැබුණු
ප්රතිපාද්න ශවන් ශවන්ව සඳහන් කර තිශබනවා.
මම ඒ ශකොටස සභාගත* කරනවා.
(iv) ශේ ක්ශෂතරශේ සිදු කළ පර්ශේෂණ ුත්ණුම 01ිර
ද්ක්වා ුත.
රබර් ක්ශෂතරශේ සිදු කළ පර්ශේෂණ ුත්ණුම 02ිර
ද්ක්වා ුත.

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(ආ) අද්ාළ ශනොශේ.
* සභාවම්සය ෙත තබන ලද (අ) (iii)හි පිළිුරර:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட (அ) ( iii)க்கான விகட :

* Answer tabled for (a) (iii):

එක් එක් වර්ෂය අනුව ශේ, රබර් සහ ශපොල් පර්ශේෂණ සඳහා
මහා භාඩාඩා ාරය හබා දුන් ප්රතිපාද්න පහත පරිදි ශේ.
ආයතනය
රබර්
පර්ශේෂණ
ආයතනය

ශේ
පර්ශේෂණ
ආයතනය

ශපොල්
පර්ශේෂණ
ආයතනය

හැබූ
ප්රතිපාද්න

රුපියල් මිලියන
2002

2005

2010

2014

පුනරාවර්තන

71. 450

108.445

181.050

252.500

ප්රාේධන

40. 000

2.506

27.550

68.000

එකතුව

111.450

110.961

208.600

320.500

පුනරාවර්තන

190.760

187.423

232.070

299.726

ප්රාේධන

39. 482

5.000

50.904

86.005

එකතුව

230.242

192.423

282.974

385.731

පුනරාවර්තන

57.000

91.000

135.500

179.662

ප්රාේධන
එකතුව

7.250
64.250

24.596
115.596

70.000
205.500

66.840
246.502

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
රු කථානායකතුමනි, මශේ පළත්වන අතුරු ප්ර න
් ය ශමයයි.

සේප්රද්ායික ශේ, රබර්, ශපොල් කියන අපනයනරය අධයයතන
ශවශළඳ ශහෝකයට සරිහන ශහස වැි  එකතු කළ අ යක් සිරතව
යැවීම සඳහා ''පර්ශේෂණ'' ඉතාම වැද් ේ වන බව
රු
ුමතිතුමාේ පිළි න්නවා; අපි සියලු ශද්නා ශපොදුශේ පිළි න්නවා.
ඒ නිසා ශේ පර්ශේෂණ ආයතනවහට හබන වර්ෂශේදී මීට වඩා
වැි  ත්ද්හක් ශවන් කළ යුතු බව මා කියා සිටිනවා.
අද් ුශමරිකා එක්සේ ජනපද්ය, එක්සේ රාජධානිය ුතු ම
රටවහ ශපොල් ආශ්රිත විවිධ නිෂ්පාද්නවහට - virgin coconut oil
පමණක් ශනොශවයි, ශපොල් වතුර, ඒවායින් හද්න විවිධ නිෂ්පාද්න,
සබන් වර් , shampoo වර් සඳහා - වි ාහ ඉල්ලුමක් තිශබන
බව ඔබතුමාශේ විශ තෂ අවධානයට මම ශයොත් කරන්න කැමැතියි.
ඔබතුමා පැකේ කළ ශපොල් වතුර අපනයනය කරන
කර්මාන්ත ාහාවක් විවිත කරන්න ගිිරල්හා තිශබනවා මම
ද්ැක්කා. ඒක ඉතාම ශහොඳ ශද්යක්. ඒ සඳහා ඉතා වි ාහ ශවශළඳ
ශපොළක් තායිහන්තය ුතු ම රටවල් විසින් අල්හාශ න තිශබනවා.
නත්ේ, අශේ රශේ ඉතිහාසශේ ශකොටසක් ශහස පවතින ශපොල්
ව ා අං ය ඊට වඩා පිටුපසිනුයි ඉන්ශන්. ඒ නිසා, අලුේ ශපොල්
ආශ්රිත නිෂ්පාද්න හරහා අපනයන කිෂිකර්මය සඳහා වන විශ තෂ
පර්ශේෂණයන් කරන්න ඔබතුමා වැි  අවධානයක් ශයොත් කරහා
තිශබනවාද් කියහා මම ද්ැන න්න කැමැතියි.

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගුණ නවින් දිසානායක ෙහතා

(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)
ඉතාමේ ශහොඳ ප්ර න
් යක් මන්ත්රීතුමා ුහුශේ. ුේත
ව ශයන්ම අශේ රශේ සංස්කිතියට අනුව පර්ශේෂණ ක්ශෂතරයට
වැි  ප්රත්වේවයක් අපි ද්ක්වන්ශන් නැහැ. වැවිලි ක්ශෂතරය පමණක්
ශනොශවයි, අශනකුේ ක්ශෂතරවහේ පර්ශේෂණ සේබන්ධශයනුේ අශනකුේ පර්ශේෂණ ආයතනවහටේ, මශේ පර්ශේෂණ
ආයතනවහටේ- අව ය සේපේ ප්රමාණය; අපි බහාශපොශරොේතු
වන ත්ද්ල් ප්රමාණය අපට හැශබන්ශන් නැහැ. විශ ෂ
ත ශයන්ම,
ශේකට ප්රධාන ශහතතුව තමයි අපශේ ප්රාේධන වියද්ේ ඉතාමේ
අධිකවීම. ඒ වාශේම, ඒ තිශබන මූහයමය තේේවය තඩ ඒ
ප්රාේධනය හබා ැනීමට රජයට තිශබන අපහසුව.

අපි ද්ැන් බැලුශවොේ ශේ ත්ද්ල් ටික අපට හැබිහා
තිශබනවා. ුේත ව ශයන්ම ඒක වැි වීමක්. රුපියල් මිලියන
200ක් කියන්ශන් ුශමරිකානු ශඩොහර් කීයද්? ුශමරිකානු
ශඩොහර් මිලියන 1. යි. අපි බැලුශවොේ ශපෞේ ලික අං ශේ
ශ ෝලීයකරණය වූ ආර්ථිකශේ -global economy එශක්multinational
සමා මක්
පර්ශේෂණ
ආයතනයකට,
පර්ශේෂණයකට අඩුම ණශන් ුශමරිකානු ශඩොහර් බිලියන
තුන, හතරක් වියද්ේ කරනවා. නත්ේ, අපි කටයුතු කරශ න
යන්ශන් ශමවැනි සු ම ත්ද්ල් ප්රමාණයකින්. ඒ නිසා සියලු රජයන්
පිළි න්න ෑනෑ, ශේ පර්ශේෂණ ආයතනවහට හබා ශද්න සේපේ
ප්රමාණය වැි  කරන්න අව යයි කියන එක.
ඊළනට තව එක කරුණක් කියන්න අව යයි, අශේ ශපොල්
ක්ශෂතරය සේබන්ධශයන්. අපි ද්ළ ව ශයන් ශපොල් ශ ි  මිලියන
2 00ක් - 3000ක් අතර ප්රමාණයක් නිෂ්පාද්නය කරනවා. ශේ
අුණරුේශේ ශමය සියයට 10කින්, 15කින් පමණ අඩු ශේවි, නියනය
සහ බහපෑ අශනකුේ කාරණා නිසා. නත්ේ, අපි නිෂ්පාද්නය කරන
ශපොල් ප්රමාණශයන් සියයට 80ක්ම පරිහරණය ශවන්ශන් ශේය ය
ශවශළඳ ශපොළ තුළයි. මිලියන 200ක්, 300ක් වැනි ඉතා සු ම ශපොල්
ප්රමාණයක් තමයි ඔබතුමා කියන පරිදි value addition කරහා
export කරන්ශන්. ඉතින් අපට අලුේ ශපොල් ව ා කිරීමක්
අව යයි. ඒ නිසා විශ ෂ
ත ශයන් තතුරු නැශනනිරර ප්රශේ වහ
ශද්වැනි ශපොල් ත්රිශකෝණය පටන් ැනීමට මා ද්ැන් කටයුතු කර
තිශබනවා. රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ තර්කය මා පිළි න්නවා.
විශ තෂශයන් පර්ශේෂණ පැේශතන් අපි මීට වඩා ශ ොඩක්
ඉදිරිශයන් සිටිය යුතුයි කියන ඔබතුමාශේ මතශේ මාේ ඉන්නවා.

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
රු ුමතිතුමනි, මශේ ශද්වන අතුරු ප්ර ්නයට ුසීමට ශපර
ඔබතුමාට තද්ේවක් ව ශයන් කාරණයක් මතක් කරන්න
කැමැතියි. ශහෝමා ම අලුතින් පිිරටුවා තිශබන, අශේ සුසිල්
ශප්රතමජයන්ත අමාතයතුමා යටශේ තිශබන නැශනෝ තාක්ෂණ
පර්ශේෂණ ආයතනය ශපෞේ ලික අං යේ සමන පර්ශේෂණ
රාශියක් කරන නිසා, ඔබතුමාශේ ශේ ආයතන තුනටේ නැශනෝ
තාක්ෂණික අං ශේේ සහායක් හබා ේශතොේ ශහොඳයි කියහා
ිරතනවා.

මශේ ශද්වන අතුරු ප්ර න
් ය ශමයයි.

ං වතුර නිසා සමහර ශේ ව ා ප්රශේ වහට හානියක් සිේධ
ශවහා තිශබනවා. ද්ැනට ඒවා තක්ශසතරු කරහා ඒ සඳහා සහනයක්
හබා ශද්න්නට ඔබතුමා කුමන පියවරක් අරශ න තිශබනවාද්?

1970

ගුණ නවින් දිසානායක ෙහතා

(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)
ඔබතුමාට කියන්න සතුටුයි, අද් තශේ අශේ
රු වජිර
අශේවර්ධන ුමතිතුමා මට කථා කළා. ඊශේ ශේ සේබන්ධශයන්
සාකච්ඡාවක් පවේවා තිශබනවා. ඒ අහාභයට ත්හුණ දුන් සියලු
කුඩා ශේ වතු ිරමියන්ට ඒ අහාභය හබා දීමට රජය තීරණය කර
තිශබනවා. ඒ ත්ද්ල් ටික කුඩා ශේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා
අද්ාළ ප්රාශේය ය ශල්කේවරුන්ට යැවීමට අපි කටයුතු කරනවා.

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
මශේ තුන්වන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.

රු ුමතිතුමනි, ශේ දිනවහ ඔබතුමා ේහයිශෆොශසතේ
රසායනික ද්රවය භාවිතය සේබන්ධශයන් විවාද්යකට පැටලිහා
සිටිනවා. ඒවා ශේ ව ාව සඳහා හබා ශද්න්න තීරණය කරනවාද්,
හබා ශද්න්ශන් නැතිව ඒ තහනම එශහසින්ම ක්රියාේමක කරන්න
කටයුතු කරනවා ද්? ශේ ශද්ශකන් ශකොයි එක ද් ක්රියාේමක
කරන්න බහාශපොශරොේතු වන්ශන්.

ගුණ නවින් දිසානායක ෙහතා

(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)
ශේක ශේ ප්ර න
් යට අද්ාළ නැහැ. නත්ේ, මා පිළිතුරක්
ශද්න්නේ. ේහයිශෆොශසතේ සේබන්ධශයන් වැි දුර කරුණු ශසොයා
බැලීම සඳහා රු අ මැතිතුමා කමිටුවක් පේ කළා. එිර වාර්තාව
ද්ැන් එළියට ුවිල්හා තිශබනවා. ඒ වාර්තාශේ සරහ ශහස සඳහන්
කර තිශබන්ශන්, ශේ ව ාවට පමණක් සීමා කරහා ද්ැි 
ශකොන්ශේසි යටශේ ේහයිශෆොශසතේ ශ න ඒමට ඉඩ ශද්න්න
කියහායි. ඉතින් ඒ ශකොන්ශේසි අනුව ක්රියා කිරීමට මා
බහාශපොශරොේතු ශවනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, තන්වහන්ශසතයි
මමයි ඉතාම සුහද්ය ලිව කටයුතු කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ප්ර න
් අංක 1 - 14 8/'16 - (1), රු චමින්ද් විශේසිරි මහතා.

ගුණ චමින්ද විවේසිරි ෙහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
රු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර න
් ය අහනවා.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, පළාේ සභා හා පළාේ පාහන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් යට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ශද්කක කාහයක් ඉල්හා සිටිනවා.

ගුණ චමින්ද විවේසිරි ෙහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
රු කථානායකතුමනි, අද්ාළ රු ුමතිතුමා එද්ා මට ඉතා
බරපතළ ශචෝද්නාවක් කළා. මම එය නිවැරදි කර ැනීමටයි
තේසාහ කශළත. එතුමා මට ශචෝද්නා කළා. මම කන ාටුශවන්
ප්රකා කරනවා, එතුමා ුේතටම ශේ සභාවට එන්ශන් නැේශේ
යහ පාහන ආඩාඩුශේ අපි කියපු ඒ ශහොරු ආරක්ෂා කරන නිසාමයි
කියහා. එතුමාශ න් මම ශේ කාරණය අහන්ශන්, පැහැදිලි කර

1971

1972

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු චමින්ද් විශේසිරි මහතා]

ැනීමටයි.
රු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාේ
අවස්ථා
කිිරපයකදීම එතුමාට කිේවා. එතුමා කියනවා ශසොයහා බහනවා
කියහා. ශ ද්ර ුඳ යටද් ද්න්ශන් නැහැ ශහොයන්ශන්.

කළුතර දිසනත්රික් රීඩා සංකීර්ණය: වැය ක මුදල
களுத்துகற மாவட்ட விகளயாட்டுத்
ததாகுதி :தசலவிட்ட பைம்

KALUTARA DISTRICT SPORTS COMPLEX: MONEY SPENT

කරුණාකරහා එතුමාට ශේ ප්ර න
් ය ශයොත් කරන්න, රු
කථානායකතුමනි.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි.
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4. ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති
ජයතිසනස ෙහතා වවනුව )

ෙහතා (ගුණ (නවද්ය) නලින්ද

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண்புமிகு (கவத்திய
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக)

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ නිවයෝග කරන ලදී.

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr)
Nalinda Jayathissa)
ක්රීඩා අමාතයතුමාශ න් ුූ  ප්ර න
් ය - (1):

Question ordered to stand down.

(අ)

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது .

(i)

බඩාඩාර ම ඉදි කළ ක මතර දිස්ත්රික් ක්රීඩා
සංකීර්ණශයිර ඉදි කිරීේ අවසන් කළ දිනය
කවශර්ද්;

(ii)

ඒ සඳහා වැයවූ ත්ද්හ ශකොපමණද්;

(iii)

එිර ිහස්ථ ක්රීඩා ාරය, ධාවන පථය හා පිිරණුේ
තටාකය ඉදි කිරීමට වැය වූ ත්ද්හ ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමණද්;

(iv)

එය විවිත කිරීම ප්රමාද් වීමට ශහතතු කවශර්ද්;

(v)

එිර නඩේතු කටයුතු භාරව සිටින්ශන් කුණරුන්ද්;

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශද්වන වටය.

ප්ර න
් අංක 1-10 7/'16-(2), රු තද්ය ප්රභාේ ේමන්පිහ
මහතා, රු ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන්ශසතවා අමාතයතුමාශ න්
ුසීමට. එම ප්ර ්නය විපක්ෂශේ කුණරු ශහෝ රු මන්ත්රීවරශයක්
අසනවාද්?

ගුණ අවශ්ෝක් අවේසිංහ ෙහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන්
වසේවා නිවයෝජය අොතයුරො)

(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க - தபாக்குவரத்து மற்றும்
சிவில் விமானச் தசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of
Transport and Civil Aviation)
ප්ර න
් ය අහන්නේ කුණරුේ නැහැ. අහන්ශන් නැේද්? එශහම
නේ ප්ර න
් යක් නැහැ. රු කථානායකතුමනි, ප්ර න
් ය අහන්නේ
කුණරුේ නැහැ.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?
விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சகரக் தகட்ட வினா:
(அ) (i)

பண்டாரகமவில் நிர்மாைிக்கப்பட்ட களுத்துகற
மாவட்ட
விகளயாட்டுத்
ததாகுதியின்
நிர்மாைிப்புகள் பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட திகதி
யாது என்பகதயும்;

ගුණ කථානායකුරො

(ii)

அதற்கு தசலவிடப்பட்ட பைத்ததாகக யாது
என்பகதயும்;

(The Hon. Speaker)
එශහම නේ කමක් නැහැ.

(iii)

அதன் உள்ளக விகளயாட்டு அரங்கு, ஓடுபாகத
மற்றும்
நீச்சல்
தடாகத்கத
நிர்மாைிக்க
தசலவான பைத்ததாகக தனித்தனிதய யாது
என்பகதயும்;

(iv)

இதகனத்
தாமதமகடவதற்கான
என்பகதயும்;

(v)

அதன் பராமாிப்புப் பைிகளுக்குப் தபாறுப்பாக
இருப்பவர்கள் யார் என்பகதயும்;

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ප්ර න
් අංක 2 - 1087/'16 - (1), රු බුේධික පතිරණ මහතා.

ගුණ ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)
රු කථානායකතුමනි, රු බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා
ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් ය අහනවා.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපේති
හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර න
් යට
පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාහයක් ඉල්හා සිටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ නිවයෝග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

திறந்துகவப்பது
காரைங்கள் யாகவ

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஆ( இன்தறல், ஏன்?

asked the Minister of Sports:
(a)

Will he inform this House -

(i)

the date on which the construction work of
the Sports Complex of Kalutara District in
Bandaragama was completed;

1973

(b)

1974
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(ii)

the amount of money spent for that;

(iii)

the amount of money spent to construct the
indoor stadium, running track and the
swimming pool separately;

(iv)

the reasons for the delay of opening it; and

(v)

the persons who are in charge of the
maintenance?

(අ)

(i)

මාතර දිස්ත්රික්කශේ ුති මධයම රජයට හා පළාේ
සභාවට අයේ වාරිමාර් ක්රම ශවන් ශවන්
ව ශයන් කවශර්ද්;

(ii)

ඉහත (i) ිර සඳහන් වාරිමාර් ක්රම මටින්
අස්වේද්නු හබන ත් ම කුඹුරු ඉඩේ ප්රමාණය
ශකොපමණද්;

(iii)

ඉහත (ii) ිර සඳහන් කුඹුරු ඉඩේ ප්රමාණය, එක්
එක් ප්රාශේය ය ශල්කේ ශකොේඨාස මේටමින්
කවශර්ද්;

If not, why?

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශනිරද්?

ගුණ දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා (රීඩා අොතයුරො)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

தயாசிறி

ஜயதசகர

-

விகளயாட்டுத்துகற

(ආ)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports)
රු කථානායකතුමනි, මම එම ප්ර න
් යට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

(i)

වර්ෂ 2013 සිට 201 ද්ක්වා මධයම රජයට අයේ
වාරිමාර් නඩේතුව ශහෝ ප්රතිසංස්කරණය සඳහා
වැය කළ ත්ද්හ;

(ii)

වර්ෂ 2013 සිට 201 ද්ක්වා මාතර දිස්ත්රික්කයට
අයේ වාරිමාර් නඩේතුව ශහෝ ප්රතිසංස්කරණය
සඳහා වැය කළ ත්ද්හ;

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :

එක් එක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද්
යන්නේ එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

* Answer tabled:
(අ)

(i)

ිහස්ත ක්රීඩා ාරය හා ශප්රතක්ෂකා ාරය ඉදි කිරීම 2015.03.31
පිිරනුේ තටාකය ඉදි කිරීම - 201 .03.31
මීටර් 400 ධාවන පථය ඉදි කිරීම - 201 .03.31

(ii)

රු.මි. 247.14 (වැේ සිරත)

(iii)

ිහස්ත ක්රීඩා ාරය හා ශප්රතක්ෂකා ාරය ඉදි කිරීම - රු.මි.
147. 3 (වැේ සිරත)

(ු) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?
நீர்ப்பாசன
மற்றும்
நீர்
அகமச்சகரக் தகட்ட வினா:

மாத்தகற
மாவட்டத்தில்
உள்ள
மத்திய
அரசாங்கத்துக்கும்
மாகாை
சகபகளுக்கும்
தசாந்தமான
நீர்ப்பாசன
திட்டங்கள்
தவவ்தவறாக யாகவ என்பகதயும்;

(ii)

தமதல (i) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நீர்ப்பாசன
திட்டங்களின்
மூலம்
பயிர்ச்தசய்கக
தசய்யப்படுகின்ற தமாத்த வயற் காைிகளின்
அளவு எவ்வளதவன்பகதயும்;

(iii)

தமதல
(ii)
இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
வயற்காைிகளின் அளவு ஒவ்தவாரு பிரததச
தசயலாளர்
பிாிவு
மட்டத்தில்
எவ்வளதவன்பகதயும்;

මීටර් 400 ධාවන පථය ඉදි කිරීම - රු.මි. 48.33 (වැේ සිරත)
අමතර වැඩ - රු.මි. 18.1 (වැේ සිරත)

(v)

(ආ)

ශමම ක්රීඩා සංකීර්ණශේ ඉදි කිරීේ නිම කර තිබූ නත්ේ
බඩාඩාර ම ප්රාශේය ය සේබන්ධීකරණ කමිටුශේ ඉල්ලීම
පරිදි ්රී හංකා ක්රිකේ ආයතනශේ මූහයමය ද්ායකේවශයන්
ක්රිකේ ක්රීඩාව කළ හැකි ශහස සකස් කළ තණ තීරුවක්
(pitch), එම ආයතනය විසින් සකසන හදී. එම නිසා ශමම
ක්රීඩා සංකීර්ණය විවිත කිරීම ප්රම ාද් විය.
ශමම ක්රීඩා සංකීර්ණශේ වැඩ අවසන් කර ුති බැවින්
විධිමේ ශහස ක්රීඩා සංවර්ධ න ශද්පාර්තශේන්තුව ශවත
පවරාශ න ජුනි මස 29 වන දින ප.ව. 4.00ට ක්රීඩා
අමාතයතුමාශේ ප්රධානේවශයන් විවිත ශේ.

அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

2013ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2016ஆம் ஆண்டு வகர
மத்திய அரசாங்கத்துக்கு தசாந்தமான நீர்ப்பாசன
திட்டங்ககள
பராமாிப்பதற்கு
அல்லது
புனரகமப்பதற்கு
தசலவிடப்பட்ட
பைத்
ததாகக;

(ii)

2013ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2016ஆம் ஆண்டு வகர
மாத்தகற
மாவட்டத்துக்குாிய
நீர்ப்பாசன
திட்டங்ககள
பராமாிப்பதற்கு
அல்லது
புனரகமப்புக்கு தசலவிடப்பட்ட பைத் ததாகக;

පැන ශනොනඟී.

වාරිොර්ග නඩත්ුර වහෝ ප්රතිසංසනකරණ වියදෙ:
ොතර දිසනත්රික්කය
நீர்ப்பாசன திட்டப் பராமாிப்பு அல்லது புனரகமப்புச்
தசலவு: மாத்தகற மாவட்டம்
MAINTENANCE OR RECONSTRUCTION EXPENDITURE OF
IRRIGATION SYSTEMS: MATARA DISTRICT

1291/’16
6. ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා (ගුණ ඩලසන අලහප්වපුණෙ
ෙහතා වවනුව )
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன
அைஹப்தபரும சார்பாக)

-

மாண்புமிகு

டலஸ்

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon.
Dullas Alahapperuma)
වාරිමාර් හා ජහසේපේ කළමනාකරණ අමාතයතුමාශ න්
ුූ  ප්ර න
් ය - (2):

முகாகமத்துவ

(அ) (i)

පිිරනුේ තටාකය ඉදි කිරීම - රු.මි. 33.13 (වැේ සිරත)

(iv)

வளமூல

ஒவ்தவாரு
ஆண்டுக்ககமய
தவவ்தவறாக
யாததன்பகத அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்தறல், ஏன்?

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:
(a)

Will he inform this House -

(i)

separately the irrigation systems that come
under the Central Government and the
Provincial Council in the District of Matara;

1975
[ රු බන්දුහ ගුණවර්ධන මහතා]

(ii)

(iii)

(b)

පළාේ සභාවට අයේ වාරිමාර් ක්රම

the total extent of paddy lands that is
cultivated using the irrigation systems
mentioned in (i) above; and

අනු අංකය

වැශවිර නම

01

මාකාවිට වැව

02

කු ල් ම වැව

the extent of paddy lands mentioned in (ii)
above as per each Divisional Secretariat
Division level?

03

වැවහමන්දූව වනි ශසතකරවේත වැව

04

කඹුරු ත්ව වැව

05

කනංකශද්ණිය වැව

06

ශබොරාහ වැව

07

හල්හහශද්ොළ වැව

08

මාර වැව

09

ශමොර හශවහ වැව

10

තිේතත්ගුණ වැව

11

හාල්ශප වැව

12

ශපොේතශවහ වැව

13

තඩුපීල්හශ ොඩ වැව

14

ශබරුශේශවහ වැව

15

ජනසවිය වැව

16

මා මවරාහ වැව

17

තඩකිතනාවහ වැව

18

අත්ශහතන්වහ කනහහා ම වැව

19

එබකන්ද් වැව වයාපාරය

20

ද්න්ශද්ණිය වැව වයාපාරය

21

හීන්ද්ැලිය වැව

22

ත මපේටල්ශද්ණිය වැව

23

සුල්තානාශ ොඩ වැව

24

සමරසිංහාරාම වැව

25

රද්වත්ල්හ වැව

26

කිරිවැල්ශද්ොළ වැව

27

යමත්ල්හ වැව

28

තඩපස්ශ ොඩ රන්මශල්කන්ද් වැව

29

නාඔටුන්න වැව

30

ඉල්වේත අත්ණ වයාපාරය

Will he also inform this House separately as per
each year -

(i)

(ii)

(c)

the amount of money that has been spent on
the maintenance or reconstruction of
irrigation systems coming under the
central government from the year 2013 to
2016; and
the amount of money that has been spent on
the maintenance
or reconstruction of
irrigation systems belonging to Matara
district from the year 2013 to 2016
separately?

If not, why?

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු
කථානායකතුමනි, වාරිමාර්
හා
ජහසේපේ
කළමනාකරණ අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම එම ප්ර න
් යට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.
* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :

* Answer tabled:
(අ)

1976

පාර්ලිශේන්තුව

(i)

මධයම රජයට අයේ වාරිමාර් ක්රම.

වාරිමාර්
ක්රමය

වැේ

අත්ණු

ංවතුර පාහන
වයාපාර

තස්සාන
වාරිමාර්
ශයෝජනා ක්රම

වැව/අත්ණ/
වයාපාරය/වාරි
ශයෝජනා ක්රමය
කැකණදුර

ත් ම ව ා
ප්රමාණය
(අක්කර)
1,100

ශද්න ම

847

තයන්වැව

243

හාලිුහ

246

(ii)

අක්කර 19,211

ුල්හශවහ

1,304

(iii)

මධයම රජයට අයේ මාරිමාර් ක්රම

ඌරශපොහ

1,548

ශපේතර
අහවතුශ ොඩ

784
336

අනු
අංකය
01

ප්රාශේය ය ශල්කේ
ශකොේඨාසය
මාතර

ත් ම කුඹුරු ප්රමාණය
(අක්කර)
1,050

සපුශ ොඩ

309

02

තිහශ ොඩ

5,400

හමරශ ොඩ

355

03

කිරින්ද් පුහුල්වැල්හ

ශද්දිහ හ

350

04

හක්මණ

1,090

දියහශේ

700

05

කඹුරුපිටිය

1,387

කේදූව

1,300

06

අකුරැස්ස

450

කඩවැේදූව

5,000

07

අතුරලිය

1,200

කිරළකැහය

5,000

08

මාලිේබඩ

1,520

අකුරැස්ස

1,200

09

ශද්විනුවර

882

10

දික්වැල්හ

133

894

1977

1978
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පළාේ සභාවට අයේ වාරිමාර් ක්රම

ඉඩම් වනොෙැති ජනතාව ඉඩම් ලබා දීෙ: ොතර
දිසනත්රික්කය

අනු
අංකය
01

ප්රාශේය ය ශල්කේ
ශකොේඨාසය
මාතර

ත් ම කුඹුරු ඉඩේ
ප්රමාණය (අක්කර)
220

02

වැලි ම

452

03

වැලිපිටිය

1,730

04

අකුරැස්ස

350

05

හක්මණ

608

(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன
அைஹப்தபரும சார்பாக)

06

අතුරලිය

280

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon.
Dullas Alahapperuma)

07

දික්වැල්හ

1,140

08

මාලිේබඩ

288

09

ත්හටියන

15

10

පස්ශ ොඩ

100

11

ශද්විනුවර
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காைிகள் அற்ற மக்களுக்கு காைி வைங்கல்:
மாத்தகற மாவட்டம்

PROVISION OF LAND TO LANDLESS PEOPLE: MATARA
DISTRICT

1295/’16
11.ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා (ගුණ ඩලසන අලහප්වපුණෙ
ෙහතා වවනුව )

(i)

(අ)

(i)
(ii)

වර්ෂ 2013 සිට 201 ද්ක්වා සමස්ථ දිවයිශන්ම මධයම
රජයට අයේ වාරිමාර් නඩේතුව සඳහා වැය කළ ත්ද්හ
පහත පරිදි ශේ.
වර්ෂය

වැය කළ ත්ද්හ (රු.මිලියන)

2013

1,096.31

2014

1,143.74

2015

1,035.47

2016

1,201.13

(ආ)

වැය කළ ත්ද්හ (රු. මිලියන)

ශේලි ආරක්ෂණ හා
ජහ සේපේ
සැහසුේකරණ
වයාපිතිය (DSWRP)
551

2014

ශමම ේයාපිතිය ආරේභ කරන
හේශේ
2014 වර්ෂශේ අශ ෝස්තු මාසශේදීය

2015

370

353

2016

700

654

අද්ාළ ශනොශේ.

මාතර දිස්ත්රික්කශේ ුති රජශේ ඉඩේ ප්රමාණය
ශකොපමණද්;
ඉහත (i) ිර සඳහන් ඉඩේ ප්රමාණය, එක් එක්
ප්රාශේය ය ශල්කේ ශකොේඨාසය අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමණද්;
මාතර දිස්ත්රික්කශේ පදිංචිය සඳහා ශබද්ා දීමට
හඳුනාශ න ුති රජශේ ඉඩේ ප්රමාණය
ශකොපමණද්;
ඉහත (iii) ිර සඳහන් ඉඩේ ප්රමාණය, එක් එක්
ප්රාශේය ය ශල්කේ ශකොේඨාසය අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමණද්;

(i)

මාතර දිස්ත්රික්කශේ පදිංචිය සඳහා ඉඩේ ශනොමැති
ජනතාවට ඉඩේ හබා දීම සඳහා පියවර න්ශන්ද්;

(ii)

එශසත නේ, එම දිනය කවශර්ද්;

(iii)

ඒ සඳහා ක්රියාේමක ශවමින් පවතින ශහෝ
ක්රියාේමක කිරීමට බහාශපොශරොේතු වන
වැඩසටහන් කවශර්ද්;

යන්නේ එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වනශන්ද්?
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காைி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சகரக்
தகட்ட வினா:
(அ) (i)

மாத்தகற மாவட்டத்தில்
காைப்படும் அரச
காைிகளின் அளவு எவ்வளவு;

(ii)

தமதல (i) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காைிகளின்
அளவு
ஒவ்தவாரு
பிரததச
தசயலாளர்
பிாிவுக்கும் ஏற்ப தவவ்தவறாக எவ்வளவு;

(iii)

மாத்தகற
மாவட்டத்தில்
குடியமர்வதற்காக
பகிர்ந்தளிப்பதற்கு
அகடயாளம்
காைப்
பட்டுள்ள அரச காைிகளின் அளவு எவ்வளவு;

(iv)

தமதல
(iii)
இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
காைிகளின்
அளவு
ஒவ்தவாரு
பிரததச
தசயலாளர் பிாிவுக்கும் ஏற்ப தவவ்தவறாக
எவ்வளவு;

(ii)

(ු)

ප්රතිසංස්කරණ

(ු) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?

ශේ ගුණික අව බහපෑම අවම
කිරීශේ වයාපිතිය (CRIP)
2013

(iv)

டலஸ்

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

මීට අමතරව ශතෝරා න්නා හද් වයාපිති මටින් ද් සමස්ථ
දිවයිශන්ම වාරිමාර් ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරන
අතර, ඒ සඳහා වැය කළ ත්ද්ල් පහත පරිදි ශේ.
වර්ෂය

மாண்புமிகு

ඉඩේ
සහ
පාර්ලිශේන්තු
අමාතයතුමාශ න් ුූ  ප්ර ්නය - (2):

(iii)
(ආ)

-

වර්ෂය

වැය කළ ත්ද්හ
(රු.මිලියන)

2013

66,744,967.39

2014

77,426,172.98

2015

64,452,264.69

2016

73,748,579.32

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

மாத்தகற
மாவட்டத்தில்
குடியமர்வதற்கு
காைிகள்
அற்ற
மக்களுக்கு
காைிககள
வைங்குவதற்கான
நடவடிக்ககககள
தமற்தகாள்வாரா;
ஆதமனில், அத் திகதி யாது;

1979
[ රු බන්දුහ ගුණවර්ධන මහතා]

இது ததாடர்பில் நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டு
வருகின்ற அல்லது நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு
எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாகவ;

(iii)

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்தறல், ஏன்?

asked the Minister of Lands and Parliamentary
Reforms:
(a)

(b)

(c)

1980

පාර්ලිශේන්තුව

Will he inform this House -

මාතර දිස්ත්රික්කශේ ුති රජශේ ඉඩේ ප්රමාණය
අනු
අංකය

ප්රාශේය ය
ශල්කේ
ශකොේඨාසය

ශකොේඨාසශේ
පවතින රජශේ
ඉඩේ ප්රමාණය

01

පිටබැේද්ර

අක්කර 1 ,000
පමණ

02

ශකොටශපොහ

අක්කර 1 ,347
පමණ

අක්කර 03 පමණ

03

පස්ශ ොඩ

කැබලි 23,680
පමණ

ශබද්ා දීමට සුදුසු රජශේ
ඉඩේ ශනොමැත

අක්කර 14,312
පමණ
අක්කර 4,040
(කැබලි)*පමණ
පමණ
අක්කර 10,683
පමණ

අක්කර 04 පමණ

අක්කර 2,522
පමණ
අක්කර 1,001
පමණ

නැත

04

ත්හටියන

(i)

the total extent of State land in the Matara
District;

05

අතුරලිය

(ii)

separately on per Divisional Secretary's
Division, the extent of land mentioned in (i)
above;

06

අකුරැස්ස

07

වැලිපිටිය

08

මාලිේබඩ

09

කඹුරුපිටිය

අක්කර 4,140
පමණ

නැත

10

හක්මණ

අක්කර 409 ඪඩ්
03 පර්.34 පමණ

අක්කර 4. පමණ

11

කිරින්ද් පුහුල්වැල්හ

අක්කර 1,124
පමණ

ඪඩ් 03 පර්චස් 20
පමණ

අක්කර 1,225
පමණ
අක්කර 2,382
පමණ

අක්කර 74 පමණ

(iii)

the extent of State land identified in the
Matara District for the distribution among
the public for residential purposes; and

(iv)

separately on per Divisional Secretary's
Division, the extent of land mentioned in
(iii) above

Will he also inform this House -

40 (කැබලි)* පමණ

ශබද්ා දීමට සුදුසු රජශේ
ඉඩේ ශනොමැත

ශබද්ා දීමට සුදුසු රජශේ
ඉඩේ ශනොමැත

(i)

whether steps will be taken to grant land to
people of the Matara District who do not
have any land to reside in;

(ii)

if so, of the date on which it will be done;
and

12

තිහශ ොඩ

(iii)

the programmes which are already under
way and the programmes which are
expected to be implemented?

13

වැලි ම

14

මාතර
කඩවේ
සතර

ශහක්ටයාර් 3.711
(අක්කර 9.1
පමණ)

-

15

ශද්විනුවර

අක්කර 20 පමණ

-

16.

දික්වැල්හ

ශහක්ටයාර්
0.9 03 (අක්කර
2.37) පමණ

-

If not, why?

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, එම ප්ර න
් යට පිළිතුර මම සභාගත*
කරනවා.

(ආ)

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර:

ඔේ.

(ii)

මාතර දිස්ත්රික්කශේ පදිංචිය සඳහා ශබද්ා දීමට රජශේ ඉඩේ
ුේශේ සු ම ප්රමාණයක් බව ප්රාශේය ය ශල්කේවරුන් විසින්
එවා ුති වාර්තාවලින් පැහැදිලි වන අතර, ඉඩේ සංවර්ධන
ආඥපා පනශේ හා රජශේ ඉඩේ ආඥපා පනශේ
විධිවිධානවහට අනුව ද්ැනටමේ ශබොශහෝ රජශේ ඉඩේ
පුේ හයන් ශවත හබා දී ුත.

* Answer tabled:

(i)

මාතර දිස්ත්රික්කශේ අතුරලිය සහ පස්ශ ොඩ ප්රාශේය ය
ශල්කේ ශකොේඨාසවහ ඉඩේ මැනීේ කටයුතු අවසන් කර
ශනොමැති අතර, එම ප්රාශේය ය ශල්කේ ශකොේඨාස හැර
අශනකුේ සියලු ප්රාශේය ය ශල්කේ ශකොේඨාස තුළ රජශේ
ඉඩේ අක්කර 70,817.33 (හැේතෑද්හස් අටසිය ද්හහතයි ද් ම
තුනයි තුනක්) පමණ පවතී.

(ii)

වගුශේ 3 වන තීරය යටශේ ද්ක්වා ුත.

(iii)

අතුරලිය සහ පස්ශ ොඩ ප්රාශේය ය ශල්කේ ශකොේඨාස හැර
මාතර දිස්ත්රික්කය තුළ අශනකුේ ප්රාශේය ය ශල්කේ
ශකොේඨාස තුළ පදිංචිය සඳහා ශබද්ාදීමට හඳුනාශ න ුති
රජශේ ඉඩේ ප්රමාණය අක්කර 97.03 (අනූහතයි ද් ම
බින්දුවයි තුන)ක් පමණ ුත.

(iv)

වගුශේ 4 වන තීරය යටශේ ද්ක්වා ුත.

නැත

(i)

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :

(අ)

පදිංචිය සඳහා
ශබද්ාදීමට හඳුනාශ න
ුති රජශේ ඉඩේ
ප්රමාණය
නැත

ශබද්ා දීමට සුදුසු රජශේ ඉඩේ ශනොමැති අවස්ථාවහදී සුදුසු
ඉඩේ අේපේ කර ශ න කටයුතු කළ යුතු බැවින් ඒ සඳහා
නි චි
් ත දිනයක් සඳහන් කළ ශනොහැක.
(iii)

(1) ඉඩේ ශකොමසාරිස් ජනරාල්ශේ 2008/04 චක්රශල්වය
අනුව 2017 වර්ෂය සඳහා රජය සතු ඉඩේ ශකොටස් හබා
ැනීම සඳහා, ඉල්ලුේ පර කැඳවා සුදුසුකේ ුති
තැනැේතන් ලියා පදිංචි කිරීශේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.
(2) ශබද්ා දීම සඳහා සුදුසු ඉඩේ හඳුනාශ න රජයට අේපේ
කර ැනීම සඳහා කටයුතු ශයොද්මින් පවතී.
(3) වතු සමා ේ සතු ඉඩේ රජයට අේපේ කරශ න ඉඩේ
ශනොමැති ජනතාව ශවත ශබද්ා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

(ු)

අද්ාළ ශනොශේ.

1981

1982
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එල්ටීඑල් වහෝල්ඩින්ග්සන ආයතනය එවරහි
පැමිණිල්ල: විෙර්ශ්න ක යුුර

எல்.ாீ.எல்.தஹால்டிங்ஸ்(பிகற)லிமிதடட்
நிறுவனத்துக்கு எதிரான முகறப்பாடு : விசாரகை

asked the Minister of Law and Order and Southern
Development:
(a)

COMPLAINT AGAINST LTL HOLDINGS (PVT) LTD:
INVESTIGATION

1329/'16
12. ගුණ ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා (ගුණ බුද්ධික පතිරණ ෙහතා
වවනුව )
(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன - மாண்புமிகு புத்திக பதிரை
சார்பாக)

(The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)
නීතිය හා සාමය සහ ද්ක්ෂිණ සංවර්ධන අමාතයතුමාශ න් ුූ 
ප්ර න
් ය - (1):

(අ)

(i)

එල් ටී එල් ශහෝල්ි න්ේස් (ප්රයිවේ) ලිමිටඩ් (LTL
Holdings (Pvt.) Ltd.) ආයතනශේ ශසතවකයන්ට
ශකොටස් හබාදීශේදී සිදුවී ුති අක්රමිකතා හා එම
ආයතනශේ දූෂණ වංචා පිළිබඳව මූහය අපරාධ
විමර් න ශකොේඨාසය ශවත අංක ACC/
FC/2015/403 යටශේ පැමිණිල්හක් ඉදිරිපේ කර
ුති බවේ;

(ii)

an investigation has not yet been carried out
on the matter; and

(iii)

therefore, both the employees and the
country have suffered an immense financial
loss?

Will he state (i)

measures will be taken to examine the
complaint; and

(ii)

if so, what is the date?

(ii)

ශේ වනශතක් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කර
ශනොමැති බවේ;

(c)

(iii)

එමනිසා එිර ශසතවකයන්ට ශමන්ම රටටද් වි ාහ
මූහයමය පාඩුවක් සිදුවී ුති බවේ;

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා

එතුමා ද්න්ශන්ද්?
(ආ)

(i)

ශමම පැමිණිල්හ විභා කිරීමට අව ය කටයුතු
සිදු කරන්ශන්ද්;

(ii)

එශසත නේ, එම දිනය කවශර්ද්;

(அ( (i)

ததற்கு

அபிவிருத்தி

எல்.ாீ.எல். தஹால்டிங்ஸ் (பிகற) லிமிதடட்
நிறுவனத்தின் ஊைியர்களுக்கு பங்கு வைங்கும்
தபாது இடம்தபற்றுள்ள முகறதகடுகள் மற்றும்
அந்நிறுவனத்தின் ஊைல் தமாசடிகள் பற்றி நிதிக்
குற்றப் புலனாய்வுப் பிாிவுக்கு ACC/FC/2015/403
இலக்கத்தின்
கீழ்
முகறப்பாதடான்று
தசய்யப்பட்டுள்ளததன்பகதயும்;
இற்கறவகர
அது
பற்றி
விசாரகைகள்
தமற்தகாள்ளப்படவில்கல என்பகதயும்;

(iii)

அதனால் அதன் ஊைியர்ககளப் தபான்தற
நாட்டுக்கும்
பாாியளவு
நிதிசார்
நட்டம்
ஏற்பட்டுள்ளததன்பகதயும்;

அவர் அறிவாரா?

(ii)

இந்த
முகறப்பாட்கட
விசாாிப்பதற்கு
அவசியமான நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்
வாரா;
ஆதமனில், அத்திகதி யாது;

என்பகத அவர் குறிப்பிடுவாரா?
இன்தறல், ஏன்?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ ද්ක්ෂිණ
සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම එම ප්ර න
් යට පිළිතුර මා
සභාගත* කරනවා.

* Answer tabled:

(ii)

(ஆ( (i)

(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :

(ු) ශනො එශසත නේ, ඒ මන්ද්?
சட்டமும்
ஒழுங்கும்
மற்றும்
அகமச்சகரக் தகட்ட வினா:

If not, why?

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර:

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ද්?

(இ)

(b)

Is he aware of (i) the irregularities that have taken place when
disbursing of shares to the employees of
LTL Holdings (Pvt) Ltd and a complaint
had been lodged at the Financial Crimes
Investigation Division under the number
ACC/FC/2015/403 regarding the fraud and
malpractices of the institution;

(අ)

(ආ)

(ු)

(i)

ඔේ.

(ii)

ශමම පැමිණිල්හ FCID 191/15 යටශේ ශල්වන ත කර,
ශකොටුව මශහස්ර ාේ අධිකරණ නඩු අංක B 5457/17
යටශේ රු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර විමර් න
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

(iii)

එම පැමිණිල්ශල් සඳහන් කරුණු අනුව එකී ශසතවකයන්ට
හා රටට මූහය පාඩුවක් සිදු වී තිශේද් යන්න පිළිබඳව
විමර් න සිදු කරමින් පවතී.

(i)

ඔේ.

(ii)

201 .12.22 වන දින විමර් න කටයුතු ආරේභ කර ුත.

පැන ශනොනඟී.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ප්ර න
් අංක 13 - 1 77/'17 - (1), රු ශසේයිඩ් අලී සාහීර්
මුණහානා මහතා.

ගුණ ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)
රු කථානායකතුමනි, රු ශසේයිඩ් අලී සාහීර් මුණහානා
මන්ත්රීතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

1983
ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
රු කථානායකතුමනි, අධයාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ප්ර න
් යට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශද්කක කාහයක් ඉල්හා
සිටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ නිවයෝග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

ගුණ ම්ෙල් රත්නායක ෙහතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
රු කථානායකතුමනි, වාචික පිළිතරු අශේක්ෂා කරන
ප්ර න
් වහට ශපොදුශේ බහපාන කරුණක්
ැන ඔබතුමාශේ
අවධානය ශකටිශයන් ශයොත් කරන්න මම බහාශපොශරොේතු
ශවනවා. ද්ැන් ආඩාඩු පක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා ප්රකා
කළා, අසනු හබන අතුරු ප්ර ්න අද්ාළ ුමතිවරුන්ට ශයොත්
කරනවා, ඒ මාර් ශයන් පිළිතුරු හබා ශද්නවා කියහා. ශේක අද්
ඊශේ ුණණු ශද්යක් ශනොශවයි හැමද්ාමේ ුණණු ශද්යක්. නත්ේ මාශේ
පාර්ලිශේන්තු ජීවිතය තුළ කිසිම අවස්ථාවක මා මතු කළ අතුරු
ප්ර න
් යකට ලිිතත පිළිතුරක් ශහෝ ුමතිවරයකුශ න් වාචික
පිළිතුරක් ශහෝ පසුව හැබිහා නැහැ.

ඒ නිසා ආඩාඩු පක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමාශ න් මා
ද්ැන න්න කැමැතියි, ශමිරදී එතුමාට ඉදිරිපේ කරන එම අතුරු
ප්ර න
්
අද්ාළ අමාතයා වහට ශයොත් කරන වැඩ පිළිශවළක්
තිශබනවාද් කියන එක ැන. එශහම නැේනේ ඒවා කවද්ාවේ
තේතර හේබ ශවන්ශන් නැති වචන බවට පේ වනවා.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
එිර යේ සතයයක් තිශබනවා, රු කථානායකතුමනි. අප හැම
තිස්ශසතම කියන්ශන්, අද්ාළ අමාතයවරයාටම පිළිතුර ශද්න්න
කියහායි. ශවනද්ාට සාශේක්ෂව ද්ැන් එය සාර්ථකයි. අද් සිකුරාද්ා
නිසා ශවන්න ුති, ශේ ැටලුව ුති ුණශඩා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නත්ේ, ඔබතුමා ඒ කාර්යය ඉෂ්ට කරනවා.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
සාමානයශයන්, අශේ කාර්යාහශයන් අමාතයතුමාට ද්ැනුේ
ශද්නවා, ශේ වාශේ ප්ර න
් යක් තමයි අතුරු ප්ර න
් ය ශහස ශයොත්
ුණශඩා කියා. එය විධිමේ කරන එක ශහොඳයි කියා මමේ කල්පනා
කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එශහම නේ, අව ය පියවර න්න, රු අමාතයතුමා.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ශහොඳයි, රු කථානායකතුමනි.

1984

පාර්ලිශේන්තුව
ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මීළනට, පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝ
ප්ර න
් , රු ඩේහස් ශේවානන්ද්ා මන්ත්රීතුමා.

23(2) යටශේ

වපෞද්ගලිකව දැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

උුරුණ ප ාවත් නීති විවරෝධි පන්න ක්රෙ තහනම්
කිරීෙ
வட மாகாைத்தில் சட்டவிதராத மீன்பிடி
முகறகமககளத் தகடதசய்தல்

PROHIBITION OF ILLEGAL FISHING METHODS IN NORTHERN
PROVINCE

ගුණ ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கதள, கடற்தறாைில் மற்றும்
நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சர் தகௌரவ மஹிந்த
அமரவீர அவர்களிடம் தகள்வி தகட்க அனுமதித்ததற்கு நன்றி.
வடக்கு மாகாைத்தின் பாரம்பாிய நீர்ப்பரப்புகளாக
விளங்குகின்ற மன்னார் ததன்குடா கடல், பாக்குநீாிகை
தபான்ற
சிறிய
கடற்பரப்புகள்
பாாிய
வளச்
சுரண்டல்களுக்குட்பட்டு
வருவதாக
அறியமுடிகின்றது.
இந்தியக் கடற்தறாைிலாளர்கள் எல்கல தாண்டி வந்து,
தகடதசய்யப்பட்ட உபகரைங்ககளப் பயன்படுத்தித் ததாைில்
தசய்வது ஒருபுறமும் உள்ளூர் கடற்தறாைிலாளர்கள் சிலர்
அைிவுதரக்கூடிய வககயில் ததாைில் தசய்வது மறுபுறமுமாக
அப்பகுதிக் கடல் வளம் நாளுக்குநாள் சுரண்டப்படுவது
தற்தபாது அதிகாித்து வருகின்றது. அத்துடன், அப்பகுதியில்
ஒரு கிதலாகிராம் இறால் உற்பத்திக்காக 18 கிதலாகிராம்
சிறிய ரக மீன்கள் அைிக்கப்படுவதாகவும் அதன்படி ஒரு
வருடத்தில் சுமார் 6.5 தகாடி கிதலாகிராம் மீன்கள்
அைிக்கப்படுவதாகவும் இதன்
தபறுமதி சுமார் 6,510
மில்லியன் ரூபாய் எனவும் ததாியவந்துள்ளது.
வடபகுதியில் கடற்தறாைிலாளர் சிலாின் இழுகவமடி
மூலமான
ததாைில்
தற்தபாது
அதிகாித்துள்ளதாகவும்
இதகனத் தகடதசய்யும் சட்டமூலத்கத நாடாளுமன்றத்திற்குக்
தகாண்டுவருவதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்தனடுக்கப்பட்டு,
பின்னர் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் சிலாின் தகலயீடுகள்
காரைமாக அது தகடப்பட்டுள்ளதாகவும் அறியமுடிகிறது.
இழுகவ
மடிகள்
மட்டுமல்லாது,
தகடதசய்யப்பட்ட,
அைிவுதரக்கூடிய
‘கடனகமற்’
பாவித்தல்,
கண்டல்
மரக்குற்றிககளயும் ஆபத்தான தபாருட்ககளயும் கடலில்
பரவலாக அமிழ்த்துதல், மண் மூகடகள் மற்றும் கூரான
இரும்புக்
கம்பிககளக்தகாண்டு
உருவாக்கப்பட்ட
ஆயிரக்கைக்கான தபாறிககளக் கடலில் அகமத்தல் தபான்ற
கடற்தறாைில் முகறகமககளக் ககடப்பிடித்துத் ததாைில்
தசய்து வருவதாகவும் ததாியவருகின்றது.

மன்னார் ததன்கடலில் ஆபத்து விகளவிக்கக்கூடிய
அகலச் சிறகு வகல எனப்படுகின்ற, அடியில் இரும்புக்
கம்பிகள் தபாருத்திய சுமார் 300க்கு தமற்பட்ட தபாறிகள்

1985

1986
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பரவலாக
நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகத்
ததாிவிக்கப்படுகிறது.
ஆனால், கடற்தறாைிலில் இரும்புக் கம்பிககளப் பயன்
படுத்துவது
சட்டவிதராதமானததன
1966ஆம்
ஆண்டு
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருப்பினும்
இப்பகுதியிலுள்ள
கடற்தறாைிலாளர்கள் சிலர் பல வருடங்களாக ஒரு மீற்றர்
நீளமான இரும்புக் கம்பிககள வகலகளுடன் இகைத்துப்
பயன்படுத்தி வருவதாகவும் இதனால் தாழ்வுபாடு, வங்காகல,
நறுவிலிக்குளம், அாிப்பு, அச்சங்குளம் தபான்ற பகுதிககளச்
தசர்ந்த, தபருமளவிலான சிற்றளவு படுப்பு வகல மற்றும்
ககரவகலககளப்
பயன்படுத்தும்
கடற்தறாைிலாளர்கள்
மிகவும் தமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் இதன்
காரைமாக
கடற்தறாைிலாளர்களுக்கிகடயில்
முரண்
பாடுகளும் அடிதடி தமாதல்களும் அதிகாித்து வருவதாகவும்
கூறப்படுகிறது.
அத்துடன்,
தகாழும்பில்
கடற்தறாைில்
அகமச்சின்
மூலமாக
விடுக்கப்படுகின்ற
ததாைில்சார்
விதிமுகறகள் மற்றும் தகடச் சட்டங்கள் என்பன வடக்கில்
அதிகமாக அமுல்படுத்தப்படாத நிகல காைப்படுவதாகவும்
ததாிகிறது.
இழுகவ மடிககளப் பயன்படுத்தி தமற்தகாள்ளப்படுகின்ற
கடற்தறாைிகலத்
தகடதசய்வதற்கான
சட்டமூலத்திகன
நாடாளுமன்றத்தில்
சமர்ப்பிப்பதில்
ஏததனும்
தகடகள்
உள்ளனவா? உள்ளனதவனில், அதுகுறித்து விளக்கம் தர
முடியுமா? இல்கலதயல், வடக்குக் கடலில் பாாிய அைிவிகன
உண்டுபண்ைி
வருகின்ற
இத்ததாைில்
முகறகமகயத்
தகடதசய்வதற்கு நடவடிக்ககதயடுக்க முடியுமா?
எமது
கடல்
வளத்கதயும்
தபருந்ததாககயான
கடற்தறாைிலாளர்களினது வாழ்வாதாரங்ககளயும் அைித்து
வருகின்ற
தகடதசய்யப்பட்ட
அகனத்து
கடற்தறாைில்
முகறகமககளயும் முற்றாக நிறுத்துவதற்கும் அதற்கு மாற்றாக
தவறு ததாைில் முகறகமககள ஊக்குவிப்பதற்கும் அதற்கான
உதவிககள வைங்குவதற்கும் நடவடிக்கக எடுக்க முடியுமா?

கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சு
விடுக்கின்ற ததாைில் ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் சட்டங்ககள
வடக்கிலும் முகறயாகச் தசயற்படுத்த வலுவுள்ள நடவடிக்கக
ககள முன்தனடுக்க முடியுமா?
எல்கல தாண்டியதும் தகடதசய்யப்பட்ட உபகரைங்
ககளப் பயன்படுத்துவதுமான இந்தியக் கடற்தறாைிலாளர்
களது ததாைில் அத்துமீற ல்கள் குறித்து தமற்தகாள்ளப்பட்டு
வருகின்ற இருதரப்புப் தபச்சுவார்த்கதகளின் தற்தபாகதய
நிகலப்பாடு என்ன?

இவ்விடயம் குறித்து உடனடியாகக் கவனஞ்தசலுத்தி,
தமற்படி
தகடதசய்யப்பட்ட
ததாைில்
முகறகமககள
நிறுத்துவதற்கும் வைங்கப்பட்டுள்ள அனுமதிக்தகற்ப அவர்கள்
ததாைில் தசய்வகத உறுதிப்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்கக
எடுக்க முடியுமா?
தமற்படி எனது தகள்விகளுக்கான பதில்ககள தகௌரவ
அகமச்சர் அவர்கள் வைங்குவாதரன எதிர்பார்க்கின்தறன்.
நன்றி.

ගුණ ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධාන අොතය සහ ෙහවැලි සංවර්ධාන රාජය
අොතයුරො)

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக
வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சரும் மகாவலி அபிவிருத்தி
இராஜாங்க

அகமச்சரும்)

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development and State Minister of
Mahaweli Development)
රු කථානායකතුමනි, ඩේහස් ශේවානන්ද්ා මන්ත්රීතුමා ඉතාම
වැද් ේ ප්ර න
්
කීපයක් පිළිබඳවේ, තතුශර් ුති වී තිශබන
තේේවයන් පිළිබඳවේ කරුණු ඉදිරිපේ කළා. ත්හුදු පතුශල් සිට
ද්ැහක් ශයොද්ාශ න ුද්ශ න යන ක්රමය - trawl ද්ැල්- සේබන්ධව
තමයි මූලිකවම අද්හස් ඉදිරිපේ කශළත. ඒ සේබන්ධව ක්රියා කිරීමට
කිසිදු බාධාවක් නැහැ. අපි ඒ සේබන්ධශයන් ක්රියා කරනවා. ඒ
වාශේම, trawl ද්ැල් සේබන්ධව පනේ ශකටුේපතක්
පාර්ලිශේන්තුවට ද්ැනටමේ ඉදිරිපේ කර තිශබනවා. මට අද්
දිනශේ ද්ැනුේ දුන්නා ඒ පිළිබඳ විවාද්ය වන ද්ාට ූ ද්ානේ කර
තිශබන බව. ඒ අනුව ශේ සඳහා-

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
රු කථානායකතුමනි, මට ශපොි  අවස්ථාවක් ශද්න්න.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු අමාතයතුමාශේ පිළිතුර අවසන් ුණණාම අහන්න,
මන්ත්රීතුමා.

රු

ගුණ ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
මා පිළිතුර දී අවසන් ුණණාට පසුව අහන්න, රු මන්ත්රීතුමා.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
வடபகுதியில்
சுமார்
200
கடற்தறாைிலாளர்களுக்கு
அட்கட
பிடிப்பதற்கான
அனுமதி
வைங்கப்பட்டுள்ளது.
இவர்களுக்கு
வைங்கப்பட்டுள்ள
கடல்தூரத்கதவிடக்
குகறந்தளவு
தூரத்தில்
இவர்கள்
மின்தவளிச்சத்கதப்
பயன்படுத்தித்
ததாைிலில்
ஈடுபடுகின்றனர்.
அத்துடன்,
அப்பகுதிககளக்
கலக்குவதால் மீனினங்கள் ககலந்து
தசல்வதுடன்,
ககரப்பகுதிககளப்
பயை
வைிகளாகக்
தகாள்வதன் காரைமாகச் சிறு ததாைிலாளர்களது வகலககள
ஊடறுத்துச்
தசல்வதால்
சிறுததாைிலாளர்கள்
ததாைில்
ாீதியிலான பாதிப்புகளுக்குட்பட்டு வருகின்றனர். குறித்த
அட்கட பிடிப்தபாருக்கு யாப்பாைக் கடல் பகுதிகளில் இரவில்
ததாைில் தசய்ய அனுமதியில்லாத நிகலயிருந்தும் அவர்கள்
இரவு தவகளகளிலும் ததாைிலில் ஈடுபடுகின்றனர். இவர்களது
ததாைில் தசயற்பாடுகளால் மீனினங்களுக்கான உைவு
வளங்கள் அைிக்கப்பட்டு வருவதாகக் கடற்தறாைிலாளர்கள்
குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
රු කථානායකතුමනි, -

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු අමාතයතුමාශේ පිළිතුර අවසන් ුණණාට පසුව අහන්න,
රු මන්ත්රීතුමා. එතශකොට ඔබතුමාටේ ශල්සියි. එශහම නැේනේ,
බාධා ශවනවා.

ගුණ ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
රු කථානායකතුමනි, ඒ පනේ ශකටුේපත සේබන්ධව
විවාද්ය වන ද්ා පැවැේශවනවා. එම විවාද්ශේ දී තවේ අද්හස්
ඉදිරිපේ කිරීශේ හැකියාව තිශබනවා.

1987

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු මිරන්ද් අමරවීර මහතා]

අශේ ත්හුදු සීමාශේ එශහස ධීවර කටයුතු කරන අයට ශවනේ
විකල්ප රැකියා හබා දීම සේබන්ධවේ, ඒ වාශේම නීති විශරෝධිව
කරන කටයුතු සේබන්ධවේ එතුමා අද්හස් ද්ැක්වූවා. නීති විශරෝධි
පන්න ක්රම නවතා ලීම සඳහා විශ ෂ
ත වැඩ පිළිශවළ රාශියක් අපි
ක්රියාේමක කර තිශබනවා. විශ ෂ
ත ශයන්ම එතුමා සඳහන් කළ
ඩයිනමයිේ ශයොද්ා මසුන් මැරීම පිළිබඳව අපි ද්ැි  අවධානය ශයොත්
කර තිශබනවා; ඒ සඳහා ද්ැි  නීති - රීති පනවා තිශබනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. නාවික හත්ද්ාවට සහ ශපොලීසියට අප
තපශද්ස් හබා දී තිශබන්ශන්, අප ද්ැනුේ දී තිශබන්ශන් පුපුරන ද්රවය
ශයොද්ාශ න මේසයයන් මැරීශේ කටයුතුවහ නිරත වන අයට
විරුේධව පුපුරන ද්රවය ආඥපා පනත යටශේ නඩු පවරන්න කියන
එකයි. ඒ අනුව ඒ කටයුේත ද්ැන් සිදු ශකශරනවා. ඒ විතරක්
ශනොශවයි. නීති විශරෝධි අයුරින් ඩයිනමයිේ ශයොද්ා මසුන් මරන අය
ඒ ආකාරයට අේ අඩංගුවට න්නවා වාශේම ඒවා ප්රවාහනය
කරන අයේ අේ අඩංගුවට න්න අපි බහය දී තිශබනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒවා විකිණීේ කරන අය අේ අඩංගුවට
න්නේ අපි කටයුතු කරනවා. පසු ගිය දිනවහ නාරා ආයතනශේ
නිහධාරින් සමන පෑලියශ ොඩ මේසය ශවශළඳ ශපොශළතේ ඒ
පිළිබඳ වැටලීේ කර තිශබනවා. එිරදීේ අේ අඩංගුවට ේතා. අපි
අවඩාඩවම ඒ කටයුේත කරනවා. ශේක ඉතාමේ බරපතළ
හානියක්. කාහාන්තරයක් තිස්ශසත සිදු ුණණු ශද්යක්. ධීවර
ජනතාවශේ ද්රුවන්ටේ අනා තශේ ධීවර සේපත ඉතිරි කිරීම
සඳහා ශේවා නතර කිරීමට ත හැකි සියලුම ක්රියා මාර් රජය
විධියට අපි න්නවා.
රු කථානායකතුමනි, ශේ නීති විශරෝධී කටයුතුවහ ශයශද්න
අය ශවනේ රැකියාවහට හුරු කිරීශේ වැඩ පිළිශවළ අපි ආරේභ
කර තිශබනවා. ද්ැනටමේ ත්හුදු පැළෑටි ව ාව තතුරු ප්රශේ ශේ
ආරේභ කර තිශබන බව ඔබතුමා ද්න්නවා ුති. නයිනතිේ
ප්රශේ ශේ එශහම ඒ කටයුේත සාර්ථකව කර ශ න යනවා. ඒකට
විශේ ශවශළඳ ශපොළක් තිශබනවා. ඒ වාශේම අභයන්තර ජහා ,
කහපු වි ාහ ප්රමාණයක් තිශබනවා. ඒවා සංවර්ධනය කරහා ඒ
ජහා තුළ, කහපු තුළ මේසය ව ාව ක්රියාේමක කරන්න අව ය
පියවර න්නවා. ඒ වාශේම ශේ රජය යටශේ අපි ළනදීම තතුරු
පළාශේ මන්නාරම දිස්ත්රික්කශේ ජහජීවී ව ා කහාපයක් ුතු මව
ව ා කහාප තුනක් ආරේභ කරනවා. අක්කර 3000ක aquaculture
industrial parks තුනක් අපි පටන් න්නවා. ඒ තුළින් තතුරු
ප්රශේ ශේ අයට රැකියා වි ාහ ප්රමාණයක් හබා දීමට කටයුතු
කරනවා. ඒ ආරේභයේ සමන අශනක් ප්රශේ වහේ තිශබන සුදුසු
ඉඩේ හඳුනා නිමින් යනවා. අපි තතුරුකරශේ මන්ත්රීවරුන්ශ න්
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, එවැනි ඉඩේ තිශබනවා නේ අපට
ශසොයා ශද්න්නය කියහා. එශසත ශසොයා දුන්ශනොේ අපි ඒ ප්රශේ වහ
තරුණයන්ටම ඒවාශේ රැකියා කර ශ න යන්න අව ය පහසුකේ,
ආධාර, තපකාර හබා දීහා ඒ කටයුතු කරන්න බහාශපොශරොේතු
ශවනවා.
මධයම රජශේ නීති - රීති රශේ සියලුම ප්රශේ වහ ධීවර
කටයුතුවහට අද්ාළ ශවනවා. රශේ සියලුම ප්රශේ වහට එක හා
සමාන නීතියක් තිශබනවා. තතුරට ශවනම නීතියකුේ, ද්කුණට
ශවනම නීතියකුේ ක්රියාේමක කරන්න ඉඩක් නැහැ. අපි තමයි
නිශයෝ පනවන්ශන්. අපි තමයි ඒ සඳහා අව ය නීති - රීති
සේපාද්නය කරන්ශන්. ඒ නීති - රීති අනුව තමයි කටයුතු කළ යුතු
වන්ශන්. එශහම ශනොකරන අයට එශරිරව අනිවාර්යශයන්ම අපි
කටයුතු කරනවා. ඒ අය නීතිය හත්වට ශ ශනනවා. එවැනි අයට
ද්විවේ හබා දීහාේ තිශබනවා. ඒවාශේ අඩුපාඩුවක් තිශබනවා නේ
ඔබතුමන්හා අපට ද්ැනුේ ශද්න්න. ඒ අනුව අපි තවදුරටේ එම
කටයුතු කරන්න ූ ද්ානමින් ඉන්නවා.

1988

රු කථානායකතුමනි, ඉන්දියානු ධීවර ැටලුව සේබන්ධවේ
එතුමා ප්ර න
් කරනවා. එම ැටලුව, මා ශමම අමාතයාං යට පේ
ුණණාට පසුව තිබුණු ප්රධාන ැටලු ශද්ශකන් එකක්. එකක් තමයි
යුශරෝපා මේසය තහනම. අද් ඒ යුශරෝපා මේසය තහනම ඉවේ
කර ශ න තිශබනවා. අද් එිර සාර්ථක ප්රතිඵහ රටක් විධියට අපට
හැශබන්න පටන් ශ න තිශබනවා. අශේ ධීවර කර්මාන්තය තුළ
රැකියා වැි  ශවහා තිශබනවා. ඒ වාශේම යුශරෝපයට මේසය
අපනයනය කිරීම තුළ අපට වි ාහ ආද්ායමක් හැශබන්න පටන්
ශ න තිශබනවා. ඒ වාශේම ජීඑස්පී සහනය නැවත හබා ැනීම
හරහා ධීවර ජනතාවට වාශේම ශේ රටට විශේ විනිමය තපයා
න්න සේපතක් බවට අද් ධීවර කර්මාන්තය පේ ශවහා
තිශබනවා.
ඊළන ැටලුව වන්ශන්, තතුශර් සිදු කරන bottom trawling
තහනේ පන්න ක්රමයයි. අපි ඒකටේ ද්ැන් ත්හුණ ශද්මින් යනවා.
රු කථානායකතුමනි, මා ශමම අමාතයාං ය භාර න්නා ශතක්
අුණරුදු 30ක් තිස්ශසත ශේ කටයුේත සිේධ ුණණු බව මා කියන්න
කැමැතියි. ඒ කාහය තුළ සිේධ ුණශඩා ශේ අය අේ අඩංගුවට ශ න,
යාරා සහ ද්ැල් ආේපන්න සියල්හම සමන පසුව ශේ අය නිද්හස්
කිරීම. ඒක තමයි එශතක් සේප්රද්ාය ශවහා තිබුශඩා. නත්ේ, මා
ශමම අමාතයාං ය භාර ේතාට පස්ශසත ශේ තිශබන තේේවය
පිළිබඳව වැටහීමක් සිරතව ජනාධිපතිතුමා, අ මැතිතුමා ුතු ම
අශේ සේපූර්ණ රජයම ශේ පිළිබඳව අවධානය ශයොත් කළා. ඒ
වාශේම, ඩේහස් ශේවානන්ද්ා මැතිතුමා ුතු ම තතුරු ප්රශේ ශේ
සියලු මන්ත්රීවරුන් ශේ පිළිබඳව අපට ක්තිය හබා දුන්නා. ශමිරදී
අපට වටිනාම පිරිස වන්ශන් තතුශර් ධීවර ජනතාවයි. යුේධය
පැවැති කාහශේ ඒ මිනිස්සු අන්ත දුක් වින්ද්ා. ඊට පසුවේ ඔුණන්ට
හරි ආද්ායමක් හබා ත ශනොහැකි ුණණා. එම කරුණු සියල්හ
සැහකිල්හට අරශ න අේ අඩංගුවට න්නා සියලු ශබෝේටු රඳවා
ැනීමක් අප සිදු කළා. ද්ැනට අප භාරශේ ශබෝේටු එකසිය හතළිස්
ණනක් තිශබනවා.
ඊට පසුව ශේ පිළිබඳව වූ සාකච්ඡා සඳහා ඉන්දියානු
පාර් ්වශයන්ම ශවනද්ාට වැි  තනන්දුවක් ද්ක්වන්නට පටන්
ේතා. ඒ අනුව අමාතය මඩාඩහ මේටශේ සාකච්ඡා ශද්කකුේ,
නිහධාරි මේටශේ සාකච්ඡා ශද්කකුේ රට තුළ පැවැේුණණා. ඒ
ශවහාශේ විශේ කටයුතු අමාතයතුමා විධියට සිටි මං හ සමරවීර
මැතිතුමාේ, මාේ ඉන්දියාවට ගිිරල්හා ශේ පිළිබඳව සාකච්ඡා
පැවැේවූවා. ඒ සාකච්ඡාවහ සාර්ථකේවය මත අද් ශේ ප්ර න
් ය
නිරාකරණය ශවමින් තිශබනවා. ද්ැනටමේ ඒ රශේ බහුදින
යාරාවහට වරායන් ශද්කක් සකස් කරනවා, ශවන රටවහට ශේ
ධීවරයන් ශයොත් කරන්න. ඔුණන් විකල්ප ක්රියා මාර් වහට ශයොත්
කරනවා වාශේම, ද්ැන් bottom trawlingවහට ලියා පදිංචි කිරීමේ
නතර කරහා තිශබනවා. පළත්ශවනි වතාවට ඉන්දියාව පිළි ේතා,
ශේක තහනේ පන්න ක්රමයක් කියහා. එම නිසා ශේ සේබන්ධව
වි ාහ ප්ර තියක් අද් ුති ශවහා තිශබනවා. ඒ වාශේම ශේ
වනශකොට එන ශබෝේටු ප්රමාණශේේ වි ාහ ව ශයන් අඩුවීමක්
තිශබනවාය කියන එකේ අපට ඔබතුමා ඉදිරිශේ සඳහන් කරන්න
පු මවන්. ශේ අභිශයෝ යේ අපි ඉදිරි කාහශේදී සාර්ථකව
ජයග්රහණය කරනවා. ඒ සඳහා අපට ශේ පාහන අධිකාරිශේේ, ඒ
වාශේම ධීවරයාශේේ සහශයෝ ය හැශබනවා.
අවසාන ව ශයන් ත්හුදු කූඩැල්හන් සේබන්ධශයන් ඔබතුමා
කියපු කාරණය ැනේ මා ශසොයා බැලීමක් කළා. ශේ කාරණශේ
යේ සතයභාවයක් අපට ශපශනන්නට තිශබනවා. අපි ඒ කටයුේත
සේබන්ධශයනුේ සේපූර්ණශයන් මැදිහේ වනවා. අපි ඒ සේපත
ආරක්ෂා කර න්න ද්ැනටමේ නීතිය ක්රියාේමක කළේ, ඒකට
බාධාවන් ුති ශවහා තිශබනවා නේ, අපි ඒවාටේ මැදිහේ වනවා.
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ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි, රු අමාතයතුමා.

(The Hon. Speaker)
We are already late. ශේ වනශකොට ශපර වරු 11.3 ේ පසු වී
තිශබනවා.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
රු කථානායකතුමනි, -

(The Hon. Nihal Galappaththi)
මට ශපොි  ශේහාවක් හබා ශද්න්න. ඔබතුමාශ න් මට ඊශේ
අවස්ථාවක් හැබුශඩාේ නැහැ, රු කථානායකතුමනි.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු නිහාල් හේපේති මන්ත්රීතුමා, ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. Hon.
Douglas Devananda, are you satisfied with the answer given?

ගුණ ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ශවනේ ද්වසක් ශයොද්ා
න්න පු මවන්. We have to take up the Votes of Condolence.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Douglas Devananda)
Yes, ශබොශහොම ස්තුතියි.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, we have the Day's Programme. - [Interruption.]
Even then, එශහම ශේහාව ශද්න්න බැහැ.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශේහාව සේබන්ධශයන් අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා,
නිහාල් හේපේති මන්ත්රීතුමා.

ගුණ කථානායකුරො

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
රු

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ශේ කාරණය, අතයව ය කාරණයක්.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ද්ැනට කාහ ශේහාව පහුශවහායි තිශබන්ශන්. ද්ැන් ශේහාව
ශපර වරු 11.3 යි.

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ශේක ුේත කාරණයක්. මට විනාි  පහක් හබා ශද්න්න.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එශහම ශේහාව හබා ශද්න්න බැහැ.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
මට විනාි  පහක් හබා ශද්න්න කියායි මා කියන්ශන්.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ද්ැන් ධීවර හා ජහජ සේපේ සංවර්ධන අමාතයතුමා කළ
පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව මට ැටලුවක් නැහැ. නත්ේ එතුමා විසින්
ජූලි මාසශේ 0 වැනිද්ාට ශ ශනන්න හද්න සංශ ෝධනශේ, -

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එශහම ශේහාව හබා ශද්න්න බැහැ.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශපර වරු 11.30ට තමයි අපි වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන
ප්ර න
් අවසන් කශළත.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අපි ශවනේ ද්වසක්
ශයොද්ා නිත්, රු මන්ත්රීතුමා. ශේ අවස්ථාශේදී ඒ කාරණය ැන
කථා කරන්න අමාරුයි.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
මම ඒ සේබන්ධශයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නයි හද්න්ශන්.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අද් ද්වශසත කළ යුතු යැයි නියම කළ වැඩ තිශබනවා. ඒ වැඩ
ටික කරන්න ෑනෑ.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
හැම ද්ාම වැඩ තිශබනවා ශන්.

1991
ගුණ කථානායකුරො

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අද් ප්රධාන ව ශයන් තිශබන්ශන් ශ ෝක ප්රකා ශයෝජනා
පිළිබඳව කථා කරන්නයි. පාර්ලිශේන්තුශේ ිරටපු කීර්තිමේ
ශේ පාහනඥපයන් හතර ශද්ශනකු ශවනුශවන් ශ ෝක ප්රකා
ශයෝජනා පිළි ැන්වීම තමයි අද් තිශබන්ශන්. ඒ තමයි, ිරටපු
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී අභාවප්රාේත
රු ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
මැතිතුමා, ිරටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමා, ිරටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු නමත්රීපාහ ශහතරේ
මැතිතුමා සහ ිරටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු ආරියරේන
ජයතිහක මැතිතුමා.

වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර න
් ශපර වරු 11.30ට අසා
අවසන් කරන්න අපි ඊශේ තීරණයක් ේතා. ශේක පිටස්තර
ප්ර න
් යක්. [බාධා කිරීමක්] අපි ශපර වරු 11.30ට ඒ වැඩ කටයුතු
අවසන් කරන්න ෑනෑ.

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
මම එතුමන්හාට රු කරනවා. එතුමන්හාට
ෑනෑ බව මා ද්න්නවා.

රු කරන්න

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඉතා වැද් ේ මන්ත්රීවරුන්ශේ අභාවයන් පිළිබඳ ශ ෝක ප්රකා
ශයෝජනා ැන කථා කරන්න තිශබනවා. ශපර වරු 11.30ට වාචික
පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර ්න අසා අවසන් කරන්නේ මම
තීරණයක් ේතා.

වශ්ෝක ප්රකාශ්ය : ගුණ ..එම්.එසන. අධිකාරි
ෙහතා
அனுதாபத் தீர்மானம்: மாண்புமிகு
ஏ.எம்.எஸ். அதிகாாி

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
අද් මට අවස්ථාවක් හබා ශද්නවාය කියා ඔබතුමා කිේවා,
කථානායකතුමනි.

VOTE OF CONDOLENCE: HON. A.M.S. ADIKARI
රු

[පූ.භා. 11.37]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නත්ේ ශේ අවස්ථාශේදී ඒ සඳහා ඉඩ හබා ශද්න්න බැහැ.
[බාධා කිරීමක්] කරුණාකරහා ඔබතුමා වාි  ශවන්න, රු
මන්ත්රීතුමා.

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කශේ ශපොදු මහ ජනතාව නිශයෝජනය
කරමින් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශයකු හා අමාතයවරශයකු
ව ශයන් සුවිශ ෂී
ත ශමශහවරක් ඉටු කළ ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය පළ කිරීශේ ශයෝජනාව
ශමම අවස්ථාශේදී රු සභාවට මම ඉදිරිපේ කරමි.

තතුරු කහා ේ පළාශේ ප්රශේ කීපයක් බාරව ශසතවය කළ
ේත්හාද්ෑනි ඒ.එේ.ශක්. බඩාඩාර මහතාට හා බඩාඩා මැණිශක්
පාහමකුඹුර මහේමියට ද්ාව 193 ශනොවැේබර් මස 24 වන දින
අනුරාධපුරශේදී ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා තපත හැබූ අතර,
එතුමාට සශහෝද්රියන් ශද්ශද්ශනක්ද් සිටිති.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
මමේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශයක් ශන්.

ගුණ කථානායකුරො

අනුරාධපුර ාන්ත ශජෝ ේ විදුහශහන් හා යාපනශේ ශද්මළ
විදුහශහන් ඉංග්රීසි මාධයශයන් සිේ සතර හැද්ෑරු ශමතුමා අධයයන
ශපොදු සහතික පර තසස් ශපළ විභා ය ඉතා සාර්ථකව සමේ වී
ණකාධිකාරිවරශයකු ව ශයන් රැකියාව කශළතය. රාණි අධිකාරි
ශමශනවිය සමන යු දිවි මන ුර ූ එතුමා එක් පුේ රුවනක්
සහ දියණියන් සිේ ශද්ශනක් ශමශහොවට ද්ායාද් කශළතය.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු සභානායකතුමා.

ගුණ නිහාල් ගලප්පත්ති ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

පසු කශහක තම රැකියාශවන් ඉවේ වී තමන් තපන් මට,
පළාතට ශසතවය කිරීශේ අදිටනින් ශේ පාහන දිවියට පිවිසි
අධිකාරි මැතිතුමා මහපේතු ේ සභාශේ ේ සභාපති ශහස ශේරී
පේ වී ග්රාමීය ජනතාවශේ සියලු ුණවමනාවන් සපුරාහමින් පළාශේ
අභිවිේධිය ශවනුශවන් කැප වී කටයුතු කශළතය.

(The Hon. Nihal Galappaththi)
පුදුම පාර්ලිශේන්තුවක් ශන් ශේක.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මා කියන ශේ පිළි න්න. [බාධා කිරීමක්]
හේපේති මන්ත්රීතුමා, කරුණාකර වාි  ශවන්න.

1992

පාර්ලිශේන්තුව

රු නිහාල්

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අද් ඉදිරිපේ කරන්ශන් ශ ෝක ප්රකා ශයෝජනායි. අභාවප්රාේත
ඒ මන්ත්රීවරුන්ට රු කරන්න.

1965 වර්ෂශේදී කහාවැව එක්සේ ජාතික පක්ෂ සංවිධායක
ශහස ශේරී පේ වූ අධිකාරි මැතිඳුන් පළාේවාසී ජනතාවශේ
ප්රසාද්ය ශනොමඳව දිනා නිමින් 1974 වසශර්දී කහාවැව ආසනය
නිශයෝජනය කරමින් අතුරු මැතිවරණයට තර කළ අතර, ඉන්
ජයග්රහණය ශකොට එක්සේ ජාතික පක්ෂ කහාවැව මන්ත්රිවරයා
ශහස ශේරී පේ විය. 1977 වසශර්දී පවේවන හද් මහ
මැතිවරණශයන් එක්සේ ජාතික පක්ෂයට අති විශිෂ්ට
ජයග්රහණයක් අේකර දීමට එතුමාශ න් වි ාහ ද්ායකේවයක්
හැබිණි. තඹුේශේ ම, ල්නෑව, අුණකන, ජයමාවත විවිත කිරීම

1993
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සඳහා එං හන්තශේ මහ රැජිණ සහභාගි කරවා ැනීම පිණිස
ිරටපු ජනාධිපති ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා සමන සහ ාමිණී
දිසානායක මැතිතුමා සමන එක්ව අධිකාරි මැතිතුමා කටයුතු කර
ුත.
එශසතම, වාරිමාර් , විදුලිබහ හා මහා මාර් නිශයෝජය අමාතය
ධුරය, ඉඩේ හා ඉඩේ සංවර්ධන නිශයෝජය අමාතය ධුරය, මහවැලි
සංවර්ධන නිශයෝජය අමාතය ධුරය, සංචාරක අමාතය ධුරය,
පුනරුේථාපන හා සමාජ ශසතවා අමාතය ධුරය, තැපැල් හා විදුලි
සංශේ අමාතය ධුරය යන අමාතය ධුරවහ ව කීේ ද්රමින්
ජනතාවට වි ාහ ශසතවයක් ඉටු කළ අතර, ශකොටි
රස්තවාදීන්ශ න් හා සුළි සුළං,
ංවතුර ආදී ස්වාභාවික
විපේවලින් පීඩාවට පේ ජනතාව ශවනුශවන් මහේ කැපවීමකින්
ශසතවයක් කශළතය.
එශසතම, රැකීරක්ෂා ද්හස් ණනක් හබා දීම, රජරට ජනතාවට
ඉඩේ හබා දීම, තද්ා ේ සෑදීම, ල්නෑව ශරෝහහ අලුශතන්
නිර්මාණය කර ජනතා අයිතියට පේකර දීම, තම ආසනශේ
ද්රුවන් අධයාපනය හබන පාසල් වන ල්නෑව මධය මහා
විද්යාහය, තඹුේශේ ම මධය මහා විද්යාහය, කහාවැව ත්ස්ලිේ
මධය මහා විද්යාහය යන විද්යාහ ඉතා තසස් තේේවයට පේකර
දීම,
ල්නෑව, තඹුේශේ ම, එේපාවහ, තහාව, ුඳ හ,
රාජාං ණය යන න ර ඉතා දියුණු තේේවයට පේ කිරීම,
කහාවැව ආසනශේ ුනලුේ ක්ශෂතරශේ කර්මාන්ත ාහා පහක්
ුති කිරීම, ිරරිපිටියා ම අධිරානි ක්රීඩාං ණය හා ශපොදු සුසාන
භූමිය සඳහා තම ඉඩශමන් ශකොටස් ශවන් කර දීම, මහවැලි
ශිෂයේව අරත්ද්හක් පිිරටුවා මහවැලි ශ ොවි ද්රුවන් ශවනුශවන්
ආධාර ත්ද්හක් හබා දීමට ක්රමශේද්යක් සකස් කිරීම යන සේ
ක්රියාවන් සියල්හ සිදු කශළත ජනතාවට වැි  ශසතවාවක් සහසාලීම
පිණිසය.
මකින් දුේපේ පුණල් පහක් බැගින් ශතෝරා ශ න ේමානයක්
සාද්ා පුණල් 2 0ක් පමණ එිර පදිංචි කරවීම ඔහු කළ තවේ එක්
තද්ාර කටයුේතකි. ශමිරදී එම ේ වැසියන් ඔුණන්ශේ කිතඥපතාව
පිරිනැමීම ශවනුශවන් අධිකාරි මහතා සහ එම මහේමිය සිිරවීම
පිණිස "අධිරානි ම" යනුශවන් එම මට නේ තබා ුත.
අිරකුඩාටක ජනතාව ශවනුශවන් තඹුේශේ ම ප්රශේ ශේ අං
සේපූර්ණ මක් සාද්ා ශවන් කර, එිර පුණල් 0ක් පමණ පදිංචි
කරවීම එතුමා කරන හද් සේ ක්රියාවන්ශ න් තවේ එකකි.
ිරරිපිටියා ම ්රී ජිශන්න්ද්රාරාම විහාරස්ථානය ත් මමනින්ම සාද්ා
ජනතාවට පැවරීම, ශමශහණින් වහන්ශසතහා සඳහා ආරාමයක්
තැනීමට තම ඉඩශමන් ශකොටසක් ශවන් කර දීම, බුල්නෑව බුදු
පිළිමය, තඹුේශේ ම ශවශළඳ සංකීර්ණශේ බුදු පිළිමය සහ
කහාවැව ආසනශේ පන්සල් රාශියක් අං සේපූර්ණ කර, සනසතු
කරදීම වැනි තතුේ ක්රියා ශමතුමා විසින් ආ මික ව ශයන්
ාසනයට කරන හද් සුවි ාහ ශසතවා ශහස ශපන්වා දිය හැකිය.
ඉන්දියාව, ුශමරිකාව, ශමක්සිශකෝව, සිං ේපූරුව, චීනය,
ශකොරියාව, ජර්මනිය, තායිහන්තය, පින්හන්තය, ප්රං ය ආදි
රටවහ සංචාරය කරමින් ඒවාශයන් හේ අේ ද්ැකීේද් ශමරට ජනතා
ශසතවය පිණිස ශනොමඳව ශයොද්ා ේශේය.
ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාශේ මැතිනියද් දිස්ත්රික් සංවර්ධන
සභාශේේ, පසුව පළාේ සභා ආරේභ කිරීමේ සමන පළාේ සභා
මැතිවරණයට ඉදිරිපේ වී ඉන් ජයග්රහණය කර අමාතයවරියක්
ශහස හා මන්ත්රීවරියක් ශහස අනුරාධපුර ප්රශේ ශේ ජනතාව
ශවනුශවන් අ නා ශමශහවරක් ඉටු කර ුත.
ශමතුමා 2000 වසශර් සිට සියලු ශේ පාහන කටයුතුවලින්
බැහැරව සිටි අතර, අනුරාධපුර ප්රශේ වාසී කාශේේ හද්වේවහට
ශේද්නාවක් ශ න ශද්මින් අුණරුදු 80ක් පමණ ආයු වළඳා 201
ශද්සැේබර් මස 19 වැනි දින ශමශහොවින් සත් ේශේය.

1994

රු කථානායකතුමනි, 1974 වර්ෂශේ සිට 2000 වර්ෂය ද්ක්වා
අුණරුදු 2 කට වැි  කාහයක් පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරමින්
කහාවැව ආසනය ප්රත්ව අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට අ නා
ශමශහවරක් ඉටු කළ ිරටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී හා ිරටපු අමාතය
රු ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරන
අතර, එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශමම තේතරීතර සභාශේ
ශ ෝකය එතුමාශේ ද්යාබර බිරිඳ, ද්රුවන් ුතු ම පුණශල් ඥපාතීන්
ශවත ද්න්වා යවන ශහස ශයෝජනා කරමි.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු අග්රාමාතයතුමා.

[පූ.භා. 11.43]

ගුණ රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහතා (අ්ාොතයුරො සහ ජාතික
ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික ක යුුර අොතයුරො)
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் ததசிய
தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)
රු කථානායකතුමනි, අභාවප්රාේත අශේ රු මන්ත්රීතුමන්හා
කීප ශද්ශනකුශේ ශ ෝක ශයෝජනා පිළිබඳව කථා කරන අද් දිනශේ
මට තවේ වැඩ කටයුතු කීපයක් තිශබන නිසා, ඒ මන්ත්රීතුමන්හා
සියලු ශද්නාම
ැන ශේ අවස්ථාශේ කථා කරන්න මා
බහාශපොශරොේතු ශවනවා. ඊට අවස්ථාව හබාදීම පිළිබඳව ත්ලින්ම
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.

රු ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මන්ත්රීතුමා, රු චන්ද්රා රණතුං
මන්ත්රීතුමා,
රු ආරියරේන ජයතිහක මන්ත්රීතුමා,
රු
නමත්රීපාහ ශහතරේ මන්ත්රීතුමා ුතු ම අප ඔක්ශකොම 1977 සිට
1994 ආඩාඩුශේ ක්රියා කළ අයයි. එතුමන්හා එම ප්රශේ වහ
ජනතාවට වි ාහ ශසතවයක් කළා, රු කථානායකතුමනි.
ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ ප්රධාන
ක්රියාකාරී සාමාජිකශයක්. එක්ද්හස්නවසිය හැට ණන්වහ සිට
එතුමා ප්රසිේධියක් හබා තිබුණා. අශේ රංජිේ අලුවිහාශර්
මන්ත්රීතුමාශේ පියා -එතුමා මන්ත්රීවරශයක් ුණණා.- ශමතුමා
ක්රියාකාරිකශයක් හැටියට විශ ෂ
ත ශයන්ම ප්රසිේධියක් හබා තිබුණා.
එතුමා වාශේම පසුව රානි අධිකාරි මැතිනියේ ප්රසිේධියට පේ
ුණණා.
මම, අධිකාරි මැතිතුමාව ශහොඳින් ද්ැන ේශේ 1973 කහා වැව
අතුරු මැතිවරණශේදී අපේ ගිිරන් එතැන වැඩ කළ කාහශේයි. මට
මතකයි, ඒ කාහශේ මමයි ාමිණී දිසානායක ුමතිතුමායි ශජෝන්
පුල්ශල් මැතිතුමාශේ ශ ද්ර ඉඳශ න හැම ද්ාම ගිිරන් ඒ වැඩ
කටයුතු කළ ආකාරය. ඒ කාහශේ වි ාහ නියනයක් තිබුණා.
අධිකාරි මැතිතුමාට නාම ශයෝජනා හැශබන එකේ වි ාහ
අර්බුද්යක් හැටියට තිබුණා. ශමොකද්, කහාවැව අශේක්ෂකකම
එතුමාට ශද්න්න කියා ඒ කාහශේ මශේ මිර අනුර බඩාඩාරනායක
මැතිතුමාේ, ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාේ ඉල්හා සිටියා. ඒ ැන
අශේ කිතයාධිකාරි මඩාඩහය රැස් කරහා, වාද් කරහා අන්තිමට
අධිකාරි මැතිතුමාට එය හබා දුන්නා. එතැනදි හැම එක්ශකනාම
අධිකාරි මැතිතුමා ශවනුශවන් ක්රියා කළා. ශේ.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමා, රණසිංහ ශප්රතමද්ාස මැතිතුමා ුතු ම අපි සියලු ශද්නාම
එතුමා ශවනුශවන් වැඩ කටයුතු කරහා, එතුමා දිනුවා. ඒ ශවහාශේ
්රී හංකා නිද්හස් පක්ෂශයන් අශේක්ෂකශයෝ ශද්න්ශනක් සිටි නිසා
එතුමා ජයග්රහණය කළා.

1995

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා]

රු කථානායකතුමනි, මම යළිේ, 1993දී කහාවැව ආසනය
වශේ ගියා. 1973දී මම ද්ැක්ශක් ඉතා ශනොදියුණු ප්රශේ යක්. ඒ
කාහශේ අපි වතුර ශබෝතල් ටික අරශ න යනවා අනුරාධපුශර්ට.
සමහර විට කෑමේ අරශ න ගියා. ඒ තේේවය තමයි තිබුශඩා.
නත්ේ, අනූතුශන්දි මම කහාවැව ආසනය වශේ යේදි ඉතා දියුණු
ආසනයක් මට ශපනුශඩා. වාරිමාර් තිබුණා; පාසල් දියුණු ශවහා
තිබුණා; විදුලි බහය තිබුණා; ුනලුේ කර්මාන්ත තිබුණා. ඒක
ිරතන්න අමාරුයි. එය ඉතාම ස්රීක ප්රශේ යක් ශවහා තිබුණා.
ශකොශහොමද් ඒක ුණශඩා? ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා නිසායි. මම
ද්න්නවා, හැේතෑඅශේ ජයග්රහණශයන් පසුව එතුමා
ාමිණී
දිසානායක ුමතිතුමා සමන එකතු ශවහා එම ප්රශේ ශේ
වාරිමාර් දියුණු කරන්න වි ාහ ශසතවයක් කළ බව. ඒ වාශේම
එතුමා ශේ ප්රශේ වහට විදුලි බහය හබා ේතා; පාරවල් හද්න්න
ක්රියා කළා.
ඒ කාහශේ රණසිංහ ශප්රතමද්ාස ජනාධිපතිතුමා සමන තද්ා ේ
කිිරපයක් ආරේභ කළා මට මතකයි. ජහය හබා ැනීමට ළිං සකස්
කර දුන්නා. මට විශ ෂ
ත ශයන් කරද්ර කරනවා පාසල් දියුණු
කරන්න කියහා. ඒ වාශේම තරුණ ශසතවා වැඩ කටයුතු කරන්න
කියනවා. ඒ වාශේ වි ාහ තනන්දුවක් තිබුණා. එතුමා එම ප්රශේ ය
ැන කිසිම ශද්යක් ශනොද්ැන ිරටිශේ නැහැ. හැම ශද්යක්ම
ද්ැනශ න ිරටියා. එතුමා එන්ශන් නැේනේ රානි අධිකාරි මැතිනිය
එනවා ශමොකක් හරි කියන්න, ඉල්හන්න. ශහොකු තනන්දුවක්
තිබුණා. සමහර අයට ශමය ිරසරද්යක් ුණණාට, ඒ ිරසරද්ය ුති
ුණශඩා ඒ ප්රශේ ය ැන තිබුණ තනන්දුව නිසායි. ඒ ශවනස තමයි
අුණරුදු 20කින් පසුව මට ද්කින්නට පු මවන් ුණශඩා. අධිකාරි
මැතිතුමා ශනොිරටියා නේ, අද් ශේ දියුණුව කහාවැව ප්රශේ ශේ ුති
වන්ශන් නැහැ. ධාතුශසතන රජතුමා ුති කරපු අති වි ාහ ජහා ය
වන කහාවැව එද්ා තිබුණා. ඒ ඉතිහාසයට අයිති ටික.
ුේත ව ශයන්ම ඉතිරි ටික පැමිණිශේ අධිකාරි මැතිතුමා
නිසායි. එතුමා ජය න ආදී වයාපිති විවිත කරහා වි ාහ
දියුණුවක් ුති කළා. එතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ ශහොඳ කථිකශයක්.
1973 වර්ෂශේ පාර්ලිශේන්තුවට ආවාට පසුව විපක්ෂශේ ශහොඳ
කථිකශයක් හැටියට එතුමා ිරටියා. 1977 ඡන්ද්ය ශවනශකොට
එතුමාේ වශේ යවන්න කියහා හැශමෝශ න්ම වි ාහ ඉල්ලීමක්
තිබුණා. පාර්ලිශේන්තු සභා ර්භශේ හැම ශේහාශේම ිරටියා.
ප්ර න
් වහට පිළිතුරු ශද්න්න එනවා. පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩ
කටයුතුවහට වි ාහ තනන්දුවක් ද්ැක්ුණවා. ඉන් පසුව එතුමා
විපක්ෂයට ගියා. 1994 වර්ෂශේ සිට අපි විපක්ෂශේ තමයි ිරටිශේ.
අධිකාරි මැතිනියේ කාහයක් පළාේ සභාශේ ුමතිවරියක් හැටියට
ඉඳහා, පසුව පළාේ සභා මන්ත්රීතුමියක් හැටියට තමයි ක්රියා කශළත.
ශමතුමා එක්ක අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය දියුණු කරන්න තවේ
ශයෝද්ශයෝ කිිරප ශද්ශනක් ිරටියා. මිරන්ද්ශසෝම ුමැතිතුමා,
චන්ද්රා බඩාඩාර ුමැතිතුමා, ඊ.එල්.බී. හුරුල්ශල් ුමැතිතුමා
වාශේ අය ිරටියා. අන්තිමට ශේ ප්රශේ වහ ුනලුේ කර්මාන්තයේ
ආරේභ කරහා, අනුරාධපුර න රශේ සංචාරක වයාපාරයේ දියුණු
කළා. ඒ හතර ශද්නා අතරින් විශ තෂශයන් අධිකාරි මැතිතුමා ැන
මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

මීට අුණරුදු 40කට ශපර 1977 වර්ෂශේ මා සමන
ේපහ
දිස්ත්රික්කශයන් ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා ශේරී පේ ුණණා.
එතුමා දිුණහපිටිය ආසනය තමයි නිශයෝජනය කශළත. එතුමා ඊට
කලින් ශේ පාහනයට ුවිේ ිරටියා. අපි අලුතින් තමයි ආශේ. ඒේ
අපි සියලු ශද්නාම ශකොළ දිස්ත්රික්කශේ කැහණි ශනන් තතුරු
ප්රශේ ය තමයි නිශයෝජනය කශළත. අපි ශේ.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමා හත් ශවහා ඒ ශකොටස ේපහ දිස්ත්රික්කය බවට පේ
කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කළා. ඉන් පසුව තමයි ශවශළඳ කහාප

1996

පටන් ේශේ. කටුනායක ශවළඳ කහාපය පටන් ේතා. අපි
බිය ම ශවළඳ කහාපය පටන් ශ න වැඩ කටයුතු කරශ න කළා.
එතුමා දිුණහපිටිය ආසනය දියුණු කරන්න තමයි ක්රියා කශළත.
විශ තෂශයන්ම මැටි කර්මාන්තය, ත ම කර්මාන්තය, ශඩොල්
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න කටයුතු කළා. ඒ එක්කම එතුමා
කිේශේ, "මට තිශබන වාසිය අශේ තරුණ-තරුණියන් කටුනායක
ශවශළඳ කහාපයට යවන්න පු මවන්." කියහා. ඒක ුේත.
දිුණහපිටියට වි ාහ ව ශයන් විදුලි බහය හබා දුන්ශන් ආරියරේන
ජයතිහක ිරටපු ුමතිතුමා. පාරවල් හබා දුන්නා.
ේපහ
දිස්ත්රික්කශයන් වි ාහම ආසනය දිුණහපිටිය ආසනය. ඊළනට
තිබුශඩා, මීරි ම ආසනය. බිය ම වාශේ ආසනයක තිශබන්ශන්
වර් සැතපුේ 22යි. කැහණිය වාශේ ආසනයක තිශබන්ශන් වර්
සැතපුේ 12යි. ඒ වාශේම වේතහේ කුඩා ආසනයක්. ටියුඩර්
ගුණශසතකර මැතිතුමාශ න් පස්ශසත අපි ශයෝජනා කළා,
ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා ේපහ දිස්ත්රික්කශේ දිස්ත්රික්
ුමතිවරයා හැටියට පේ කරන්න. ඒ ප්රශේ ශේ දියුණුවට එතුමා
එක්කේ වැඩ කරන්න මට අවස්ථාව හැබුණා. ආරියරේන
ජයතිහක මැතිතුමා ඒ ප්රශේ ශේ සංවර්ධනයට ශහොකු
ද්ායකේවයක් හබා දුන්නා.
1982 කාහය ශවනශකොට තමයි, කටුනායක දියුණු ශවන්න
පටන් ේශේ; බිය ම නිද්හස් ශවශළඳ කහාපය ආරේභ කශළත;
ේපහ න රශේ දියුණුව ආශේ; පෑලියශ ොඩ දියුණුව පටන්
ේශේ; ජා-ුහ, වේතහ දියුණු ුණශඩා. ුේත ව ශයන්ම එතැන
තමයි සංවර්ධනය ආරේභ ුණණු තැන. ඒ සංවර්ධනය ඉදිරියට
ශ න යන්න එතුමා දිස්ත්රික් ුමති හැටියට වි ාහ ශසතවයක් කළා.
ඊට පස්ශසත ශප්රතමද්ාස ජනාධිපතිතුමා යටශේ එතුමා මශේ රාජය
ුමති හැටියට ක්රියා කළා. කර්මාන්ත අමාතයාං ශේ රාජය
ුමතිතුමා හැටියට කාහයක් ක්රියා කළා. එතුමා හැම ශවහාශේම
දිුණහපිටිශේ තමයි ිරටිශේ. දිුණහපිටියට තමයි රාත්රිශේේ යන්ශන්.
එතුමා දිුණහපිටිශේ සේබන්ධකම අේ හැරිශේ නැහැ. රු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒක ද්න්නවා. මීරි මට අල්හපු
ආසනශේ තමයි ඉන්ශන්. ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා කිසි
අවස්ථාවක දිුණහපිටිශයන් ආරේභ කරපු තමන්ශේ ශේ පාහනය
දිුණහපිටියට පමණක් සීමා කශළත නැහැ. ුේත ව ශයන්ම එතුමා
අශේ මන්ත්රීතුමන්හාට ශහොඳ ආද්ර් යක්. ආසනය අේ හැරිශේ
නැහැ. ඒ එක්කම ේපහට එනවා. දිසා ුමති හැටියට වැඩ
කටයුතු කරනවා. අශේ ආසනවහට එනවා. අපි කුණරුවේ නැති
ුණශණොේ එතුමා ඒ වැඩ කටයුතු කරහායි යන්ශන්.
අන්තිම කාහශේදී ේපහ අධයාපනය දියුණු කරන්න මට
එතුමා එක්ක වි ාහ වැඩ ශකොටසක් කරන්න අවස්ථාව හැබුණා.
එතුමා ගුරුවරශයක් හැටියට ක්රියා කළා; නීතිඥපශයක් හැටියට
ක්රියා කළා. මට එතුමා නීතිඥපශයක් හැටියට ත්ණ ැහුණා. 1977ට
ඉස්ශසල්හා මම දිුණහපිටියට යනශකොට එතුමාශේ නිවස නිම
කරහා තිබුශඩා නැහැ. මම 1977න් පස්ශසත යනශකොටේ නිවස
නිම කරහා තිබුශඩා නැහැ. පස්ශසත තමයි ඒ නිවස දියුණු ශවහා ඒ
තේේවයට පැමිණිශේ.
අපි එක්ක ආපු තවේ මන්ත්රීවරශයක් තමයි, චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමා. චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමායි, මමයි එක්සේ ජාතික
පක්ෂශේ ජාතික නීතිඥප සං මශේ නිහධාරින්. එතුමා හැම
අවස්ථාවකදීම අශේ නීතිඥප වැඩවහට ආවා. එතුමා අශේ අතුරු
මැතිවරණවහට ශපනී ිරටියා. අශේ අතුරු මැතිවරණවහදී polling
agent හැටියට ඉදිරිපේ ුණණා. ඊට පස්ශසත එතුමාට මාවනැල්ශල්
සංවිධායකකම හැබුණා. හුනාක් අය ිරතුවා එතුමා තමයි ඒකට
සුදුසු කියහා. එතුමා මාවනැල්හ ආසනය දිනන්න වි ාහ ශසතවයක්
කළා. හුනාක් අය කිේවා, "අපට මාවනැල්හ දිනන්න බැරි ශවයි."
කියහා. එතුමා මාවනැල්හ ආසනය දිනහා ශහොඳ පසු ශපළ
මන්ත්රීවරශයක් හැටියට ක්රියා කළා. එතුමා ශප්රතමද්ාස
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ජනාධිපතිතුමාශේ කාහශේ රාජය ුමතිවරශයක් විධියට වැඩ
කටයුතු කළා. ඒ වාශේම, ශප්රතමද්ාස ජනාධිපතිතුමාශේ කාහශේ
නිවාස වැඩ කටයුතුවහට හා අශනක් වැඩ කටයුතුවහටේ එතුමා
තද්ේ කළා. පාර්ලිශේන්තුශේ ෑනෑම ප්ර න
් යකට ත්හුණ ශද්න්න
එතුමා ිරටියා. ශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු තුන්ශද්නා මන්ත්රීවරු
හැටියට ශහොඳම තද්ාහරණ බව මම කියන්න ෑනෑ.
කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කශේ දියුණුව දිහා බැලුවාම චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමා මාවනැල්හට පමණක් ශනොශවයි ඒ ප්රශේ ශේම
දියුණුවට ක්රියා කරපු පුේ හශයක්. එතුමා නීතිඥපශයක් හැටියටේ
කටයුතු කළා. එතුමාශේ සශහෝද්රයා තමයි ජනරාල් සිරිල්
රණතුං මැතිතුමා. අපි සියලු ශද්නාම එකට එකතු ශවහා 1977
ඉඳන් ශේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා යටශේ සහ ශප්රතමද්ාස
ජනාධිපතිතුමා යටශේ අශේ රශේ වි ාහ විේහවයක් ුති කරන්න
ක්රියා කළා. අපි මහවැලිය පටන් ේතා. ශේ පාර්ලිශේන්තුව පටන්
ේතා. විවිත ආර්ථිකයක් පටන් ේතා. ශවශළඳ කහාප පටන්
ේතා. විවිත ආර්ථිකය ුති ශවනශකොට, "රට විකුණනවා."
කියහා එද්ා අපට බැන්නා. අද්ේ අපට ඒකමයි කියන්ශන්. රට
විකුණනවා කියනවා. ඒ කියන ඒවා නවේවන්න බැහැ. ශකොශහොම
හරි ශේ රට දියුණු ශවහා අද් ශේ තේේවයට ුවිල්හා තිශබනවා.
පාර්ලිශේන්තුශේ ශේ ැහරිශේ ඉන්න ද්රුවන්ට ශමශහම යන්න
පු මවන්කම තිශබන්ශන් අපි දියුණු තේේවයකට ආපු නිසායි. ඒ
වාශේම, අපි යුේධයකට ත්හුණ දුන්නා. අපි ශකෝහාහහවහට ත්හුණ
දුන්නා. අපට පු මවන් ුණණා, ද්හතුන්වන ආඩාඩුක්රම වයවස්ථා
සංශ ෝධනය ඉදිරිපේ කරහා ශේ රශේ ජාතික ප්ර න
් විසඳන්න
පළත්වැනි පියවර අර න්න. එිරදී අපි ප්ර න
්
ණනාවකට ත්හුණ
දුන්නා. ඒ මන්ත්රීතුමන්හා තුන්ශද්නා සමන අපි එද්ා කරපු ශසතවය
ැනයි මම ශේ සභාවට මතක් කරන්ශන්. නමත්රීපාහ ශහතරේ
මැතිතුමා මම ළටින් ආශ්රය කරහා නැහැ. පරණ පාර්ලිශේන්තුශේදී
ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විරුේධ පක්ෂ නායකයා ශවහා ිරටපු
අවස්ථාවහදී නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමා ුවිල්හා අපි එක්ක
කථා කළා. සමහර විට ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා නමත්රීපාහ
ශහතරේ මැතිතුමාව එතැනට කැඳවනවා. ශමොකද්, නමත්රීපාහ
ශහතරේ මැතිතුමා පළත්ශවන්ම ප්රසිේධිය හැබුශේ 19
ඩඩ්ලි
ශසතනානායක අ මැතිතුමාශේ ද්ැදි ම ආසනය ජයග්රහණය
කරහායි. ඒ රැල්හටයි එතුමා ආශේ. ඒ රැල්ශහන් පස්ශසත එතුමා
ආපසු පාර්ලිශේන්තුශේ ිරටිශේ නැහැ. 1977 රැල්හට
ශපොල් හශවහට පැමිණියා.
ශබොශහෝ අය බහාශපොශරොේතු ුණශඩා එේ.ඩී. බඩාඩා මැතිතුමා
ශපොල් හශවහ ආසනය ජයග්රහණය කරාවි කියහායි. ශමොකද්,
ශපොල් හශවහ ආසනයට එද්ා එේ.ඩී. බඩාඩා මැතිතුමා වි ාහ
ශහස ශසතවය කළා. එද්ා ඒ රැල්හ තිබුශඩා එක්සේ ජාතික පක්ෂයට
විරුේධව. නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමා ඒ ආඩාඩුශේ පසු ශපළ
මන්ත්රීවරශයක් හැටියටයි ක්රියා කශළත. මම ද්ැකහා තිශබනවා,
එතුමා ශේ ශයන් සභාශේ කථා කරනවා. ඒ කාහශේ තමයි මට
එතුමා ත්ණ ැශසන්න අවස්ථාව හැබුශඩා. නත්ේ 1977 අපි
පාර්ලිශේන්තුවට එන කාහශේ එතුමා පාර්ලිශේන්තුශවන්
පිටශවහා තිබුණා. එතුමා ශපොල් හශවහ ආසනශේ මන්ත්රීතුමා
හැටියට ේ මේටමින් වැඩකටයුතු ණනාවක් කළා. එතුමාශේ
ඉඩේ හබා දුන්නා.
රු කථානායකතුමනි, ශේ මන්ත්රීවරු හතරශද්නාම සිිරපේ
කරන ශේ අවස්ථාශේදී, ඒ හතරශද්නාටම නිවන් සැප හැශේවා!
කියා මම ප්රාර්ථනා කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ස්තුතියි.

මීළනට රු එස්.සී. ත්තුකුමාරණ මන්ත්රීතුමා.
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ගුණ එසන. සී. මුුරකුොරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)
රු කථානායකතුමනි, අශේ කහාවැව ආසනයට ඉමහේ
ශසතවාවක් කරහා අප අතරින් ශවන්ව ගිය රු ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
ුමතිතුමා ැන ගුණකථනයක් ශමම සභාශේ කිරීමට හැබීම ැන
මම සන්ශතෝෂ වනවා.

අධිකාරි ුමතිතුමා ශේ පාහනයට ආශේ පහළ මේටශේ සිට.
එතුමා ද්කුණු කහා ේ ශකෝරහශේ සභාපතිවරයා ව ශයන් අුණරුදු
1 ක් මහජන ශසතවය කරහා ඊට පස්ශසත 19
එක්සේ ජාතික
පක්ෂයට සේබන්ධ ශවහා කටයුතු කළා. කහාවැව නිශයෝජනය
කරන එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ අශේක්ෂකයා ව ශයන් තර
වැදිහා අවස්ථා ශද්කකදී එතුමාශේ බහාශපොශරොේතුව ඉෂ්ට කර
න්න බැරි ුණණේ, එතුමා 1974 අතුරු මැතිවරණශේ දී
පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරශයක් ව ශයන් ශේරී පේ ුණණා.
1977න් පස්ශසත එක්සේ ජාතික පක්ෂ රජය සමන එකතු ශවහා
ුමති ධුර කිිරපයක් හබා ශ න කටයුතු කළා. ඒ කාහශේ
කහාවැව ආසනය කියන්ශන් ඉතාම දුෂ්කර ප්රශේ යක්. වර්තමාන
තේේවයට එම ආසනය ශ න ඒම සඳහා සෑශහන කැප කිරීමක්
එතුමාශ න් සිේධ ුණණා.
කහාවැව ආසනයට අධිකාරි කියන නම බැඳී තිබුණා. ශමොකද්,
අධිකාරි ුමතිතුමා කහාවැව ආසනය දියුණු කිරීම සඳහා
ශබොශහෝ කටයුතු කළ නිසා. විශ තෂශයන් තඹුේශේ ම, ල්නෑව,
එේපාවහ හා තහාව යන න රවහ ශරෝහල්, තැපැල් කාර්යාහ
ආරේභ කළ එතුමා, කහාවැව ආසනශේ මාර් පේධතිය සකස්
කිරීමට, විදුලිය හබා දීමට ශහොකු කැපවීමකින් කටයුතු කළා. එම
නිසා අද්ේ කහාවැව ආසනශේ ජනතාව, රු ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
මහතා සිිරපේ කරනවා, එම ප්රශේ යට වැඩක් කරපු පුේ හශයකු
ව ශයන්.
රු කථානායකතුමනි, එද්ා මහවැලි සංවර්ධන වැඩසටහන
නිසා අශේ ප්රශේ ශේ ජනතාවට මතු වූ ඉඩේ ප්ර ්නය එතුමාශේ
මැදිහේ වීම තුළ විසඳා න්න පු මවන් ුණණා. එතුමා පක්ෂ
ශදද්ශයන් ශතොරව වැඩ කළ ශබොශහෝ අවස්ථා තිශබනවා.
ශේ පාහන ව ශයන් ේතාම ඒ කාහශේ අධිකාරි මැතිතුමා සහ
මා අතර වි ාහ ැටුමක් තිබුණා. ශමොකද්, ශේ පාහනමය
ව ශයන් අපට මත ශදද් තිබුණා. මම ශේ පාහනමය ව ශයන්
එතුමා හතුශරක් ශහස ණන් ේ පුේ හශයක්. හැබැයි, අධිකාරි
මහේමයා ඍජු පුේ හශයක්. ජනතාවට ශසතවය කිරීමට තපන්
පුේ හශයක්. එම නිසා එතුමාශේ හැකියාව, ද්ක්ෂතාව පිළිබඳව අපි
අ ය කළා; අද්ටේ අපි අ ය කරනවා.
එතුමා ආසනශේ ජනතාව ශවනුශවන් වි ාහ ශසතවාවක් කළා.
ුනලුේ කේහල් පහක් ආරේභ කර තරුණ පිරිසශේ රැකියා
ප්ර න
් ය විසඳන්න කටයුතු කළා. ඒ වාශේම එතුමාශේ ඉඩේ
පරිතයා කර ක්රීඩා පිටි සාද්ා ප්රශේ ශේ ජනතාවට ද්ායාද්යක්
ව ශයන් ශද්න්නේ එතුමා කටයුතු කළා.
එතුමාශේ භාර්යාව වන අධිකාරි මැතිනිය, එතුමාට ශහොකු
ක්තියක් ුණණා. 1974 අතුරු මැතිවරණශේදී එක්සේ ජාතික
පක්ෂය කහාවැව ආසනශයන් ජයග්රහණය කරවීමට අධිකාරි
මැතිනිය ශහොකු ශසතවාවක් කළා. පළාේ සභා ුති වීශමන් පසුව
අධිකාරි මැතිනියේ ශේ පාහනයට පිවිස පළාේ සභා මන්ත්රීවරියක
ව ශයනුේ, පළාේ සභා ුමතිවරියක ව ශයනුේ අශේ ප්රශේ යට
සෑශහන ශසතවාවක් කළ බව අපි අවිවාද්ශයන්ම පිළි න්නවා.

1999

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු එස්. සී. ත්තුකුමාරණ මහතා]

මම ශේ අවස්ථාශේදී වර්තමාන ආඩාඩුවට පළාේ පාහන
මැතිවරණය පැවැේවිය යුතු බව මතක් කරන මන්, ඒ සේබන්ධව
එතුමා ඉදිරිපේ කළ මතයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 1974
ශද්සැේබර් 10වැනි ද්ා පස් වරු 3.1 ට එතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තු
සභා ැබ තුළදී ප්රකා කර තිශබනවා, ශමන්න ශමශහම:
"යථා කාහශේදී ඉදිරිපේ කරන්නේ.
ද්කුණු කහා ේ ශකෝරළශේ ේසභාපති ව ශයන් මම අුණරුදු 1 ක පමණ
කාහයක් ශසතවය කර තිශබනවා. මීට අුණරුදු ශද්කකට පමණ ඉහතදී එම පළාේ
පාහන ආයතනශේ කාහ සීමාව අවසන් ුණණා. ඉන් පසු එිර කටයුතු පරිපාහන
නිහධාරියකුට පැවරුවා. එශහේ එම නිහධාරියාශ න් ප්රශේ වාසීන්ට නියම
ශසතවයක් ඉටු වන්ශන් නැහැ. එම නිසා හැකි පමණ ඉක්මණින් එම ේසභාව
සඳහා මැතිවරණයක් පවේවන්නැයි මම ඉල්හා සිටිනවා."

එද්ා අධිකාරි මැතිතුමාේ ද්ැන ේතා, ේ සභාවක් තුළින්
ශකශරන්න ෑනෑ කාර්යයන් ශමොනවාද් කියහා. එතුමා ශවනුශවන්
මා ශේ අවස්ථශේදී ශේ ආඩාඩුශවන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පළාේ
පාහන මැතිවරණය ඉතා ඉක්මනින් පවේවා ජනතාවට ශසතවාවන්
හබා දීමට කටයුතු කරන්නය කියහා. අශපන් ශවන්වී ගිය අධිකාරි
මැතිතුමාට අමාමහ නිවන් සුව හැශේවා!යි පතන අතර, එතුමාශේ
අභාවය ැන මශේ ශ ෝකයේ ඒ පුණශල් අය ශවත ද්න්වන ශමන්
මා කාරුණිකව ඉල්හා සිටිනවා.

[12.02p.m.]
ගුණ රවුෆන හකීම් ෙහතා (නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අොතයුරො)
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்
நீர்வைங்கல் அகமச்சர்)

-

நகரத்

திட்டமிடல்

மற்றும்

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Speaker, we are gathered today to pay tribute to
four former Members of this august House. Among them,
I must first recognize the services of the late Hon. A.M.S.
Adikari, who had been, in fact, a colourful figure to have
been serving the people from this House.
In his political career, he had been one of those people
who entered local politics at the ripe young age of 23
years, having been elected to be the Chairman of the
Kekirawa Urban Council. Since then, the gradual rise of
A.M.S. Adikari was a foregone conclusion, simply for the
reason that he was a man of the people, who had strived
to serve his people, despite successive defeats both in
1965 Election and 1978 General Elections. Having been
defeated, he did not give up his commitment to serve the
people and ultimately succeeded in winning a by-election
in 1974 and came in to Parliamentary politics. Ever since
then, with the landslide victory of the United National
Party in 1977, he had the trust and confidence of his then
Leader, the Hon. J.R. Jayewardene, as enunciated by the
present Leader, Prime
Minister
Hon. Ranil
Wickremasinghe. He was entrusted with important
portfolios both during the late Hon. J.R. Jayewardene’s
time and the late President Ranasinghe Premadasa’s time.
He held the portfolios of Minister of Posts and
Telecommunication as well as the Minister of Tourism
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and also, I believe, he served as a Deputy Minister of
Irrigation, Power and Highways and that perhaps was one
of those important Ministries, particularly for a Member
serving Kalawewa Electorate.
I also have some early memories of the late Hon.
A.M.S. Adikari since I happened to live in Kalawewa
when my father was the school principal at the Kalawewa
Muslim Maha Vidyalaya. I had lived in the principal’s
quarters there and known the way people have been
speaking about the manner in which the late Hon. A.M.S.
Adikari behaved during the 1958 communal riots. He was
there to see that the trouble does not affect innocent
people. There were several Northern Tamil teachers
serving the schools in the Anuradhapura District.
Particularly, there were several teachers even in my
father’s school. It was people such as the Hon. A.M.S.
Adikari who came to the rescue of those innocent Public
Servants when those mindless communal clashes took
place in 1958. People of the area very fondly remember
the services of the late Hon. A.M.S. Adikari. We can
speak about his services particularly to Tambuttegama
and Galnewa. In all these places, he had built up several
public institutions and had helped these areas with
services as a Member of Parliament. Hon. Speaker, I
would like to pay my tribute to the late Hon. A.M.S.
Adikari while sharing our heartfelt grievances with his
family.
Since I have got to participate in a function with His
Excellency the President at the Sugathadasa Stadium in a
while, may I also be permitted to say a few words on the
other Votes on Condolence relating to the late Hon.
Chandra Ranatunga as well.

The late Hon. Chandra Ranatunga was, once again,
another servant of the people, who was known for his
humility and attachment to his electorate to such an
extent that he never gave up his rural roots. As somebody
hailing from the Southern Province, having come and
settled down in the Sath Korale area, he had been
someone who had practised in the Courts of Mawanella
and Kegalle continuously until he took to active politics.
His commitment to the people is still remembered. Like,
the late Hon. A.M.S. Adikari, the late Hon. Chandra
Ranatunga as well, was someone who had no differences
when it came to dealing with people of other
communities. The Muslims of Mawanella remember his
services and his commitment. Whenever there were any
minor clashes of a communal nature, the late Hon.
Chandra Ranatunga was readily available to defuse those
tensions and help the people of the area.
I had also known that during his tenure as a Deputy
Minister in charge of construction and subsequently, as
State Minister of Construction, he had served immensely,
not only the people in his electorate, but also the people
of the entire country. His honesty and commitment to
social service was something that needs to be mentioned.
He was remembered as a very honest and a clean
politician as well as somebody who committed himself to
social service. As a member of the Lions Movement, he
had served the Lions Movement very dedicatedly and that
is something that needs to be remembered.
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Hon. Speaker, may I also say that I had the good
fortune to be a colleague of his son, Ranjan, who is
presently practising in the Courts of Kegalle and
Mawanella. We had the good fortune of being members
of the same sports teams for the Law Collage and also had
the pleasure of playing for the Law Collage together.
Sir, I would extend my deepest sympathies to the
families of the late Hon. A.M.S. Adikari and as well as of
the late Hon. Chandra Ranatunga and conclude my
speech.
Thank you.
[අ.භා. 12.10]

ගුණ කබීර් හාෂීම් ෙහතා (රාජය වයවසාය සංවර්ධාන
අොතයුරො)
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்
அபிவிருத்தி அகமச்சர்)

-

அரச

ததாைில்முயற்சிகள்

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise
Development)
රු කථානායකතුමනි, විශ තෂශයන්ම මා ශබොශහොම ළටින්
හඳුනා ේ ශේ පාහන නායකයන් ශද්ශද්නකු ැන කථා කරන්න
මා ශමය අවස්ථාවක් කර න්නවා. පළත්ශවන්ම අධිකාරි මැතිතුමා
ැන කථා කරන්නේ. 1994 පළත්වන වතාවට මා
පාර්ලිශේන්තුවට පේවන අවස්ථාශේදී එතුමා විපක්ෂ මන්ත්රීවරයකු
හැටියට කටයුතු කළා. ඒ අධිකාරි පුණහ එක්සේ ජාතික පක්ෂයට
වි ාහ හයියක් ුණණා වාශේම තතුරු මැද් පළාතට විශ තෂ ශසතවයක්
කරපු පුණහක්. අධිකාරි මහතාශේ අවසන් කටයුතු සඳහා මට
සේබන්ධ වන්න අවස්ථාවක් හැබුණා. ඒ අවස්ථාවට ප්රශේ වාසින්
වි ාහ ප්රමාණයක් එකතුශවහා සිටියා. එයින් මට ශේරුේ න්න
පු මවන් ුණණා, එතුමා ජනතාවේ එක්ක ශකොතරේ සමීපශවහා
ශේ පාහනය කරහා තිශබනවාද් කියහා. එතුමාශේ ශේ පාහන
ජීවිතශේදී තතුරු මැද් පළාතට විශ තෂ ශසතවයක් කරහා තිශබනවා.
එතුමා ශේ පාහන ක්ශෂතරය තුළ නායකේවයක් දුන්න ශහොඳ
නමක් හද්ා ේත ශේ පාහන නායකශයක්. එතුමාශේ අභාවය
ශවනුශවන්, එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ මහ ශල්කේවරයා හැටියටේ,
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු හැටියටේ මශේ ශ ෝකය ඒ පුණශල්
සියලු ශද්නාටම ප්රකා කිරීම මශේ යුතුකමක් හා ව කීමක්
වනවා.

රු කථානායකතුමනි, ඒ වාශේම මා ශමය අවස්ථාවක්
කර න්නවා, මශේ දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරපු, මා පුංචි
කාහශේ සිට හඳුනා ේ චරිතයක් වූ චන්ද්රා රණතුං ිරටපු
අමාතයතුමා පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න. චන්ද්රා
රණතුං ිරටපු ුමතිතුමා මා හඳුනා න්ශන් ුේතටම මශේ
පියාශේ ළන මිරයකු හැටියටයි. මා පුංචි කාහශේ අශේ නිවසට
යන-එන ශකනකු හැටියටයි මා එතුමා හඳුනා
ේශේ.
ශේ පාහනයට අවතීර්ණය වන්න කලිනුේ සමාජ ශසතවයට
සේබන්ධ ශවමින්, කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කය තුළ විවිධ සමාජ
සංවිධානවහ කටයුතු කරපු ශකනකු හැටියට අපි කුණරුේ එතුමාව
ද්ැනශ න සිටියා. ඒ වාශේම එතුමා මාවනැල්හ මැතිවරණ
ශකොේඨාසය නිශයෝජනය කරමින් ශේ පාහනයට ආවාට පසුව එිර
සංවිධායකවරයා හැටියටේ කටයුතු කළා. පසු ගිය කාහශේදී,
විශ තෂශයන්ම රණසිංහ ශප්රතමද්ාස ජනාධිපතිතුමාශේ කාහශේදී
එතුමා අමාතයවරයකු හැටියට අශේ දිස්ත්රික්කයට වි ාහ ශසතවයක්
ඉටු කරහා තිශබනවා. මා ිරතන හැටියට එතුමා නිවාස ණනාවක්
හද්හා, තද්ා කළ
ේමාන කිිරපයක් හද්හා, ඒ වාශේම
කර්මාන්ත ාහාවහට,
ුනලුේ
කර්මාන්ත
වයාපිතිවහට
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සේබන්ධශවහා, රැකියා වි ාහ ප්රමාණයක් ුති කරපු ශේ පාහන
නායකශයක්. අද් ුණණේ කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කශේ, විශ ෂ
ත ශයන්
මාවනැල්හ මැතිවරණ ශකොේඨාසශේ වි ාහ පිරිසක් එතුමා ඒ කළ
ශසතවය සිිරපේ කරනවා.
මම චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමා ැන විශ තෂ ශද්යක් කියන්න
ෑනෑ. ශේ පාහනශේදී විවිධ අවස්ථාවහ විවිධ අය ශේ පාහන
පැවැේම සඳහා විවිධ චරිත ශහොබවනවා. චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමාශේ ශේ පාහන චරිතශේ ප්රධාන හක්ෂණයක් තිබුණා.
එතුමා සද්ාචාරාේමක ශේ පාහනඥපයකු හැටියට එතුමාශේ
වටිනාකම කිසිම ද්වසක පාවා දුන්ශන් නැහැ. එතුමා ශකලින්
කථා කරන, ුේත කථා කරන, අසාධාරණයට විරුේධව ෑනෑම
ශකශනකු ආරක්ෂා කරන්න ශපනී සිටි, සියලු ජාතීන් නිශයෝජනය
කළ ශහොඳ ද්ක්ෂ ශේ පාහනඥපයකු හැටියට හඳුනා න්න පු මවන්.
දුර්හභ
ණශේ ශේ පාහනඥපයකු හැටියට තමයි කෑ ල්හ
දිස්ත්රික්කශේ අපි එතුමා විශ ෂ
ත ශයන් හඳුනන්ශන්.
ශේ අවස්ථාශේදී එම මැතිනියට ඒ වාශේම එතුමාශේ
පුරයාණන්ට, දියණියට සහ පුණශල් සියලු ශද්නාටම කෑ ල්හ
දිස්ත්රික්කය ශවනුශවන් සහ එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ මහ
ශල්කේවරයා හැටියට මශේ ශ ෝකය -අශේ ශ ෝකය- එතුමාශේ
අභාවය ශවනුශවන් ප්රකා කරන්නට කැමතියි. ස්තුතියි.
[අ.භා. 12.1 ]

ගුණ වේ. සී. අලවුරවල ෙහතා

(மாண்புமிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)
රු කථානායකතුමනි, අශේ ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරයකු,
ුමතිවරයකු හැටියට කටයුතු කළ ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව ශ ෝකය ප්රකා කරන ශේ
අවස්ථාශේදී වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව හබා දීම
සේබන්ධශයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.

ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා මා ඉතාම ශහොඳින් ද්න්නා
හඳුනන මන්ත්රීවරශයක්; ුමතිවරශයක්. 1994 වර්ෂශේ මා
පාර්ලිශේන්තුවට ත්ලින්ම ආපු ශවහාශේ විපක්ෂශේ ශජයෂ්ඨ
මන්ත්රීවරයකු හැටියට එතුමා ුසුරු කරන්න හැබුණා. ඊට ශපර
මශේ පියා 1977 වසශර් පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කළ කාහශේ
සිටම ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා සමන ඉතා සුහද් මිරකමක්
පැවැේවූවාය කියන එක ඉතා සතුටින් මතක් කරන්න ෑනෑ.
ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා කහාවැව ආසනයට විතරක්
ශනොශවයි, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කයට විතරක් ශනොශවයි,
ශේ පාහනඥපයකු, මන්ත්රීවරයකු, ුමතිවරයකු හැටියට ත් ම
රටටම වි ාහ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ නායකශයක්. ඒ කාරණය
අපි සිිරපේ කරන්න ෑනෑ. එතුමාශේ ශේ පාහන ජීවිතශයන් අපි
කාටේ අද්ර් යක් න්න පු මවන්.
එතුමා ත්ලින්ම ශේ පාහනයට පිවිසිශේ ේසභාව නිශයොජනය
කරමින්. තරුණ කාහශේම ේසභාපතිවරයා හැටියට තමන්ශේ
මට, ප්රශේ යට වැඩ කරහා, ඊට පසුව ජාතික ශේ පාහනයට
සේබන්ධ ශවහා, වාර කිිරපයක් පාර්ලිශේන්තු මැතිවරණවහට
ඉදිරිපේ ුණණා.
1974 වර්ෂශේ
අතුරු මැතිවරණශේදී
පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්නට
එතුමාට අවස්ථාව
හැබුණා. විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරයකු හැටියට තමයි එක්සේ ජාතික
පක්ෂශයන් එතුමාට 1974දී පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්න
අවස්ථාව හැබුශඩා.

2003

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු ශේ. සී. අහවතුවහ මහතා]

1977 වර්ෂශේදී
වි ාහ ශපරළියක් ුති කරන්න, ඒ
ජයග්රහණය හබා න්න ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට කහාවැව
අතුරු මැතිවරණය ජයග්රහණය කිරීම වි ාහ වාසියක් ුණණා. එද්ා
අධිකාරි මැතිතුමා තරුණ ශේ පාහනඥපයකු හැටියට එක්සේ
ජාතික පක්ෂයට වි ාහ ක්තියක් හබා දුන්නා. ඒ සඳහා එක්සේ
ජාතික පක්ෂශේ සියලු මන්ත්රීතුමන්හා සහභාගි වූ වි ාහ
මැතිවරණ වයාපාරයකින් පසුව තමයි පැවති ආඩාඩුව පරාජයට
පේ කරමින් 1974 අතුරු මැතිවරණය ජයග්රහණය කරන්නට
හැබුශඩා. අශේ රු මන්ත්රීතුමන්හා කියපු ආකාරයට, එතුමා
ඉතාම
ක්තිමේ පුේ හයකු හැටියට කටයුතු කළා. 1977
පාර්ලිශේන්තු ශපරළියේ සමනම එතුමා නැවතේ පාර්ලිශේන්තුවට
පේ ශවහා මහවැලි නිශයෝජය අමාතයවරයා හැටියට වි ාහ කාර්ය
භාරයක් රජරට ප්රශේ යට ඉටු කළා. එද්ා මහවැලි අමාතයවරයා
හැටියට ිරටපු ාමිණී දිසානායක මැතිතුමා සමන එකතුව වි ාහ
කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන්නට ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාට
අවස්ථාව තද්ා ුණණා.
ඉන් පසුව එතුමා විදුලි සංශේ විෂය භාර අමාතයාවරයා
හැටියට කටයුතු කළා. ඒ වාශේම තවේ අමාතයාං ය ණනාවක
අමාතයධුර ද්රමින් අශේ රටට ශහොඳ ශසතවාවක්, වි ාහ කාර්ය
භාරයක් ඉෂ්ට කළා. සමස්ත හංකා වාසී ජනතාවටම ඒ ශසතවාව
ඉෂ්ට කරන්න එතුමාට අවස්ථාව හැබුණාය කියන එක සතුටින්
මතක් කරන්න ෑනෑ.
කහාවැව ප්රශේ යට එතුමා විශිෂ්ට ණශේ ශසතවාවක් ඉටු
කළා. ඒ ශ ොවි ජනතාවට අව ය වාරිමාර් ක්රම දියුණු කරහා
ඔුණන්ට අව ය ජහ පහසුකේ හබා ශද්න්න කටයුතු කළා වාශේම,
මහවැලි නිශයෝජය ුමතිවරයා හැටියට ආරේභ කළ වැඩ කටයුතු
තවදුරටේ ඉදිරියට ශ නශ ොස් එම ජනතාවට වි ාහ ශසතවාවක්
ඉෂ්ට කළාය කියන එක අපි මතක් කරන්න ෑනෑ.
රු කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාශේදී ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
මැතිතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරන අතර, එතුමාශේ අභාවය
ශවනුශවන් ඒ පුණශල් සියලු ශද්නාට අපශේ ශ ෝකය ද්න්වා යවන
ශමන් ඉල්හා සිටිමින්, මට කථා කිරීමට ශේ අවස්ථාව හබාදීම
පිළිබඳව ඔබතුමාටේ ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා.
[අ.භා. 12.19]

ගුණ පී. හැරිසන් ෙහතා (්ාමීය ය ආර්ථික ක යුුර පිළිබඳ
අොතයුරො)
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்
அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சர்)

கிராமியப்

தபாருளாதார

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic Affairs)
රු කථානායකතුමනි, විශ ෂ
ත ශයන්ම අශේ දිස්ත්රික්කය
නිශයෝජනය කරමින් අශේ දිස්ත්රික්කශේ නායකයකු හැටියට
කටයුතු කළ ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා පිළිබඳ ශ ෝකය පළ
කරන ශේ අවස්ථාශේ ඒ සඳහා සහභාගිවීමට අවස්ථාව හැබීම
පිළිබඳව මම සතුටු ශවනවා.

1970දී එක්සේ ජාතික පක්ෂය පරාජයට පේශවහා සිටියදී,
අධිකාරි මැතිතුමා කහාවැව ආසනශේ අතුරු මැතිවරණය
ජයග්රහණය කිරීම, 1977 ආඩාඩුශේ ආරේභය ශවනුශවන් එක්සේ
ජාතික පක්ෂයට මහේ රුකුහක් ුණණා. 1974දී එතුමා
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු හැටියට අශේ දිස්ත්රික්කයට
නායකේවය දුන්නා. එක්සේ ජාතික පක්ෂ ආඩාඩුවහදී අවස්ථා
ණනාවකදී නිශයෝජය ුමතිවරයකු හැටියට, කැබිනේ
ුමතිවරයකු හැටියට අශේ දිස්ත්රික්කයට එතුමා වි ාහ ශසතවාවක්

2004

කළා. එතුමා මහවැලි නිශයෝජය ුමතිවරයා හැටියට ාමිණී
දිසානායක මැතිතුමාේ සමන කහාවැව ආසනයට විතරක්
ශනොශවයි, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය පුරාම විිරදුණු වි ාහ
සංවර්ධනයක් කරන්න ද්ායකේවය දුන්නා. ඒක අපට කවද්ාවේ
අමතක කරන්න බැහැ.

රු කථානායකතුමනි, 1974 by-election එක ශවහාශේ
කහාවැව ආසනශේ ජනතාවට බීමට ජහය තිබුශඩා නැහැ. ඒ
ප්රශේ ශේ ජනතාවට කුසට ආහාරයක් තිබුශඩා නැහැ. එශහම
යු යක් තිබුණා. අහ, බතහ, මඤ්ශඤොක්කා තේබහා කාපු යු ශේ
අධිකාරි මැතිතුමා ඒ ප්රශේ ශේ ජනතාවට නායකේවය ශද්මින්,
1977 ආඩාඩුව ආපු වි සම කහාවැව ආසනය ුතු ම අනුරාධපුර
දිස්ත්රික්කය සංවර්ධනය කරන්න වි ාහ ශමශහයක් කළා. බුල්නෑව
න රය, ල්නෑව න රය,
ල්නෑව මධය මහා විද්යාහය,
තඹුේශේම න රය, තඹුේශේ ම ශරෝහහ, තහාව මහා විද්යාහය,
තහාව ශරෝහහ, ඒ වාශේම එේපාවහ ආදී ප්රශේ දියුණු කරන්න
එතුමා වැඩ කටයුතු රාශියක් කර තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි,
ඒ ප්රශේ ශේ ජනතාවට, විශ ෂ
ත ශයන්ම රැකී රක්ෂා ශනොමැති
තරුණයන් ද්හස්
ණනකට රැකියා හබාශද්න්න අධිකාරි
ුමතිතුමා ශපරත්ණ ශ න කටයුතු කළා. ඒක අපි කාටවේ
අමතක කරන්න බැහැ.
සංවර්ධනය පැේශතන් වාශේම ආ මික ව ශයන්ද් එතුමා
වි ාහ ශසතවයක් කළා. විශ තෂශයන්ම අුණකන පුරාණ රජමහා
විහාරස්ථානය ුතු ම ඒ ප්රශේ ශේ ශවශහර විහාරස්ථාන
න ාසිටුවන්න එතුමා වි ාහ ශසතවාවක් කළා.
මම ද්න්නවා, එතුමාශේ ශේ පාහන ජීවිත කාහයම කැප
කශළත තමන්ශේ ද්රුවන් ශහෝ පුණහ ශවනුශවන් ශනොශවයි කියහා.
එතුමාශේ බිරිඳ එතුමාට මහේ ක්තියක් ුණණා. රාණි අධිකාරි
මැතිනිය අපට අමතක කරන්න බැහැ. පළාේ සභාශේ
ුමතිවරියක හැටියට රාණි අධිකාරි මැතිනිය අධිකාරි
මැතිතුමාශේ ශේ පාහන කටයුතුවහදී එතුමාශේ ශසවණැල්හ
වාශේ සිටිමින් එතුමාට වි ාහ සහශයෝ යක් හබාදුන්නා. අධිකාරි
මැතිතුමාශේ වැඩ කටයුතුවලින් වැි  ශකොටසක් ඉටු කරන්න රාණි
අධිකාරි මැතිනිය කැප ුණණා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ ප්රශේ ශේ
සංවර්ධන කටයුතුවහට වාශේම, විශ ෂ
ත ශයන්ම මා ත්ලින් මතක්
කළ ආ මික වැඩ කටයුතුවහට වාශේම පක්ෂයක් හැටියට අශේ
ශේ පාහන වැඩ කටයුතුවහට එතුමා නායකේවය දුන්නා.
අධිකාරි මැතිතුමා දිස්ත්රික් සංවිධානශේ සභාපතිවරයා හැටියට
කටයුතු කරනශකොට, එතුමාශේ ශල්කේවරයා හැටියට අුණරුදු
ණනාවක් එතුමාේ එක්ක වැඩ කරන්න මට පු මවන්කම
හැබුණා. එතුමාශේ නායකේවශයන්, ඒ වාශේම එතුමාශේ
අවවාද් අනු ාසනා අනුව ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරුන්
හැටියට කටයුතු කරන්න අපට පු මවන්කම හැබුණා.
එම නිසා මැතිවරණ ණනාවක ජයග්රහණ ශවනුශවන් අපට
කටයුතු කරන්න පු මවන්කම හැබුණා. ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
මැතිතුමා පරාජශේදී පැනහා ගිශේ නැහැ. එතුමා ඒ ආපු හැම
අභිශයෝ යකටම ත්හුණ දුන්නා. පාක්ෂිකයන්ශේ ෑනෑ එපාකේ
ඉටු කරන්න හැම ශවශල්ම කැපශවහා කටයුතු කළා. මම
ිරතන්ශන්, කහාවැව ප්රශේ ශේ තිශබන එතුමාශේ නිවසට
අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කශේ ශනොආපු ශකශනක් නැතිව ුති. සැමටම
ශහොඳින් සැහකුවා. ඒ කටයුතු ශවනුශවන් වි ාහ කැපවීමක්,
ද්ායකේවයක් හබා දුන්නා. විශ ෂ
ත ශයන්ම, ඒ
ැන අශේ
දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව ශවනුශවන් එතුමාට අශේ ශ ෞරවය හා
ස්තුතිය පිරිනමන්න ෑනෑ.
රු කථානායකතුමනි, එතුමා ආරේභ කරපු වැඩ ශකොටස්
ැනේ කියන්නට ෑනෑ. ජය න සංවර්ධනය කළා, ඒේ එක්කම
කහා ඔශේ ඉඳහා තඹුේශේ ම, ශනොච්චියා ම ද්ක්වා "ජය මාවත"
ආරේභ කළා. එම ජය මාවත ශද්පස වි ාහ ඪස්ස ස් ුති
වනාන්තර ුති කරහා, එම ශකොේඨාසශේ සංවර්ධන කටයුතු
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ශවනුශවන් වි ාහ කැපවීේ කරහා තිශබන බව අද්ටේ අපට
ද්කින්න පු මවන් ශවනවා. එම නිසා එතුමා ශේ පාහනශේ දී අපට
හබා දුන් නායකේවය; දිස්ත්රික්කයට හබා දුන් නායකේවය
සේබන්ධශයන් අපි සියලු ශද්නාම එතුමාට සද්ාකාලිකවම ණය
ැතියි. එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝකය පළ කරන ශේ
අවස්ථාශේ දී
ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාට නිවන් සුව
අේශේවා! යි ප්රාර්ථනා කරන අතර, එතුමාශේ බිරිඳ ුතු ම දූද්රුවන්ට අපශේ ශ ෝකය ද්න්වා යවන ශහස ඉල්හා සිටිනවා. රු
කථානායකතුමනි මට අවස්ථාව හබා දීම
ැන ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නවතිනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මීළනට, රු හකී ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා. 12.2 ]
ගුණ ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)
රු කථානායකතුමනි, ශඵතිහාසික රජරට ප්රශේ ය
නිශයෝජනය කරමින් ශමම තේතරීතර සභාවට පිවිසිහා ද් ක
ශද්කහමාරක වාශේ කාහයක් ශේ රටට විශිෂ්ට ණශේ ශසතවාවක්
ඉටු කළ තද්ාර ණශේ පුේ හයකු වන ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
මැතිතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝකය පළ කරන අද් දිනශේ දී
ඒ ශවනුශවන් මටේ අද්හස් ප්රකා කරන්නට අවස්ථාව හබා දීම
ැන පළත්ශවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාශේම
එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය පළ කරන ශේ අවස්ථාශේ දී,
විශ තෂශයන්ම මහනුවර දිස්ත්රික්කශේ කන්ද් තඩරට ජනතාවශේ
ශ ෝකයේ එයට එක් කරන්නට ශමය අවස්ථාවක් කර න්නවා.

ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා ශේ පාහනයට පිවිසිහා
තිශබන්ශන්, ේ සභා නිශයෝජිතයකු විධියට බව අපි ද්න්නවා.
ද්කුණු කහා ේ ශකෝරහශේ ේ සභාපති ව ශයන් අුණරුදු 1 ක්
පමණ කාහයක් ග්රාමීය මේටශේ ශසතවාවන් සහසහා, ශේ රශේ
1970 ණන්වහ තිබුණු ප්රජාතන්රවාදී තර්ජනයන්ට ත්හුණ
ශද්මින්, කහාවැව ආසනය නිශයෝජනය කරමින් අතුරු
මැතිවරණයට ඉදිරිපේ ශවහා, එතුමා එම මැතිවරණශයන් විශිෂ්ට
ජයග්රහණයක් හබා ත්ලින්ම ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පිවිසිහා
තිශබනවා. ඉන් පසු එතුමා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු ව ශයන්,
නිශයෝජය අමාතයවරයකු ව ශයන්, කැබිනේ අමාතයවරයකු
ව ශයන් ශේ රටට විශිෂ්ට ණශේ ශසතවාවක් ඉටු කර තිශබනවා
කියන එක කුණරුේ අවිවාද්ශයන් පිළි න්නවා ුති. ශමොකද්, එද්ා
එතුමා පාර්ලිශේන්තුව තුළ කරහා තිශබන කථා අනුව එතුමා
රජරට ප්රශේ ය පිළිබඳ ශහොකු ආද්රයකින්, ුල්මකින්,
කැපවීමකින් කටයුතු කළා කියන එක අපට පැහැදිලි වනවා.
මෑතකදී ශපොස්ශේේ නිධිය සේබන්ධශයන් ශහොකු ආන්ශද්ෝහන
ුති ුණණා. එතුමා 1970 ණන්වහ ශපොස්ශේේ නිධිය පිළිබඳ
කථා කරමින්, එවකට පැවැති රජයන්වහ අවධානය ශයොත් කර,
එමටින් ශේ රටට වි ාහ ආද්ායමක් ශ න ඒමටේ, ප්රශේ ශේ
තරුණ-තරුණියන්ට රැකියා සැපයීශේ අවස්ථා ුති කරන්නටේ
කථා කරහා තිශබනවා. එතුමා දීර් කාහයක් ශේ පාහනය
කරමින් එක්සේ ජාතික පක්ෂයට ශහොකු ක්තියක් ුණණා. අපි ඒ
ැන සතුටු වනවා.
1994 දී පාර්ලිශේන්තුවට පිවිසි නවක මන්ත්රීවරයකු විධියට
එතුමාශේ ආද්ර් ය අරශ න කටයුතු කරන්නට මට අවස්ථාව
හැබුණා කියන එකේ මා සන්ශතෝෂශයන් සිිරපේ කරනවා.
එතුමා සෑම අවස්ථාවකම ජය පැරදුම එක ශසත විඳින්නට පු මවන්
නායකයකු බව පී. හැරිසන් මන්ත්රීතුමාේ මතක් කළා. එතුමා ඒ
ආකාරශයන් තමයි කටයුතු කශළත. නිර්භීතව කටයුතු කරමින් අපට
වි ාහ නායකේවයක් හබා දුන්නා කියන එකේ මම මතක් කළ
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යුතු වනවා. එම නිසා ශේ සමාජය තුළින් ශමවැනි තද්ාර
පුේ හයන් බැහැරවීම අපට වි ාහ දුකක් ුණණේ, මරණය ශපොදු
ධර්මතාවක්. එතුමාේ ඒ ශපොදු ධර්මතාවට පේ ුණණේ, එතුමා කළ
ශසතවාව ශේ රශේ ජනතාව තුළ සද්ානුස්මරණීය ශහස පවතිනවා
කියන වි ව
් ාසය අපට තිශබනවා.

එතුමා කළ ශසතවාව ැන කථා කරනවා නේ, රජරට ප්රශේ ශේ
පමණක් ශනොව ත් ම රශේම ජනතාව අද්ේ එතුමාශේ ගුණ
නිරතුරුවම සිිරපේ කරන බව මම ශේ අවස්ථාශේදී මතක්
කරන්නට ෑනෑ.
විශ තෂශයන්ම, ඈත ඉතිහාසශේ ධාතුශසතන රජතුමා විසින්
කහාවැව ජනතාවට විශිෂ්ට ණශේ ශසතවාවක් සිදු කළාය කියන
එක අපි අවිවාද්ශයන් පිළි න්නවා. ඒ වාශේම, ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
මැතිතුමාේ කහාවැව ජනතාවට; කහාවැවට පමණක් ශනොශවයි,
අනුරාධපුර පළාතට; රජරටට විශිෂ්ට ණශේ ශසතවාවක් සිදු
කළාය කියන කාරණය මතක් කළ යුතු ශවනවා.
ශමවන් තද්ාර පුේ හයකු පිළිබඳව ඉතිහාසයට එක් ශවහා
තිශබන අවස්ථාවක, විශ ෂ
ත ශයන්ම එද්ා සිට ශේ ද්ක්වා එතුමාශේ
ශේ පාහන මන තවේ ඉදිරියට ශ න යන්නට එතුමාශේ ද්යාබර
ස්වාමි දියණිය වූ රානි අධිකාරි මැතිනිය අභීතව කටයුතු කරනවාය
කියන එකේ මම ශේ අවස්ථාශේදී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

එතුමා අද් අප අතර නැතේ, එතුමාශේ කටයුතු ඉදිරියට ශ න
යන්නට රානි අධිකාරි මැතිනිය ුතු ම දූ ද්රුවන්ට ක්තිය,
නධර්යය, වාසනාව හැශේවා කියා ප්රාර්ථනා කරමින්, එතුමා
ශ න ගිය ශේ පාහන මන් මන තව තවේ ක්තිමේව ඉදිරියට
ශ න යන්නට රජරට ජනතාවට ආරාධනය කරමින්, අභාවප්රාේත
ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි ශේ පාහන නායකයාට තතුේ වූ අමාමහ
නිවන් සුව අේශේවා! යි ප්රාර්ථනා කරමින් මම නවතිනවා. ස්තුතියි.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ස්තුතියි, රු මන්ත්රීතුමනි.

ිරටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී,
රු ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුශේ ශද්පාර් ්වශයන්ම
කරන හද් ශ ෝක ප්රකා ශයෝජනා අනුමත කරමින් මමද් ඒ සමන
එකතුවීමට කැමැේශතමි. විශ ෂ
ත ශයන්ම අධිකාරි මැතිතුමාේ,
අධිකාරි මැතිනියේ, ඒ පුණශල් අයේ ඉතාමේම කිේටුශවන් ආශ්රය
කිරීශේ අවස්ථාව මට හැබුණා. මහජනතාවට ආද්රය කළ,
මහජනතාව ශවනුශවන් කැප වූ ශේ පාහනඥපයකු ව ශයන් මම
එතුමා ශේ අවස්ථාශේ ශ ෞරවශයන් සිිර කරනවා.
අද් දින රැස්වීමට අද්ාළ නිහ වාර්තාශේ පිටපතක් ශ ෝකයට
පේ පුණශල් අය ශවත යවන ශමන් පාර්ලිශේන්තුශේ මහ
ශල්කේවරයාට මම නිශයෝ කරමි.
දිවා ශභෝජනය සඳහා පස් වරු 1.30 ද්ක්වා පාර්ලිශේන්තුශේ
කටයුතු තාවකාලිකව අේිරටුවන බව ශේ අවස්ථාශේදී ද්ැනුේ දීමට
කැමැේශතමි.

රැසනවීෙ ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,
අ.භා.1.30 නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மைிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு
மீண்டுந் ததாடங்கிற்று.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.
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පාර්ලිශේන්තුව

වශ්ෝක ප්රකාශ්ය : ගුණ චන්ද්රා රණුරංග ෙහතා
அனுதாபத் தீர்மானம்: மாண்புமிகு சந்திரா
ரைதுங்க
VOTE OF CONDOLENCE: HON. CHANDRA
RANATUNGA
[අ.භා. 1.30 ]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කශේ ශපොදු මහජනතාව නිශයෝජනය කරමින්
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු හා අමාතයවරයකු ව ශයන් ශමම
තේතරීතර සභාව ශ ෝභාවේ කරන හද් ප්රවීණ ශේ පාහනඥපයකු
වූ රු චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය පළ
කිරීශේ ශයෝජනාව මා ශේ අවස්ථාශේදී රු සභාවට ඉදිරිපේ
කරන්ශනමි.

මාවනැල්හ, එරබදුපැහවේත ග්රාමශේදී 1928 ජුනි මස 29
වැනිද්ා ශේ.ඩී.එස්. රණතුං
හා ුහන් බක්මීශද්ණිය යන
මේපියන්ට ද්ාව චන්ද්රා රණතුං මහතා ශමශහොව එළිය දුටුශේය.
තම තපන් ප්රශේ ශේ බැමිණිවේත පාසශහන් ත්ලික අධයාපනය
හද්ාරා ේවිතීයික අධයාපනය මාවනැල්හ මයුරපාද් විද්යාහය ශහස
අද් හඳුන්වන එවකට මාවනැල්හ ''බයිලිංේවල්'' පාසැශහන් හා
මහනුවර ාන්ත සිල්ශවස්ටර් විද්යාහශයන් හැද්ෑරුශේය. පාසශල්
දීේතිමේ ශිෂයයකු වූ එතුමා එිර ශජයෂ්ඨ ශහොකී කඩාඩායශේ සහ
මහහ ක්රීඩා නායකයා ව ශයන්ද් කටයුතු කශළතය. ශහොකී සහ
මහහ ක්රීඩා සඳහා විද්යාහයීය වර්ණයන් දිනා ැනීමටද් සමේ වූ
රු චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමා 1947 වර්ෂශේදී පාසශල් ක්රීඩා හා
අධයාපන යන ශද්අං ශයන්ම කැපී ශපනුණු ශිෂයයා ශහස රන්
පද්ක්කම ද් ිරමි කර ේශේය.
මාශනල් රණතුං මැතිනිය සමන අතිනත ේ රු චන්ද්රා
රණතුං මැතිතුමා රන්ජන් රණතුං සහ දිල්රුක්ෂි රණතුං යන
දූ පුතුන් ශමශහොවට ද්ායාද් කළ අතර, එතුමාශේ පුතණුවන් ශේ
වන විටේ නීතිඥප විේතිශේ ශයශද්මින් සිටී.

1948දී දුේරිය ස්ථානභාර නිහධාරියකු ශහස දුේරිය
ශද්පාර්තශේන්තුවට බැඳුණු එතුමා 19 1දී එයින් ඉවේ වී ්රී හංකා
නීති විද්යාහයට ුතුළේ විය. එතුමා 19 මැයි මස 03 වනද්ා
නීතිඥපවරයකු ව ශයන් දිුණරුේ දී කෑ ල්හ මශහස්රාේ
අධිකරණය, දිසා අධිකරණය සහ මහාධිකරණශේ නීතිඥපයකු
ව ශයන් කටයුතු කශළතය. 19 දී එක්සේ ජාතික පක්ෂයට
සහශයෝ ය ශද්මින් ශේ පාහන දිවියට පිවිසි රු චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමා පක්ෂශේ ජයග්රහණය ශවනුශවන් කැපවී කටයුතු කළ
අතර, 1965 - 1970 කාහශේදී මාවනැල්හ එක්සේ ජාතික පක්ෂ
බහමඩාඩහශේ තප සභාපති ව ශයන් සහ කෑ ල්හ දිස්ත්රික්
තරුණ සංවිධානශේ සභාපති ව ශයන් කටයුතු කළ අතර, 1980
ශනොවැේබර් මස 20 වැනි දින මාවනැල්හ ආසනශේ පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රී ව ශයන් දිුණරුේ ශද්න හදී.
එශසතම, 1989 වසශර්දී ඉදිකිරීේ කටයුතු පිළිබඳ රාජය
අමාතයවරයා ශහසේ, 1990 සිට ඉදිකිරීේ හා ශ ොඩනැගිලි ද්රවය
පිළිබඳ වයාපිති අමාතයවරයා ශහසේ කටයුතු කළ එතුමා
පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කළ කාහ වකවානුශේ මාවනැල්හ
මැතිවරණ ශකොේඨාසශේ ජනතාවශේ ජීවන තේේවය, ආර්ථික
ව ශයන් හා අධයාේමික ව ශයන් තසස් කිරීම සඳහා යටිතහ
පහසුකේ නැංවීම පිණිස පාසැල් ශ ොඩනැටිලි ඉදි කිරීම, ශසෞවය
මධයස්ථාන හා විදුලි ශයෝජනා ක්රම ුති කිරීම, ජහ පහසුකේ හබා

2008

දීම, ේබද් මාර් දියුණු කිරීම, නිවාස ශයෝජනා ක්රම ුති කිරීම
ආදිය ක්රියාේමක කශළතය. එශසතම, මාවනැල්හ මැතිවරණ
ශකොේඨාසය තුළ තිබූ මේ පැන් ශවශළඳ සැල් වසා ද්ැමීමට
කටයුතු කළ අතර, එතුමාශේ පාර්ලිශේන්තු ශසතවා කාහශේදී
මාවනැල්හ ප්රශේ ශේ කිසිදු මේ පැන් ශවශළඳ සැහක් පවේවා
ශ න යාමට අවසර ශනොදී ක්රියා කිරීම සුවිශ ෂී
ත කරුණකි.
තවද් එතුමා මාවනැල්හ, අලුේනුවර ේකාර්යය සභාවට
අයේව තිබූ ුල්පිටිය, බහවේ ම වසා ද්මා තිබූ ශ ොඩනැටිල්හ
ජාතික තරුණ ශසතවා සභාශේ ශයෞවන සමාජ සේශේහනයට හබා
දී තරුණ පුහුණු මධයස්ථානයක් බවට පේ කිරීම, මාවනැල්හ
එක්සේ සුභසාධක සං මය ආරේභ කර එිර 197 සිට 2014
ශතක් පුරා අුණරුදු 40ක් පමණ රු සභාපති ව ශයන් කටයුතු
කිරීම, තරුණ සංවර්ධනය සඳහා විමධය ත ත්ද්ල් ශයොද්වා ස්වයං
රැකියා සඳහා තද්ුණ කිරීම, මාවනැල්හ කේපාශ ොඩ ්රී
අශනෝමද්ස්සී වැි ිරටි නිවාසය ආරේභ කිරීමට මූලිකව කටයුතු
කර එිර පාහක මඩාඩහශේ රු සභාපති ව ශයන් කටයුතු කිරීම,
කෑ ල්හ සිංහ සමාජශේ වශරක සභාපති සහ පසුව ක්රියාකාරී
සාමාජිකයකු ව ශයන් කටයුතු කිරීම, ග්රාම නිහධාරි වසේ 70ක
පමණ ශයෞවන සමාජ ආරේභ කිරීමට අනුබහ දීම සහ ඒවාට
අව ය ක්රීඩා භාඩාඩ සපයා දී තරුණ සංවර්ධනයට ද්ායක වීමේ
ශමිරදී විශ තෂශයන් සඳහන් කළ යුතුය.
එශමන්ම, චන්ශද්ෝද්ා ම, රෑනශකටූ ම, මිර ම, තහපිටි ම,
අල්ශක් ම ආදී තද්ා කළ ේමාන තුළින් දුේපේ ජනතාවට නිවාස
හබා දීමේ, මාවනැල්හ ප්රශේ ශේ පදිංචි ජනතාවශේ ශමන්ම
විේතිකයන්ශේ කායික සහ මානසික වර්ධනයද්, ක්රීඩා
ශකෞෂහයයද් වර්ධනය කිරීශේ අරත්ණින් 19 7 වර්ෂශේදී
මාවනැල්හ විශනෝද් ක්රීඩා සමාජය ආරේභ කිරීශේ පුශරෝ ාමියකු
වූ එතුමා එිර ආරේභක ශල්කේ ව ශයන්ද්, වසර ණනක්
සභාපති ව ශයන්ද්, අනතුරුව මිය යන ශතක් එිර අනු ාසක
ව ශයන් ද් කටයුතු කශළතය. තවද්, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
මාඔය ශද්පස රුක්ශරෝපණ වැඩසටහන් ක්රියාේමක කිරීම,
ශහේමාත ම ශපොලිස් ස්ථානය ඉදි කිරීම සහ එය ආරේභ කිරීම,
ග්රාමීය දුේපේ ජනතාවට වඩු, ශපද්ශර්රු කර්මාන්ත සඳහා
තපකරණ සහ පුහුණුව හබා දීම, මාවනැල්හ ශපොදු ශවශළඳ
සංකීර්ණය සෑදීම සහ න ර සැහැස්ම සකස් කිරීම වැනි වි ාහ
ශසතවාවන් රැසක් එතුමාශේ කැප වීම මත කෑ ලු ජනතාවට
හැබුණි.
සෑම පසශළොස්වක ශපොශහොය දිනකම ශපශහවස් සමාද්න් වූ
එතුමා 19 වසශර් මාවනැල්හ එක්සේ ශබෞේධ සමිතිය ආරේභ
කර 199 වසර ශතක් එිර සභාපති ව ශයන් කටයුතු කිරීම, 2009
වසශර් මාවනැල්හ ්රීමේ අන ාරික ධර්මපාහ පද්නම ආරේභ
කරමින් එතුමාශේ ධන පරිතයා ශයන් ්රීමේ අන ාරික ධර්මපාහ
පිළිරුවක් ඉදි කර අන ාරික ධර්මපාහ චින්තනය ප්රශේ ශේ
ජනතාව අතර සහ ද්හේ පාසල් සිසුන් අතර ප්රචලිත කිරීමට
කටයුතු කිරීම, මහනුවර මධයම ශබෞේධ සංවිධානශේ ක්රියාකාරි
සාමාජිකශයකු ව ශයන්ද්, සමස්ත හංකා ශබෞේධ මහා
සේශේහනශේ යාවජීව සාමාජිකශයකු ව ශයන්ද් කටයුතු කිරීම,
ධර්ම පුස්තක ශපොේපේ රාශියක් ශබලි ේමන ශපොේ ගුල්
විහාරස්ථානශේ විද්යාවර්ධන පිරිශවශන් අධයාපනය හබන
සාමශඩාර භික්ෂූන් වහන්ශසතහාශේ ප්රශයෝජනය සඳහා පරිතයා
කිරීම සහ ද්හේ පාසල් සංවර්ධනය කිරීම එතුමා සිදු කළ සුවිශ තෂි
ආ මික ශසතවාවන් ශහස ශපන්වා දිය හැකිය.
රු කථානායකතුමනි, 1982 වර්ෂශේදී ඉන්දියාශේ නවදිල්ලි
නුවර පැවැති, ශපොදු රාජය මඩාඩහශේ පාර්ලිශේන්තු සං මශේ
පාර්ලිශේන්තු සේප්රද්ාය සහ පටිපාටිය පිළිබඳ කහාපීය සත් මව
සඳහා ්රී හංකා පාර්ලිශේන්තු කඩාඩායමට එක් වීම, 1985
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කැනඩාශේ ඔටාවා නුවර පැවැති 74වන අන්තර් පාර්ලිශේන්තු
සත් මව සඳහා ්රී හංකා පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කිරීම හා
1992 වසශර් තායිහන්තය, සිං ේපූරුව සහ ඉන්දුනීසියාව ආදි
රටවහ අධයයන චාරිකාවහ නිරත වීම තුළින් හබා න්නා හද්
අේද්ැකීේ සත්ද්ාය ද් ශපොදු ජනතාවශේ ශසතවය පිණිස ශයොද්ා ේ
එතුමා ත් ම මහේ සමාජයටම ආද්ර් වේ චරිතයක් ශහස සිය
ජීවිතය වාසනාවන්ත අයුරින් ශ වමින් අුණරුදු 87ක් ආයු වළඳා
201 මැයි මස 30වන දින ශමශහොව හැර ගිශේ සැමට ශසෝ සුසුේ
ඉතිරි කරමිනි.
රු කථානායකතුමනි, 1980 වර්ෂශේ සිට 1994 වර්ෂය ද්ක්වා
අුණරුදු 13කට වැි  කාහයක් පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරමින්
කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට අ නා ශමශහවරක් ඉටු කළ
ිරටපු අමාතය හා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරන අතර, එතුමාශේ අභාවය
ශවනුශවන් ශමම තේතරීතර සභාශේ ශ ෝකය එතුමාශේ ද්යාබර
බිරිඳ, දියණිය, පුතණුවන් ුතු ම පුණශල් ඥපාතීන් ශවත ද්න්වා
යැවිය යුතු යැයි ශයෝජනා කරමි.

2010

අශේ රශේ ශකොඳු නාරටිය වන ශබෞේධ සංස්කිතිශේේ,
සේබුේධ ාසනශේේ ආරක්ෂාව පිණිස එතුමාශේ ජීවිත කාහය
තුළ වි ාහ කැපවීමකින්, ද්ායකේවයකින් කටයුතු කළා. සේබුේධ
ාසනශේ ආරක්ෂාව, ජාතියක පැවැේමට කරන ආරක්ෂාවක්
හැටියට ද්ැක්ක ශේ අය, විශ්රාම ගියාට පසුව තමන්ශේ ජීවිත
කාහශේ ඉතිරි ශකොටසේ ඒ ශවනුශවන්ම හුණල් වී කටයුතු කළ
බව එතුමා අපට හත් ුණණු අවස්ථාවහ හැබුණු අේ ද්ැකීම බව ඉතා
ශ ෞරවශයන් මතක් කරන්න කැමැතියි.
රු කථානායකතුමනි, විශ තෂශයන්ම චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමාශේ විශයෝව ශවනුශවන්
ඒකාබේධ විපක්ෂශේ
මන්ත්රීවරුන්ශේ ශ ෝකය එතුමාශේ බිරිඳ ුතු ම පුණශල් සියලු
ශද්නාට පිරිනමන අතර, එතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මීළනට, රු ාමිණී ජයවික්රම ශපශර්රා මැතිතුමා.

[අ.භා. 1.38]

[අ.භා. 1.42]

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

ගුණ ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා (තිරසර සංවර්ධාන
හා වනජීවි අොතයුරො)

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු කථානායකතුමනි, රු චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමාශේ
විශයෝව පිළිබඳ ශ නා ශ ෝක ශයෝජනාවට ඒකාබේධ විපක්ෂය
ශවනුශවන් අපි එක් ශවනවා, රු සභානායකතුමා සඳහන් කළ
කරුණුවහට එකන වනවාේ සමනම. චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමා
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු හැටියටේ, රාජය අමාතයවරයකු
හැටියටේ අශේ රශේ සංවර්ධනශේ හුණල්කරුවකු හැටියටේ
කටයුතු කළා මට මතකයි. විවිධ ප්ර ්නවහදී, අමාරු කාහ
පරිච්ශේද්වහදී ශේ රු සභාශේ ශබොශහොම මිරය ලිභාවශයන්
විපක්ෂය සමන සුහද්ව කතා බස් ශකොට විවිධ කරුණු
සේබන්ධශයන් විසඳුේ මාර් ුති කිරීම සඳහා එතුමා කටයුතු
කළා. ශකොේඨාස ව ශයන් ශහෝ ශේවා, දිස්ත්රික්ක ව ශයන් ශහෝ
ශේවා මන්ත්රීවරුන්ශ න් ශකරුණු ඉල්ලීේවහට ඉතාම ඉවසීශමන්,
සානුකේපිකව හා ඵහද්ායි ශහස සවන් දුන් එතුමා රාජය
ුමතිවරයකු හැටියට වි ාහ වැඩ ශකොටසක් ඉෂ්ට කළා.

(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபதரரா - வலுவாதார
அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அகமச்சர்)

එම ුමති ධුරශයන් තමන්ශේ ආසනයට පමණක් ශනොව,
තමන්ශේ දිස්ත්රික්කයට පමණක් ශනොව ඒ ආකාරශයන්ම
අශනකුේ ප්රශේ වහටද් තද්ුණ වී කටයුතු කිරීශේ ආද්ර් ය එතුමා
පාර්ලිශේන්තු ශේ පාහන තුළින් හබා දුන්නා.

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife)
රු කථානායකතුමනි, ශේ රු සභාශේ සිටි ශබොශහොම
ශජයෂ්ඨ, අවංකව ශසතවය කළ තේතමයන් කිිරප ශද්නකු ැන
ශ ෝක ප්රකා කරන අවස්ථාශේ, චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමා ැන
කථා කරන විට මා කියන්න ෑනෑ, එතුමා අශේ කුරුණෑ හ
දිස්ත්රික්කයට අල්හපු දිස්ත්රික්කය වන කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කශේ
ශකනකු බව. මා දුටුශේ එතුමා ශබොශහොම නිහතමානී අවංක
ශේ පාහනඥපයකු හැටියටයි. රණතුං පුණශල් චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමාශේ සශහෝද්රයා අශේ රශේ යුද් හත්ද්ාපතිවරයා හැටියට
සිටියා. එතුමාශේ සශහෝද්රයා යුද් හත්ද්ාපතිවරයා හැටියට සිටියා
පමණක් ශනොශවයි, ශේ රශේ යුද්මය තේේවය පැවැති කාහශේ
ශමශහයුේ මධයස්ථානශේ ශමශහයුේ කටයුතු කළා. චන්ද්රා
රණතුං මැතිතුමා ශේ පාහනශේ නිරතව සිටින විට කාටවේ
ුටිල්හක් දික් කරන්න, ශචෝද්නාවක් එල්හ කරන්න, තමන්
දූෂිතශයක්ය කියන වචනය අහන්න කටයුතු කශළත නැති ශහොඳ,
අවංක, ආද්ර් වේ චරිතයක් බව මට කියන්න පු මවන්. එතුමා
ශබොශහොම නිහතමානීයි. හැබැයි, කියන්න තිශබන ශේ ශකළින්
කියපු ශකශනක්.

එතුමා පැවත එන රණතුං පුණහ ඒ ප්රශේ ශේ ඉතාම
ශ ෞරවාන්විත පුණහක්. ඒ වාශේම රශේ ශ ෞරවය දිනා ේ
පුණහක්, රු කථානායකතුමනි. අශේ රශේ අමාරුම කාහශේ
හත්ද්ාපතිවරයකු ශහස කටයුතු කළ එතුමාශේ පුණහට අයේ
රණතුං හත්ද්ාපතිතුමාද් අපි ශේ අවස්ථාශේ සිිරපේ කරන්න
ෑනෑ. ඒ වාශේම ඒ පුණහට අයේ අශනක් සශහෝද්රවරු සියලු
ශද්නා සමන චන්ද්ර රණතුං මැතිතුමා හැබූ අේ ද්ැකීේ හා
ආභාෂයන් සේභාරය ඒ ක්ශෂතරවහ යේ යේ තීරණයන් ැනීශේදී
තද්ුණ කර ශ න කටයුතු කළ බව ශේ අවස්ථාශේ මම ඉතා
ශ ෞරවශයන් සිිරපේ කරනවා. ශමොකද්, ඒ කාහය ුඳිරි නීතිශයන්
පිරුණු, හදිසි නීතිශයන් පිරුණු වකවානුවක්. එවැනි වකවානුවකදී
ත්හුණ ශද්න්නට සිදු ුණණු අභිශයෝ ාේමක තේේවයන්ට චන්ද්රා
රණතුං
මැතිතුමා
මැදිහේ ුණණු අවස්ථා මම ඉතා
කිතශේදීේවශයන්, ශ ෞරවශයන් ශේ අවස්ථාශේ සිිරපේ
කරනවා.

මට මතකයි, කඩාඩායේ රැස්වීේවහදී ශේ.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමාට ුණණේ ශකළින් කථා කළා, තර්ක කළා.
හත්ද්ාශේ සිටි සිරිල් රණතුං මැතිතුමා වාශේ එතුමාශේ චරිතය
තුළේ ප්රතිපේතියක් තිබුණා. එවැනි තේතමයන් තමයි
පාර්ලිශේන්තුවට එන්නේ ෑනෑ. එතුමා ැන දීර් ශහස කථා
කරන අද් ද්වශසත ඒකේ මා කියන්න ෑනෑ. චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමා මා ශේ පාහනශයන් ඈේ ශවහා සිටි ශවහාවහේ, මා
දිසා ුමති, ප්රධාන ුමති ශවහා ඉන්න ශවහාවහේ එතුමා මා
එක්ක හුනාක් කරුණු කථා කර තිශබනවා. යේ යේ වයාපිති ැන
කථා කර තිශබනවා. එතුමා ුවිල්හා මා සමන සාකච්ඡා කරනවා.
සමහර ශවහාවට යේ යේ අද්හස් විමසේදී මා එක්කේ තර්ක කළ
අවස්ථා තිශබනවා. නිහතමානීකම හා සිජු බව ශේ පාහනශේදී
ඉතා ශහොඳ තේතම හක්ෂණ. ඒ තේතම හක්ෂණ සේබන්ධශයන්
පාර්ලිශේන්තුවට එන අපි කුණරුේ ආද්ර් වේ වන්න ෑනෑ. ඒ
ආද්ර් ය තමයි අපට ෑනෑ කරන්ශන්.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ රු ාමිණී ජයවික්රම ශපශර්රා මහතා]

අපි මහජන ශසතවකශයෝ. අපි පාහකශයෝ ශනොශවයි. මහ
ජනතාව පේ කරන; මහ ජනතාවශේ ඡන්ද්ශයන් එන මහජන
ශසතවකශයෝ විධියට අපි ඒ ශසතවය හරියට කරන්න ෑනෑ. එතුමා
තුළ ශකළින් කථා කරන හක්ෂණය තිබුණා. යේ ශද්යක් එතුමාට
කරන්න පු මවන් නේ, එතුමා "පු මවන්." කියනවා. බැරි නේ,
"බැහැ." කියනවා. ශේ පාහනශේ දීර්
මනක් යන ශකශනකුට
සමහර විට ඒක අවාසිද්ායක වන්නේ පු මවන්.
රු
කථානායකතුමනි, ජීවේව සිටි කාහශේ ඒ ටික හරියට කළ
තේතමශයකු විධියට චන්ද්රා රණතුං තේතමයාට මම ශේ
අවස්ථාශේදී මශේ තපහාරය පමණක් ශනොශවයි, අමා මහ නිවන්
සුව අේවන්න කියා ප්රාර්ථනා කරනවා!
රු කථානායකතුමනි, මා ශේ අවස්ථාශේදී ඔබතුමාශ න්
තවේ ඉල්ලීමක් කරනවා. දීර් ව ශයන් අපට ශ ෝක ප්රකා
සේබන්ධශයන් කථා කරන්න තිශබන නිසා අභාවයට පේ වූ මශේ
ශසසු සශහෝද්ර අද් දින ශ ෝක ප්රකා ශයෝජනා ඉදිරිපේ කරන
ශජයෂ්ඨ මැති ුමතිතුමන්හා කිිරප ශද්නා පිළිබඳවේ වචන
කීපයක් කථා කරන්න මා අවසර ඉල්හනවා.
රු ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා පිළිබඳවේ මා කථා කරන්න
ෑනෑ. මට මතකයි, 1971දී ඩඩ්ලි ශසතනානායක මැතිතුමා මා
සංවිධායකවරශයකු ව ශයන් පේ කළා. ශේ.ආර්. ජයවර්ධන
මහතා තමයි එවකට අශේ නායකයා. ඒ කාහශේ අතුරු
මැතිවරණයක් ආවා.
අනුරාධපුරශේ, කහාවැව කියන ආසනශේ මම සංවිධායක.
අධිකාරි මැතිතුමා ඒ මැතිවරණයට තර කළා. හංකා ඉතිහාසශේ
අුණරුදු ක මහා සා තයක් ආවා. ඒ 1970-74 කාහශේ. ඒ කාහශේ
කන්න ශබොන්න ශබොශහොම ිරනයක් ුති ශවහා තිබුණා. මට තවම
මතක් වනවා, ඒ යු ශේ අනහරුවාද්ා සහ සිකුරාද්ා දිනවහ හාල්
ශසතරු ශද්කකට වඩා පාශර් ශ න යන්න දුන්ශන් නැති බව. එද්ා
ආර්ථිකය කඩා වැටිහා තමයි තිබුශඩා. ඒ යු ශේ මිරිස්
රාේතහකට එහා ශ න යන්න දුන්ශන් නැහැ. "ශපොලු" කියහා
එකක් ඒ කාහශේ ුවිල්හා තිබුණා. එද්ා තරුණ
සංවිධායකවරශයකු විධියට මට දුන්ශන් කහාවැව කියන ඉතාම
දුෂ්කර ආසනයක්. ඒ කාහශේ මශේ ජීවිතශේ අමතක ශනොවන
සිේධීන් කීපයක් තිශබනවා. ඒවා මම කියන්න ෑනෑ. කහාවැව
ආසනශේ තිබුණු එක් දුෂ්කර මකදී මට ත්හුණ පාන්න වූ
සිේධියක් ශේ අවස්ථාශේදී මට මතක් වනවා. ඒ ශේ නම මට
හරියට මතක නැහැ. ඒ දුෂ්කර ේමානය ශබොශහොම පැරණි
සංකල්ප ේමානයක්. ඒ ේමානයට සතුන් එන ිරන්ද්ා රතු
ඉන්දියන්කරුවන්ශේ වාශේ වශේට ශ වල් හද්ා මැද් මිදුහක් වාශේ
තිබුණා.
අධිකාරි මැතිතුමාශේ මැතිවරණ වයාපාරශේදී මට අමතක
ශනොවන සිේධීන් කීපයක් තිශබනවා. කැහය ුතුශළත තිශබන ඒ
මට මාේ ගියා. ඒ ශේ නැවතිහා තමයි අපි ඡන්ද් වයාපාරය
කශළත. අපි ශ න ගිය කෑම ටික අපට කන්න බැරි ුණණා. අපට ඒ
ශේ ළමයින්ට අප ශ න ගිය කෑම ටික ශද්න්න ුණණා. ඒ
ළමයින්ට අඳින්න ුඳුමක් නැහැ. ඒ ළමයින්ශේ බඩවල් පිේබිහා.
ඒ ළමයි මන්ද් ශපෝෂණශයන් ශප මණා.
එද්ා ඒ මැතිවරණය ශහට නේ, අද් වශේ ද්වසක මම ඒ දුෂ්කර
ශේ ශ යක් ශ යක් පාසා පයින් ගියා. ඒ යන මශන්දි මම එක
ශ ද්රකට ගියා. ඒ ේමානය වාමාංශික වාශේ ේමානයක්. ්රී
හංකා නිද්හස් පක්ෂයට ශබොශහොම ප්රබහ තැනක් තිබුණු
ේමානයක්. ඒ ේමානශේ එක ශ ද්රකට ගිිරල්හා මම කිේවා,
"අේශේ, ඔයශ ොල්හන් දුක් විඳිනවා. හරියට කන්න නැහැ. වතුර
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නැහැ. අඳින්න ශද්යක් නැහැ ශන්, ශේ වතාශේ අලියට ඡන්ද්ය
ශද්න්න. අලියශ න් තර කරන අධිකාරි මැතිතුමාට ඡන්ද්ය
ශද්න්න." කියහා. එතශකොට ඒ අේමා කියනවා, "මහේතශයෝ, අපි
කවද්ාවේ අලියට කතිරය හහා නැහැ. ශේ සැශර් අපි අලියට
ශද්නවා." කියහා. දුවේ ශ ද්ර ිරටියා. මම කිේවා, "නංගී, ඔයා
ශහට අලියට ඡන්ද්ය ශද්න්න." කියහා. රු කථානායකතුමනි,
ුය "බැහැ." කියනවා. මම ශේ ුේත කථාවක් කියන්ශන්. මශේ
ශේ පාහන ජීවිතශේ අමතක ශනොවන ශද්යක් තමයි මා ශේ රු
සභාවට කියන්ශන්. ශේ තරුණ කාන්තාව කියනවා, "මට යන්න
බැහැ." කියහා. මම සෑශහන ශවහාවක් කථා කරේදි ඒ අේමා තම
දුවට කියනවා, "නැහැ, මා එක්ක ඡන්ද්ය ද්ාන්න යන්න ත එන්න
ෑනෑ." කියහා. ශේ ළමයාශේ ුස්වලින් කඳු ම එනවා. මම ුහුවා,
"ශමොකද් නංගී ඔයාට ඡන්ද්ය ද්ාන්න යන්න බැරි? ඡන්ද්ය
කියන්ශන් ඔයාට අයිති ශද්යක් ශන්. ශමොකද් කරන්ශන්?" කියහා.

රු කථානායකතුමනි, "මට ඡන්ද්ය ද්ාන්න ුඳශ න යන්න
ුඳුමක් නැහැ" කියහා ශේ ළමයා කිේවා. තමන්ට තිශබන ආේම
ශ ෞරවය, ආඩේබරකම පැේතකින් තබා, කඳු ම පිරි ද්ෑසින් යුතුව
හේජාශවන් ශේ ළමයා කිේවා, "මට ඡන්ද්ය ද්ාන්න ුඳශ න
යන්න ුඳුමක් නැහැ" කියහා. මශේ ජීවිත කාහය තුළදී මට ඒ සිදු
වීම අමතක ශවන්ශන් නැහැ. ඊට පස්ශසත ශකොශහොම ශහෝ ඒ
ළමයා ඡන්ද්ය ද්ාන්න ගියා.
එද්ා අධිකාරි මැතිතුමා, අපි ඡන්ද් කටයුතු කළ ඒ අවස්ථාශේදී
අපට ශබොන්න වතුර තිබුශඩාවේ නැහැ. ඡන්ද් කටයුතු අවසන්
කරහා මම ආශේ ශහපටයිටීස් - කහ තණ - හැදිහා. ඩර්ඩන්ස්
ශපෞේ ලික ඉස්පිරිතාශහන් ඒ සඳහා ශබශහේ න්න මට සිදු
ුණණා.
එද්ා ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා නායකයා වීම නිසා එක්සේ
ජාතික පක්ෂශේ ශහොකු පිබිදීමක් ුති ුණණා. ඒක අපට ශහොකු
ක්තියක් ුණණා. අලිශයක් කුංච නාද්ය නනනවා වාශේ මහා
ාේභීර හඬක් තමයි අධිකාරි මැතිතුමාට තිබුශඩා. එතුමාශේ
මනේ හරිම ශේජාන්විතයි. එතුමා ප්රතිපේති රුක අශයක්.
කියන්න තිශබන ශේ ත්හුණට ශකළින්ම කියනවා.
එතුමාශේ ආද්රණීය බිරිඳ මම ද්ැක්ශක් සිංහ නාද්ය නනන
සිංහශේනුවක් වාශේ. එතුමිය ැනේ අපට ආඩේබරශයන් කථා
කරන්න පු මවන්. ුේශතන්ම රාණි අධිකාරි මැතිනිය අපට
අමතක කරන්න බැරි අශයක්. එතුමිය තේතම භාර්යාවක්. එතුමිය
ශබොශහොම ශකළින් වැඩ කටයුතු කළා. ඒ වාශේ කාන්තාවන් ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්ශන් ටිකශද්නායි. එතුමිය පළාේ සභා
ුමතිවරියක් ව ශයන් සිටිමින් තමන්ශේ ආද්ර ස්වාමි පුරුෂයාශේ
වැඩ කටයුතුවහටේ අතිරත ශද්මින් කටයුතු කළා.
අධිකාරි මැතිතුමා හැම ක්ශෂතරයකම තනතුරු ද්ැරුවා. ේ
සභාශේ, පළාේ පාහන ආයතනවහ වාශේම අමාතයාං වහේ
එතුමා මහා යු පුරුෂශයක් විධියට වැඩ කළා. මම ශේ
අවස්ථාශේදී එතුමාට අමා මහ නිවන් සුව අේ ශේවා! කියා
ප්රාර්ථනා කරනවා.
රු කථානායකතුමනි, ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා ැන
සඳහන් කිරීශේදී කියන්නට ෑනෑ, එතුමා ඔබතුමාශේ වාශේම
මශ ේ ඥපාතිශයක් වන බව. එතුමාට කටු ේශපොහේ ඥපාතීන්
ඉන්නවා. දිුණහපිටිශේ තමයි එතුමා පදිංචි ශවහා ිරටිශේ. එතුමා
පළත්ශවන් ගුරුවරශයක් විධියටේ පසුව විදුහල්පතිවරශයක්
හැටියටේ කටයුතු කළා. එතුමා ගුරුවරශයක් විධියට
ශිෂයයන්ශ න් පුදුම ශ ෞරවයක් හබපු ශකශනක්. ේ සභාශේ
සිටි කාහශේේ එතුමා, 'මහා ජය තිහක' ශකශනකු විධියට ක්රියා
කළා. එතුමා කියන්න තිශබන ශේ කියන, කරන්න ෑනෑ ශේ
කරන, ශබොශහොම අවංක, පාර්ලිශේන්තුවට අව ය වූ පුේ හශයක්.
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මම කුරුණෑ හ දිසා ුමති හැටියට ිරටපු කාහශේ එතුමා
ේපහ දිසා ුමතිවරශයක් හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා
දිුණහපිටිය ප්රශේ ය නැටිටුවන්න ශබොශහෝ කටයුතු කළා. එතුමා
මම ද්ැක්ක ශබොශහොම නිහතමානී පුේ හශයක්. නත්ේ තරහ ගියාම
සිංහශයක් වාශේ, කාටවේ බිය ශනොවී ශකළින් කථා කරන
ශකශනක්. ඒ තේතමයා හැම ශවහාශේම සිනා ත්සු ත්හුණින් තමයි
ිරටිශේ. ආර්ය සිංහහ ුඳුම ුඳශ න වැඩ කළ ඒ තේතමයා අපි
ශබොශහොම රු කරන ශකශනක්. එතුමා අපි කාටේ ආද්ර් යට
න්න පු මවන් තේතමශයක් බව මා ශේ අවස්ථාශේදී කියන්න
කැමතියි. එතුමාශේ පුතණුවන් වාශේම මැතිනිය ශේ අවස්ථාවට
සහභාගි ශවහා ඉන්නවා. එතුමාශේ අභාවය සේබන්ධශයන් අශේ
ශ ෝකය පුණශල් අයට ද්න්වා සිටිනවා. ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමාට අමා මහ නිවන් සුව අේ ශේවා! යි කියා මා ප්රාර්ථනා
කරනවා.
මම ශේ අවස්ථාශේදී නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමා ැන කථා
කරන්න
කැමැතියි. ශපොල් හශවහ ආසනය තමයි,
රු
නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමා නිශයෝජනය කශළත. එතුමා ිරටිශේ
අශේ පක්ෂශේ ශනොශවයි. එද්ා අපි එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ
සිටියදී එතුමා ්රී හංකා නිද්හස් පක්ෂශේ ශේ පාහනඥපශයකු
හැටියට කටයුතු කළා. පුේ හශයක් මනින්න ෑනෑ පාට, පක්ෂ මත
ශනොශවයි. පුේ හශයක් මනින්න ෑනෑ, ඒ පුේ හයාශේ චරිතය,
ප්රතිපේති සහ ඒ පුේ හයා ක්රියා කරන ආකාරය හා ඔහුශේ සිතුේ
පැතුේ අනුවයි. ශේ පාහනඥපශයක් තමන් බහයට පේ කළ
ජනතාව අමතක කරන්න ශහොඳ නැහැ; ජනතාවශේ ශසතවකයකු වැඩ කරන ශකනකු - විධියට තමයි වැඩ කටයුතු කරන්න ෑනෑ.
එද්ා අපි විපක්ෂශේ ිරටිශේ. අද් අපි කථා කරන නමත්රීපාහ ශහතරේ
මැතිතුමා වි ාහ යු ශමශහවරක් කරපු ශකශනක්. නමත්රීපාහ
ශහතරේ මැතිතුමා මම ද්කින්ශන් ඉතා ශහොඳින් කටයුතු කරපු
තේතම ශකනකු විධියටයි.
ශපොල් හශවහ ආසනය නිශයෝජනය කරමින් ඡන්ද් ,000කින්
ඒ මැතිවරණය දිනහා, මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් පේව විේ එතුමා
සමාජයට වි ාහ ශසතවයක් කළා. කුරුණෑ හ දිස්ත්රික්කශේ
මන්ත්රීවරශයක් විධියට සිටියදීේ, ප්රධාන ුමති ව ශයන් සිටි
කාහශේදීේ කවද්ේ එතුමා සිනා ත්සු ත්හුණින් තමයි කා සමනේ
කථා කශළත; කටයුතු කශළත. එතුමා ශබොශහොම නිහතමානීව තේතම
ශසතවයක් කළ ශකශනක්. එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ මාශේ
ශ ෝකය ශමම අවස්ථාශේදී එතුමාශේ පුණශල් සෑම ශද්නාටම
ප්රකා කරනවා.
තේතමයින් හතරශද්නකු ැන අපි අද් කථා කරනවා. ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට අතයව ය, නිහතමානී, අවංක මහජන
ශසතවකයන් හතරශද්නකු ැනයි අපි අද් ශේ අවස්ථාශේදී කථා
කරන්ශන්, රු කථානායකතුමනි. ශේ අවස්ථාශේදී එතුමන්හාට
අමා මහ නිවන් සැප හැශේවායි ප්රාර්ථනා කරමින්, අශේ
ශ ෞරවයේ, තපහාරයේ ඒ තේතමයන්ශේ පුණල්වහ සැම
ශද්නාටම පුද් කරමින්, මා නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.
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ගුණ සන්දිත් සෙරසිංහ ෙහතා
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)
රු කථානායකතුමනි, දිවං ත රු චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමා
ැන වචන කිිරපයක් කථා කරන්න ඉඩ හබා දීම පිළිබඳව මා
ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. දිවං ත චන්ද්රා
රණතුං මැතිතුමා මහනුවර ාන්ත සිල්ශවස්ටර් පාසශහන්
ඉශ නුම හැබ, ශහොඳ නීතිඥපවරයකු වී ඒ හරහා රටට මහඟු
ශසතවාවක් ඉටු කළා. එතුමා ශහොඳ ශබෞේධශයක් හැටියට කටයුතු
කරමින් විශ තෂශයන්ම මාවනැල්හ ප්රශේ ශේේ, ඒ අවට
ප්රශේ වහේ ආ මික කටයුතුවහට සහභාගි ුණණා. එතුමා 1980

2014

වසශර්දී ්රී හංකා පාර්ලිශේන්තුවට ශේරී පේ ුණණා. එද්ා ඉඳහා
මහජන ශසතවකශයක් හැටියට විශ ෂ
ත ශයන්ම මාවනැල්හටේ,
කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කටයේ නිහතමානී ශසතවයක් ඉටු කළා. ඉදිකිරීේ
හා ශ ොඩනැටිලි ද්රවය පිළිබඳ වයාපිති ුමතිවරයා හැටියට
විශ තෂශයන්ම මාවනැල්ශල් තද්ා කළ ේ හැදුශේ දිවං ත රු
රණසිංහ ශප්රතමද්ාස මැතිතුමාේ එක්ක එකතු ශවහායි. එතුමා ඒ
හරහා ශවශහර විහාර දියුණු කරන්නේ කටයුතු කළා; පාසල්
දියුණු කරන්නේ කටයුතු කළා.
රු කථානායකතුමනි, ශේ පාහනශයන් සත් ේත ද්වශසත
සිට එතුමා නැවතේ නීතිඥපයකු හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා
කිසිම විශටක මහ ජනතාවශ න් ඈේ ුණශඩා නැහැ. එතුමා සෑම
විටම මහ ජනතාවේ එක්ක කටයුතු කළා. අපි ද්න්නවා, එතුමා
අන ාරික ධර්මපාහ පද්නශේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ
බව. ඒ හරහා සමාජයට වි ාහ ශසතවයක් ඉටු කළා. ග්රන්ථ රචනා
කිරීමට පවා එතුමා කටයුතු කළා.
එතුමාශේ අභාවය නිසා අද් එතුමාශේ භාර්යාවේ, පුර
රේනයේ, දියණියේ, ඒ වාශේම ත්ණුබුරනුේ ශ ෝකයට පේ වී
සිටිනවා. කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරශයක්
හැටියට විශ ෂ
ත ශයන්ම මම සෑම විටම -මැතිවරණයකට ශපර ශහෝ
තපශද්ස් න්න ෑනෑ සියලු අවස්ථාවහදී- එතුමා හත් ශවහා කථා
කරහා තමයි කටයුතු කශළත. ඒ විධියටයි මැතිවරණයකට ත්හුණ
ශද්නශකොට, එශහම නැේනේ යේ කිසි ශේ පාහනික වැඩක්
කරන්න යනශකොට අප කටයුතු කශළත. එම නිසා එතුමාශේ
අභාවය පිළිබඳව අපටේ වි ාහ ශ ෝකයක් ද්ැශනනවා. එතුමාශේ
පුණශල් අයට එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ මාශේ ශ ෝකය ප්රකා
කරන මන්, එතුමාට අමා මහ නිවන් සැප හැශේවායි ප්රාර්ථනා
කරමින්, මාශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා, ස්තුතියි.
[අ.භා. 1. 9]

ගුණ සුජිත් සංජය වපවර්රා ෙහතා

(மாண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபதரரா)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)
රු කථානායකතුමනි, දිවං ත ිරටපු අමාතය, ඒ වාශේම
කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කශේ නායකයකු ව ශයන් කටයුතු කළ රු
චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමාශේ අභාවය සේබන්ධශයන් ඉදිරිපේ
කරන ශ ෝක ප්රකා ශයෝජනාව පිළිබඳව අද්හස් ද්ැක්වීමට
අවස්ථාව හබා දීම ැන ඔබතුමාට මාශේ ස්තුතිය පිරිනමන්න
ෑනෑ.

චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමා ැන කථා කරන ශකොට අප සියලු
ශද්නාටම එතුමාශේ ත් ම ජීවිතයම පරමාද්ර් යක් කර න්න
පු මවන්. එතුමා මාවනැල්හ ප්රශේ ශේ ඉපදිහා, ඒ ප්රශේ ශේම
හැදිහා වැි හා, මාවනැල්හ මයුරපාද් විද්යාහශයන් මූලික
අධයාපනය හබහා, මහනුවර ාන්ත සිල්ශවස්ටර් විද්යාහශයනුේ
අධයාපනය හබා තිශබනවා. අපට ද්ැන න්න හැබී තිශබන
ආකාරයට එතුමා එම විද්යාහශේ දීේතිමේ ශිෂයශයක් බවට පේ
ශවහා ඉඳහා තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ද්ක්ෂ ක්රීඩකශයක්
ශහස විවිධ අවස්ථාවහදී ශනොශයක් ආකාරශේ සහතික-සේමාන
හබා ේ කීර්තිමේ ශිෂයශයක් හැටියට තමයි එතුමා එද්ා කටයුතු
කරහා තිශබන්ශන්.

රු කථානායකතුමනි, ඊට පසුව එතුමා සුපුරුදු පරිදි
මාවනැල්හ ප්රශේ ශේ තමන්ශේ වයාපාර කටයුතුවහට සහ
අශනක් රැකියා කටයුතුවහට සේබන්ධ ුණණා. ඊට පසුව එතුමා නීති
විද්යාහයට ුතුළේ ශවහා නීති ශිෂයශයක් හැටියට ඉඳහා,
නීතිඥපශයකු හැටියට දිුණරුේ දීහා මාවනැල්හ ප්රශේ ශේ
නීතිඥපශයකු හැටියට කටයුතු කරමින් කීර්තිමේ නීතිඥපශයකු බවට
පේ ුණණාය කියන එකේ ශේ අවස්ථාශේදී අපි සඳහන් කරන්න
ෑනෑ.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ රු සුජිේ සංජය ශපශර්රා මහතා]

එතුමා එද්ා, එක්සේ ජාතික පක්ෂය පිටුපසින් සිටිමින් අශේ
ිරටපු ජනාධිපති ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටේ, ඒ වාශේම ආර්.
ශප්රතමද්ාස මැතිතුමාටේ වි ාහ ක්තියක් හබා දුන්නා. එවකට එම
ප්රශේ ය නිශයෝජනය කරන පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයා විධියට
සිටිශේ ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරශයකු ශවහා ිරටපු සී.ආර්. ශබලි ේමන
මැතිතුමායි. 1977 වසශර්දී එතුමාශේ ජයග්රහණය ශවනුශවන්
එතුමාශේ පිටුපස ඉඳහා වි ාහ
ක්තියක් ුණශඩාේ, චන්ද්රා
රණතුං මැතිතුමාය කියන එක ශේ අවස්ථාශේදී අපි ප්රකා
කරන්න ෑනෑ. ශබලි ේමන මහේමයා අභාවප්රාේත ුණණාට පසුව
මාවනැල්හ ප්රශේ ශේ මන්ත්රීවරයා හැටියට පේ කළ යුේශේ කුණද්
කියන එක
ැන තීරණය කිරීමට ශේ.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමාටේ, ඒ වාශේම එවකට රු අග්රාමාතය ව ශයන් සිටි
ආර්. ශප්රතමද්ාස මැතිතුමාටේ කිසිම ප්ර න
් යක් ුති ුණශඩා නැහැ
කියහා මම ිරතනවා. ඒ අවස්ථාශේදී කිසිම ප්ර න
් යක් නැතුව
එතුමා අවස්ථානුකූහව එම ශකොේඨාසශේ මන්ත්රීවරයා ව ශයන්
පේ කරන්න කටයුතු ශකරුවා.
මම ිරතන විධියට එම වකවානුශේ සිට 1994 වසර ද්ක්වාම
එතුමා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශයක්, රාජය අමාතයවරශයක්
වාශේම අමාතයවරශයක් ව ශයන් කටයුතු ශකරුවා. එතුමා
මාවනැල්හ ශකොේඨාසයට විතරක් ශනොශවයි, විශ ෂ
ත ශයන්ම
කෑ ලු දිස්ත්රික්කශේම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ශබොශහොම කැප
ශවහා කටයුතු ශකරුවා. එම වකවානුව තුළදී මට එතුමා ද්ැන
හඳුනා න්න අවස්ථාව හැබුණා. ශමොකද්, මශේ පියා වන
වින්සන්ේ ශපශර්රා මැතිතුමාේ, එතුමාේ සමකාලීනයන් හැටියට
තමයි ඒ කාහශේ ිරටිශේ. රු කථානායකතුමනි, මම 1991 වසශර්
යටියන්ශතොට ප්රාශේය ය සභාශේ සභාපතිවරයා හැටියට පේ වන
විට, එතුමා රාජය අමාතයවරශයක් හැටියට කටයුතු කළා. ඒ
වාශේම එතුමා දිස්ත්රික්කශේ නායකයා හැටියට කටයුතු ශකරුවා.
ඒ නිසා අපට නිරන්තරශයන් එතුමාේ එක්ක සේබන්ධ ශවහා
කටයුතු කරන්න අවස්ථාව හැබුණා. ප්රාශේය ය සභාශේ වැඩ
කටයුතු කිරීම සඳහා එතුමා හැම අවස්ථාශේම අපට අවවාද්අනු ාසනා හබා දුන්නා. ඒ වාශේම ශේ පාහන වැඩ කටයුතු
කරන්ශන් ශකොශහොමද් කියන එක ැන එතුමා ඉතාම ශහොඳින්,
ආද්ර් වේ විධියට අපට අවවාද්-අනු ාසනා හබා දුන්නාය කියන
එකේ ශේ අවස්ථාශේදී අපි සිිරපේ කරන්න ෑනෑ.
එතුමා කිසිම අවස්ථාවක ශේ පාහන ශදද්යක් බැලුශේ නැහැ
කියන එක අපි ද්න්නවා. එතුමා හැම අවස්ථාශේදීම හැම ශකනාටම
ශබොශහොම කරුණාශවන්, නමත්රී සහ තව සැහකුවා. තමන්
හත්වට පක්ෂ-විපක්ෂ ෑනෑම ශකශනකු ආවා නේ, ඒ එන හැම
ශකනාටම එතුමා කිසිම ශදද්යකින් ශතොරව ශසතවය සැහසුවාය
කියන එකේ ශේ අවස්ථාශේදී එතුමාට ශ ෞරවයක් හැටියට අප
සිිරපේ කරන්න ෑනෑ.
1989 වසශර්දී ඉදිකිරීේ කටයුතු පිළිබඳ රාජය අමාතයවරයා
හැටියට කටයුතු කළ එතුමා රු ආර්. ශප්රතමද්ාස ජනාධිපතිතුමාශේ
කාහශේදී -1990 වසශර් සිට- ඉදිකිරීේ හා ශ ොඩනැටිලි ද්රවය
පිළිබඳ වයාපිති අමාතයවරයා ව ශයන් ද් කටයුතු කළා. ශේ රශේ
නිවාස විේහවය ුති ුණණු ඒ අවස්ථාශේදී නිවාස ඉදි කරන්න,
විශ තෂශයන්ම කෑ ලු දිස්ත්රික්කශේ " ේ තද්ා වයාපාරය"
වැි දියුණු කරන්න එතුමා ශහොකු ශමශහවරක් ශකරුවාය කියන
එකේ ශේ අවස්ථාශේදී අපි සිිරපේ කරනවා. එතුමා එම විෂයට
සේබන්ධව සිටි කාහ පරිච්ශේද්යට අයේ පාර්ලිශේන්තු හැන්සාඩ්
වාර්තා කියවන ශකොට, එතුමා එම විෂය සේබන්ධව ශකොපමණ
ද්ැනුවේ ශවහා ිරටියාද් කියහා අපට ශපනී යනවා. ඒ විතරක්
ශනොශවයි, එතුමා යටශේ තිබුණු ශ ොඩනැටිලි ද්රවය සංස්ථාව,
ඉංජිශන්රු සංස්ථාව වැනි ආයතන -අද් වාශේ ශනොශවයි- හාභ

හබන, ඉතාම කාර්යක්ෂම ආයතන බවට පේ කරන්නේ එද්ා
එතුමා ශබොශහොම කැප ශවහා කටයුතු ශකරුවාය කියන එකේ අපි
මතක් කරනවා.
මම දීර් ව ශයන් කථා කරන්න බහාශපොශරොේතු ශවන්ශන්
නැහැ. එතුමා ැන කථා කරන ශකොට, අද් කාහශේ ශේ පාහනය
කරන -අපි වාශේ- අයට ඉතාම ආද්ර් වේ චරිතයක් හැටියට තමයි
එතුමා හඳුන්වන්න තිශබන්ශන්. ුේත ව ශයන්ම එතුමා
ශේ පාහනශයන් සත් ේතාට පසුව කෑ ලු දිස්ත්රික්කශේ ශහොකු
ිරඩැසක් ුති ුණණා. මම ිරතන විධියට එතුමා ශේ පාහනශයන්
සත් ේතාට, එතුමාශේ සමාජ ශසතවා කටයුතු අත හැරිශේ නැහැ,
රු කථානායකතුමනි. විශ ෂ
ත ශයන්ම ශහොඳ ශබෞේධශයක්
හැටියට එතුමා හැම ශපෝයටම සිල් ේතා. ඒ වාශේම ශබෞේධ
සමිති-සමා ේවහට සේබන්ධ ශවහා කටයුතු කළා. තමන්ට
ශේ පාහනශේ තනතුරක් ශනොතිබුණාය කියහා එතුමා නිකේ
ිරටිශේ නැහැ. හැම අවස්ථාශේදීම එතුමා එම කටයුතු සඳහා
ශවශහස ශවහා කටයුතු ශකරුවාය කියන එකේ ශේ අවස්ථාශේදී
අපි සඳහන් කරන්න ෑනෑ. අවසාන ව ශයන් එතුමාට නිර්වාණ
සේපේතිය අේ ශේවා! කියහා ප්රාර්ථනා කරමින්, එතුමාශේ
අභාවය ශවනුශවන් අපශේ ශ ෝකය එතුමාශේ පුණශල් අයටේ,
එම දූ ද්රුවන්ටේ ද්න්වා යවන ශහසේ ඉල්හා සිටිමින් රු
කථානායකතුමාට නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ස්තුතියි, රු මන්ත්රීතුමනි. ිරටපු පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රී, චන්ද්රා රණතුං
මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව
පාර්ලිශේන්තුශේ ශද්පාර් ව
් ශයන්ම කරන හද් ශ ෝක ශයෝජනා
අනුමත කරමින් මම ද් ඒ සමන එක්වීමට කැමැේශතමි.

විශ තෂශයන්ම චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමාේ, එම පුණශල් සියලු
ශද්නාේ, දිවං ත ශජරල් රණතුං
මැතිතුමාේ මා ඉතාම
කිේටුශවන් ආශ්රය කළ අයයි. චන්ද්රා රණතුං මැතිතුමා කාශේේ
ශ ෞරවයට පාර ුණණු, සෑමශද්නාශේම ප්ර ංසාවට හක්ුණණු අවංක
ශේ පාහනඥපශයක්. එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක
ශයෝජනාවට මමද් එක් ශවමින්, ශමම රැස්වීමට අද්ාළ නිහ
වාර්තාශේ - හැන්සාඩ් වාර්තාශේ - පිටපේ ශ ෝකයට පේ එම
පුණශල් අයට යවන ශහස පාර්ලිශේන්තුශේ මහ ශල්කේවරයාට
නිශයෝ කරමි.
මීළනට, ිරටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී, අභාවප්රාේත
නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමා පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාව.

රු

වශ්ෝක ප්රකාශ්ය: ගුණ නේරීපාල වහේරත්
ෙහතා
அனுதாபத் தீர்மானம்: மாண்புமிகு
கமத்திாிபால தஹரத்

VOTE OF CONDOLENCE: HON. MAITHRIPALA
HERATH
[අ.භා. 2.0 ]
ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු කථානායකතුමනි, කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කශේ ද්ැදි ම
ආසනශේ ශපොදු මහ ජනතාවේ, කුරුණෑ හ දිස්ත්රික්කශේ
ශපොල් හශවහ ආසනශේ ජනතාවේ නිශයෝජනය කරමින් ශමම
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තේතරීතර සභාව ශ ෝභාවේ කළ රු නමත්රීපාහ ශහතරේ
මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය පළ කිරීශේ ශයෝජනාව මා
ශමම අවස්ථාශේදී රු සභාවට ඉදිරිපේ කරමි.
ශහතරේ ත්දියන්ශසතහාශේ පුංචිබඩාඩා ශහතරේ මැතිතුමාට සහ
රාජකරුණා වනි ශසතකර ත්දියන්ශසතහාශේ ශහොකු මැණිශක්
මැතිනියට ද්ාව 1928 ජුනි මස 0 වන දින ද්ැදි මදී නමත්රීපාහ
ශහතරේ මැතිතුමා ජන්ම හාභය හැබුශේය. කෑ ල්හ ාන්ත මරියා
පිරිමි විද්යාහශයන් සිේ සතර හැද්ෑඪ ශමතුමා සාර්ථකව අධයාපන
කටයුතු නිම කිරීශමන් අනතුරුව තම විේතිය ශහස ගුරු විේතිය
ශතෝරා න්නා හදී. කෑ ල්හ ලි ත්ව විද්යාහශේ ද්හසක් දූ
ද්රුවන්ශේ ශද්ශනේ පාද්මින් ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ගුරුවරශයකු
ශහස ශමතුමා ශසතවය කශළතය.
්රී විශේසුන්ද්ර යාපා බඩාඩාරහාශේ ශසෝමා බැේශද්ශවහ
ශමශනවිය සමන විවාහ දිවියට පිවිසි ශමතුමා ද්ැදි ම ේ සභාශේ
ේ සභාපති ව ශයන් ශසතවය කරමින් තම ශේ පාහන ජීවිතය
ආරේභ කශළතය. ද්ැදි ම ආසනශේ ශපොදු මහ ජනතාවශේ
අව යතා ශසොයා බහමින් ඔුණන් ශවනුශවන් කැපවී ඉතා ශහොඳ
ශසතවයක් ඉටු කළ ශමතුමා 19 වසශර් පැවති මහ මැතිවරණයට
ද්ැදි ම ආසනය නිශයෝජනය කරමින් තර කළ අතර, ඉන්
ජයග්රහණය හබමින් නිශයෝජිත මන්ත්රී මඩාඩහශේ මහජන
නිශයෝජිතශයකු ව ශයන් පේ වී කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කශේ ද්ැදි ම
ආසනශේ ජනතාවට අනුපශේය ශසතවාවක් ඉටු කශළතය. 19701977 කාහය තුළ ශපොල් හශවහ ආසනශේ රු මන්ත්රීවරයා ශහස
කටයුතු කළ ශමතුමා එම ප්රශේ ශේ ශසෞවය පහසුකේ වැි දියුණු
කිරීමේ, අධයාපන
ක්ශෂතරශේ
තන්නතිය සහසාලීමේ,
මනා මන කටයුතු නංවාලීමේ ශවනුශවන් වි ාහ ද්ායකේවයක්
ද්ැක්වූ අතර, තම ප්රශේ ශේ දියුණුව සඳහා අමිහ ශමශහවරක් ශමම
ජන ිරතකාමී ශේ පාහනඥපයා විසින් ඉටුකර ුත. සිය ශපෞේ ලික
ඉඩේ, ඉඩේ ශනොමැති අයට ශනොමිහශේ ශබද්ා දීම, කෑ ල්ශල්
ශන මේශද්නිශේ වැි ිරටි නිවාසය ඉදිකර දීම වැනි සමාජ සේකාර
ක්රියාවන් කළ ශමතුමා ද්ැදි ම රජමහා විහාරශේ ප්රධාන ද්ායක
ශහස කටයුතු කරමින් ආ මික ව ශයන් වි ාහ ශසතවයක් කරන
හදී.
රු පිලිේ ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමන රුසියාශේ චාරිකාවක
ශයදීමටද් ශමතුමාට හැකි වූ අතර, එමටින් හද් අේද්ැකීේ තම
ප්රශේ ශේ ජනතාවශේ ශුභ සිේධිය හා දියුණුව සඳහා ශයොද්ා
ේශේය. කෑ ල්හ දිස්ත්රික්කශේ ද්ැදි ම ආසනශේ ජනතාවටේ,
කුරුණෑ හ දිස්ත්රික්කශේ ශපොල් හශවහ ආසනශේ ජනතාවටේ
වි ාහ ශසතවයක් කළ ශමතුමා අුණරුදු 87ක් ආයු වළඳා 201
වසශර් ශපබරවාරි මස 20වන දින ශමශහොව හැර ගිශේය.
රු කථානායකතුමනි, 1956 වර්ෂශේ සිට 19 9 වසශර් අ
ද්ක්වාේ, පසුව 1970 සිට 1977 ද්ක්වාේ නිශයෝජිත මන්ත්රී
මඩාඩහය හා ජාතික රාජය සභාව වසර 10කට වැි  කාහයක්
නිශයෝජනය කරමින් ද්ැදි ම ආසනශේ හා ශපොල් හශවහ
ආසනශේ ජනතාවට අ නා ශමශහවරක් ඉටු කළ රු නමත්රීපාහ
ශහතරේ මැතිතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරන අතර, එතුමාශේ
අභාවය ශවනුශවන් ශමම තේතරීතර සභාශේ ශ ෝකය එතුමාශේ
ද්යාබර බිරිඳ ුතු ම පුණශල් ඥපාතීන් ශවත ද්න්වා යවන ශහසට
ශයෝජනා කරමි.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී, රු නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමාශේ
අභාවය පිළිබඳ පාර්ලිශේන්තුශේ ශද්පාර් ්වශයන්ම කරන හද්
ශ ෝක ශයෝජනා අනුමත කරමින් මමද් ඒ සමන එක්වීමට

කැමැේශතමි. කාශේේ ශ ෞරවයට පාර වූ නමත්රීපාහ ශහතරේ
මැතිතුමා මමද් ඉතාම ශ ෞරවශයන් ශේ අවස්ථාශේදී සිිරපේ
කරනවා. අද් දින රැස්වීමට අද්ාළ නිහ වාර්තාශේ -හැන්සාඩ්
වාර්තාශේ- පිටපේ ශ ෝකයට පේ එම පුණශල් අයට යවන ශමන්
මම පාර්ලිශේන්තුශේ මහ ශල්කේවරයාට නිශයෝ කරමි.

මීළනට, ිරටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී, අභාවප්රාේත
ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාව.

රු

වශ්ෝක ප්රකාශ්ය : ගුණ ආරියරත්න ජයතිලක
ෙහතා
அனுதாபத் தீர்மானம்: மாண்புமிகு
ஆாியரத்ன ஜயதிலக

VOTE OF CONDOLENCE: HON. ARIYARATNE
JAYATILLEKE
[අ.භා. 2.10]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ේපහ දිස්ත්රික්කශේ ශපොදු මහජනතාව නිශයෝජනය කරමින්
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් සුවිශ ෂි
ත ශමශහවරක් ඉටු
කළ රු ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ
ශ ෝකය පළ කිරීශේ ශයෝජනාව මම ශේ අවස්ථාශේදී ශේ රු
සභාවට ඉදිරිපේ කරමි.

විද්ාශන් ආරච්චි තනතුර ද්ැඪ ිරටිහාමි අේපුහාමිහාශේ ශද්ොන්
පුණලිස් ජයතිහක මහතාට සහ දිසානායක ත්දියන්ශසතහාශේ
පුංචිශනෝනා ජයතිහක මහේමියට ද්ාව 1923 ජූලි මස 29වැනි දින
ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා තල්හහශපොහ නිවශසතදී තපත හැබූ
අතර, ශමතුමාට සශහෝද්රියන් තිශද්ශනක් සහ එක් සශහෝද්රශයක්
විය.
ශකොළ ආනන්ද් විද්යාහයට ුතුළේව අධයාපන කටයුතු කළ
ශමතුමා, විෂය බාිරර කටයුතුවහටද් සේබන්ධ ශවමින්, ඒවායින්ද්
විවිධ ද්ක්ෂතා පිළිබිඹු කරමින් ඉතා සාර්ථකව අධයාපන කටයුතු
කර, පසුව හන්ඩන් වි ව
් විද්යාහයට ුතුළේව ාස්රශේදි තපාධිය
හබා ේශේය. තපාධිය හබා ේ පසු ද්හසක් දූ ද්රුවන්ශේ
ශද්ශනේ පාද්මින් ගුරුවරයකු ශහස ශසතවය කර ුති ශමතුමා,
පාසල් කිිරපයකම විදුහල්පතිවරයකු ශහසද් කටයුතු කර ුත.
පසුව ශමතුමා නීති විද්යාහයට ුතුළේව අධයාපන කටයුතු හද්ාරා
නීතිඥපවරයකු ව ශයන් ශශ්රතෂඨ
් ාධිකරණය ඉදිරිශේ දිුණරුේ දී
නීතිඥප විේතිශයිර ශයශද්මින් ජනතා ශසතවශේ නියැශහමින්
ජනතාවට ඉමහේ ශසතවාවක් කශළතය.
ශසෝමහතා වික්රමනායක ජයතිහක මහේමිය සමන විවාහ වී
යු දිවිය ත කළ ශමතුමා, රටට ද්ැයට වැඩද්ායි දියණියන්
ශද්ශද්ශනක් සහ පුතණුවන් ශද්ශද්ශනක් ශමශහොවට ද්ායාද් කශළතය.
්රී හංකාශේ එවකට ු මැතිව සිටි රු ඩඩ්ලි ශසතනානායක
මැතිතුමා සමන ඉතා කුලුප ව ුසුරු කළ ශමතුමා, එතුමාශේ
ආරාධනශයන් ශේ පාහන දිවි මන ුරඹුශේය. 1970 වර්ෂශේ
මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපේ වී ඉන් පරාජය ුණවද්, දිුණහපිටිය
ආසනශේ එක්සේ ජාතික පක්ෂ සංවිධායක ශහස එම ආසනය
මනා ශහස සංවිධානය කරමින්, ජනතාව අතරට යමින්, ඔුණන්
සමන ඉතා සමීපව කටයුතු කළ ශමතුමා 1977 මහ මැතිවරණයට
දිුණහපිටිය ආසනය නිශයෝජනය කරමින් තර වැද්, ඉන් ඉතා

2019

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු හක්ෂ්මන් කිරිුල්හ මහතා]

විශිෂ්ට ජයග්රහණයක් හබා දිුණහපිටිය මන්ත්රීවරයා ශහස පේවිය.
ේපහ දිසා ුමැතිවරයා ශහස පේවීේ හැබූ ශමතුමා ප්රශේ ශේ
තන්නතිය තශද්සා අධයාපන, ශසෞවය, මනා මන ආදී විවිධ
ක්ශෂතරයන්ශ න් පැසසිය යුතු ශසතවා රැසක් සහසමින් ජනතාවශේ
ජීවන තේේවය තසස් කිරීමට සුවි ාහ ද්ායකේවයක් හබා
දුන්ශන්ය. 1989 වසශර් පැවැති මහ මැතිවරණශයන්ද් ජය අේකර
ේ ජයතිහක මැතිතුමා නැවතේ ේපහ දිස්ත්රික් පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරයකු ශහස ශේරී පේ වී, වනිජ හා වනිජ කර්මාන්ත රාජය
අමාතය තනතුර ශහබවීය.
1991 වර්ෂශේදී ඉදිරිපේ වූ ශද්ෝෂාභිශයෝ යට අේසන් තැබූ
ශමතුමා, එතුමා ද්රමින් සිටි අමාතය ධුරය හා මන්ත්රී ධුරයද් අතහැර
ද්මා ප්රජාතන්රවාදී එක්සේ ජාතික ශපරත්ණ පිිරටුවීමට ුප කැප
වී කටයුතු කශළතය. ඉන් පසුව 1993 වසශර් පැවැති පළාේ සභා
මැතිවරණයට එම පක්ෂශයන් ඉදිරිපේ වූ ජයතිහක මැතිතුමා ඉන්
ජයග්රහණය අේකර නිමින් බස්නාිරර පළාේ සභාශේ රු
මන්ත්රීවරශයකු වී, එිර සභාපතිවරයා ශහස ශසතවය කශළතය.
දිුණහපිටිය ආසනශේ සෑම
මකටම විදුලිය හබා දීම,
දිුණහපිටිය ි ශපෝව සකස් කර දීමට කටයුතු කිරීම, බස් නැවතුේ
ශපොළ නිර්මාණය කිරීමට ද්ායකවීම, තැපැල් කන්ශතෝරුව හා
ප්රාශේය ය ශල්කේ කාර්යාහය ුති කිරීමට පුශරෝ ාමීව කටයුතු
කිරීම ශමන්ම ප්රශේ ශේ මංමාවේ, ශසෞවය වැනි විවිධ අං වහ
සංවර්ධනය ශකශරිර නිරතුරුවම අවධානය ශයොත් කළ එතුමා, ඒ
සෑම අං යකින්ම තම ප්රශේ ශේ දියුණුව ුති කර ජනතාවශේ
ජීවන තේේවය තසස් කිරීමට ක්රියා කශළතය.

2000 වසශර්දී තම ශේ පාහන දිවියට සේපූර්ණශයන් සත් දුන්
ශමතුමා, සිය ජීවිතශේ සැඳෑ සමය නිදුක් නිශරෝගීව ත කරමින්
සිට වයස අුණරුදු 92ක් ආයු වළඳා 201 අශ ෝස්තු මස 14ශවනි
දින ශමශහොවින් සත් ේශේය.
රු කථානායකතුමනි, 1977 වර්ෂශේ සිට 1992 වර්ෂය ද්ක්වා
අුණරුදු 14ට වැි  කාහයක් පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරමින්,
ේපහ දිස්ත්රික්කශේ දිුණහපිටිය ආසනශේ ජනතාවට අ නා
ශමශහවරක් ඉටු කළ ිරටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රු ආරියරේන
ජයතිහක මැතිතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරන අතර, එතුමාශේ
අභාවය ශවනුශවන් ශමම තේතරීතර සභාශේ ශ ෝකය එතුමාශේ
ද්යාබර බිරිඳ, ද්රුවන් ුතු ම පුණශල් ඥපාතීන් ශවත ද්න්වා යවන
ශහසට ශයෝජනා කරමි.
[අ.භා. 2.14]

ගුණ ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Mayantha Dissanayake)
රු කථානායකතුමනි, මට ශේ අවස්ථාව හබා දීම පිළිබඳව
ත්ලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මට රු ආරියරේන
ජයතිහක මැතිතුමා හත් වූශේ මම පුංචි ද්රුශවක් කාහශේ. 1991
වර්ෂශේ එක්සේ ජාතික පක්ෂය තුළ ුති ුණණු විේහවය තුළින්
තමයි මට එතුමා හත් ශවන්න අවස්ථාව හැබුශඩා.

එතුමා මශේ පියා, ාමිණී දිසානායක මැතිතුමා එක්කේ,
හලිේ ුතුහේත්ද්ලි මැතිතුමා එක්කේ, ජී.එේ. ශප්රතමචන්ද්ර මැතිතුමා
එක්කේ ද්හශේ කල්ලියට එකතු ශවහා "රාජාලියා" හකුශණන්
පක්ෂයක් හද්න අවස්ථාශේ තමයි එතුමා මට ත්ණ ැසුශඩා. එතුමා
ඒ අවස්ථාශේදී ප්රතිපේති රුක තීරණයක්
ේශේ. එය,

2020

පුේ හශයකුට විරුේධව කළ සටනක් ශනොශවයි. ශේ රශේ
ජනාධිපති ක්රමය ශවනස් කරන්න ෑනෑය කියන තීරණය මත
තමයි එතුමා ාමිණී, හලිේ, ශප්රතමචන්ද්ර පිහට එකතු ුණශඩා.
අන්තිමට එතුමාශේ ුමතිකම පරිතයා කරහා, -පූජා කරහාඑතුමාශේ පාර්ලිශේන්තු ආසනයේ පරිතයා කරහා තමයි
"රාජාලියා" හකුශණන් බිිරවූ ප්රජාතන්රවාදී එක්සේ ජාතික
ශපරත්ණ සමන එකතු ුණශඩා. මට එතුමා ැන මතක සටහන්
කිිරපයක් තිශබනවා.
එතුමා මතක් ශවන ශකොට මට ත්ලින්ම මතක් ශවන ශද්යක්
තමයි, ාමිණී, හලිේ, ශප්රතමචන්ද්ර පිහ "රාජාලියා" හකුශණන් ඒ
පක්ෂය හද්න්න ඉස්ශසල්හා, ඒ ශ ොල්හන්ශේ පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රී ධුර අශහෝසි ශවන අවස්ථාශේ අශේ ශ ද්ර රැස්වීමක් තිබුණු
අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාශේදී ාමිණී, හලිේ, ශප්රතමචන්ද්ර මැතිතුමන්හා
යේ කිසි බියකින් ිරටිශේ, " අශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ධුර අශහෝසි
ශවහා තිශබන අවස්ථාශේ ශමොකක්ද් අපි ඊළනට කරන්ශන්"
කියහා. ඒ අවස්ථාශේ ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා කිේවා, "අපි
ේශේ ප්රතිපේති තීරණයක්. අපි ේශේ හරි තීරණයක්. අපි
අලුේ ශේ පාහන පක්ෂයක් හද්හා හරි ශේ අර ළය ඉදිරියට
ශ න යන්න ෑනෑ" කියහා. ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා තමයි
ඒ රැස්වීශේදී ඒ විධියට ප්රකා කශළත.
මට මතකයි, එතුමා ශේ පාහන ශේදිකාවහදී ශබොශහොම
සරහව සිනාත්සු ත්හුණින් තමයි ජනතාව ුමතුශේ. ශමොන තාඩන
-පීඩන තිබුණේ ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමාට හැකියාවක්
තිබුණා, ඒ හැම ශේම ශබොශහොම සරහව ජනතාවට ප්රකා කරහා,
ඒ ද්ැනුම ජනතාවට ශේරුේ න්න පු මවන් ආකාරයට ඒ කථාව
කරන්න.

මම ද්න්නවා, ාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ජීවතුන් අතර
ිරටියා නේ එතුමාශේ ශේ පාහන මන -ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමාශේ ශේ පාහන මන- සේපූර්ණශයන්ම ශවනස් ශවන
බව. ාමිණී දිසානායක මැතිතුමා 1994දී ජනාධිපති මැතිවරණයට
ත්හුණ දීහා ඒ ජයග්රහණය හබා ේතා නේ, මීටේ වැි ය වි ාහ
ශසතවයක් ආරියරේන මැතිතුමාට ශේ රට ශවනුශවන් කරන්න
තිබුණා.
මම මීට වැි ය දීර් ව කථා කරන්න යන්ශන් නැහැ. ාමිණී
දිසානායක මැතිතුමාශේ පුණහ ශවනුශවන් ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමාශේ පුණශල් සියලු ශද්නාටම අශේ බහවේ කන ාටුව
ප්රකා කරන අතර, එතුමා නැවත නැවත අප අතශර් ඉපදිහා
එතුමා නිශයෝජනය කරපු ේපහ දිස්ත්රික්කයට ශමන්ම සමස්ත
හංකාවට නායකේවයක් හබා ශද්න්න අවස්ථාවක් හැශේවායි
කියා ප්රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ශවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.18]

ගුණ චන්දිෙ ගෙවග් ෙහතා
(மாண்புமிகு சந்திம கமதக)

(The Hon. Chandima Gamage)
රු කථානායකතුමනි, ආරියරේන ජයතිහක මන්ත්රීතුමා ැන
සඳහන් කරේදී විශ ෂ
ත ශයන්ම ශේ කාරණය කියන්න ෑනෑ. 1923
තපත හැබූ එතුමා අුණරුදු 14යි, මාස කට ආසන්න කාහයක්
පාර්ලිශේන්තුශේ රැඳී ිරටපු මන්ත්රීවරශයක්. නීතිඥපයකු ව ශයන්
වාශේම හන්ඩන් තපාධිධාරියකු ව ශයන් තමයි එතුමා
ශේ පාහනයට පිවිසුශඩා. විවිධ තාඩන-පීඩනවහට ත්හුණ ශද්මින්
ශේ පාහනය කරපු එතුමා 1970දී එතුමාශේ පළත්වැනි
මැතිවරණය ජයග්රහණය කිරීමට අශපොශහොසේ ුණණේ, 1977 සිට
1992 ද්ක්වා ශේ පාහනශේ ිරටපු ශේ පාහන ත තකු ව ශයන්
හඳුන්වන්න පු මවන්. දිසා ුමතිවරශයකු ව ශයන්, රාජය
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ුමතිවරශයකු ව ශයන්, වනිජ හා වනිජ කර්මාන්ත රාජය
ුමතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කරපු ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමා ශේ රශේ ශේ පාහන ක්ශෂතරය තුළ ිරටපු
අභිශයෝ ාේමක චරිතයක් ව ශයන් අපට හඳුන්වන්න පු මවන්.
විශ තෂශයන්ම පක්ෂශයන් ඉවේ වීම තුළින්, ශද්ෝෂාභිශයෝ යට
අේසන් කිරීම තුළින් තමන්ශේ ශේ පාහන මන කටුක අතකට
හරවා ශ න, අභිශයෝ වහට ත්හුණ ශද්මින්, ුමතිකම අේහරිමින්
කටයුතු කළා. අවසානශේ පළාේ සභා මන්ත්රී ධුරයක් ද්ැරීම ද්ක්වා
ශේ පාහන මන් මන ශවනස් කරන්න තරේ එතුමා නිර්භීත ුණණා.
ඒ චරිතය අපට සද්ාකාලිකව අමතක කරන්න බැරි චරිතයක්. ඒ
වාශේම වර්තමානශේ විවිධ තනතුරු බහාශ න පක්ෂ මාරු කරන
ශේ පාහනඥපයන්ට එතුමා ශහොඳ ආද්ර් යක් කියහා මම කියන්න
කැමැතියි. එද්ා පක්ෂ මාරු කශළත තමන්ශේ ප්රතිපේති ශවනුශවන්.
අද් පක්ෂ මාරු කරන්ශන් තමන්ට තනතුරු හබා ැනීම
ශවනුශවන්. ඒක නිසා විශ තෂශයන්ම ඒ ැනේ සඳහන් කරන්න
ෑනෑ. ශේ වාශේ ශේ පාහනඥපයන් අපි අතර යළි ඉපශේවා! කියහා
මම ප්රාර්ථනා කරනවා. මම එතුමාට නිවන් සුවය ප්රාර්ථනා
කරනවා. ඒ වාශේම ශේ වාශේ ශේ පාහන චරිත ආද්ර් යට
ැනීශේ පුරුේද්ක් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළේ, ශේ රශේ
ශේ පාහන ක්ශෂතරය තුළේ ුති විය යුතුයි කියහා මම වි ්වාස
කරනවා.

මම අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරයකු
විධියට ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා ැනේ වචනයක් කියන්නට
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කැකිරාශේ ේසභාපතිවරයා ව ශයන් පේ ුණණ
ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා, 1974 අතුරු මැතිවරණශයන් තමයි
ශේ පාහන ව ශයන් පාර්ලිශේන්තුවට පියමං කශළත. එතුමා
1974දී ජයග්රහණය හබන ශකොට එවකට එක්සේ ජාතික පක්ෂයට
විරුේධව මැතිවරණයට ඉදිරිපේ ුණශඩා යසපාහ ශහතරේ
මැතිතුමායි. යසපාහ ශහතරේ මැතිතුමා පසු කාලීනව 1977දී
එක්සේ ජාතික පක්ෂය නිශයෝජනය කරමින් අනුරාධපුර
නැශනනිරර ආසනශේ සංවිධායකවරයා ව ශයන් පේ ශවහා,
1977දීම එතුමා පාර්හාශේන්තුවට ශේරී පේ ුණණා. එම සංකහනය
සහ එවකට පක්ෂ නායකේවය ද්රපු ශේ.ආර්. ජයවර්ධන
්රීමතාණන්ශේ ක්රමශේද්ය අද් අපි ුේතටම පැසසිය යුතුයි. ඒ
වාශේම ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා බහයට පේ ුණණාට පස්ශසත
එතුමා මහවැලි සංවර්ධන නිශයෝජය ුමතිවරයා ව ශයන්ද්, ඒ
වාශේම තැපැල් හා විදුලි සංශේ ුමතිවරයා ව ශයන්ද් කටයුතු
කළා. ඒ වාශේම එතුමා තමන් නිශයෝජනය කරපු ප්රශේ යට වි ාහ
කැපවීමකින් ශසතවයක් කරපු ුමතිවරශයක්. එතුමා පසු කාහශේ දී
ශරෝ ාතුර ුණණේ, එතුමාශේ මන්මන තවමේ අනු මනය කරන
පිරිසක් අප අතර ඉන්නවා. එතුමාශේ තිබුණු ඍජු වචනයේ, ඒ
වචනයට අනුකූහව ක්රියාේමක වීමේ, ෑනෑම අභිශයෝ යකට
ත්හුණදීමට හැකියාව තිබීමේ එතුමා තුළ තිබූ විශ ෂ
ත ගුණාං
ශහස අපට සඳහන් කරන්න පු මවන්.
එතුමාශේ ශේ පාහන මන තුළ අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කශේ
ජනතාව වැළඳ ේ තවේ ශේ පාහන චරිත කිිරපයක් තිබුණා.
චන්ද්රා බඩාඩාර මැතිතුමා, ඊ.එල්.පී. හුරුල්ශල් මැතිතුමා, ඩී.එේ.
ආරියද්ාස මැතිතුමා සහ මශේ පියා වන ජී.ඩී. මිරන්ද්ශසෝම
මැතිතුමා ුතු ම ශේ පිරිසේ එක්ක එතුමා දීර් කාහයක්
ශේ පාහනය කරමින් අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය ශේ පාහන
ව ශයන් හංකාශේ ක්තිමේම ප්රශේ යක් බවට පේ කරන්න
එතුමාට හැකියාව හැබුණා. මශේ පියා එක්ක විවිධ අවස්ථාවහදී
ැටුේ ුති ුණණේ, මශේ පියාශේ ශහොඳම යහ මවා බවට පේ
ුණශඩා ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමායි. එතුමාශේ එම ක්රමශේද්ය
සහ එතුමාශේ
සංවිධාන ක්තිය ශනොමැතිවීම අශේ රශේ
අවාසනාවක් විධියටයි මම සහකන්ශන්. ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි
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මැතිතුමා අිරමි ුණණාට පස්ශසත කහාවැව ආසනයට එක්සේ ජාතික
පක්ෂය නිශයෝජනය කරමින් ක්තිමේ ශේ පාහන ද්ර් නයක්,
ක්තිමේ ශේ පාහන නායකේවයක් ශද්න්න තවම කාටවේ හැකි
ශවහා නැහැ. කහාවැව ආසනශයන් පමණක් සාමානයශයන්
මනාප 89,000ක්, 90,000ක් ැනීශේ හැකියාව එද්ා ඒ.එේ.එස්.
අධිකාරි මැතිතුමාට තිබුණා. එතුමා මැතිවරණයකදී කහාවැව
ආසනශයන් පිටට ගිශේ නැහැ. එතුමාට කිසිම ැටලුවක් නැතිව
හැමද්ාම කහාවැව ආසනශේ ජනතාවශේ ඡන්ද්ය හබා ැනීශේ
හැකියාව තිබුණා. ශමොකද්, එතුමා ඒ ප්රශේ යට පතාක
ශයෝධශයක් ව ශයන් ශසතවය කරපු නිසා. ඒ වාශේම, මශේ පියා
තතුරු මැද් පළාේ සභාශේ ප්රධාන ුමතිවරයා ව ශයන් සිටි
කාහශේ ඒ.එේ.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාශේ බිරිඳ වන රාණි අධිකාරි
මැතිනිය පළාේ සභාශේ ළමා හා කාන්තා කටයුතු ුමතිවරිය
ව ශයන් වි ාහ ශසතවයක් කළා. රාණි අධිකාරි මැතිනියශ න්
පස්ශසත අධිකාරි පුණශහන් කුණරුවේ ශේ පාහනයට ඉදිරිපේ
ශනොවීම තුළ වි ාහ ිරඩැසක් ුති ශවහා තිශබනවා. ඒ ිරඩැස
තවමේ පියවිහා නැහැ කියහා මම වි ව
් ාස කරනවා.
අද් දින අප ශ ෝකය ප්රකා කරන අභාවප්රාේත ඒ.එේ.එස්.
අධිකාරි මැතිතුමා සහ ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා, මතු ජාති
ජාති අප අතශර්ම ඉපදී අවසානශේ එතුමන්හාට නිවන්සුව
අේශේවා! කියා ප්රාර්ථනා කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා. ස්තුතියි.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ස්තුතියි.

මීළනට, රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.
[අ.භා. 2.2 ]

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු කථානායකතුමනි,
ආරියරේන ජයතිහක ිරටපු
අමාතයතුමා දිුණහපිටිය, මිණුවන්ශ ොඩ බහ ප්රශේ නිශයෝජනය
කරමින් දීර් කාහයක් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සිටියා. එතුමා රශේ
සංවර්ධන වැඩකටයුතු සේභාරයකට ප්රාශේය ය ව ශයන් හුණල්
ුණණා. ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා පාර්ලිශේන්තුව තුළ
වාශේම පාර්ලිශේන්තුශවන් බාිරරවේ ශනොශයක් ශේ ැන කථා
කළා. විශ තෂශයන්ම එම ප්රශේ වහ ශපොල් කර්මාන්තය, ශපොල්
කර්මාන්තයට සේබන්ධ අශනකුේ කර්මාන්ත සහ කුඩා
කර්මාන්ත රාශියක්
ැන අය වැය විවාද් අවස්ථාවහදීේ
පාර්ලිශේන්තුශේ කථා කළ ආකාරය අශේ මතක සටහන් අතශර්
පවතිනවා. අපි ශේ අවස්ථාශේ එතුමා පිළිබඳව ශ ෞරවාන්විතව
ඒවා ැන සිිරපේ කරනවා.

ඒ කාහශේ මාසයකට සැරයක් හදිසි නීතිය සේමත කිරීශේ
විවාද්ය තිබුණා. මාසයකට සැරයක් හදිසි නීතිය අනුමත කරන්න
ෑනෑ. ඒ කාහශේ ඒ සඳහා තුශනන් ශද්කක බහයක් ඉල්ලුවා. අශේ
මිරන්ද් යාපා අශේවර්ධන මන්ත්රීතුමා ද්ැන් ශේ රු සභාශේ
ඉන්නවා, එතුමාට ඒ ැන මතක ුති. තුශනන් ශද්කක බහයකින්
හදිසි නීතිය අනුමත කරන්න සිේධ ුණණා. ඊට පසුව එය බහුතර
ඡන්ද්යකින් අනුමත කර ැනීම සඳහා හලිේ ුතුළේත්ද්ලි
මැතිතුමා පක්ෂ සමන සාකච්ඡා කරහා ශයෝජනාවක් ශ නාවා.
ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා, හලිේ ුතුළේත්ද්ලි මැතිතුමා
සමන ඉතා කිේටුශවන් ආශ්රය කළ ශකශනකු ව ශයන් එම
සාකච්ඡා වාරවහට එතුමාේ සහභාගි ුණණා. එම සාකච්ඡාවහදී

2023

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ඉතාම ශ ෞරවාන්විත අද්හස් පළ කළ ශේ පාහන නායකයකු
හැටියට ආරියරේන ජයතිහක අමාතයතුමාව අපි සිිරපේ කරනවා.
එතුමා තම ප්රශේ ශේ මහජනයාශේ හද් ැස්ම ශේරුේ ේ
නායකශයක්. මැති ුමතිකේ ශමොන තරේ ද්ැරුවේ රශේ
ජනතාවශේ ප්ර න
් වහදී මැදිහේ විය යුතුයි. ඒ මැදිහේවීශේදී
එතුමා ශේ රශේ තද්බහ ඒකාධිපති පාහන තන්රය ශවනස් කිරීමට
තම මන්ත්රීකම පරදුවට තියහා කටයුතු කරපු ආකාරය අපට
මතකයි.
මන්ත්රීකමට වඩා ප්රජාතන්රවාද්ය ශහොකුයි කියන
අද්හසින්, ප්රජාතන්රවාද්ය වඩාේ
ක්තිමේ කිරීම සඳහා අපිේ
එක්ක ශද්ෝෂාභිශයෝ යට අේසන් කළ අවස්ථාව අපට මතකයි. ඒ
නිසා පසු කාහයක එතුමාට පාර්ලිශේන්තුශවන් යන්නට සිේධ
ුණණේ, අභිශයෝ ාේමක පළාේ සභා සටශන් දී හලිේ
ුතුළේත්ද්ලි මැතිතුමා සමන ජයග්රහණය කරා යන්නට පු මවන්
ක්තිය එතුමා එකතු කළා. රටට අව ය ශවනස්කේ සඳහා වූ
සාකච්ඡාවහදී, ඒ සඳහා ශකරුණු සටන්වහදී; තේශ ෝෂණවහදී
ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා ඉතාමේ ජනතා ිරතකාමීව
එතුමාශේ සංවිධාන ක්තිය රටට එකතු කළා. මම විශ ෂ
ත ශයන්
සඳහන් කරන්නට ෑනෑ, එතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ ිරටපු කාහශේ දී
අපි ආඩාඩු පක්ෂශේ ිරටපු කඩාඩායමක් ශනොශවයි, විපක්ෂශේ
ිරටපු කඩාඩායමක්. නත්ේ අශේ කඩාඩායම සමන ශබොශහොම
සුහද්ව විවිධ සාකච්ඡා මඩාඩපවහ කටයුතු කළා. හැමශේටම
ශේ පාහනයම ත්ල් කර න්ශන් නැතුව එතුමා ශබොශහොම
සුහද්ය ලීව ජනතාවශේ අයිතිවාසිකේ හා සංවර්ධනය ශවනුශවන්
එකට කටයුතු කිරීශේ හැකියාව අපට ශපන්වපු ශශ්රතෂ්ඨ මහජන
නිශයෝජිතශයක්. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අශේ ශ ෞරවය ශේ
අවස්ථාශේ දී පුද් කරනවා. ඒ වාශේම ශේ ශ ෝක ශයෝජනාව
හරහා එතුමාශේ පුණශල් සියලු ශද්නා ශවත අපශේ ශ ෝකය
ප්රකා කරනවා.
රු කථානායකතුමනි, රු නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමාශේ
අභාවය පිළිබඳව ශ ෝක ශයෝජනාව අද් දින සභාවට ඉදිරිපේ කළා.
විශ තෂශයන් ශේ අවස්ථාශේ දී එතුමා පිළිබඳවේ යේ කාරණයක්
සඳහන් කරන්නට ෑනෑ.
1956 මැතිවරණශේදී ද්ැදි ම කියන බළශකොටුවට තර කරහා
මහජන එක්සේ ශපරත්ශඩා ජයග්රාහී මන්ත්රීවරයා හැටියට
බඩාඩාරනායක මැතිතුමාශේ නායකේවශයන් පිිරටුවපු ආඩාඩුශේ
මන්ත්රීවරයා ුණශඩා, රු නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමායි.
ජනිරතකාමී ශමන්ම, ජනතාව සමන කටයුතු කරන්න පු මවන්
නායකයකු වීම නිසා එම මැතිවරණශේදී එතුමාට සර්ව පාක්ෂික
සහශයෝ ය හැබුණා. රු ඩඩ්ලි ශසතනානායක මැතිතුමා එම
මැතිවරණශේදී තර කශළත නැහැ. ද්ැදි ම ආසනශේ සර්ව
පාක්ෂික සහශයෝ ය හබමින් රු නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමා
එද්ා ජනතාවශේ නිශයෝජිතයා හැටියට ශේ පාහනයට එක් ුණණා.

එතුමා ප්රතිපේති රුක ශේ පාහනඥපනශයක්. විශ ෂ
ත ශයන්ම
ශ ොවි ජනතාවශේ සටන්වහට, ප්ර තිය ලි සටන්වහට එතුමා
හුණල්කාරිේවය ද්ැක්වූවා. එද්ා අස්වැන්ශනන් වැි  ඵහයක් හබා
න්න කුඹුර පනත ශ නා ශවහාශේ ශබොශහෝ අය විරුේධ ශවහා,
පනත ශ න ඒම නවේවන්න හැදුවා. ඒ ශවහාශේ තරුණ
මන්ත්රීවරශයක් හැටියට තමන්ශේ ආසනශේ ශ ොවි ජනතාවශේ
දියුණුව පිණිස රු නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමා ද්ැරුශේ ඉතාම
එි තර නායකේවයක්ය කියන එක ඉතිහාස ශපොශේ සටහන්
වනවා. අවසානශේ පිලිේ ගුණවර්ධන, විලියේ සිල්වා, හක්ෂ්මන්
රාජපක්ෂ මැතිතුමන්හා අමාතය ධුරවලින් අයින් කරන ශකොට
නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමාේ ශපොදු ජන අර ළශේ ජ යග්රහණය
සඳහා ුවිේ විපක්ෂශේ ඉඳ ේතා. අශේ සටහන් ශපොේවහ
තිශබනවා වරාය ජනසතු කරන ශවහාශේ තරුණ නමත්රීපාහ
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ශහතරේ මැතිතුමා රතු ශතොේපියක් ද්මා ශ න, සාටකයක් ශබල්හ
වශේ ඔතාශ න බඩාඩාරනායක මැතිතුමාශේ පිටුපසින්, පිලිේ
ගුණවර්ධන මැතිතුමාශේ ළටින් ිරටශ න සිටින පින්තූරයක්. එිර
එතුමා ශසතවකයන් සමන ජය ශේවා! කියමින් සිටිනවා. මම එය
සඳහන් කශළත, එතුමාශේ එි තර බව ශපන්වීම සඳහායි.

රු කථානායකතුමනි, පළත්වැනි පාර්ලිශේන්තු කඩාඩායම
ශචශකොස්ශහෝවැකියාවට මන් කළ අවස්ථාශේ එම මන්ත්රී
කඩාඩායම නිශයෝජනය කරන්නටද් එතුමාට අවස්ථාව හැබුණා.
අමිර්තලිං ේ මැතිතුමා, මශේ ආද්රණීය මව වන කුසුමා
ගුණවර්ධන මැතිනිය ුතු ම මන්ත්රී කඩාඩායම සමන එතුමා
අන්තර් පාර්ලිශේන්තු සත් මවට ගියා. ඒ වශේම ශසෝවියේ
ශේ යටේ ගියා. 19
ආඩාඩුව තුළ රු නමත්රීපාහ ශහතරේ
මහතා සමාජවාදී අද්හස් මත අනු මනය කළ ඒ ක්රියා මාර් අනිේ
තරුණ මන්ත්රීවරුන්ටද් වි ාහ ජවයක් ුණණා.
1970 බඩාඩාරනායක මැතිනියශේ නායකේවශයන් තිබුණු
සමගි ශපරත්ණ යටශේ ශපොල් හශවහ ආසනශයන් තර කර
ජයග්රහණය කළ එතුමා, 1977 ද්ක්වා ශපොල් හශවහ ආසනශේ
මන්ත්රීවරයා ශහස කටයුතු කළා. ඉන් පසුව එතුමා ශබොශහොම
අවාසනාවන්ත තේේවයකට ත්හුණ දුන් බව මා සඳහන් කරන්න
ෑනෑ. එතුමා පසුව ශේ පාහනයට ආයුශබෝවන් කිේවා. සමහර
අය එතුමාට කරද්ර කරන්න පටන්
ේත නිසා, එතුමා
එං හන්තයට ගිිරන් තාවකාලික ශේ පාහන රැකවරණය ේතා.
එය හංකා ශේ පාහනශේ ශබොශහොම විරහ සිදුවීමක්. එවැනි
සිදුවීමකට භාජනය වූ එතුමා කාහයක් එං හන්තශේ ජීවේ ුණණා.
පසුව නැවත හංකාවට ුවිේ, ශපොදු සංවිධානවහට සහභාගි
ශවමින් යළිේ මහජන කර්තවයයට තද්ුණ ුණණා.

රු නමත්රීපාහ ශහතරේ මැතිතුමා ෑනෑම රැස්වීමක්,
සාකච්ඡාවක් හාසයජනක ශේවල්වලින් රසවේ කරපු, ශබොශහොම
මිරය ලී ශකශනක්. එතුමාශේ එම ගුණාං ශ ෞරවශයන් සිිරපේ
කරමින්, ඒකාබේධ විපක්ෂය හා මහජන එක්සේ ශපරත්ණ
ශවනුශවන් එතුමාට අපශේ තේතමාචාර්ය පුද් කරනවා. ඒ වාශේම
එතුමාශේ බිරිඳ ුතු ම කන්ද් තඩරට ඥපාතිවරුන්ට එතුමාශේ
විශයෝශේ ශ ෝකය පළ කරමින්, පාර්ලිශේන්තු ශ ෝක
ශයෝජනාවේ සමන අප එකතු වනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ස්තුතියි.

ඊළනට, ශේ.සී. අහවතුවහ මන්ත්රීතුමා.
[අ.භා. 2.3 ]

ගුණ වේ. සී. අලවුරවල ෙහතා

(மாண்புமிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)
රු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොමේම ස්තුතියි.

ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය
පළ කිරීශේ ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කර තිශබන ශේ අවස්ථාශේදී
විශ තෂශයන්ම ශේ කාරණය මා මතක් කරන්න ෑනෑ. එතුමා,
ත්ලින්ම ගුරුවරයකු හැටියටේ, විදුහල්පතිවරයකු හැටියටේ
කටයුතු කරහා, ඊට පස්ශසත 1970 දී ශේ පාහනයට පිවිසිහා, 1977
මහා මැතිවරණශයන් ජයග්රහණය හැබීශමන් පසු පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරයකු හැටියටේ, ඒ වාශේම දිසා ුමතිවරයකු හැටියටේ
වි ාහ කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරපු, ජනතා ශසතවාවක් කරපු
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නායකශයක්. එතුමා ැන කථා කරේදී, ඉතාමේ සරහව කරුණු
ඉදිරිපේ කරමින් ජනතාව ද්ැනුවේ කිරීශේ සුවිශ ෂී
ත ද්ක්ෂකමක්
එතුමාට තිබුණු බව අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ වාශේම විශ ෂ
ත
කථිකයකු හැටියටේ ජනතාවට කරුණු අවශබෝධ කරදීශේ විශ ෂ
ත
හැකියාවකුේ එතුමාට තිබුණා. එතුමාශේ ශේ පාහන ජීවිතය තුළ
ඒ ද්ක්ෂතා සියල්හ පාවිච්චි කළා. එක්සේ ජාතික පක්ෂය
නිශයෝජනය කරමින් දීර් කාහයක් මන්ත්රීවරයකු හැටියටේ, දිසා
ුමතිවරයකු හැටියටේ, ඒ වාශේම රාජය ුමතිවරයකු හැටියටේ
කටයුතු කළ එතුමා විශ ෂ
ත ශයන්ම හලිේ ුතුහේත්ද්ලි, ාමිණී
දිසානායක මැතිතුමන්හා 1992 දී ආරේභ කළ ඒ අර හයට
සහශයෝ ය හබාදුන්නා. යේ යේ අවස්ථාවහදී තමන්ශේ මන්ත්රී
ධුරය පරදුවට තබා එතුමාශේ ිරතට එකනව තීන්දු ේතා. එතුමා
එතැනින් නවතින්ශන් නැතුව ඒ නව පක්ෂය සමනේ
නධර්යවන්තව වැඩ කරපු ශේ පාහනඥපයකු හැටියට මතක්
කරන්න පු මවන්.
විශ තෂශයන්ම 1977 දී පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරමින්
ේපහ දිස්ත්රික්කය තුළ වි ාහ කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන්න
එතුමාට අවස්ථාව හැබුණා. ඒ දිස්ත්රික්කශේ සංවර්ධනය සඳහා
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු හැටියට කටයුතු කළ කාහය තුළ
හබාදුන් සහශයෝ යට වඩා වි ාහ සහශයෝ යක් දිසා ුමතිවරයකු
හැටියට කටයුතු කළ කාහය තුළ හබාශද්න්න එතුමාට අවස්ථාව
තද්ා ුණණා.

ශේ අවස්ථාශේදී එතුමාශේ පුණශල් සියලු ශද්නාටම අපශේ
ශ ෝකය ප්රකා
කරන ශහස ඉල්හා සිටිමින්, ඔබතුමාටේ
ස්තුතිවන්ත ශවමින්, එතුමාට නිවන් සුව අේශේවා!යි ප්රාර්ථනා
කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 2.38]

ගුණ ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அதபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)
රු කථානායකතුමනි, ේපහ දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කළ
ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය පළ
කිරීශේ ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කරන ශේ අවස්ථාශේදී එතුමා ැන
වචන කිිරපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව හබාදීම ැන ඔබතුමාට
මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා සමන අපි
සේබන්ධ ුණශඩා 1977 මැතිවරණයටේ කලිනුයි. විශ ෂ
ත ශයන්
එක්සේ ජාතික පක්ෂය සංවිධානය කරන කාහශේ, එද්ා තිබුණු
රජයට විරුේධව පක්ෂය ශ ොනු කරන කාහශේ එතුමන්හා සමන
අපි ඉතාම සමීපව කටයුතු කළා. ඒ හැම ශද්යකදීම ශනොභියව
ඉදිරිපේ ුණණු නායකයකු හැටියට තමයි ජයතිහක මැතිතුමා අපි
හඳුනන්ශන්. 1983 දී මා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පේශවහා ආවාට
පස්ශසත වැි ිරටියකු හැටියට එතුමාව ඉතාමේ සමීපව ආශ්රය කළා.
එතුමා ශේ සභාශේ ශ ෞරවයේ, ශේ සභාශේ තේතරීතරභාවයේ
ශවනුශවන් ද්ැවැන්ත ශහස කැපශවහා කටයුතු කළ නායකශයක්.
එතුමා දිුණහපිටිය ජනතාවශේ විතරක් ශනොශවයි, අප
සියලුශද්නාශේම සිේ දිනාශ න ිරටපු නායකශයක්.

එතුමා පන්සල්වහ ස්වාමීන් වහන්ශසතහා පවා ඉතාමේ ළටින්
ආශ්රය කළා. මට මතකයි, ඒ කාහශේ එතුමා බහ ල්හ පිරිශවශන්
ඉතාමේ සමීප ද්ායකයකු හැටියට කටයුතු කළ බව. ආ ම ධර්මය
ශවනුශවන්, සමාජය ශවනුශවන් වැි ිරටියකු හැටියටේ,
බුේධිමතකු හැටියටේ එතුමා වි ාහ කැප කිරීමක් කළා.
එතුමාශ න් වි ාහ ද්ායකේවයක් අපට හැබුණා. එතුමා අපට
අනා තය ැන කියා දුන්නා. රු කථානායකතුමනි, ඒ ැන
ඔබතුමාට මතක ුති. මට මතක හැටියට ඔබතුමා ඒ අවස්ථාශේදී
විශේ තානාපතිවරයකු හැටියටයි කටයුතු කරමින් සිටිශේ.
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එතශකොට / ක බහයක් තිබුණු ආඩාඩුවක් තමයි තිබුශඩා. එද්ා
විරුේධ පක්ෂශේ සිටිශේ ්රී හංකා නිද්හස් පක්ෂශේ අටශද්නායි.
විරුේධ පක්ෂශේ නායකේවය අමිර්තලිං ේ මැතිතුමාටයි හැබී
තිබුශඩා.
ඒ ශවහාශේ විරුේධ පක්ෂශේ ශ ෞරවය රකින්න, විරුේධ
පක්ෂයට අවස්ථාව ශද්න්න, විරුේධ පක්ෂශේ අද්හස් පා න්ශන්
නැතිව, යට කරන්ශන් නැතිව විරුේධ පක්ෂය ශවනුශවන් ශපනී
සිටි ශකශනක් තමයි ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා. එය අද් මම
මතක් කරනවා.
එද්ා බඩාඩාරනායක මැතිනියශේ ප්රජා
අයිතිවාසිකේ අශහෝසි කරන ශයෝජනාව ශේ සභාවට ශ නා
ශවහාශේ එතුමා ශේ සභාශේ විවාද්යට සහභාගි ුණශඩා නැහැ.
එතුමා හද්වතින් එයට එකන ුණශඩා නැහැ. ඒ ැන එතුමා මාේ
එක්කේ කියා තිබුණා. ඒ කළ ක්රියාව අශේ රශේ අනා තයට
ද්ැි  ශහස බහපාන ප්රජාතන්ර විශරෝධී වැඩ පිළිශවළක් හැටියටයි
එතුමා ඒ අවස්ථාශේදී ද්ැක්ශක්. නත්ේ පක්ෂශේ විනය අනුව,
පක්ෂශේ තීරණය අනුව එතුමාට කටයුතු කරන්නට සිේධ ුණණා.
නත්ේ එතුමා හද්වතින් ඉතාමේම ඍජුව ඒ අද්හස් ප්රකා කළ
ශකශනකු හැටියටයි මම ද්කින්ශන්. එතුමාශේ ඒ තිය
එතුමාශේ පාර්ලිශේන්තු ජීවිත කාහය තුළම අපි ද්ැක්කා.
ාමිණී දිසානායක මැතිතුමා, හලිේ ුතුහේත්ද්ලි මැතිතුමා ඒ
ශද්ෝෂාභිශයෝ ය ඉදිරිපේ කරන අවස්ථාශේ කිසි පැකිලීමක්
නැතිව, කිසිම පසුතැවීමක් නැතිව, ප්රජාතන්රවාද්ය ශවනුශවන්
ඉදිරිපේ වී කටයුතු කළ ශකශනක්. එතුමාේ එක්ක එද්ාේ අපි
ඉතාමේම සමීපව කටයුතු කළා, ඉතාමේම ිරතවේව කටයුතු
කළා. ඒ හැම ශවහාවකම එතුමා අපට නායකේවයක් දුන්නා.
කිසි ශවහාවකදී ඍජුව අද්හස් ප්රකා කරන්නට භය ශවච්ච
ශකශනක් ශනොශවයි ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා. එම නිසා
එතුමාශේ ශේ පාහන
මන ශකටි ුණණාද් කියහාේ මට
ිරශතනවා. ශමොකද්, ශේ රශේ ශේ පාහනශේදී අපි ද්කිනවා,
තමන්ශේ අද්හස් සනවාශ න තමයි හුනක් ශවහාවට කථා
කරන්නට සිේධ ශවහා තිශබන්ශන් කියන එක. එය, ශේ යු ශේ
අපි ද්කින එක් අවාසනාවන්ත සිේධියක්. ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමා එශහම ිරටිශේ නැහැ. තමන්ශේ අද්හස් තමන් ශකළින්
ප්රකා කළා. ඒ වාශේම විරුේධ අද්හස්වහට හැම ශවහාශේම ඉඩ
දුන්නා. ඒකයි මා කිේශේ, එද්ා විරුේධ පක්ෂශේ ිරටිශේ ටික
ශද්නා ුණණාට, ඒ ටික ශද්නාශේ අද්හස් ප්රකා කිරීශේ අයිතිය
රකින්න, ඒ අයිතිය ශවනුවන් ශපනී සිටින්න ඉදිරිපේ ුණණු එක
නායකශයක් හැටියටයි මම ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමාව
ද්කින්ශන්. එතුමා ඒ තරේම ශශ්රතෂඨ
් නායකශයක්. එතුමා ඒ
තරේම ජනතාවට සමීප ශවච්ච නායකශයක්. එතුමා හැම
ශවහාශේම හැම ශකශනක් එක්කම සුහද්ව, මිරව ඉතාමේම
ශළන් තුව ආශ්රය කළ නායකශයක්. ෑනෑම රහසක් කියන්න
පු මවන් පුේ හශයක් හැටියටයි අපි එතුමාව ද්ැක්ශක්.
අශේ අද්හස් අපට කථා කරන්නට බැරි ුණණාම අපි එතුමාේ
එක්ක කියනවා. එතුමා කියනවා, "ශේ ශවහාශේ ශමතැන තිශබන
තේේවය ශේකයි. එම නිසා ශපොඩ්ඩක් නි ් ේද්ව ඉන්න." කියා.
එශහම අවවාද් අනු ාසනා, තපශද්ස් දුන් ශකශනක් තමයි
ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා. එශහම මන්ත්රීවරු කහාතුරකිනුයි
අපිට හත් ශවන්ශන්. ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ හැබූ අේ ද්ැකීේවහ
හැටියට එශහම තද්විය ඉතාමේම විරහයි. තවේ මන්ත්රිවරශයකුට,
හාබාහ මන්ත්රීවරශයකුට එශහම තපශද්ස් ශද්න තද්විය විරහයි.
ශමිර අද් තිශබන්ශන් පුදුමාකාර විධිශේ වැඩපිළිශවළක්. ඒ ැන
කථා කශළොේ කථාව ශවනේ පැේතකට යනවා.
රු කථානායකතුමනි, ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමාශේ
අභාවය අශේ රටට, ජාතියට වි ාහ පාඩුවක්. ඒේ කරන්නට
ශද්යක් නැහැ. එතුමා පාර්ලිශේන්තුව තුළ සිටිමින් ශේ රටට

2027

පාර්ලිශේන්තුව

[ රු මිරන්ද් යාපා අශේවර්ධන මහතා]

කළ ශසතවය අපි කවද්ාවේ අමතක කරන්ශන් නැහැ. එශහම
අමතක කරන්න පු මවන් ශසතවයක් ශනොශවයි එතුමාශ න් සිේධ
ුණශඩා. හැම ශකශනක් එක්කම මිර ශවච්ච පුේ හශයක්. හැම
ශකශනක් එක්කම විිර ම කළ පුේ හශයක්. හැම ශකශනක්
එක්කම සන්ශතෝෂශයන් ශේ
රු සභාශේ කටයුතු කළ
පුේ හශයක්. එතුමාට අපි නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ වාශේ
මන්ත්රීවරු, ශේ පාහනඥපශයෝ, ඒ වාශේ දිසා ුමතිවරු,
අනා තශේ අපිට ද්කින්නට අපි පින් කර ුතැයි කියා වි ්වාස
කරනවා.
ශේ අවස්ථාශේ එතුමාශේ පුණශල් සියලු ශද්නාට, විශ ෂ
ත ශයන්
මධූ ජයතිහක නීතිඥපතුමිය ුතු ම ඒ පුණශල් සාමාජිකයන්ට
එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් අශේ කන ාටුව ප්රකා කරන අතර
එතුමාට "නිවන් සුව අේශේවායි" ප්රාර්ථනා කරමින් මශේ වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 2.44]

ගුණ ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

කාහයක් පාර්ලිශේන්තුශේ රැඳී සිටිමින් දිසා ුමතිවරශයක්
විධියට, ඒ වාශේම වනිජ වැලි ුමතිවරයා විධියට ශේ රටට
වි ාහ ශසතවාවක් ඉටු කළාය කියන එක අපි අවිවාද්ශයන් පිළි ත
යුතු ශවනවා. එවන් නායකශයකුශේ අභාවය අපට වි ාහ පාඩුවක්.
ඒ ශකශසත ශවතේ, වසර 14ක් වාශේ ශකටි කාහයක් තුළ බහයක්
ුති රජයක් යටශේ ශහොඳින් ක්රියාකාරී වූ මන්ත්රීවරශයක් විධියට
අපි එතුමාව ද්කිනවා. සැබෑ මානව ිරතවාදිශයක් විධියට සහ සෑම
අවස්ථාවකම මනුෂයාශේ අව යතා ශවනුශවන් ක්රියා කළ
ශේ පාහනඥපශයක් විධියටේ අපට එතුමා හඳුන්වන්නට පු මවන්.
එතුමා ඒ කාහය තුළ කළ ශසතවාව අද්ේ ේපහ දිස්ත්රික්කශේ සෑම
ශකශනකුම කථා බහට හක් කරමින්, එම ශසතවාවන් සද්ා
අනුස්මරණව පවේවාශ න යන්නට කටයුතු කරනවාය කියන
එක අපි ද්කිනවා. ශමවන් නායකශයෝ රටට ආද්ර් යක්; අපට
ආද්ර් යක්.

ඒ ආද්ර් යන් තුළින් ඉදිරියට යන්න අපි සියලු ශද්නාම අදිටන්
කර නිත්ය කියන ප්රාර්ථනාව කරමින්, ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමන්ශේ අභාවය පිළිබඳ පුණශල් අය ශවත ශ ෝකය ප්රකා
කරමින්, විශ ෂ
ත ශයන්ම මහනුවර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවශේ
ශ ෝකයේ පළ කරමින් එතුමාට නිවන්සුව අේශේවා! යි පතමින්
මම නවතිනවා.

(The Hon. Lucky Jayawardana)
රු කථානායකතුමනි,
ේපහ දිස්ත්රික්කශේ සියනෑ
ශකෝරළශේ දිුණහපිටිය ප්රශේ ශේ වැද් ේ පුණහක ජන්ම හාභය
හබා ද් ක නවයකට අධික කාහයක් අප සමාජශේ යහපේ
ජීවිතයක් ත කරමින් රටට, සමාජයට, අේවීතිය ශසතවාවක්
ඉටුශකොට අභාවප්රාේතවන්නට ශයදුණු ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමාණන්ශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය පළ කරන ශේ
අවස්ථාශේ ශේ තේතරීතර සභාශේ අද්හස් ප්රකා කරන්නට
අවස්ථාව හබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට පළත්ශවන්ම මශේ ස්තුතිය
පුද් කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො

1970දී ක්රියාකාරී ශේ පාහනයට පිවිසි එතුමා, දීර් කාහයක්
ගුරු විේතීශේ ශයශද්මින් ශේ රශේ අධයාපන ක්ශෂතරයට වි ාහ
ශසතවාවක් සැහූ  ශකශනක් කියන එකේ අපි ද්න්නවා. ඒ වාශේම
නීතිඥප විේතීශේ ශයශද්මින් එම විේතීය මටින් ශේ රටට ශසතවය
සපයන්නට එතුමා කටයුතු කර තිශබනවා. 1970 පාර්ලිශේන්තු
මැතිවරණයට තර කර ඉන් පරාජය ුණණාට පසු, එම පරාජය ද්ැක
ශේ පාහනශයන්
ඉවේ
ශනොවී
දිුණහපිටිය
මැතිවරණ
ශකොේඨාසශේ එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකවරයා
විධියට එම ආසනශේ සංවිධාන කටයුතු කරමින් වසර 17ක් පමණ
කාහයක් වාමාංශික බහශකොටුවක්ව පැවැති දිුණහපිටිය මැතිවරණ
ශකොේඨාසය එක්සේ ජාතික පක්ෂය විශිෂ්ට අන්ද්මින් දිනවන්න
එතුමා 1977දී ක්රියා කළාය කියන එක අපි ද්න්නවා. පරාජශේදී
පහා ශනොශ ොස් ජයග්රහණය ශවනුශවන් කටයුතු කළ තද්ාර
නායකශයක් විධියට
අපි එතුමාව
ද්කිනවා.
1977දී
පාර්ලිශේන්තුවට පිවිසුණු මන්ත්රීවරු ශේ රශේ වාසනාවන්තම
මන්ත්රීවරු විධියට තමයි අපි ද්කින්ශන්. ශේ රටට වි ාහ වැඩ
ශකොටසක් කරපු මන්ත්රීවරු විධියට අපට ඒ අය පිළි න්නට
පු මවන්.

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
රු කථානායකතුමනි, ශබොශහොම ස්තුතියි.

හශයන් පහක බහයක් හබපු එක්සේ ජාතික පක්ෂය තුළ
ඔුණන්ශේ ක්රියාකාරිේවය නිසා ශේ රටට, විශ ෂ
ත ශයන්ම තමන්ශේ
මැතිවරණය ශකොේඨාසයට වි ාහ ශසතවාවක් කරන්න ක්තිය තද්ා
ුණණා. දිුණහපිටිය මැතිවරණ ශකොේඨාසයට විශිෂ්ට
ණශේ
ශසතවාවන් සහසමින් කටයුතු කළ එතුමා,
ේපහ දිස්ත්රික්
අමාතයවරයා විධියට වසර ක පමණ කාහයක් ත් ම දිස්ත්රික්කයටම
විශිෂ්ට ණශේ ශසතවාවක් සැහසුවාය කියන එක අද්ේ අපට
ද්ැක න්නට, ද්ැන න්නට තිශබනවා. එතුමා වසර 14ක පමණ
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(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ස්තුතියි.

මීළනට, රු ඉන්දික අනුරුේධ ශහතරේ මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා. 2.48]

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා වහේරත් ෙහතා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்)

රු ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ
ශ ෝක ශයෝජනාව ශ ශනන අවස්ථාශේදී, එතුමා ැන අද්හස්
ප්රකා කිරීමට අවස්ථාවක් හැබීම මම ශ ෞරවයක් ශකොට
සහකනවා.
එතුමා 1923 ජූලි මස 29 ශවනිද්ා තපත හබා දිුණහපිටිය
මැතිවරණ ශකොේඨාසයට වි ාහ වැඩ ශකොටසක් කළ ජන
නායකශයක්. අද් දිුණහපිටිය මැතිවරණ ශකොේඨාසය නිශයෝජනය
කරන පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයා විධියට මම කියන්ශන්, එද්ා
ශමතුමා දිුණහපිටිය මැතිවරණ ශකොේඨාසය තුළ ශමොන තරේ
විේහවීය ශවනසක් කළා ද් කියන එක අපි දුටු බවයි.
ඒ කාහශේ අපි ශබොශහොම කුඩා ළමයි. 19 8 වසශර්දී ඩඩ්ලි
ශසතනානායක මැතිතුමා ශමතුමාට ශේ පාහනයට එන්න කියහා
ආරාධනා කරේදි, පළත්ශවනි ශශ්රතණිශේ විදුහල්පතිවරශයක්
ව ශයන් කටයුතු කළ එතුමා වාමාංශික බහශකොටුවක් ුණණු
දිුණහපිටිශේ ඒ අව යතාව සපුරන්න නායකේවය දුන්නා; 1970
වසශර්දී මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපේ ුණණා. ඊට පසුව, 1977 වසශර්
පැවති මහ මැතිවරණශේදී විශිෂ්ට ජයග්රහණයක් හැබුවා.
රු කථානායකතුමනි, දිුණහපිටිය මැතිවරණ ශකොේඨාසය
කියහා කියන්ශන්, ේපහ දිස්ත්රික්කශේ වි ාහ වාමාංශික බහයක්
තිශබන ආසනයක් බව ඔබතුමාේ ද්න්නවා. එතුමා ඒ ේවහට
ගිිරල්හා, ඒ ේවහ නායකයන් පේ කරහා, පක්ෂයට ුණවමනා
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කරන පිරිස ඒකරාය  කරහා 1977 පැවති මහ මැතිවරණශයන්
අතිවිශිෂ්ට ජයග්රහණයක් හබා ේතා. ඒ ජයග්රහණයේ එක්ක
දිුණහපිටිය ප්රශේ ය ශමොනතරේ ය ්රශයන් ශවනස් ුණණාද් කියහා
අපි ද්ැක්කා. මම ද්රන්ශන් එතුමාශේ මතයට ශවනස් ශේ පාහන
මතයක්. හැබැයි, එතුමා ඒ අවධිශේදී දිුණහපිටියට හබා දුන්
ශේවල්වහ පහස අපි අද්ටේ විඳිනවා.
රු කථානායකුතමනි, මම වයස අුණරුදු 4ක, ක කුඩා
ද්රුශවක් කාහශේ, ආරියරේන ජයතිහක මහේමයා අශේ මට
විදුලි ශයෝජනා ක්රමයක් හබා දුන්නා. එිර වැඩ සාර්ථකව අවසන්
කර, එය විවිත කිරීම සඳහා මාව කනුව ළනට ඔසවනවා මට
මතකයි. එතැන ශේ පාහනයක් තිබුශඩා නැහැ. එතුමා දිසා
ුමතිවරශයක් ව ශයන් මශේ මට විතරක් ශනොශවයි, දිුණහපිටිය
ආසනයටම, ඒ විතරක් ශනොශවයි ේපහ දිස්ත්රික්කයටම එවැනි
විදුලි ශයෝජනා ක්රම හබා දීම වාශේම අශනකුේ කටයුතුවහදීේ
අතිවි ාහ ශසතවාවක් හබා දීහා තිශබනවා. අද්ටේ කැහණිය
මැතිවරණ ශකොේඨාසය, ශද්ොේශේ මැතිවරණ ශකොේඨාසය,
මීරි ම, දිුණහපිටිය, මිනුවන්ශ ොඩ වාශේ ේපහ දිස්ත්රික්කය
පුරාවටම මැතිවරණ ශකොේඨාසවහ ජනතාවශේ ආද්රයට පාර
ුණණු නායකශයක් තමයි එතුමා. එතුමා ශවනුශවන්
පාර්ලිශේන්තුශේ ුමතිවරු, මන්ත්රීවරු කළ ඒ ු යීේ අපි ුහුවා.
රු කථානායකතුමනි, ඒ ු ැයීේ තුළින් ශපනුණා, එතුමාශේ
සිජු බව. එතුමාශේ කශ රු
ත කාශේ තිබුණු ක්තිය එතැනදී අපි
ද්ැක්කා. 1991 වර්ෂශේ දී ඉදිරිපේ වූ ශද්ෝෂාභිශයෝ ය ශවහාශේ,
තනතුරු-තානාන්තර පැේතකට ද්ාහා රශේ ජනතාව එක්ක එතුමා
ිරට ේත බව අපි ද්ැක්කා.
එද්ා, මම එතුමාශේ මළ ශ ද්රට සේබන්ධ ුණණු ශමොශහොශේ,
1987 ඉන්දු-හංකා ගිවිසුම අේසන් කරන ශවහාශේ, "ඉන්දු-හංකා
ගිවිසුමේ එක්ක සිේධ ශවන්න යන්ශන් ශමොකක්ද්?" කියන
ප්ර න
් ාර්ථය අරශ න ජනතාව වි ාහ පිරිසක් ඒක රාය  කරශ න,
ප්රශේ ශේ වාම බහශේ ශමතුමාශේ නිවසට කඩා වැදුණා. එවැනි
වි ාහ පිරිසක් ශ ද්රට ආවාම සමහර මැති ුමතිවරුන්, සමහර
ශේ පාහනඥපයන් හැසිශරන්ශන් එක එක විධියට. හැබැයි, එතුමා
ශබොශහොම නිහතමානීව ඒ ජනතාව පිළිශ න ජනතාවශ න්
ුහුශේ, "ශමොකක්ද්, ද්රුවශන්, ත හාශේ ප්ර න
් ය?" කියහායි. ඒ
ශවහාශේ ශද්ොස් කියපු ජනතාව ිරටියා; බීමේව ආපු ජනතාව
ිරටියා; ශේ පාහන වාසි න්න ආපු ජනතාව ිරටියා. ඒ සියලුශද්නා
සිටියදී, "ශමොකක්ද්, ද්රුවශන්, ඔයශ ොල්හන්ශේ ප්ර ්නය?" කියහා
අහපුවාම ඒ සියලු ශද්නා නිහඬ ුණණා. ශේ.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමා ඉන්දු-හංකා ගිවිසුම අේසන් කළාම රටට සිේධ ශවන ශේ
ැන කථා කළා. එතුමා එද්ා ශකළින් කථා කරහා කිේවා, "මම
ඉන්ශනේ ඔය ද්රුවන් ඉන්න පැේශේ තමයි. මමේ ශේකට කැමති
නැහැ." කියහා.
ඒ ශවහාශේ ඒ ආපු ජනතාව ආපහු හැරිහා ගියා. ශේ.ආර්.
ජයවර්ධන මැතිතුමා ඒ ශවහාශේ ජයතිහක ුමතිතුමාශ න් අහහා
තිබුණා, ''ුයි එශහම කථාවක් කශළත?'' කියහා. එතුමා එතැනදීේ
ප්රකා කශළත, ''ඒ වැඩ පිළිශවළට මම කැමැති නැහැ, මම
විරුේධයි'' කියහා. එතුමා පක්ෂශේ ප්රතිපේති ඉදිරියට ශ න ගියා
ශමන්ම ජනතාවශේ අව යතාවන් ශවනුශවනුේ ශපනී ිරටියා. ඒක
අපි ද්ැක්කා. අද් දිුණහපිටියට හැබිහා තිශබන ප්රාශේය ය ශල්කේ
කාර්යාහය, බස් ි ශපෝව, බස් නැවතුේ ශපොළ, ඒ වාශේම පාසල්
පේධතියට හැබිය යුතු සංවර්ධනය වැනි ශේවල් පක්ෂවලින් එක
එක ආකාරයට හැශබේදී, ජයතිහක මැතිතුමා දිුණහපිටිශේ
අනනයතාව නනා සිශටේවා. ඒ නිසා ඒ පහසුකම අද්ටේ අපි
විඳිනවා.
එතුමා වනිජ හා වනිජ ද්රවය පද්නේ කර ේ කර්මාන්ත සඳහා
රාජය ුමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාහශේ, ජාතික
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නායකයකු විධියට එම තනතුර ප්රශයෝජනයට අරශ න ශපොස්ශේේ
නිධියට අද්ාළ සංවර්ධන වැඩසටහන්, ඒ වාශේම හේබන්ශතොට
ලුණු ශල්වාශේ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ුතු ම ඒ අව යතාවන් ඉටු
කළා. අපට ශේ පාහන පක්ෂ ශදද් තිශබන්න පු මවන්, අපි ද්රන
මතය ශවනස් ශවන්න පු මවන්, අපි විශේචන කරන්න පු මවන්.
හැබැයි, අපි ු යිය යුතු ශේ පාහන චරිත අ යන්න ෑනෑ. ඒක
තමයි අශපන් විය යුේශේ.
එතුමා රැකී රක්ෂා වි ාහ සංවයාවක් හබා දුන්නා. කාහශයන්
කාහයට, ශවහාශවන් ශවහාවට, ශමොශහොශතන් ශමොශහොතට
ශේ පාහනය
ශවනස්
ශවන
නිසා,
ශේ පාහනශේදී
අමාතයවරශයකු ව ශයන් ඉඳහා සාමානය මන්ත්රී ශකනකු බවට
පේ ුණණාම ශබොශහෝ ශද්ශනක් ඒ තැනට එන්න භයයි, රු
කථානායකතුමනි. සමහරු ප්රතිපේතිමය ව ශයන් එශසත ිරටියාට,
සමහරුන්ට ුමතිකේ අතහැර ද්මා ගිිරන් ඉන්න බැරි තේේවයක්
තිශබනවා. නත්ේ, ශමතුමා රාජය ුමතිකම අත හැර ද්මහා, මන්ත්රී
තනතුරවේ නැතිව ශ ද්රට ආවා. එශහම ුවිල්හා පළාේ සභාවට
තර කරහා, එිර සභාපතිවරශයකු ව ශයන් කටයුතු කළා. අපි
ඒක ද්ැක්කා. මා කුඩා කාහශේ ජයතිහක මැතිතුමා හත් ුණණාට
පස්ශසත නැවත හත්ුණශඩා එතුමා ශබොශහොම වශයෝවිේධ ශවහා
සිටි අවස්ථාශේදීයි. එතුමා එද්ාේ ''ශකොශහොමද්, ද්රුශවෝ?'' කියහා
සිනහත්සු ත්හුණින් අහහා මා සමන කථා කළා. ඒ පුණශල් තද්විය
තමන්ශේ ශේ පාහන මත එක එක විධියට ජයතිහක මැතිතුමා
සමන සාකච්ඡා කළේ, ඒ පුණශල් තද්වියශේ අව යතාවන් සහ ඒ
සිතුේ-පැතුේ එක්ක ජයතිහක මැතිතුමා ජීවේ ුණණා. අපි ඒක
අහහා තිබුණා. ෑනෑම ශවහාවක ස්වාධීන මත ද්රන්න නිවශසත
තද්වියට, ද්රුවන්ට ජයතිහක මැතිතුමා අවස්ථාව දීහා තිබුණා.
අද් ශමම ශ ෝක ශයෝජනාව ශ ශනන අවස්ථාශේ අතිමහේ
ශ ෞරවයකින් අපි කථා කරන්ශන්
ේපහ දිස්ත්රික්කශේ,
දිුණහපිටිය ආසනශේ ිරටපු ද්ැවැන්ත නායකයකු ැනයි. ඒ නිසා
එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය දිුණහපිටිශේ එක්සේ ජාතික
පාක්ෂිකයන්ට විතරක් ශනොශවයි, සමස්ත ජනතාවටම ද්ැනිහා
තිශබනවා. 201 අශ ෝස්තු මාසශේ 14වැනි දින එතුමා
අභාවප්රාේත ුණණු ශවහාශේ ඒ නිවසට හා ආ ජන ං ාශවන් අපි
ඒක ද්ැක්කා.
එතුමා විසින් කරන හද් ඉමහේ ශසතවාව සේබන්ධශයන් ඒ
පුණශල් සියලුමශද්නාට දිුණහපිටිය මැතිවරණ ශකොේඨාසය
ශවනුශවන් ශ ෞරවය පුද් කරන මන්, එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ
ශ ෝකය පුද් කිරීමට, දිුණහපිටිය ආසනශේ මන්ත්රීවරයා විධියට මම
ශමය අවස්ථාවක් කර න්නවා. එතුමා කරන හද් අනර් කටයුතු
ශවනුශවන් ේපහ දිස්ත්රික්කය ශවනුශවන් සහ රටම ශවනුශවන්
ඒ පුණශල් සියලු ශද්නාට ශ ෞරවය පුද් කරන්නේ, එතුමාශේ
අභාවය සේබන්ධශයන් ශ ෝකය පුද් කරන්නේ මම ශමය
අවස්ථාවක් කර න්නවා.

ශද්ශද්නා ශේ පාහන පක්ෂ ශද්කක් නිශයෝජනය කළේ, ඒ
වකවානුශේ හක්ෂ්මන් ජයශකොි  ිරටපු ුමතිතුමාේ, ආරියරේන
ජයතිහක මැතිතුමාේ දිුණහපිටිශේ ශේ පාහනය ශබොශහොම
සුන්ද්රව කර ශ න ගියා. එක ශේදිකාශේ නැනහා ශද්න්නා
ශද්පැේතට කථා කළා. ශබොශහොම අ ය කරන්න පු මවන්
තේේවයට ඒ ශේ පාහන කටයුතු කරශ න ගියා. සමහර
ශවහාවට අද් ශවේදි ඒක එහා-ශමහා ශවහා තිබුණේ, අද් ශවේදි
විශේචන තිබුණේ, එද්ා සුන්ද්ර ශේ පාහනයක් තිබුණා. අද්ටේ
දිුණහපිටිශේ ජනතාව ඒ සුන්ද්ර ශේ පාහනය බහාශපොශරොේතු
ශවනවා. අශේ මයන්ත දිසානායක
රු මන්ත්රීතුමා කිේව
ආකාරයට, ශශ්රතෂ්ඨ ශසතවාවක් කළ එද්ා ිරටපු ඒ මැතිුමතිවරුන්ශේ අ ය අද්ටේ ද්ැශනනවා වාශේම, එවැනි
ශසතවාවක් වර්තමානයටේ ුණවමනා ශවහා තිශබනවා.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ රු ඉන්දික අනුරුේධ ශහතරේ මහතා]

එතුමා මතු ආේමයක නැවතේ දිුණහපිටියට ුවිල්හා නැවතේ
ඒ ජන වරම අරශ න, දිුණහපිටිශේ ජනතාව හසුරුවන්න පු මවන්
නේ ශහොඳයි කියන සිතිවිල්හ එක්සේ ජාතික පාක්ෂිකයන්ශේ, ්රී
හංකා නිද්හස් පාක්ෂිකයන්ශේ වාශේම, සාමානය ජනතාවශේ සිේ
තුළේ තිශබනවා. එතුමාට අමාමහ නිර්වාණ සුවය හැශේවා කියා
ප්රාර්ථනා කරන්නේ මම ශමය අවස්ථාවක් කර න්නවා.
සියලුශද්නාටම ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ස්තුතියි, රු මන්ත්රීතුමා.

මීළනට, රු පවිරාශේවි වන්නිආරච්චි මැතිනිය.
[අ.භා. 2. 7]

ගුණ පවිත්රාවද්වි වන්නිආරචිික ෙහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராததவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)
රු කථානායකතුමනි, ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමාශේ
අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුශේදී ශ ෝක ශයෝජනාව ශ ශනන
ශේ අවස්ථාශේ අශේ වන්නිආරච්චි පුණශල් ශ ෝකයේ, රේනපුර
දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවශේ ශ ෝකයේ පළත්ශවන්ම පුණශල් අය
ශවත පුද් කරන්නට ෑනෑ.

විශ තෂශයන්ම, ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමාශේ පුණශල්
අය, අරුණ ජයතිහක මැතිතුමා, මධූ ජයතිහක මැතිනිය ුතු ම
සශහෝද්ර සශහෝද්රියන්, අපට ශබොශහොම කිේටු, ිරතවේ අය. ඒ
වාශේම මශේ ස්වාමිපුරුෂයා වන කංචන ජයරේනේ -සබර ත්ව
පළාේ සභාශේ සභාපතිතුමා.- දිුණහපිටිය ආසනශේයි ජීවේව
සිටිශේ. ඒ නිසා ශද්විධියකට ශේ පුණහේ එක්ක මශේ සේබන්ධතා
තිශබනවා.
රු ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා ශේ රශේ පහළ ුණණු
පරමාද්ර්ය  ශේ පාහන චරිතයක් ශහසයි අප අහහා තිශයන්ශන්.
මා වි ්වාස කරනවා, වර්තමානශේ ජීවේ වන ශේ පාහනඥපයින්ට
එතුමා ශ න ගිය ශේ පාහන රටාව, එතුමාශේ ශේ පාහන
සිතුවිලි, ආකල්ප ඉතා ආද්ර් වේ කියහා. එතුමා ෑනෑම ශවහාවක
ෑනෑම ශද්යක් අේහරින්න පු මවන්කම ප්රකට කරපු
ශේ පාහනඥපශයක්.
හාංකීය වර්තමාන ශේ පාහනශේ ශපශනන්නට තිශබන
තේේවය තමයි ආඩාඩුවක ඉන්න ශකොට තමන්ශේ හද්වතට එකන
ශනොුණණේ, තමන්ශේ ප්රතිපේතිවහට එකන ශනොුණණේ තමන්ශේ
තනතුර ශවනුශවන් බහශේ ඉන්නට තිශබන කැමැේත. නත්ේ,
රු ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා කියන්ශන් තමන්ශේ හිද්
සාක්ෂියට විරුේධ ශවන අවස්ථාශේදී තමන්ශේ තනතුරු අලුයම
ඉවතහන ශකළ පිඬක් වාශේ අතහැරපු ශේ පාහනඥපශයක්. ඒ
කාරණයම වර්තමාන ශේ පාහනශේදී අපට ආද්ර් යට ත හැකි
ක්රියාවක්ය කියන එක මා මතක් කරන්නට ෑනෑ. ෑනෑම ශද්යකට
බහ කාමශයන් තේධච්ච ුණණු, හැම ශේම සද්ාකාලිකයි කියහා
සිතන, මිනී මරාශ න, මංශකොල්හ කාශ න ශේ පාහනය කරන
සමහර ශේ පාහනඥපයින්ට රු ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා
පරමාද්ර්ය  චරිතයක් ශේවා කියහා අපි ප්රාර්ථනා කරනවා.
එතුමා ආඩාඩුශවන් අයින් ුණණේ, දිුණහපිටිය මැතිවරණ
ශකොේඨාසය තුළ පක්ෂ විපක්ෂ ශද්ශ ොල්හන් එක්කම ඉතාම
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සහශයෝ ශයන්, ඉතාම නමත්රීසහ ත සිතින් කරපු ශේ පාහනය
අද්ේ දිුණහපිටිශේ ජනතාව ඉතාම ශ ෞරවනීයව සිිරපේ කරනවා.
රු ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා වාශේ බර චරිත හාංකීය
ශේ පාහනයට ඉතාම අව ය යු යක් ශේ තිශබන්ශන්. මා ද්ැන්
රු මිරන්ද් යාපා අශේවර්ධන මන්ත්රීතුමා එක්කේ කථා කරමින්
ිරටිශේ ඒ ැනයි. එතුමා දිුණහපිටිය ප්රශේ ශේ ද්හපහශළොස්
ද්හසකට රක්ෂා දීපු ශකශනක්; ඒ ප්රශේ ශේ මහා සංවර්ධන
කටයුතු රාශියක් කරපු ශකශනක්. ඒ විතරක් ශනොශවයි. එතුමා
වි ාහ ව ශයන් ජනතාව එක්ක ජීවේ ුණණු, නිහතමානී, බහශයන්
තේධච්ච ශනොුණණු පුේ හශයක්. ඒ විතරක් ශනොශවයි.
ශේ පාහනඥපයකු විධියට තමන් පැරදුණේ ඒ පරාජය සමව බාර
අරශ න, ජයග්රහණය කශළොේ ඒ ජයග්රහණය සමව බාර අරශ න
ජීවේ ුණණු ශේ පාහනඥපශයක්.
මා ශේ අවස්ථාශේදී දීර් ව කථා කරන්න බහාශපොශරොේතු
වන්ශන් නැහැ. එතුමා ශේ රශේ බිිර ුණණු ශ ෞරවනීය
ශේ පාහනඥපයකු, කිතහස්ත ශේ පාහනඥපයකු වාශේම
කවද්ාවේ වංචාවක් කළාය කියහා අපට අහන්න ශනොහැබුණු,
දූෂිත ශේ පාහනඥපයකුය කියහා අපට කවද්ාවේ අහන්න
ශනොහැබුණු ශේ පාහනඥපශයක්. අඩුම
ාශන් විපක්ෂශේ
අයශ න්වේ එතුමා රාජය බහය පාවිච්චි කරශ න හේබ කරපු
ශේ පාහනඥපයකුය කියහා අපට කිසිම ද්වසක අහන්න
ශනොහැබුණු ශේ පාහනඥපශයක්. එතුමාශේ ද්රුවන් අපට
ශබොශහොම ිරතවේ. විශ තෂශයන්ම අරුණ ජයතිහක මැතිතුමා, මධූ
ජයතිහක මැතිනිය අපට ඉතාම ිරතවේ. ඔුණන් එක්කේ අපි සෑම
අවස්ථාවකදීම දුක සැප ශබද්ා න්නවා.
රු කථානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් ශේ පාහනශයන්
අනිසි විධියට තයක්වේ හේබ ශනොකරපු, ප්රතිපේති රුක
ශේ පාහනයක් ත කරමින්, පක්ෂ විපක්ෂ ශද්පාර් ව
් ය සමනම
කරුණාශවන්, නමත්රීශයන් ශේ පාහනය කරපු රු ආරියරේන
ජයතිහක මැතිතුමාශේ චරිතය හාංකීය ශේ පාහනයට පරමාද්ර්ය 
චරිතයක් බව ප්රකා කරමින් එතුමාට නිවන් සුව හැශේවා කියා
ප්රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.
[අ.භා. 3.04]

ගුණ (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගෙ ෙහතා (විවශ්ේෂ කාර්යභාර
අොතයුරො)
(மாண்புமிகு
(கலாநிதி)
சரத்
அமுனுகமபைிப்தபாறுப்புகளுக்கான அகமச்சர்)

விதசட

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special
Assignment)
රු කථානායකතුමනි, අශේ සශහෝද්ර මන්ත්රී මිරන්ද් යාපා
අශේවර්ධන මැතිතුමා කිේව විධියට ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමාේ, අපි සියලු ශද්නාමේ "රාජාලියා" පක්ෂශයන් රට
වශේම ගිිරන් එම පක්ෂය ස්ථාවර කරන්නට කටයුතු කළ කාහය
මට ශහොඳට මතක් ශවනවා. ශප්රතමද්ාස රජශේ ිරටපු මන්ත්රීවරුන්
කිිරප ශද්ශනකුම විවිධ ශහතතූන් නිසා එළියට ුවිල්හා එතුමාශේ
පාහනයට විරුේධව නව පක්ෂයක් ුති කරමින්, -"රාජාලියා"
පක්ෂය ුති කරමින්- රශේ වි ාහ ආන්ශද්ෝහනයක් ුති කළා.
හලිේ ුතුහේත්ද්ලි මැතිතුමා, ාමිණී දිසානායක මැතිතුමා,
ජී.එේ. ශප්රතමචන්ද්ර මැතිතුමා වාශේ අය කාහයක් තිස්ශසතම
ශප්රතමද්ාස මැතිතුමාේ සමන ැටුේ ුති කර ේත අය. ඒ අය
එළියට ුවිල්හා ප්රජාතන්රවාදී එක්සේ ජාතික ශපරත්ණ හැදුවාට
පසුව ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා වැනි අය තමන්ශේ හිද්ය
සාක්ෂියට අනුව තනතුරු සියල්හම ප්රතික්ශෂතප කරහා අශේ
"රාජාලියා" පක්ෂයට බැඳුණා.

ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා මන්ත්රීවරශයක් ව ශයන්
සිටියාට දිුණහපිටිය ප්රශේ ශේ ප්රසිේධ ශවහා ිරටිශේ
ප්රධානාචාර්යවරශයක් හැටියටයි. සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ. කන්නන් ර
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මැතිතුමාශේ නිද්හස් අධයාපන වයාපිතිය ක්රියාේමක කිරීශේදී
ඉතාම වැද් ේ සාධකය ුණශඩා වි ාහ කැප කිරීමකින් එම
අධයාපන ක්රමය දීප වයාේත කළ මධය මහා විද්යාහවහ - Central
Collegesවහ - සිටි ප්රධානාචාර්යවරුන්. ත්ල් අවධිශේ ශහොඳට
ශසොයහා බහහා ශහොඳම ගුරුවරුන් තමයි ඒ මධය මහා විද්යාහවහ
ප්රධානාචාර්යවරුන් හැටියට පේ කශළත. අද් ුණණේ, -අුණරුදු
හතළිහක් පණහක් ගියා ුණණේ- අශේ සභාශේ ඉන්න සමහර
මන්ත්රීවරුන්ට පවා ආපස්සට හැරිහා බැලුශවොේ මතක ුති, ඒ
මධය මහා විද්යාහවහ ඉතාම ද්ක්ෂ ගුරුවරුන්, තමන්ශේ ජීවිතයට
බහපෑ ගුරුවරුන් සිටි බව. ඒ ගුරුවරුන් අතර සිටි විශිෂ්ට
ගුරුවරශයක් තමයි ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා.
මට මතක විධියට රාජය මඩාරණ සභාව පැවති කාහශේ
දිුණහපිටිය ආසනය මිනුවන්ශ ොඩ කියන වි ාහ ආසනශේ
ශකොටසක්. මිනුවන්ශ ොඩ ආසනශේ මන්ත්රීවරයා විධියට ආශේ
ඩී.එස්. ශසතනානායක මැතිතුමා. එතුමාශේ කාහශේ තමයි නිද්හස්
අධයාපනය වයාේත ුණශඩා. ඒ වන විට නු ශවහ, පිළියන්ද්හ,
වඳුර , ශතෝහං ත්ව වාශේ හංකාශේ විශිෂ්ට මධය මහා විද්යාහ
අතරට දිුණහපිටිය ්රී ඥපාශණෝද්ය මධය මහා විද්යාහයේ ුතු ම
ුණණා. ඒ පාසහට නායකේවය දුන්ශන් ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමා. ඒ ශහතතුව නිසා, අද් අශේ රු මන්ත්රීවරුන් සඳහන් කළ
පරිදි විශිෂ්ට ගුරුවරශයක් හැටියට ඩී.එස්. ශසතනානායක මැතිතුමා,
ඩඩ්ලි ශසතනානායක මැතිතුමා වැනි අයේ සමන ළටින් ආශ්රය
කරන්නට ශමතුමාට අවස්ථාවක් හැබුණා.
අද් ශේ පාර්ලිශේන්තු ක්රමශේ ශහොඳ පැේතේ තිශබනවා;
නරක පැේතේ තිශබනවා. නරක පැේත තමයි එතුමා වාශේ
විශිෂ්ට ශසතවාවක් කළ අයට පාර්ලිශේන්තුවට එන්නට තිශබන
අවස්ථාව අද් අඩුවීම. එද්ා ශකොේඨාස ක්රමය තිබුණු නිසා ද්ක්ෂ
ගුරුවරශයක් ශවන්න පු මවන්, ද්ක්ෂ රජශේ ශසතවකශයක් ශවන්න
පු මවන්, ශහොඳ ශද්ොස්තර මහේතශයක් ශවන්න පු මවන්, - රු
රාජිත ශසතනාරේන ුමතිතුමා ද්න්නවා- ඒ වාශේ අයට ඒ පළාශේ,
ඒ කඩාඩායශේ වි ව
් ාසය දිනාශ න පාර්ලිශේන්තුවට එන්න
අවස්ථාව සැහසුණා. නත්ේ මා ිරතන විධියට, මනාප ක්රමය තුළ
එවැනි අවස්ථා ශ ොඩක් ගිලිහී ගියා. 1977 වන ශකොට තිබුශඩා
ශකොේඨාස මැතිවරණ ක්රමය. මශේ ිරතවේ දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන
මන්ත්රීතුමාට එය මතක ුති. ඒ ශකොේඨාස මැතිවරණ ක්රමය මටින්
තමයි ආරියරේන ජයතිහක මහේමයා දිුණහපිටිය නිශයෝජනය
කරමින් ආශේ. 1977න් පසුව තමයි ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා
ශකොේඨාස ක්රමය නැති කශළත.
රු කථානායකතුමනි,
රු ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමාශේ අවමං හයයට ගිය විට දුටු ශේ මට මතකයි. කිසිම
වාද් ශදද්යක් නැතිව එතුමාශ න් ඉශ න ේ ද්හස් සංවයාත
ශිෂයයන් ුවිේ එතුමාට ශ ෞරවය පුද් කළා. ශප්රතමද්ාස
මැතිතුමාශේ කාහශේදී අපි "රාජාලියා" හකුණ ද්රන පක්ෂය
ශවනුශවන් රට වශේම රැස්වීේ පවේවන ශකොට එක්තරා විධියක
මර්ද්නයක් දියේ කර තිබුණා. රාජිත ශසතනාරේන අමාතයතුමාට
ඒවා ශහොඳින් මතක ුති. එද්ා තිබුණු අශේ පන්නහ රැස්වීම මට
මතකයි. ඒ කාහශේ ිරටපු සමහර අය අද් ුමතිවරුන් හැටියටේ
ඉන්නවා. හලිේ, ාමිණී, ආරියරේන ුතු ම අපි ඔක්ශකෝම එද්ා
පන්නහ ශේදිකාශේ සිටියා. එතැනට ැහුවා, ශබෝේබ! ඒ හපු
අයේ ගුටි කාපු අයේ කියන ශද්ශ ොල්හම ද්ැන් එකම පැේතට
ුවිේ ඉන්නවා, නද්වශේ සරද්මක් හැටියට. අපට ඒක පිළි න්න
ශවනවා ශන්. වාසනාවට ඒ grenade එක අපි බහාශ න සිටිේදීම
තඩ තිබුණු වයර් එකක වැදිහා ආපසු ගියා. අපි ඔක්ශකෝම රිංගුවා
ශේසය යටට. ඒක පුපුරහා අශේ පාක්ෂිකශයෝ හතරපස්ශද්ශනක්
මිය ගියා. ඒ වාශේ මර්ද්නකාරි පසු බිමක තමයි "රාජාලියා"
ශවනුශවන් වැඩ කරන්න අපට සිේධ ුණශඩා. අශේ ිරතවේ
ශහොකුශේ මැතිතුමාේ එද්ා ශහොකු සටනක් දියේ කළා, අපට
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විරුේධව. හලිේ ුතුහේත්ද්ලි මහේමයාශේ කකුහේ කැඩුවා. ඒ
වාශේ ඉතිහාසයක් තිශයේදී තමයි අපි රට වටා ගිිරන්
ශේ පාහනය කශළත. ඒ කාහශේ ුේත ව ශයන්ම අපි ඔක්ශකෝම
අශේ අන්තිම කැමති පරය ලියහා තමයි ශේ පාහනය කශළත.
රාජිත ශසතනාරේන අමාතයතුමනි, ඒ බව ඔබතුමාට මතක ුති.
අන්තිම කැමති පරය ලියහා තමයි අපි එද්ා ශේ පාහනය කශළත.
ශහට මැශර්විද් කියන අවිනි චි
් තතාශවන් තමයි එද්ා අපි ිරටිශේ.
රාජිත ශසතනාරේන අමාතයතුමාශේ ුශේ තවම තිශබනවා, යකඩ
ගුලි. අපි ඒවාේ මතක තියා න්න ෑනෑ.
ද්ැන් ශබොශහෝ විට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ රු සරු නැතිව එක්
එක්ශකනාට බණිනවා; එක්එක්ශකනා විශේචනය කරනවා;
පාර්ලිශේන්තු සේප්රද්ාය කඩනවා. නත්ේ ශහොඳට මතක
තියා න්න, ඒ ශජයෂ්ඨ ුමතිවරුන්, අශේ දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන
මැතිතුමා, අශේ චන්ද්රසිරි ජදීර මැතිතුමා වැනි අය වි ාහ
ශසතවයක් කර, ජීවිතය පරදුවට තියහා තමයි ශේ පාර්ලිශේන්තුවට
ආශේ කියන එක. එවැනි නායකශයක් තමයි ආරියරේන
ජයතිහක මැතිතුමාේ. එතුමා ශහොඳ, ප්රසිේධ ගුරුවරශයක්; ඒ
පළාශේ හැම ශද්නාම සහකපු ශකශනක්. එතුමා 1977 ඡන්ද්ය
දිනුශේ පක්ෂ ශදද්ශයන් ශතොරව වි ාහ ශ ෝහ පිරිසක් එතුමාට
ිරටපු නිසා. මශේ ිරශේ, එතුමාට ඊට පස්ශසත නිශයෝජය
ුමතිකමකුේ හැබුණා. ඒවා ඔක්ශකෝම අයින් කර ද්මහා, ඒවා
ඔක්ශකෝම අේ හැර ද්මහා එතුමා ඒ ශේ පාහන සටනට ආවා. අපි
ඒ ැන එතුමාට රු කරන්න ෑනෑ. ශමොකද්, අද් වාශේ ශනොශවයි,
එද්ා තිබුශඩා ල් ශරෝහක්. ඒ කාහශේ ආඩාඩු බහය කියන්ශන්
ල් ශරෝහක්! කිසිම ශකශනකුට විශරෝධය පාන්න අවස්ථාවක්
තිබුශඩා නැහැ. නීතිශයන් ශනොශයක් විධිශේ තර්ජන, ර්ජන
කළා. ඒවා විශේචනය කරන ශකොට අප මතක තියා න්න ෑනෑ,
විශේචනය කිරීශේ නිද්හස අද් තිශබන බව. අද් ෑනෑම ශකශනකුට
විශේචනය කරන්න පු මවන්; ශපළපාළි යන්න පු මවන්. ඒ කාහශේ
එශහම කරන්න බැරි ුණණා. ඒ නිසා ඒ කාහශේ ඒ තීන්දු අරශ න
සටන් කරපු අය අපි ශ ෞරවශයන් සිිරපේ කරන්න ෑනෑ. ඒ අය
ශබොශහොම අමාරු තේේවයක් තිශයේදීේ ශේ පාහනය කළා. ද්ැන්
ශමතැන අප විශේචනය කරන අයේ ඉස්සර විශේචනයට ඉඩ
දුන්ශන් නැහැ ශන්. රු කථානායකතුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තුවට
ශබෝේබ හහා එද්ා එක මන්ත්රීවරශයක් - ශමොරවක මන්ත්රීතුමානැති ුණණා. ඒ වාශේ කාහයක් මතක් කරන ශකොට ආරියරේන
ජයතිහක මැතිතුමා ැනේ අප ඉතාම ශ ෞරවාන්විතව කතා
කරන්න ෑනෑ. එතුමා "රාජාලියා" ශවනුශවන්, ේපහ දිස්ත්රික්කය
ශවනුශවන් ඒ කාහශේ අපට ශහොඳ ක්තියක් ුණණා. ඒ බව
ඔබතුමා ශහොඳින් ද්න්නවා. ඒ වාශේම එද්ා එස්.ඩී. බඩාඩාරනායක
මැතිතුමාේ අපට හුනක් සහය දුන්නා. රු ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමා ඒ විධියට හංකා ශේ පාහනයට ශහොඳ තැන්පේ බවක්,
ශහොඳ ැඹුරු අවශබෝධයක් සහ මිරය ලිකමක් හබා දුන්නා.
ද්ැන් ඔබතුමන්හාේ පිළි න්නවා ුති, විරුේධ පක්ෂශේ
ඉන්න ශකොට තමයි සශහෝද්රේවය වැි  වන්ශන් කියහා.
වර්තමානශේ බහන ශකොට ඒක ුේතද්, ශබොරුද් මම ද්න්ශන්
නැහැ. නත්ේ සාමානයශයන් විරුේධ පක්ෂශේ ඉන්න ශකොට
ඔක්ශකොම එකට යනවා; එනවා; කනවා; ශබොනවා; යහ මවන්ශේ
ශ වල්වහ ඉන්නවා. ශන්ද්, රාජිත ුමතිතුමනි? ඒ ජීවිතය
අමාරුයි. නත්ේ එක්තරා සුන්ද්ර බවකුේ තිශබනවා. අපි ඒ කාහය
ැනේ මතක් කරන්න ෑනෑ. එද්ා ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා
අපට ශ ොඩක් තද්ේ කළා. අපි ඒ පළාතට ගියාම හැම තැනම
එතුමාශේ ශිෂයයන් ිරටියා. මට මතකයි, අපි ේපහ තිේබ
එතුමාශේ රැස්වීම. ඒ රැස්වීශේදීේ එතුමා ප්රධාන කාර්ය භාරයක්
කළා. ඒ රැස්වීශේ තච්ඡ අවස්ථාව ුණශඩා, හදිසිශේම එස්.ඩී.
බඩාඩාරනායක මහේතයාේ ජනතාව අතරින් ුවිල්හා අශේ
ශේදිකාවට නැේ එකයි. ශේ වාශේ ශහොඳ ශේවල් අපට නිතර
මතක් ශවනවා.
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[ රු (ආචාර්ය) සරේ අත්ණු ම මහතා]

එතුමාශේ අභාවය ැන අපශේ කන ාටුව ප්රකා කරන අතර,
ඒ කාහශේ අප අතර තිබුණු සශහෝද්රේවය මතක් කරමින් එතුමාට
නිවන් සැප හැශේවායි ප්රාර්ථනා කරනවා.
අපිේ එක්ක ිරටපු ඒ ස යින් හුන ශද්ශනක් අද් ජීවතුන් අතර
නැහැ. ඒ අතරින් ආරියරේන මැතිතුමාට නේ වයස් තව මිය
යන්න වාසනාව තිබුණා. නත්ේ අශනක් අය හුන ශද්ශනක් වයස
අුණරුදු 30, 40 කාහශේ මිය ගියා. එශහම නේ, එකට ඉඳහා, එකට
සටන් කරහා මිය ගිය අය ශවනුශවන් අශේ ශ ෞරවය පුද් කරමින්
ඒ අය ැන අශේ හිද්යං ම මතකය අවදි කිරීම අව යයි.
අවසාන ව ශයන්, අශේ සශහෝද්ර ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමාට නිවන් සැප පතමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.

ිරටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී
රු ආරියරේන ජයතිහක
මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුශේ ශද්පාර් ව
් ශයන්ම
කරන හද් ශ ෝක ශයෝජනා අනුමත කරමින් මම ද් ඒ සමන
එක්වීමට කැමැේශතමි. රැස්වීේවහට අද්ාළ
නිහ වාර්තා හැන්සාඩ් වාර්තා- පිටපේ ශ ෝකයට පේ පුණශල් අය ශවත යවන
ශමන් පාර්ලිශේන්තුශේ මහ ශල්කේවරයාට මම නිශයෝ කරමි.
ජනතාව සමන ජීවේ ශවමින්, ජනතාවට ආද්රය කරමින් ඉතා
චාේ ජීවිතයක් ත කළ ආද්ර් වේ නායකයකු ව ශයන් මම ශේ
අවස්ථාශේදී රු ආරියරේන ජයතිහක මැතිතුමා
සඳහන්
කරනවා.

කල්තැබීෙ

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු කථානායකතුමනි, " පාර්ලිශේන්තුව ද්ැන් කල් තැබිය
යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

විශ්නවවිදයාල ශිෂය ෙර්දනය සහ නවදය වැඩ
වර්ජනය

பல்ககலக்கைக மாைவர் மீதான அடக்குமுகறயும்
கவத்தியர்களின் தவகலநிறுத்தமும்
SUPPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS AND STRIKE
ACTION BY DOCTORS

[අ.භා. 3.1 ]

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා විසින් අප ශවත ශේ අවස්ථාව
හබා දීම ැන ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
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පසු ගිය ද්ා මර්ද්නයට හක් ුණණු වි ව
් විද්යාහ ශිෂයයන්ශේ
ඉල්ලීේ, ඒ වාශේම රජශේ නවද්ය සං මය -GMOA එකකරන හද් ඉල්ලීේ සැහකිල්හට ශනො ැනීම නිසා ුති වී තිශබන
අර්බුද්ය අද් ජාතික ව ශයන් ඉතා හානිකර තේේවයක් බවට
පරිවර්තනය ශවහා තිශබනවා. රජයට එයින් මනහරින්න බැහැ.
රජයක ව කීේවලින් එකක් තමයි, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ
ව කීේවලින් එකක් තමයි, රශේ ජනතාවශේ ශසෞවය තේේවයට
බහපාන ශරෝහල්, නවද්යවරු වැඩ කරන තේේවයට පවේවා
ශ න යෑම. අශේ තසස් අධයාපන අමාතයාං ශේ ව කීම වන්ශන්
විශ තෂශයන්ම වි ්වවිද්යාහ තුළ සිටින ශිෂය ශිෂයාවන්ශේ
අයිතිවාසිකේ, අධයාපනය, ඒ අධයාපනශේ ගුණාේමකභාවය
ආරක්ෂා කිරීමයි. ශේ කරුණු ශද්ක මත තමයි ශේ අර්බුද්ය
තේසන්න වී තිශබන්ශන්.
වි ව
් විද්යාහවහ ශිෂයයන් 8000ට වැි  පිරිසක් කරන ද්වස්
00ක් ත වූ සතයග්රහය ඊශේ වන විටේ අවසන් ශවහා නැහැ.
එය අවසන් කරන්නට තමයි ශපොලිස් මැර බහය ශයොද්ා ඔුණන්ශේ
ඔ ම පහා ද්මමින් පහර දුන්ශන්. ඒ ශිෂයයන් අද්ේ ශරෝහශල්
ඉන්නවා. තුවාහ හැබූ 88 ශද්නකුට වැි  ශද්නකුට ශරෝහල් ත
ශවන්න සිේධ ුණණා, රු කථානායකතුමනි. ඒ වාශේම අශේ
භික්ෂූන් වහන්ශසතහා ශරෝහල් ත ශවහා තිශබනවා. ශරෝහශල් සිටි
භික්ෂූන් වහන්ශසත නමක් ඊශේ අේ අඩංගුවට ේතා. ශේ විධියට
තමයි රජය ශේ ප්ර න
් ය විසඳන්නට තේසාහ ද්රන්ශන්. අන්තර්
වි ව
් විද්යාහ කැඳුණේකරු ළිරරු වීරශසතකර අද් ද්හවල් අේ
අඩංගුවට ේතා. ඔහු සමන ශමොරටුව වි ්වවිද්යාහශේ ශිෂයයන්
හා තවේ ශිෂයයන් අේ අඩංගුවට ැනීමට කටයුතු කරනවා.
තුවාහ හැබූ 10 ශද්ශනක් තවමේ ශරෝහශල් ඉන්නවා. ශිෂය
ශිෂයාවන් කියන ශද් ශ ොල්හන්ම ශේ අතර ඉන්නවා. මාස හයක්
ශේ පීඨයන් වහහා. තසස් අධයාපන අං ය භාර කිසිශවකුට
කියන්න බැහැ, නවද්ය පීඨයන්වහ ඉන්ශන් ශිෂයයන් පමණක්ය
කියහා. එම පීඨවහ ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරුේ ඉන්නවා. ඒ අය
කියනවා, "ශේ ප්ර ්නය විසඳන්න වැඩ පිළිශවළක් අව යයි. වැරැදි
විධියට නවද්යවරුන් බිිර කරන SAITM ආයතනය පිළි න්න
බැහැ" කියහා. ශේකයි ප්ර න
් ය. ශේ ආයතනය පිළි න්න බැරි
ුයි? පිළි න්න බැරි- [බාධා කිරීමක්] ශබොළඳ කථා කියන්න එපා,
මහාචාර්යවරයා. මම ශ නාපු කිසි පනතක් නැහැ. මම ආඩාඩු
පක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාහශේ
කිසි පනතක් ශ නැල්හා නැහැ. රාජිත ශසතනාරේන ඔය ශමෝඩ
කථාව තවම කිේශේ නැහැ. ඔය අශනක් අයශේ ශමෝඩ කථා. මම
Chief Government Whip හැටියට තශේ සිට සවස් වන ශතක්
පාර්ලිශේන්තුවට තිශබන ලිය කියවිලි ශේනවා. ශේක අේසන්
කරහා තිශබන්ශන් කුණද්? මම කිසි හේජාවක් නැතිව කියනවා,
ශේක අේසන් කශළත ඔශේ ුමති එස්.බී. දිසානායකයි කියහා.
එතුමා ශේ හැම ශේටම අේසන් කරහා ශේ රශේ අුණහක් ුති
කළා. ඒ පැේශතන් ශමහාට ආවා. ශේ පැේශතන් එහාට ගියා.
නිවැරදි ශේ පාහනයක් තිශබනවා නේ, එශහම හැසිශරන්ශන්
නැහැ ශන්. යන්ත කරුණාතිහක මැතිතුමා අද් ශ ශනන හැම
ශකොළයකම, කියවන හැම ශකොළ කෑල්හකම එතුමා ේ තීරණද්
තිශබන්ශන්? නැහැ. රු කථානායකතුමනි, ආඩාඩුව ගිය සුමාන
ශද්ශක් රුපියල් ශකෝටි ණනක් වියද්ේ කරහා තිශබනවා, ශේ
ශබොරුව රටට ශපන්වන්න. ශේක ශබොරුවක්. නත්ේ, ඒ ශබොරුව
ශපන්වහාේ ශිෂය ශිෂයාවන් ශේකට රැවටුශඩා නැහැ. මශේ මිරයා
ැන කියන්න මම මීට වඩා කාහය ත කරන්ශන් නැහැ.
මශේ මිර වර්තමාන ශසෞවය, ශපෝෂණ හා ශේය ය නවද්ය
ුමතිතුමාේ, මමේ, විජය කුමාරණතුං ේ මහ පාශර් එකට සටන්
කළා, තතුරු ශකොළ ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහය ුති කරපු
ශවහාශේ. ශේ විධියටම අපි ඒකට විරුේධ ුණණා. අවසානශේ
ශමොකද් කශළත? එවකට සිටි හංකාශේ ිරටපු තද්බහම පාහකයා
හැටියට අපි කුණරුේ ද්න්නා ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එය
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ජනසතු කළා. ශේක වැරැදියි. ශිෂයයන් කියන ශේේ, මහාචාර්යවරු
කියන ශේේ හරි. එම නිසා මම අවසානශේ ශේක ජනසතු කරනවා
කියහා එතුමා ඒ ශේ කළා. වැරැදි ශද්යක් සිදු ශවහා තිශබනවා නේ,
ද්ැන් ඒ වැරදි ශේ ශහළිද්රුණ වී තිශබනවා.
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ශසෞවය ුමතිතුමා හැටියට සිටි
කාහශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ දී කියපු ශද්යක් මම කියවන්නේ.
2012 ශනොවැේබර් 22 හැන්සාඩ් වාර්තාශේ 708 තීරුශේ එය
ශමශසත සඳහන් වනවා:
"... මාහශේ ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහශේ එම ශරෝහහ ශික්ෂණ
ශරෝහහක් විධියට අපි පිළිශ න නැහැ. ලියා පදිංචි කරහාේ නැහැ. අපි
බාිරර ශරෝගී නවද්ය මධයස්ථ ානයක් විධියට ශපෞේ ලික ශරෝහහකට
ශද්න ලියා පදිංචිය දීහා තිශබනවා. ඒ ුශරන්න ශික්ෂණ ශරෝහහක්
විධියට අපි පිළිශ න නැහැය කියන එක ශබොශහොම පැහැදිලිවම කියන්නට
ෑනෑ. නීතිශයන් පිටස්තරව කිසිම ශද්යක් අපි කර නැහැ...."

රු නමත්රීපාහ සිරිශසතන, එවකට සිටි ශසෞවය ුමතිවරයා
තමයි එශසත කියා තිශබන්ශන්. ශික්ෂණ ශරෝහහක් නැතිව නවද්ය
පීඨයක් පවේවා ශ න යන්න බැහැ. ශේක SLMC එක පනවපු
එක ශකොන්ශේසියක්. SLMC එක වාර්ෂිකව නිශේද්නයක්
කරනවා, ශේ නවද්ය විද්යාහයට එවැනි සුදුසුකේ නැහැ කියහා.
මම කිරිුල්හ ුමතිතුමා කර තිශබන ප්රකා යකුේ
කියවන්නේ. ශමොකද්, එතුමා කියහා තිශබන වැරැදි ශේ එතුමා
ද්ැන න්න ෑනෑ නිසා. රු කථානායකතුමනි, මම ශේ සඳහා වැි 
ශවහාවක් න්ශන් නැහැ. ශේවා සභා ත කර න්න පු මවන් ශවයි
කියහා මා වි ්වාස කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො
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ෑනෑ, සියයට 1කින්. ඒ නීතිය තල්හං නය කර තිශබනවා. ශේ
විධියට එම ශකොන්ශේසි මාහාවම තල්හං නය කරහා,
අවසානශේදී SLMC එක ඉතා පැහැදිලිව කිේවා, "ශේ ආයතනය
පිළි න්න බැහැ" කියහා. ද්ැන් ආඩාඩුව කියන්ශන් ශකොශහොමද්,
"ශේ ආයතනය හරි" කියහා? ආඩාඩුශේ ුමතිතුමන්හාම
ප්රකා යට පේ කරහා තිශබනවා, "ශේකට ශික්ෂණ ශරෝහහක්
නැහැ. අවිස්සාශේල්හටයි, ශහෝමා මටයි යන්න" කියහා.
ශහෝමා ම ශරෝහහ සහ අවිස්සාශේල්හ ශරෝහහ කියන්ශන්
අඩුපාඩුකේ රාශියක් තිශබන ශරෝහල් ශද්කක්. ඒ අනුව ආඩාඩුව
පිළි න්නවා, ශමය ශික්ෂණ ශරෝහහක් නැති නවද්ය විද්යාහයක්
බව. ශික්ෂණ ශරෝහහක් නැති නවද්ය විද්යාහයකින් බිිර වන අඩු
පුහුණුකම ුති නවද්යවරශයක් හංකාශේවේ, පිට රටවේ
පිළි න්ශන් නැහැ. SLMC එක විතරක් ශනොශවයි, ශකොශහතවේ
එවැනි නවද්යවරයකු පිළි න්ශන් නැහැ.

රු කථානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් මා SAITM එශක්
Chairmanට තසස් අධයාපන හා මහාමාර් අමාතයාං ශේ
ශල්කේතුමා විසින් යවපු ලිපිය පිළිබඳව සඳහන් කරන්න
කැමැතියි. ශේ ලිපිය යවහා වැි  කාහයක් නැහැ. ශේ මාසශේ
ත්හදී SAITM එශක් Chairmanට Mr. D.C. Dissanayake,
Secretary to the Ministry of Higher Education and Highways
විසින් ලිපියක් යවා තිශබනවා.

This letter states, I quote:
“REGARDING ATTEMPT OF CONDUCTING AN INVALID FINAL
MBBS EXAMINATION FOR 04TH BATCH STUDENTS BY SAITM
The Parents Association of 04th batch students studying in the
SAITM has submitted an appeal to the Ministry on the above matter.”

(The Hon. Speaker)
ඔබතුමාට තව විනාි  හතරයි තිශබන්ශන්.

I table* this letter and I would like this to be included
in Hansard.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

ශේවා වසන් කරන්න බැහැ. ශේවා වසන් කරන්න හද්න්ශන්
කා ශවනුශවන්ද්? පුේ හයකුශේ, ශද්ශද්ශනකුශේ වයාපාරයක්
ශනොශවයි වැද් ේ ශවන්ශන්. "නවද්ය විද්යාහය" කියහා
කියන්ශන්, ත් ම මහේ නවද්ය ක්ශෂතරශේ ගුණාේමක භාවය
පිළිබිඹු කරන ආයතනයක්. You cannot produce half-baked
doctors in Sri Lanka. This is a national issue today.

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
SAITM ආයතනය පළත්ශවන්ම පටන් ේශේ තාක්ෂණ
කහාපයක. තාක්ෂණ කහාපයක නවද්ය පීඨයක් පටන් න්න
බැහැ. It is for Technology. මශේ මිර අත්ණු ම ුමතිතුමාේ
ඒක ද්න්නවා ුති. එතශකොට ඒකට අවසර ේශේ South Asian
Institute of Technology and Management යටශේ. The word
“Medicine” was not there. ශේ විධියට තමයි BOI එක ශේ
ආයතනයට අවසර දුන්ශන්. BOI එශකන් එශසත අවසර දුන් ඒ
අද්ාළ කඩද්ාසිය 2012 ජුනි 20 දින එස්.බී. දිසානායක මහතා විසින්
සභා ත කර තිශබනවා. එය එදින හැන්සාඩ් වාර්තාශේ තීරු අංක
9 4 ද්ැක්ශවනවා. ඒ අනුව 2012 ජුනි 20 දින හැන්සාඩ් වාර්තාශේ
තීරු අංක 9 4 ිර ද්ැක්ශවන එම ශකොටස මා සභාගත* කරනවා.

එතශකොට ශේ ආයතනය පළත්ශවන්ම නීතිවිශරෝධීව
පිිරශටේවා, රුසියාශවන් තපාධියක් හැශබනවා කියහා. රුසියාශේ
නවද්ය විද්යාහය පස්ශසත ශේ ආයතනශයන් ඉවේ ුණණා. ඊට
පස්ශසත ශේ ආයතනයට සුදුසුකේ නැති බව අේසන් කරන හද්,
ැසේ කරන හද් නිශේද්න අනුව පැහැදිලිව ශපශනන්න තිශබනවා.
අුණරුදු හතරකදී ශේ ආයතනය මූලික සුදුසුකේ සපුරා දිය යුතුව
තිබුණාය කියහා ආඩාඩුව කියනවා. නත්ේ එශහම මූලික සුදුසුකේ
සපුරා දීහා නැහැ. මාස හයක් ුතුළතදී Trust එකක් පිිරටුවන්න

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

රු කථානායකතුමනි, අශේ නවද්යවරු අද් වැඩ වර්ජනයක
ශයදිහා
ඉන්නවා.
ඒශ ොල්හන්ට
තර්ජනය
කරනවා,
"ත න්වන්නේ ඔයශ ොල්හන්ට පාඩමක්" කියහා. ශමොන
පාඩමක්ද්, නවද්යවරුන්ට ත න්වන්න පු මවන් වන්ශන්? එශහම
කථා කරන ුමතිවරු ශේරුේ න්න, තමන්ටම පාඩේ ඉශ න
ශ න ශ ද්ර යන්නයි ඉතිහාසශේ සිදුශවහා තිශබන්ශන් කියන
එක. ආඩාඩුව සාධාරණ ශවන්න; සාකච්ඡා කරන්න; ශේ
ශවනුශවන් විසඳුේ මාර් යක් සාධාරණව න්න. STF එක
ශ නැල්හා, ශපොලිස් බැටන් ප්රහාර දුන්ශන් කුණද්? ශේ නිශයෝ ය
දුන්ශන් කුණද්? ශේ අය ශිෂයයන්ට ශේ විධියට පහර දුන්ශන් ුයි?
ඊශේ නවද්යවරු වැඩ වර්ජනයක නිරත ුණණා. අද් දින සිට ඔුණන්
ප්ර න
් ය විසඳන තුරු ශනොනවේවා වැඩ වර්ජනයක නිරත වනවා.
ුයි, ශේ ප්ර න
් ය විසඳන්ශන් නැේශේ? නීති රීති තල්හං නය
කරමින් SAITM එක විසින් කරන්න තේසාහ ද්රන ශේ කටයුේත
නිසා හංකාශේ අධයාපන ක්ශෂතරය තුළින් බිිර ශවන්නට සිටින
නවද්යවරු 8,000ක් අද් ඔුණන්ශේ පන්තිවහට සහභාගී වන්ශන්

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශේන්තුව
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2040

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

නැති තේේවයක් ශපන්නුේ කරනවා. ඒ නිසා ආඩාඩුව ඉතා
සාධාරණව ශේ කටයුේතට මැදිහේ ශවන්න කියහා ඉල්හා
සිටිනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුමාට තව විනාි  ශද්කක කාහයක් තිශබනවා.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
මම අවසන් කරන්නේ, රු කථානායකතුමනි.

ශේ ආයතනය වළංගු නැහැ කියා ්රී හංකා නවද්ය සභාව
විසින් "මහජනතාව ශවත ශකශරන ද්ැනුේදීම යි" යනුශවන් 201
ශනොවැේබර් මස 19 වැනි දින "හංකාදීප" පුවේ පශේ ද්ැන්වීමක්
පළ කරහා තිශබනවා. The SLMC has mentioned this in their
annual advertisement. How can the Ministry of Higher
Education say, “We do not know”? How can the Ministry of
Health say, “We do not know”? The SLMC is the only
authority that has been created by an Act of Parliament.
There is no other authority that can recognize or award an
MBBS to practise in the medicinal field.

ගුණ ආනන්ද අලුත්ගෙවග් ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. රු මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට හැබී ුති ශේහාව
අවසානයි.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
මම මශේ කථාව අවසන් කරන්නේ, රු කථානායකතුමනි.
අශේ රශේ නවද්ය ක්ශෂතරය විනා යට පේ ශනොකර, නවද්ය
අධයාපනය විනා යට පේ ශනොශකොට 8,000ක් වූ අශේ රශේ
නවද්ය ශිෂයයන්ශේ ඉල්ලීමටේ, ද්හස් ණනක් වූ අශේ ශසෞවය
ශසතවය ශමශහය වන නවද්යවරුන්ශේ ඉල්ලීමටේ කන් ශද්න්න
කියා ජනාධිපතිතුමාට සහ අග්රාමාතයතුමාට මා කියනවා. එශහම
නැතිව මැර බහය ශයොද්හා ශේක මර්ද්නය කරන්න බැහැ කියහා
මා කියනවා.

ගුණ ආනන්ද අලුත්ගෙවග් ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාශේ point of Order එක ශමොකක්ද්?

ගුණ ආනන්ද අලුත්ගෙවග් ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
රු කථානායකතුමනි, අද් ශේ ප්ර ්නයට මූලික ශහතතුව බවට
පේ ශවහා තිශබන්ශන් SAITM එක. පසු ගිය ආඩාඩුව කාහශේ
තමයි SAITM එක ුති කශළත.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

I am going to conclude my speech. Please raise your
point of Order later on.

(The Hon. Speaker)
ඒ ැන විවාද්ශේදී අපට කථා කරන්න පු මවන් ශන්.

2015 ශනොවැේබර් මස 19 වැනි දින ්රී හංකා නවද්ය සභාශේ
ශල්වකාධිකාරි විසින් "මහජනතාව ශවත ශකශරන ද්ැනුේදීම යි"
යනුශවන් "හංකාදීප" පුවේ පතට කරන හද් ද්ැන්වීම මා ශේ
අවස්ථාශේදී සභාගත* කරනවා, රු කථානායකතුමනි.

ගුණ ආනන්ද අලුත්ගෙවග් ෙහතා

ශමශහස බඳවා ේ ශිෂයයන්ශේ ලිපියක් මම කිශයේවා.
වළංගු නැති විභා යක් පවේවහා තිශබනවා. ඒ ශිෂයයන් ශේ
මාසශේ බඳවා ැනීම වහාම නවේවන්න කියා ඒ ලිපිශේ
සඳහන්ව තිශබනවා. ශේ ආයතනය, එශහම හැසිශරන්ශන් නැති
ආයතනයක්. තනි ිරතුවක්කාරකමට හැසිශරන ශේ ආයතනයට,
change of viewsවහට UDA එකට මිලියන ණනක වන්දියක්
ශ වන්න සිදු ුණණා. ශේ ආයතනය, නීති විශරෝධී වැඩ කරන
ආයතනයක්. ශේ ආයතනයට මිලියන ණනක වන්දියක් නියම
කළා. ඊට අතිශර්කව, a front page headline of a newspaper
published last week stated that the validity period had
expired. So how are they functioning? Whom are you trying
to defend?

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
රු කථානායකතුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක් කර
අව යයි.

න්න

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

That is not a point of Order.

ගුණ ආනන්ද අලුත්ගෙවග් ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
රු කථානායකතුමනි, මට
රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන
මන්ත්රීතුමාශ න් පැහැදිලි කිරීමක් කර න්න අව යයි. ආධුනික
මන්ත්රීවරශයක් හැටියට මට පැහැදිලි කිරීමක් කර ැනීමට
අව යයි. රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා ඒ කාහශේ ිරටපු
ජනාධිපතිතුමාශේ ආඩාඩුශේ ිරටපු ුමතිවරශයක්. එද්ා ඒ
ශයෝජනාව ශ ශනනශකොට එතුමාට ඒකට විරුේධ ශවන්න
තිබුණා ශන්. ද්ැන් ශේ ශමොනවාද් කථා කරන්ශන්? එද්ා එතුමාට
ඒකට විරුේධ ශවන්න තිබුණා. ද්ැන් ශේ අපි පේ කරපු ජනාධිපති[බාධා කිරීේ]
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ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මීළනට, රු (නවද්ය) රශේෂ් පතිරණ මන්ත්රීතුමා. [බාධා
කිරීේ] Order, please! ශේ විවාද්ය කරශ න යන්න ඉඩ ශද්න්න.
රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

[අ.භා. 3.30]

ගුණ (නවදය) රවම්ෂන පතිරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
රු කථානායකතුමනි, රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා
විසින් ඉදිරිපේ කරන හද් ශයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. 1988 1989 කාහ වකවානුවට ශපරාතුව ශේ රශේ මතු ශවහා තිබුණු
අඳුරු ශසවණැලි ශිෂය අර ළ හරහා නැවත වතාවක් මතුශවමින්
තිශබන වකවානුවක් ඉස්මතු ශවමින් පවතින බව ඉතාම
කන ාටුශවන් සඳහන් කරන්න ශවනවා. දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන
මැතිතුමා වාශේම ශසෞවය අමාතය රාජිත ශසතනාරේන මැතිතුමාේ
එද්ා ඒ සටශන් ිරටියා කියහා ශමතැනදී සඳහන් ුණණා. ශේවා
ජනසතු කරන්න කථා කළා, අපි ඒ සටන්වහ ිරටියා කියහා
එතුමන්හා කථා කරනවා අපි අහහා තිශබනවා. ශේ ප්ර න
් යට
එන්න කලින්, ශේවා ජනසතු කළා කියහා ඔබතුමන්හා ශබොශහොම
තජාරුශවන් කථා කරහා තිශබනවා, අපි ද්ැකහා තිශබනවා. රු
ුමතිතුමනි, ඔබතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදීේ ඒ ැන කථා කළා.

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා (වසෞඛය,
වපෝෂණ හා වද්ය ය නවදය අොතයුරො)
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன
சுகாதாரம், தபாசகை மற்றும் சுததச மருத்துவ அகமச்சர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)
අපි ිරටිශේ ශකොළ තපාධිය හබා ශද්න්න එපා කියන
ස්ථාවරශේ. අන්තර් වි ව
් විද්යාහයීය ශිෂය බහ මඩාඩහය තමයි
ජනසතු කරන්න කියා කිේශේ.

ගුණ (නවදය) රවම්ෂන පතිරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ඔබතුමා ඒ ප්රශේ ය න්න. අපි කියනවා, එශහම නේ SAITM
එකට හංකාශේ නවද්ය තපාධිය හබා ශද්න්න එපා කියහා. ආරේභ
කරපු විධියට රුසියානු නවද්ය තපාධිය හබා ශද්න්න ඔබතුමන්හා
තීරණය කරහා කටයුතු කරන්න. ඒක තමයි කරන්න අව ය
ශවන්ශන්. ඔබතුමන්හා කරපු සටශන් පද්නම තමයි අද්ේ SAITM
විශරෝධී සටශන් තිශබන්ශන්. ශේක ශපෞේ ලික කාරණයක්
ශනොශවයි. ශේ සටනට ශේ පාහනය අත්ණාශ න තිශබනවා
කියහා ඊශේ මැති ුමතිවරු කථා කරනවා අපි ද්ැක්කා. ශේක
ශේ පාහන ප්ර න
් යක් ශනොශවයි. හංකාශේ නිද්හස් අධයාපනයට
එශරිරව රජයන් කටයුතු කරන ශකොට සෑම විටම ඊට එශරිරව
ශිෂය බහශේ ශ ොඩ නැඟුණා. ඒකට ශේ පාහනයක් නැහැ.
ශේ පාහනශයන් ශමශහයවන හස්තයක් ශනොශවයි, එතැන
තිශබන්ශන්. ඔුණන්ට හැඟීමක් තිශබනවා; ශේද්නාවක් තිශබනවා.
නවද්ය ශිෂයයින් 8,000ක් විතරක් ශනශවයි, අන්තර් වි ්වවිද්යාහ
ශිෂය බහ මඩාඩහය ප්රත්වව හංකාශේ වි ්වවිද්යාහ ශිෂයයින් සෑම
ශකශනක්ම හැඟීශමන් එළියට බැහැහා තිශබන්ශන්, තත්න්ශේ
අධයාපන අයිතිය අිරමි ශවනවාය කියන ශබොශහොම පැහැදිලි
කාරණය නිසායි. ශේ පාහන පක්ෂයක් හැටියට, ඒකාබේධ
විපක්ෂය හැටියට අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා, ශේ රශේ
ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහයක් තිශබනවාට අපි විරුේධ නැහැ.
හැබැයි ඒක ප්රමිති ත - තේේවශයන් ඉහළ, ගුණාේමකභාවශයන්
ඉහළ-, ුතු ම වීම සඳහා පැහැදිලි criterion එකක් තිශබන
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වි ව
් විද්යාහයක් විය යුතුයි. එශහම නැති ුණශණොේ ශේ රට ප්රබහ
ැටලුවකට තල්ලු ශවනවාය කියන කාරණය ශබොශහොම
පැහැදිලියි. ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහ පිළිබඳව සඳහන්
කරනශකොට කියන්න ෑනෑ, ඉන්දියාශේ ශපෞේ ලික නවද්ය
විද්යාහ 188ක් තිශබනවා. ශහෝකශේ ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහ
වැි ම ණනක් තිශබන රට තමයි අශේ අල්හපු රට වන
ඉන්දියාව. ඔුණන්ශේ ශසෞවය ද්ර් කවහ තේේවය ශකොශහොමද්
කියහා බහන්න. WHO එශක් ranking අනුව, ශපෞේ ලික නවද්ය
විද්යාහ එකක්වේ නැතුව හංකාව ද්ැනට 7 වන ස්ථානශේ
ඉන්නශකොට ඉන්දියාව ඉන්ශන් 112 වන ස්ථානශේ. ඉන්දියාශේ
ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහ 188ක් තිශබනවා. ශපෞේ ලික
නවද්ය විද්යාහ තිබුණාය කියහා නවද්ය අධයාපනශේ
ගුණාේමකභාවයක් ුති ශවන්ශන් නැහැයි කියන එක ශබොශහොම
පැහැදිලියි.

අශේ ආඩාඩුව පනේ ශකටුේපතක් ඉදිරිපේ කළාය කියහා
නැවත නැවත ශේ පාර්ලිශේන්තුවට කියනවා. ඔේ, අපි
පිළි න්නවා. එවකට තසස් අධයාපන ුමතිවරයා හැටියට කටයුතු
කළ එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා SAITM එක පිළිබඳව ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට පනේ ශකටුේපතක් ඉදිරිපේ කරහා තිශබනවා.
ඒශක් වැරැේද් හැමද්ාම මිරන්ද් රාජපක්ෂ ිරටපු ජනාධිපතිතුමා
ප්රත්ව ආඩාඩුව පිට පටවනවා. ඒ වැරැේද් මිරන්ද් රාජපක්ෂ ිරටපු
ජනාධිපතිතුමා ප්රත්ව ආඩාඩුව පිට පටවන
මන් එස්.බී.
දිසානායක ුමතිතුමා එද්ා එය පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපේ කිරීම
පිළිබඳව අශේ ආඩාඩුශේ අමාතයවරශයක් ව ශයන් කටයුතු කළ
නමත්රීපාහ සිරිශසතන ිරටපු ශසෞවය ුමතිතුමා 2012 වසශර්දී
කිසිම සැකක් බියක් නැතුව කියා තිශබනවා, "ශේක පිළි න්ශන්
නැහැ, ශනවිල් ප්රනාන්දු ශරෝහහ ශික්ෂණ ශරෝහහක් ශනොශවයි,
අපි ශේ කටයුතු අනුමත කරන්ශන් නැහැ." කියහා. එශහම කියා
තිශබන්ශන්ේ මිරන්ද් රාජපක්ෂ ිරටපු ජනාධිපතිතුමාශේ ආඩාඩුව
යටශේ සිටියදීයි. මිරන්ද් රාජපක්ෂ ිරටපු ජනාධිපතිතුමාශේ
ආඩාඩුශේ ිරටපු ුමතිවරුන්ට අද් ෑනෑ තැනක ඉඳශ න කථා
කරන්න පු මවන්. නත්ේ ඒ කුණු ශ ොඩවල් සියල්හ එතුමා පිට
ද්මන එක සාධාරණ නැහැයි කියන කාරණය අපි ශමතැනදී
ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්න අව යයි. ශේක ශේ පාහන
ප්ර න
් යක් ශනොශවයි. ශපෞේ ලික නවද්ය අධයාපනය පිළිබඳ
මතිමතාන්තර රාශියක් තිශබනවා. හැබැයි ප්රමිතියකින් ශතොරව
නවද්යවරු බිිර කිරීශමන් අනතුරට පේ වන්ශන් කුණද් කියන
කාරණය අපි සෑම ශකශනක්ම ශබොශහොම පැහැදිලිව සිේිර ද්රා
න්න අව යයි.
රු කථානායකතුමනි, ශපෞේ ලික නවද්ය අධයාපනයක්
සඳහා අව ය මූලික ප්රමිති ැසේ කරන්නය කියන කාරණය නඩු
තීන්දුශේ සඳහන් ශවනවා. ඔබතුමන්හා ඒ ැන ශබොශහොම
පැහැදිලිව ද්න්නවා. නඩු තීන්දුශේ තිශබන සෑම ශද්යක්ම "හරි"
කියා අපි කියන්ශන් නැහැ.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි  ශද්කක කාහයක්
තිශබනවා.

ගුණ (නවදය) රවම්ෂන පතිරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ශහොඳයි. රු කථානායකතුමනි, නීතිය යුක්තිය ශවන්ශන්
නැහැ. නීතියක් හැටියට තීන්දුවක් ශද්න්න පු මවන්. හැබැයි, ඒ
නීතිය යුක්තිය බවට පේ ශවන්ශන් නැහැ. අඩු
ණශන්
ශපෞේ ලික නවද්ය අධයාපනය සඳහා අව ය මූලික ප්රමිති ැසේ
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පාර්ලිශේන්තුව

[ රු (නවද්ය) රශේෂ් පතිරණ මහතා]
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ගුණ චන්ද්රසිරි ගජදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

කරන්න ශසෞවය ුමතිතුමාට යුතුකමක් තිශබනවා. එතුමා ශේක
මූලික කාරණයක් හැටියට පිළි න්න ෑනෑ. ඊට පසුව එිර සිටින
ශිෂයයන්
ැන -SAITM වි ්වවිද්යාහශේ අධයාපනය හබන
ද්රුවන් පිළිබඳවැටලුවක් තිශබනවා නේ, එම කාරණය
ශද්වනුව සහකන්න පු මවන්. හැබැයි, මූලිකව ශකොන්ශේසි
කිිරපයක් ඉටු කරන්න අව යයි. අද් ශේ තරේ ැඹුරු ප්ර ්නයක්
තිබියදී, සෑම වි ්වවිද්යාහ ශිෂයශයකුම පාරට බැහැහා සිටියදී,
ඔුණන්ශේ ඔ ම පළේදී, සතිපතා ශල් ශසොහවේදී, මරණීය තුවාහ සිදු
කරන මේටමට ශේ අර ළය තග්ර ශවහා තිබියදී SAITM එකට
ද්රුවන් ුතු ම කර ැනීම - admissions - නවේවන්න පු මවන්.
ශේක සු ම කාරණයක්. ශේ ආඩාඩුවට ජනතාව ැන හැඟීමක්
තිශබනවා නේ ශේ කරශ න ආපු ශේවල්වහ වැරැේද්ක් තිශබනවා
නේ, ඒවා නවේවන්න. කාශේ අතින් වැරැේද් ුණණේ ඒ වැරැේද්
අවඩාඩව කරශ න යන එක ශනොශවයි, ව කිව යුතු රජයක
යුතුකම. එශහම ශවනසක් කරන්න තමයි ශේ යහ පාහන රජය පේ
කරහා තිශබන්ශන්.
වසරකට ආසන්න කාහයක් තිස්ශසත ද්රුශවෝ පාශර් ඉන්නවා.
ඔුණන්ශේ ඔ ම පළා, ශල් හහා, මහ මන රස්තියාදු කරහා, ඒ
අේමහා-තාේතහා සද්ා දුකට පේ කරන එක ශනොශවයි, ව
කිවයුතු රජයක යුතුකම. රජයට යුතුකමක් තිශබනවා. ුහුේ කන්
ශද්න්න; මූලික ප්රමිති ැසේ කරන්න; SAITM එකට ද්රුවන්
ුතුළේ කර ැනීම නවේවන්න. ඊට පසුව එය ජනසතු කරනවාද්,
නැේද් කියන කාරණය ශද්වනුව සාකච්ඡා කර බහා ප්රමිතියකින්
යුේ ඉහළ මේටශේ නවද්යවරුන් ශේ රටට බිිර කරන
ක්රමශේද්යක් සකස් කරන්න. අපි ඒකට විරුේධ ශවන්ශන් නැහැ.
අපි ඒකට පු මවන් සහශයෝ යක් ශද්නවා. ඒ නිසා ශේ ප්ර න
් ය
ඉදිරියට ශ න යන්න එපා කියහා ඉතාම කාරුණිකව ඉල්හා
සිටිමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
රු ුමතිතුමා ශමතැන සිටින නිසා -

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මශේ කථාශවන් පසුව අහන්න. [බාධා කිරීමක්] එශහම බැහැ.
පිළිශවළක් තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුමාට කථා කරන්න අව ය නේ, ශේහාව ශද්න්න. පසුව
පැහැදිලි කරාවි. රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කථාශේදී අහන්න
පු මවන්. ුමතිතුමා ශමතැන ඉන්නවා.

ගුණ චන්ද්රසිරි ගජදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
රු කථානායකතුමනි, හදිසි අව යතාවක් නිසා මට යන්න
තිශබන නිසායි මම ශේ ැන අහන්න හැදුශේ.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු කිරිුල්හ මැතිතුමනි -

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ස්තුතියි, රු මන්ත්රීතුමනි.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
No. I cannot. මශේ ශේහාශවන් ශද්න්න බැහැ.

ගුණ කථානායකුරො

ගුණ චන්ද්රසිරි ගජදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

What is the point of Order, Hon. Member?

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුමා කැමැති නැහැලු. [බාධා කිරීමක්] එතුමා කැමැති
නැේනේ, මට ඉඩ ශද්න්න බැහැශන්.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශමතුමා ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරශයක්. ශමතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ
නීති-රීති ද්ැන න්න ෑනෑ. අතරමන - [බාධා කිරීමක්]

ගුණ චන්ද්රසිරි ගජදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
රු කථානායකතුමනි, ශමතැන ුමතිතුමා ඉන්න නිසා මම
ශේ ශේහාශේ එක කාරණාවක් මතු කරහා ද්ැන න්නයි තේසාහ
කශළත.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

No. The Hon. Minister will be here. You can ask it
later. රු හක්ෂ්මන් කිරිුල්හ මැතිතුමා.

ගුණ චන්ද්රසිරි ගජදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ශේ ැන අපට යේ විසඳුේ ක්රියා මාර් යක් තිශබනවාද් කියහා
මම අහන්න කැමැතියි.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. රු කිරිුල්හ මැතිතුමා.
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ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා (උසසන අධායාපන හා
ෙහාොර්ග
අොතයුරො
සහ
පාර්ලිවම්න්ුරවේ
සභානායකුරො)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශපොලු අරශ න යනවාද්?

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல
தநடுஞ்சாகலகள்
அகமச்சரும்
முதல்வரும்)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

- உயர்கல்வி மற்றும்
பாராளுமன்றச்
சகப

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)
රු කථානායකතුමනි, මශේ මිර දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන
මන්ත්රීතුමා ශයෝජනාවක් ඉදිරිපේ කරහා තිශබනවා. නත්ේ එතුමා
ශයෝජනාව ැන කථා ශකරුශේ නැහැ. එතුමා කථා ශකරුශේ,
SAITM එශක් නීතයනුකූහභාවය ැනයි. විනි ච
් යකාරවරුන් තුන්
ශද්ශනකු අධිකරණය ඉදිරිශේදී SAITM එශක් නීතයනුකූහභාවය
ැන වූ නඩු විභා ය සිදු කළා. There were three Judges of the
Appeal Court. නීතිඥප මහේවරුන් පහශළොස් ශද්ශනකු සහභාගි
ුණණා. දින හයක් තිස්ශසත ශමිර නීතයනුකූහභාවය ැන සාකච්ඡා
කළා. SAITM එශක් නීතයනුකූහභාවය පිළිඅරශ න තිශබනවා.
ඉතින් එිර නීතයනුකූහභාවය ැන ද්ැන් පාර්ලිශේන්තුව තුළදී කථා
කිරීශමන් වැඩක් නැහැ.

රු කථානායකුතමනි, ඊශේ-ශපශර්ද්ා ුති ුණණු සිේධීන් ඒ
විධියට ුති ුණශඩා, ශවන කිසිම ශද්යක් නිසා ශනොශවයි. ඊශේ
තමයි ශශ්රතෂ්ඨාධිකරණශේ නඩුව ුසුශේ. ශශ්රතෂඨ
් ාධිකරණශේ
පවතින නඩුවට බහපෑේ කරන්න තමයි, වැඩ වර්ජන, ශසෞවය
ුමතිතුමාශේ කාර්යාහයට කඩා පැනීම වාශේ ශේවල් සිදු කශළත.
අධිකරණයට බහපෑේ කරන්නයි නවද්යවරුන් ශේවා කරන්ශන්.
හැබැයි, මම ඒ අයට කියනවා, ඒ අය සේපූර්ණශයන්ම වැශඩ්
වරේද්ාශ නයි තිශබන්ශන් කියහා. ඒ අයශේ ක්රියා මාර් ය "පාරා
වළල්හක්" ශවනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ.

ගුණ චන්ද්රසිරි ගජදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ආඩාඩුව වැශඩ් වරේද්ා න්ශන්. [බාධා කිරීමක්] ශමශහම
ගිශයොේ, ආඩාඩුව - [බාධා කිරීමක්]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔබතුමා නිකේ කිරන්ශන් නැතුව කථා කරනවා නේ, ඉඳහා
කථා කරන්න.

ගුණ චන්ද්රසිරි ගජදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
රු ුමතිතුමනි, ශක්න්ති න්න එපා.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු කථානායකුතමනි, අශේ මිර දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා
කියා තිශබනවා, "කරුණු ද්ැක්වීමට ගිය ශිෂය නිශයෝජිතයින්ට...."
කියහා. කරුණු ද්ක්වන්නලු ගිශේ. කී ශද්ශනක් ගියාද්? ද්හසක්
විතර ගියා, කරුණු ද්ක්වන්න. [බාධා කිරීේ] -

ගුණ ෙන්්රීවරවයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
නැහැ. ද්හසක් ගිශේ නැහැ.
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ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශපොලු අරශ න ගිශේ නැහැ.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
යකඩ ශපොලු අරශ න ගිශේ.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
Sir, I rise to a point of Order. ශමතුමා මශේ නම සඳහන්
කළා.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශේේටු කඩාශ න - [බාධා කිරීේ]

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I have already given you time, Hon. Member.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

He is always disturbing.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මත ප්රකා කරන්න. මත ශද්කක් තිශබනවා. විපක්ෂශේ
මතයයි, ආඩාඩු පක්ෂශේ මතයයි ශහෝකයට ප්රකා කරන්න.
එතශකොට ජනතාව තීරණයක් නීවි. නැේනේ ඔබතුමන්හාශේ
ශේහාව නැති ශවන්ශන්. [බාධා කිරීේ]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඊශේ දිනශේදීේ ඔශහොමයි කශළත. ශේහාවට එන්ශන් නැතුව [බාධා කිරීේ]

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශේහාව නාස්ති කරන්න එපා.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු කථානායකතුමනි, ශමතුමා අසතය ප්රකා කරනවා, ටීවී
එශක් අයිතිකාරයා හැටියට. අශේ කථා ද්මන්ශන් නැහැ.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුමාශේ ශවහාව
මන්ත්රීතුමනි.

න්න එපා, රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන

ශබොශහොම දුෂ්කරතා මධයශේ අද් මම ශේ අවස්ථාව
හබාදුන්ශන් විවාද්ය කර ශ න යන්නයි. එම නිසා විවාද්ය කර
ශ න යන්න. යේ වැරැේද්ක් තිශබනවා නේ ඔබතුමන්හාශේ
කථාවහදී ඒක හරි ස්සන්න. [බාධා කිරීේ]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එශහම නේ අපි විවාද්ය නවේවත්, රු කථානායකතුමනි.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I want my time, Sir.

ගුණ කථානායකුරො

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ළමයි ශපොලු අරශ න ගිශේ නැහැ. ළමයින්ට
එක.
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ැහුශේ STF

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
පස්ශසත මට ශද්ොස් කියන්න එපා. ඊශේේ නැතිව මම අද්
අවස්ථාව හද්හා දුන්නා. ශේශක් තීරණයක් න්න ජනතාවට
අවස්ථාවක් ශද්න්න. රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි,
ඔබතුමාශේ මතය ප්රකා කළා ශන්. ද්ැන් රු සභානායකතුමාශේ
මතය ප්රකා කරන්න අවස්ථාව ශද්නවා. ශේ ප්ර න
් යට පිළිතුරකුේ
ශද්නවා. අනික් රු මන්ත්රීතුමන්හාටේ කථා කරන්න පු මවන්.

(The Hon. Speaker)

Let the Hon. Minister speak.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
යකඩ ශපොලුවලින් ළමයින්ට ැහුශේ තත්න්නාන්ශසතහා. ද්ැන්
හේජා නැතිව අසතය ප්රකා කරනවා.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුමන්හා රු සභානායකතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව
ශද්න්න. [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
සභානායකතුමා, -[බාධා කිරීමක්]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ත ට පිස්සු බන්.

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ගුණ කථානායකුරො
ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශහෝකය ද්ැක්කා, ළමයින්ට හනවා. ශමොනවාද් තව කථා
කරන්ශන්? [බාධා කිරීමක්]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු කථානායකතුමනි, අපි ශේ විවාද්ය නවේවත්.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ වචන ටික ඉල්හා අස්කර න්න, රු සභානායකතුමනි.
[බාධා කිරීේ] ඔබතුමා ද්ැන් කථා කරන්න. එතුමාශේ ශවහාව
නාස්ති කරන්න එපා, රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
තශේ පාන්ද්ර ඉඳහා පිස්සු හැදිහා.

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

You go ahead Hon. Minister.
ගුණ ටී. රංජිත් ද වසොි සා ෙහතා

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අපි විවාද්ය නවේවත්. [බාධා කිරීේ]

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කථානායකුරො

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු ටී. රංජිේ ද් ශසොයිසා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ point of
Order එක ශමොකක්ද්?
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ගුණ ටී. රංජිත් ද වසොි සා ෙහතා

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
රු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමාට ඒ වචන ටික ඉල්හා
අස්කර න්න කියන්න.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු කථානායකතුමනි, අප සභාව කල්තියහා යත්ද්? [බාධා
කිරීේ]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ගුණ කථානායකුරො

(The Hon. Lakshman Kiriella)
පිස්සාට "පිස්සා"

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශනොකියා ශවන ශමොනවා කියන්නද්, රු කථානායකතුමනි?
[බාධා කිරීේ]

(The Hon. Speaker)
රු රංජිේ ද් ශසොයිසා මන්ත්රීතුමනි, වාි  ශවන්න. [බාධා
කිරීේ] ඒ ශනොසෑශහන වචන කියපු ඒවා මම හැන්සාඩ්
වාර්තාශවන් අයින් කරනවා. ඒ ැන ප්ර න
් යක් නැහැ. [බාධා
කිරීේ]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Minister, you have to withdraw that.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අපි සභාශවන් පිට ශවහා යනවා, රු කථානායකතුමනි.
ශමතුමන්හා කථා කරන්න ශද්න්ශන් නැහැ ශන්.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අපි සභාව කල් තියත්, රු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීේ]
ශමොකද් බැරි?

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නැහැ, ඔබතුමා ශවහාව න්න. මම අවස්ථාව ශද්න්නේ.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ගුණ කථානායකුරො

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එතුමන්හා කථා කරන්න ශද්න්ශන් නැේනේ වැඩක් නැහැ
ශන්.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

ඔබතුමන්හා කරුණාකර වාි ශවන්න.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ශද්න්න. [බාධා කිරීේ]

ගුණ කථානායකුරො

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ශද්න්න, රු මන්ත්රීවරුනි.
You go ahead with your speech, Hon. Minister.

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
හරි. ඒ වචන ටික ඉවේ කර වන්න, රු කථානායකතුමනි.

ගුණ කථානායකුරො

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, they are not allowing me to speak.

ගුණ කථානායකුරො

(The Hon. Speaker)
ඊශේේ ආශේ නැතිව, අද්ේ අවස්ථාව දීහා ඔබතුමා ශේ විවාද්ය
කරන්න ශද්න්ශන් නැහැ ශන්.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
විපක්ෂශේ රු මන්ත්රීතුමන්හාටයි මම ශේ කියන්ශන්.
ඔබතුමන්හා කරුණාකර වාි  ශවන්න.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එතුමා ඊශේේ ආශේ නැහැ. අද්ේ විවාද්ය කරශ න යන්න
ශද්න්ශන් නැහැ.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
එතුමාට ඒ ප්රකා ය ඉල්හා අස්කර
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීේ]

(The Hon. Speaker)
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ශද්න්න. ඒ නුසුදුසු වචන මම
අයින් කළා. [බාධා කිරීේ] රු සභානායකතුමනි, ඒ වචන අයින්
කර න්න. [බාධා කිරීේ] රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි,
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ශද්න්න.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

න්න කියන්න, රු

(The Hon. Speaker)
ශේ විවාද්ය කර ශ න යන්න අවස්ථාව ශද්න්න. ද්ැන් කථා
කරන්න, රු සභානායකතුමනි.
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ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු කථානායකතුමනි, ශිෂයශයෝ 1,000ක පමණ පිරිසක්
කරුණු ද්ක්වන්න ගියාය කියා රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා
කියනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගුණ කථානායකුරො

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔබතුමා කියන්ශන් ගිශේ ශද්ශද්නායි කියහාද්? මම ඔබතුමාට
කියන්න කැමැතියි, වි ව
් විද්යාහවහ, - [බාධා කිරීේ] ශමතුමන්හා
ශමතැන විවාද් කරන්න ශද්න්ශන් නැහැ ශන්.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අර වචන ටික අයින් කර න්න, රු සභානායකතුමනි. ඒවා
ශේ රු සභාවට සුදුසු නැහැ.

(The Hon. Speaker)
රු සභානායකතුමනි, කථා කරහා අවසන් කරන්න.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මට අවසන් කරන්න බැහැ, රු කථානායකතුමනි. මට තව
ශවහාව ෑනෑ.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මම නරක වචනයක් කිේශේ නැහැ. මම කිේශේ "පිස්සු"

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

ගුණ කථානායකුරො

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

[Expunged on the order of the Chair.]

කියායි, රු කථානායකතුමනි.

(The Hon. Speaker)
ඒක තමයි කථා කරන්න කියන්ශන්.

ගුණ කථානායකුරො

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ වචන අයින් කර න්න. ඒවා හරි නැහැ ශන්,
සභානායකතුමනි. මම කියන ශද්ය අහන්න.

රු

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
පිස්සු

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

තමයි. රු කථානායකතුමනි, දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා ඊශේ
ශේ විවාද්ය කර ේශතේ නැහැ.

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ද්ැන් කථා කරන්න, රු සභානායකතුමනි.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා කියනවා, කරුණු
ද්ක්වන්න ශිෂයශයෝ 1,000ක් විතර ගියා ලු. ඔබතුමන්හා ඊශේ
ඊශේ ටීවී එශකන් ද්කින්න ුති ශන්. යකඩ ශපොලු අරශ න තමයි
ගිශේ. ශේේටු ශපර මවා.

ගුණ ෙන්්රීවරවයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
ඔය අසතයය කියන්ශන්.

ගුණ ප්රසන්න රණවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)
ශද්ශද්නායි ගිශේ.
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පාර්ලිශේන්තුව

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු කථානායකතුමනි, SAITM ප්ර ්නය පටන් ේශේ අප
ශනොශවයි, පසු ගිය රජය කාහශේයි. මිරන්ද් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
SAITM එකට රුපියල් මිලියන 00ක් දුන්නා.

අනික් කාරණය ශේකයි. රශේ අධයාපන ප්රතිපේතිය
ශිෂයයන්ට තීරණය කරන්න බැහැ. රශේ අධයාපන ප්රතිපේතිය
තීන්දු කරන්න ෑනෑ ආඩාඩුවයි. පසු ගිය රජය ප්රතිපේතියක්
හැටියට SAITM එක පිළි ේතා. අප එය අ ය කරනවා. ශේ
රජයේ ඒ ශිෂයයන් ඒ විධියටම පිළිශ න, ඒ කටයුතු කරශ න
යන්නයි හද්න්ශන්. එශහම නැතිව ඔුණන් අතරමං කරන්න
පු මවන්ද්? අතරමං කරන්න බැහැ. ශමතුමා තමයි- [බාධා කිරීේ]

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශමතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ශද්න්න.
මන්ත්රීතුමන්හාශේ අවස්ථාශේදී ඔබතුමන්හා කථා කරන්න.

රු

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශමතුමා තමයි
SAITM එක
පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපේ කශළත.

පිිරටුවන

ැසේ එක

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තසස් අධයාපන ුමතිතුමා, ෑක කියවන්න.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
1978 අංක 1 ද්රන වි ව
් විද්යාහ පනශේ 2 (අ) ව න්තිය
යටශේ තසස් අධයාපන අමාතයතුමා විසින් සාද්න හදුව
2011.08.31වැනි දිනැති අංක 1721 ද්රන අතිවිශ ෂ
ත
ැසේ පරය
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තසස් අධයාපන අමාතය එස්.බී. දිසානායක ුමැතිතුමා ශවනුවට
දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉදිරිපේ ශකරුවා. [බාධා කිරීේ]
අයිශයෝ, ශමොනවාද් ශේ කියන්ශන්? ශමච්චර කෑ හන්ශන් ශේක
වසන් කරන්නයි. ද්රා න්න බැහැ. මම ශේ රු සභාවට කියන්න
කැමැතියි, ද්ැන් වි ව
් විද්යාහ වර්ජනය ැන කථා කරනවා. මම
ඔබතුමන්හාට කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය සතිශේ නවද්ය විද්යාහ
ශද්කක ඡන්ද්යක් ේතා. සියයට 99ක් ඡන්ද්ය දුන්නා, පන්තිවහට
යන්න. තත්න්නාන්ශසතහා ඒක ද්න්නවාද්?

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මීළනට, රු සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමා.

[අ.භා. 3.48]

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශකොශහතද්? කුණද් ඡන්ද්ය ේශේ?

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
පීඨාධිපතිවරු ේශේ.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti
රු කථානායකතුමනි, SAITM ප්ර ්නය සේබන්ධශයන් සහ
එම ශිෂයශයෝ සේබන්ධශයන් ආඩාඩුශේ ස්ථාවරය, මානසිකේවය
ශමොකක්ද් කියහා ශහොඳටම ශපශනනවා, තසස් අධයාපන
අමාතයවරයා -

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Order, please! ශේ අවස්ථාශේ දී රු නිශයෝජය කාරක
සභාපතිතුමා මූහාසනයට පැමිශණනවා ුත.

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
කාශ න්ද් ේශේ? [බාධා කිරීේ]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
වි ව
් විද්යාහ ශද්කක ළමයිශ න් පීඨාධිපතිවරු රහස් ඡන්ද්යක්
ේතා. රහස් ඡන්ද්ය ේත ශේහාශේ ළමයි සියයට 99ක් කිේවා
"අපට පන්තිවහට යන්න ෑනෑ." කියහා. කුණද් ශේ ඔක්ශකොම
කරන්ශන්? [බාධා කිරීේ]
රු කථානායකතුමනි, නවද්ය
අධයාපනයට බහය තිශබන්ශන් නවද්ය සභාවට විතරයි. නවද්ය
සභාවට විතරයි බහය තිශබන්ශන්. රජශේ නවද්යවරුන්ශේ
සං මය කියන්ශන් විේතීය සමිතියක්. It is a trade union. ඒ
අයට නවද්ය අධයාපනය ැන කිසිම බහයක් නැහැ, රු
කථානායකතුමනි. මම කියන්න කැමැතියි -[බාධා කිරීේ] මම
කියන්න කැමැතියි, ශේ නවද්ය වර්ජනය අසාර්ථකයි. තව ද්වස්
කිිරපයක් යනශකොට ශේ වැඩ වර්ජනය ශමශහයවන අයට
ජනතාව තේතර ශද්න බව මම තත්න්නාන්ශසතහාට කියනවා.
[බාධා කිරීේ] ජනතාව. අද් හහාවත ශරෝහශල් නවද්යවරු
තමන්ශේ රාජකාරියට ගිශේ නැති අවස්ථාවකදී සිේධියක් ුති
ුණණා. මහජනතාව නවද්යවරුන්ට විරුේධව කටයුතු ශකරුවා.
ශේක හංකාශේ හැම තැනම දියේ ශවනවා. [බාධා කිරීේ]
තත්න්නාන්ශසතහා පශරස්සමින් ඉන්න. [බාධා කිරීේ] අපි ශනවිල්
ප්රනාන්දු ශරෝහහ පවරා ශ න, ශඩංගු ශරෝහහක් බවට පේ කරන
බව මම ශේ අවස්ථාශේදී තත්න්නාන්ශසතහාට කියන්න කැමැතියි.
[බාධා කිරීේ]

ගුණ කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු සභානායකතුමා, කථා කරන්න.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මම ිරතන්ශන් මට කථා කරන්න ශද්යක් නැහැ කියහායි.
ශමොකද්, ශේශක් නිර්මාතිවරයා දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන. [බාධා කිරීේ]
පසු ගිය රජය කාහශේ ැසේ එක ඉදිරිපේ කරහා ශමම ආයතනය
පිළි ැනීමට කටයුතු කිරීම ැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්,
එතුමාට ප්රණාමය පුද් කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

අනුරුණව ගුණ කථානායකුරො මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්
නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො [ගුණ වසල්වම් අනඩක්කලනාදන්
ෙහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
சபாநாயகர்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, குழுக்களின் பிரதித்
அவர்கள் [மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்]
வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
தவிசாளர்
தகலகம

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

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you may continue your speech.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti
එතැන් සිට ශේහාව හබා ශද්න්න කියහා මම ඉල්හා සිටිනවා.

රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, SAITM ප්ර න
් ය
සේබන්ධශයන් අද් ශේ ශිෂයයන්ට ආඩාඩුශේ ශපොලීසිය පහර
ශද්නශකොට, ආඩාඩුශේ මානසිකේවය ශමොකක්ද් කියහා ඉතාම
පැහැදිලියි. තසස් අධයාපන අමාතයවරයා -සාමානය ශකශනක්
ශනොශවයි.- විපක්ෂශේ ප්රධාන මන්ත්රීවරශයකු වන දිශන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමාට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කථා කරන්ශන්
"මූ පිසනසු"
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

කියහා. [බාධා කිරීේ] ඔබතුමා බහන්න ශකෝ. ශේ මට ුහුණු ශේ.
මශේ කන් ශද්ක මට ශහොඳටම වි ව
් ාසයි.
ත්හුණ බහාශ න
මන්ත්රීවරයකුට එශහම කථා කරන්න ආඩාඩුශේ තසස් අධයාපන
ුමතිවරයාශේ මානසිකේවය එශහම නේ,
ශිෂයයන්
සේබන්ධශයන් ශේ ශ ොල්හන්ශේ ස්ථාවරය ශකොශහොමද් කියහා
ිරතා න්න පු මවන්. අිරංසක නිරායුධ ශිෂයයන්ට පහර දීම ශේ
ශ ොල්හන් ශමතැනදී ස්ථීර කරනවා. ශේ ශ ොල්හන් ඒ පහර දුන්නු
බව
ශමතැනදී
පිළි න්නවා, විපක්ෂශේ
පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරයකුට කථා කරන විධිශයන්.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

எழுந்தார்.
rose.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)
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(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

Sir, I rise to a point of Order.

නැඟී සිටිවේය.

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

Yes, Hon. Leader of the House.

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
මට ශකටි ශවහාවක් තිශබන්ශන්. මම ශද්න්ශන් නැහැ,
ශවහාව. ආඩාඩුව ුතුශළතම-

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
හැේතෑඑශක්, අූ නවශේ ශකොච්චර මැරුවාද්? මානසිකේවය
ැන ද්ැන් කියන්ශන්.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

Yes, Hon. Leader of the House.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

මඟුහක්

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශද්න්ශන් නැහැ, ශවහාව. ශද්න්න එපා.

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

කථා කරනවා.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Lakshman Kiriella)
තේතර ශද්න්න. මඟුහක්

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශමොකක්ද්, point of Order එක?

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

[Expunged on the order of the Chair.]

ශනොශවයි, ඒකට තේතර ශද්න්න, මශේ මානසිකේවය
කරන්ශන්.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ැන කථා

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශමතුමා කියනවා, අශේ ිරතුවක්කාර තීන්දුවක් කියහා.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා
ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
මානසිකේවය ශමොකක්ද් කියහා ශේරුේ න්න පු මවන්.

රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ත්ලින්ම එක ශද්යක්
කියන්න ෑනෑ. ශේ ආඩාඩුව ශේ ආරේභ කරහා තිශබන්ශන් ඒ
ශ ොල්හන්ශේ මශන් අවසානයයි. ශේ අවසානය! නැශපෝලියන්
ශබොනපාේ ශහෝකය අල්හන්න ද්ැනලුවාට නැශපෝලියන් ශබොනපාේ
වැටුශඩා, 'ශවෝටර්ලූ' සටනින්. ඒක තමයි වැටීශේ ආරේභය. අපි
කියනවා, එක්සේ ජාතික පක්ෂශේේ, ශේ ආඩාඩුශේේ අවසානය
පටන් න්ශන් SAITM අර ළය නිසාම තමයි කියහා. ඒක මතක
තියා න්න. ඔබතුමන්හා කැමති ුණණේ, අකැමැති ුණණේ එතැනට
ුවිල්හා ඉවරයි! ආඩාඩුව ශමොකක්ද් ශේ සටනට කශළත? ශේශක්
ආරේභය වැරැදි බව අපි කුණරුේ ද්න්නවා. හැබැයි, ඒ වැරැේද්
නිවැරැදි කරන්න තමයි තත්න්නාන්ශසතහාට ජනවරමක් හැබුශඩා.
එශහම නැතුව ඒ වැරැේද් ඉදිරියට ශ න යන්න ශනොශවයි. හැබැයි,
තිශබන තේද්ච්චකමට, ුමතිවරුන්ශේ තිශබන ිරතුවක්කාරකමට
අද් තත්න්නාන්ශසතහා ආඩාඩුව ුතුශළත ප්ර ්න හද්ාශ න තිශබනවා,
ශේ ප්ර ්නය නිසා; ආඩාඩුව ුතුශළත ප්රතිවිශරෝධතා හද්ාශ න
තිශබනවා, ශේ ප්ර ්නය නිසා.

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඒක ඔබතුමන්හා පැහැදිලි කරන්න. ශමතැන point of Order
එකක් නැහැ.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අධිකරණ තීන්දුව ැන ශමොකක්ද් කියන්ශන්?

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
මම ඒක ැන කියන්නේ. ශේ ආඩාඩුව ුතුශළත අභයන්තර
ප්ර න
් යක් බවට ශේක පේ ශවනවා. විපක්ෂශේ අශේ විවිධ
ශේ පාහන මතිමතාන්තර, ශවනස්කේ තිශබන්න පු මවන්.
හැබැයි, අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවනවා. ශහොඳට මතක තියා න්න,
අද් ආඩාඩුශේ ුමතිවරු පවා, මන්ත්රීවරු පවා ශේ ප්ර න
් ශේදී
ශවනස් ස්ථාවරයන්ශේ ඉන්ශන්. ඔුණන්ට ශවනස් මත තිශබනවා.
ශේ ප්ර ්නශේදී ඒ හැශමෝමේ එකතු ශවනවා. තත්න්නාන්ශසතහා
ශේ ප්ර න
් යට විසඳුමක් ශනොදුන්ශනොේ රශේ ජනතාව විතරක්
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ශනොශවයි, නිද්හස් අධයාපනය ආරක්ෂා කිරීම ශවනුශවන් ශපනී
ඉන්න ශේ ආඩාඩුව ුතුශළත ඉන්න ුමතිවරුේ අපි එකතු
කරනවා. ිරතුවක්කාර, ඒකාධිපති, තේද්ච්ච මානසිකේවයක්
තිශබනවා, ආඩාඩුව ුතුශළත ඉන්න කිිරප ශද්ශනකුට. ආඩාඩුව
ුතුශළත ඉන්න කිිරප ශද්ශනකු ිරතා ශ න ඉන්ශන්, "ඒ ශ ොල්හන්
තමයි ත් ම ආඩාඩුවම" කියහා. ඒක තමයි ශමතැන තිශබන
ප්ර න
් ය.
ඒක නිසා තමයි අද් ශිෂයයන් කියන ශේට ුහුේකන්
ශනොශද්න්ශන්. ශ වල්වහ ඥපාති ප්ර න
් ය ශවනම ශේරා න්න.
හැබැයි, ශේ ප්ර ්නශේදී නිවැරදි විධියකට ප්රශේ යක් ේශේ නැති
ුණශණොේ, ආඩාඩුව ුතුශළත ඉඳශ නම ආඩාඩුව වේටන ව කීම
තත්න්නාන්ශසතහා භාර න්න ශවනවා. ඒක තමයි ුේත.
විපක්ෂශේ අපට ෑනෑ තරේ ශවනස් මත තිශබනවා. හැබැයි,
ශේ SAITM ප්ර ්නශේදී අපි සියල්ශහෝම එකයි. සමහර ුමතිවරු
කිේවා, "ශේක පිටුපස ශේ පාහන හස්තයක් තිශබනවා" කියහා.
ජනාධිපතිතුමා කිේවා, "ශේක පිටුපස ශේ පාහන හස්තයක්
තිශබනවා" කියහා. පිටුපස නැහැ. ජනතා විත්ක්ති ශපරත්ශඩා අපි
කියනවා, "ශේශක් ඉස්සරිරන්ම අපි ඉන්නවා; පිටුපස ශනොශවයි,
ඉස්සරිරන්ම ඉඳශ න ශේ අර ළයට නායකේවය ශද්නවා"
කියහා. අද්ේ හිරරු වීරශසතකරහා අේ අඩංගුවට අරශ න
තිශබනවා, මාධය සාකච්ඡාවක් තියහා එළියට බිරේදී.

අපි ද්න්නවා, මාධය සාකච්ඡා තියහා එළියට බිරන ශිෂයශයෝ
ඔබතුමන්හා අේ අඩංගුවට අරශ න මරපු ඉතිහාසයක් තිබුණු බව.
අද්ේ මාධය සාකච්ඡාවක් තියහා එළියට බිරේදී අේ අඩංගුවට
අරශ න තිශබනවා. මම ත්ලින්ම කියනවා, ශේ ප්ර ්නශේදී
ශබොශහොම සාමකාමීව විසඳා න්න තමයි ගිශේ කියහා. යකඩ
ශපොලු අරශ න ගිශේ නැහැ. හැබැයි, මතක තියා න්න යකඩ
ශපොලු අරශ න එන ද්වසක් තිශබනවා. ඒක මතක තියා න්න.
යකඩ ශපොලු අරශ න එනවා. [බාධා කිරීේ] ශේක වැහුශේ නැති
ුණශණොේ, යකඩ ශපොලු අරශ න එන ද්වස වැි  ඈතක ශනොශවයි.
ඒක මතක තියා න්න. [බාධා කිරීේ] ශේ අර ළයට යකඩ ශපොලු
ශ නාශේ නැහැ.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.
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කියන්ශන්? අපි කියන්ශන් නැහැ ශන්, තිශබන ශපෞේ ලික
අධයාපන ආයතන ඔක්ශකෝම වහන්න කියහා. අශනක් ආයතන
සියල්හ වහන්න කියහා කියන්ශන් නැහැ. SLIIT එක ශවන්න
පු මවන්, Aquinas College ශවන්න පු මවන්, තව තිශබන එවැනි
ශවනේ ආයතන ශවන්න පු මවන්, අපි ඒවා වහන්න කියන්ශන්
නැහැ. ුයි එශහම නේ, ශේක වහන්න කියන්ශන්? වහන්න
කියන්ශන් ශවන ශමොකක්වේ නිසා ශනොශවයි. [බාධා කිරීමක්]
ඉන්න කියන්න. [බාධා කිරීමක්] අශන්, රාජිත! විකාර ශකළින්න
එපා. ඉන්න කියන්න. ඔබතුමන්හා 2011.08.30වන දිනැති
1721/19 ැසේ පරය ශේ පාර්ලිශේන්තුවට කිශයේවා.
ඒ ැසේ පේරයට අනුව තිශබනවා, හය මාසයක් තුළ ඒ
ආයතනය විසින් ඉටු කරන්න ෑනෑ ශකොන්ශේසි ශමොනවාද්
කියහා. හැබැයි, හය මාසය
ත ශවන්න සතියක් තිශබේදී
2012.02.22 දින අමාතයාං ශල්කේවරයා UGC එශක් බහතහ
අතට ේතා. අමාතයාං ශල්කේවරයා බහය අතට ේතා විතරක්
ශනොශවයි, ඊට පහුශවනි ද්ාම කිේවා, UGC එශක් ිරටපු
සභාපතිතුමියට ශේ ැන වාර්තාවක් ශද්න්න කියහා. එතුමිය ද්වස්
15ක් ුතුළත වාර්තාවක් දුන්නා. ඒ වාර්තාව දුන්ශන් ශකොශහොමද්?
ඒ වාර්තාව දුන්ශන් ශනවිල් ප්රනාන්දු මහේතයාශේ වාර්තාව
පද්නේ කරශ නයි. ශනවිල් ප්රනාන්දු ුවිල්හා කිේවා, "අපි ශේ
සියලුම ශකොන්ශේසි සේපූර්ණ කරහා තිශබන්ශන්" කියහා.
හැබැයි, කිසිම කමිටුවකින් ඒ ැන ශසොයා බැලුශේ නැහැ. කිසිම
සාකච්ඡාවක් කරහා නැහැ. කිසි තැනකට ගිිරල්හා බැලුශේ නැතිව
ද්වස් 15ක් ුතුළත ිරටපු අමාතයාං ශල්කේ සුනිල් නවරේනශේ
ඉල්ලීමට UGC එශක් ිරටපු සභාපතිතුමිය වාර්තාවක් දුන්ශන්
ශකොශහොමද්? ද්ැන් ශේ හය මාසයක් ුතුළත සේපූර්ණ කරන්න
ෑනෑ ශකොන්ශේසි ඉෂ්ට ශවහා තිශබනවා ද්, නැේද් කියහා
ශකොශහොමද් කියන්ශන්? ඒ වැරැේද් පසු ගිය ආඩාඩුශවන් එද්ා සිේධ
ුණණා නේ, ඔයශ ොල්හන් ඒ වැරැේද්ම දි ට ශ නියන්ශන්
ශකොශහොමද්? දි ට ශ නියන්න ශමොකක්ද් තිශබන පද්නම? ඒ
නිසායි අපි කියන්ශන් SAITM නීති විශරෝධීයි කියහා.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minster, what is your point of Order?

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
සාමකාමීව ආශේ. අේශද්ක වන වනා ආශේ. ශසශරේපු කබල්
ශද්ක ද්ාශ න ආශේ. අිරංසක ශිෂයශයෝ ඉන්නවා. මර්ද්නය
කරනවා, තත්න්නාන්ශසතහා-

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශමතුමා ඉදිරිපේ කරන
කරුණු අධිකරණය ඉදිරිශේ සාකච්ඡා කරහා තමයි තීන්දුව
දුන්ශන්. ශේවා ද්ැන් ශමතැන කථා කරහා වැඩක් නැහැ.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
පුහුල් ශහොරා කශරන් ද්ැශන්.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශේශක් ශහොරකමක් නැහැ. මට යන්න පු මවන් නේ මමේ
යනවා, අපි යනවා. අපට යන්න පු මවන් නේ අපිේ යනවා,
ශමතැන ඉන්න මන්ත්රීවරු යනවා, අද් රශේ නවද්යවරු යනවා. ශේ
සටන SAITM එක වහන කල් යනවා. ුයි, අපි "වහන්න" කියහා

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
අධිකරණයට ශ නගිශේ ශිෂයශයකුශේ පැමිණිල්හක්.
තත්න්නාන්ශසතහා ිරතාශ න
ඉන්නවා නේ, අධිකරණ
තත්න්නාන්ශසතහාට ෑනෑ විධියට පාවිච්චි කරන්න පු මවන් කියහා,
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පාර්ලිශේන්තුව

[ රු සුනිල් හඳුන්ශනේති මහතා]

හැබැයි, ජනතාවශේ අධිකරණයක් ශවනම තිශබනවා. ශේක ද්ැන්
මහ පාරට ආපු සටනක්. ශේක අධිකරණය ඉදිරිශේ
ඔයශ ොල්හන්ට ෑනෑ විධියට ලියහා අේසන් කරශ න අනුමත
කර න්න පු මවන් ශද්යක් ශනොශවයි. අපි කියනවා, SAITM එශක්
ද්ැන් ඉශ න න්න ශිෂයයන්ටේ සාධාරණය ඉෂ්ට ශවන්න ෑනෑ;
ශනවිල් ප්රනාන්දු ත්ද්හාලිශේ හණු කාපු අයටේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට
ශවන්න ෑනෑ. ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීශේ ව කීම තිශබන්ශන්ේ
ආඩාඩුවටයි. අද් ශහඩ ශවහා ඉන්න අිරංසක ශරෝගීන්ට
සාධාරණය ඉෂ්ට ශවන්න ෑනෑ. ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීශේ
ව කීම තිශබන්ශන්ේ ආඩාඩුවටයි. ඒ විතරක් ශනොශවයි, අශේ
ත්කුේ නැතිව නිරායුධව පාරට ුවිල්හා තමන්ශේ ඉල්ලීම
ඉදිරිපේ කරන අිරංසක ශිෂයයන්ට ජීවිත මරණ තර්ජනයක් සිේධ
ශවනවා නේ, ජීවිත හානියක් සිේධ ශවනවා නේ ඒශක්ේ සේපූර්ණ
ව කීම ආඩාඩුව න්න ෑනෑ. "ශේ නවද්ය වැඩ වර්ජනය
අසාර්ථකයි" කියහා ආඩාඩුශේ සමහර ුමතිවරුන් කියන හැටි
අපි ද්ැක්කා. "අන්න, අතන ශරෝහශල් නවද්යවරු වැඩ කරනවා;
ශමතැන වැඩ කරනවා; අතන වැඩ කරන" කියහා සමහර
ුමතිවරු පාරේබානවා. ශරෝහල්වහ නවද්යවරුන් වැඩ කරනවා
නේ ඒ ැන ආඩාඩුව සතුටු ශවන්න ෑනෑ ශන්. හැබැයි, ආඩාඩුව
වර්ජනයට විිර ම කරනවා. "ශමන්න ශමතැන වැඩ වර්ජනය නැහැ;
ශමතැන වැඩ වර්ජනය නැහැ; ඒක නිසා ශේ වර්ජනය අසාර්ථකයි"
කියනවා නේ, ශහට ද්වශසතදී ඒ ස්ථානවහේ වැඩ වර්ජන ුති
ුණශණොේ ආඩාඩුව ඒශක් ව කීම බාර න්න ෑනෑ. ඒ ස්ථානවහ
නවද්යවරුන්ට වැඩ වර්ජනය කරන්න බැරිකමට ශනොකර
ඉන්නවා ශනොශවයි කියහා ආඩාඩුව ද්න්නවා. ළමා ශරෝහශල්
ශවන්න පු මවන්, පිළිකා ශරෝහශල් ශවන්න පු මවන්, ැබිනි
මේවරුන්ට ශවන්න පු මවන්, ශඩංගු ශරෝගීන්ට ශවන්න පු මවන්
නවද්යවරු ශේ වැඩ වර්ජනය ශනොකර ඉන්ශන් බැරිකමට
ශනොශවයි. හැබැයි, ආඩාඩුව ශේ විධියට විිර ම කරහා ඒ තැන්වහේ
වැඩ වර්ජන සිේධ ුණශණොේ ආඩාඩුව ඒ ව කීම බාර න්න ෑනෑ.
ආඩාඩුව අද් ශමොකද් කරන්ශන්? වැඩ වර්ජනයකට නවද්යවරුන්
තල්ලු කරනවා. වැඩ වර්ජනය ශනොකරන අයටේ, "ත හා වැඩ
වර්ජනය කරපල්හා" කියහායි ශේ කියන්ශන්. අද් ශරෝහල් ටික
අක්රීය කරහා, ජනතාවට ශබශහේ න්න බැරි තේේවයක් ුති
කරහා, ශේ ප්ර න
් ය විසඳන්ශන් නැතිව ශේක ඔඩු දුවන තැනට
ශ නැල්හා
තිශබන්ශන්
කුණද්? ශේ
සේබන්ධශයන්
පාර්ලිශේන්තුශේ වාර කීයක් කථා කළාද්? ඒ හැම වාරයකදීම කර
ුරහා ශේ ප්ර න
් ය ජාතික ප්ර න
් යක් බවට පේ කශළත කුණද්
කියන්න? ශමොකද්, අපි කිේශේ එක ශද්යයි. හක්ෂ්මන් කිරිුල්හ
ුමතිතුමනි, තත්න්නාන්ශසත ඉන්න තේධච්ච මානසිකේවය
ශමොකක්ද්? ඔයශ ොල්ශහෝ ිරතනවා, ශේක වැහුශවොේ ආශයේ
ආඩාඩුවට ශපෞේ ලික වි ව
් විද්යාහ සාකච්ඡාවක් ශේන්න බැහැ
කියහා. ෑකයි ප්ර ්නය. ශේ SAITM එක කියන්ශන් වැරැදි
පාරකින් ආපු එකක්; වැරැදි නීතියක්; වැරැදි ැසේ එකක්; වැරැදි
චක්රශල්වයක්. ඒ වැරැදි සියල්හ තිශබේදී ඒ වැරැේද් කශර්
තියාශ න යන්න තත්න්නාන්ශසතහාට ශහතතු ශද්කයි තිශබන්ශන්.
පළත්වැනි එක තමයි, තත්න්නාන්ශසතහාශේ ප්රතිපේතිය
රැක න්න ෑනෑ නිසා. ශද්වැනි එක තමයි, තත්න්නාන්ශසතහාශේ
ද්රුවන්ට දීහා තිශබන වරප්රසාද් නිසා. ශේ SAITM එශක්
තත්න්නාන්ශසතහාශේ ශල්ලිහා ඉන්නවා; බෑනහා ඉන්නවා; ළමයි
ඉන්නවා. ශමන්න ශේ ශහතතු ශද්ක නිසා තමයි තත්න්නාන්ශසතහා
ශිෂයයන් 8,000ක්, 10,000ක් පාරට බස්සහා තිශබන්ශන්. අද්
ශිෂයයන් පාරට බස්සහා, නවද්යවරුන් පාරට බස්සහා, විේතීය
සමිති පාරට බස්සහා, ශේ පාහනය අස්ථාවර කරහා, රට අස්ථාවර
කරහා, ආඩාඩුවේ අස්ථාවර කරශ න තිශබන්ශන්. හැබැයි, අපි
එක ශද්යක් කියනවා. ආඩාඩුව ශේ ප්ර ්නය තවදුරටේ ඉදිරියට
ශ නියනවා නේ, ආඩාඩුව ඒ නුශද්නුවට හෑස්ති නේ, ඔ මවක්
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නැති ආඩාඩුව ශිෂයයන්ශේ ඔ ම පළනවා නේ, අපි ජනතාවේ
එක්ක එකතු ශවහා, විේතීය සමිති සියල්හ එකතු ශවහා,
ශේ පාහන පක්ෂ සියල්හ එකතු ශවහා, ඒ විතරක් ශනොශවයි,
මතක තියා න්න, ආඩාඩුව ුතුශළත ශේ ුේත ද්කින හිද්ය
සාක්ෂියක් තිශබන සියලු ශද්නාමේ එකතු කරශ න ශේ සටන
දි ටම ශ නියන බව. SAITM එක වහන්න ෑනෑ. වහන්ශන්
නැේනේ ආඩාඩුවට වැශහන්න සිේධ ශවයි කියන එක තමයි අපට
කියන්න තිශබන්ශන්. ස්තුතියි.
[අ.භා. 3. 9]

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද් අශේ දිශන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා ශ ශනන හද් සභාව කල් තබන
අවස්ථාශේ ශයෝජනාව පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව හබාදීම
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අපි ද්න්නවා, ඊශේ
වි ව
් විද්යාහ සිසුන්ට ුණණු ඒ කහබැ ෑනිය ැන. ඒ සිදුවීම ඊශේ
ුති ුණණාට එයට දීර් ඉතිහාසයක් තිශබනවා. රු නිශයෝජය
කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසශේ තිශබන ශේ ප්ර න
් ශේ
පළත්ශවනි ශේ තමයි ශේ රශේ නිද්හස් අධයාපනයේ, ශපෞේ ලික
අධයාපනයේ පිළි න්නවාද් කියන ප්ර න
් ය. අපි එක්සේ ජාතික
පක්ෂය හැටියට හැමද්ාම කියපු ශද්යක් තමයි ශේ රශේ සියලු
ශද්නාටම අධයාපනය හබන්න අයිතිය තිශබනවා කියන කාරණය.
නිද්හස් අධයාපනයට වාශේම ශපෞේ ලික අධයාපනයටේ ශේ
රශේ ඉඩකඩක් හබාදිය යුතුයි. නිද්හස් අධයාපනය තිශබනවා
වාශේම සියලු ශද්නාටම අධයාපනය හැබිය හැකි ඒ අයිතිය ද්
තිබිය යුතුයි. ඒ අයිතිය අපි ආරක්ෂා කරනවා; ඒ ශවනුශවන් අපි
කථා කරනවා; ඒ ශවනුශවන් අපි ශපනී සිටිනවා. ඒ නිසා අපට ඒ
ැන විවාද්යක් නැහැ. නත්ේ අපි ද්න්නවා, ශේ රශේ සමහර
ශේ පාහන පක්ෂවහට එශහම ඍජු අද්හසක් නැති බව. ඒ
ශ ොල්හන් කාහශයන් කාහයට එක එක ශේවල් කියනවා.

ද්ැන් SAITM එක ැන SAITM විශරෝධීව කථා කරනවා.
නත්ේ ශේ SAITM එශක් ශපෞේ ලික ඉංජිශන්රු පීඨය
තිශබනවා; Management Faculty එක තිශබනවා. ඒවා ැන
ශපළපාළි යන්ශන් නැහැ. ඒවා ැන කථා කරන්ශන් නැහැ.
SAITM එශක් තිශබන ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහය ැන
විතරයි ප්ර න
් ය තිශබන්ශන්. ඉංජිශන්රු පීඨය තිබුණාට ඒශක්
ැටලුවක් නැහැ. ඊළනට Management Faculty එක තිබුණාට
ැටලුවක් නැහැ. නවද්ය විද්යාහය විතරයි වහන්න ෑනෑ.
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ද්න්නවා,
ශකොතහාවහ ආරක්ෂක වි ව
් විද්යාහය - KDU එක- ැන. ද්ැන්
ශකොතහාවහ ආරක්ෂක වි ව
් විද්යාහය ැන කථා කරන්ශන්
නැහැ. ුයි, ඒ? ඒක හත්ද්ාශේ ශන්. [බාධා කිරීමක්] ඒකට බයයි.
[බාධා කිරීේ]ඒක ශ ෝඨාභයශේ. ඒශක් ශපොි  ශේ ශප්රතමි හයින්
එකක් තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ මහේවරු ඒ ැන කථා කරන්ශන්
නැහැ. ඒ මහේවරුන්ට පු මවන් ශන් ශකොතහාවහ ආරක්ෂක
වි ව
් විද්යාහශේ නවද්ය පීඨය ැන කථා කරන්න. ඒශකේ සල්ලි
ශ වහා ශන් ඉශ න න්ශන්. නත්ේ ඒක ැන කථා කරන්ශන්
නැහැ. ුයි ඒ? ඒක ශ ෝඨාභය රාජපක්ෂ මහේතයා හද්පු ිරන්ද්ා
ඒකට බයයි. ඒ නිසා SAITM එක ැන තමයි කථා කරන්ශන්.
[බාධා කිරීමක්] ශමොකක්ද්? [බාධා කිරීමක්] SAITM එක හැදුව
ශනවිල් ප්රනාන්දු මහේතයා මිරන්ද් රාජපක්ෂ මහේතයාශේ ඡන්ද්
campaign එකට සල්ලි දුන්නා. ශද්මේපියන්ට කථා කරහා කිේවා,
මිරන්ද් රාජපක්ෂට ඡන්ද්ය ද්ාන්න කියහා. ශනවිල් ප්රනාන්දුශේ
ඉේශතෝ අපි ශනොශවයි; අද් ශමතැන ුවිල්හා කෑ හන අයයි.
[බාධා කිරීමක්] ඒ ශ ොල්හන් තමයි මිරන්ද් රාජපක්ෂට ඡන්ද්ය
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දීහා ඡන්ද් ඉල්ලුශේ? අපි ශනොශවයි. [බාධා කිරීමක්] අශේ තිශබන
ප්රතිපේතිය අපි පැහැදිලිව කිේවා. අපි ශේ රශේ නිද්හස් අධයාපනය
වාශේම ශපෞේ ලික අධයාපනය ශවනුශවනුේ අපි ශපනී සිටිනවා.
අපිට ශකොන්ද්ක් තිශබනවා; ප්රතිපේතියක් තිශබනවා. ශේ
ශ ොල්හන් මිරන්ද් රාජපක්ෂේ එක්ක ඉන්නශකොට ශකොන්ද්කුේ
නැහැ; ප්රතිපේතියකුේ නැහැ. විපක්ෂයට ආවාට පස්ශසත ද්ැන් ඒක
ශේ පාහන වාසියක් කරශ න ඒක හරහා ආඩාඩු බහය හද්ා න්න
හද්නවා.
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ යන්ශන් නිකේ
ශනොශවයි, ශේ රාජපක්ෂ, පාශද්ණිය හුණහක් තිශයන්ශන්. ශේකට
ද්ැන් හඳුන්ශනේතිහාේ එකතු ශවහා. ඒකයි තිශයන වැශඩ්. ශේ
ආඩාඩුව ශපරළන රාජපක්ෂ, පාශද්ණිය හුණහට හඳුන්ශනේතිහාේ
එකතු ශවහා ඉන්නවා. ඒ නිසා
රු නිශයෝජය කාරක
සභාපතිතුමනි, ශේ යන්ශන් ශේ ආඩාඩුව ශපරළන මනක්. [බාධා
කිරීමක්] ඒක තමයි. ඔය ශ ොල්හන් ුවිල්හා GMOA එකට
කශඩ් යනවා. GMOA එක කියහා කියන්ශන් ශේ රශේ තිශබන
ප්රති ාමී සංවිධානයක්. ශේ රශේ කුණරුේ ඒක ප්රති ාමී
සංවිධානයක් කියහා පිළි න්නවා. අන්න ඒ ප්රති ාමී සංවිධානය
ශවනුශවන් ශපනී සිටින්න එපා; ඒ ශවනුශවන් කශඩ් යන්න එපා.
ඔය ශ ොල්හන් කරන්ශන් ඒ ශවනුශවන් කශඩ් යන එක. ඔය
ශ ොල්හන් නිද්හස් අධයාපනය ශවනුශවන් ශපනී සිටිනවා කියහා
කියනවා. එශහම නේ SAITM එශක් ඉංජිශන්රු පීඨය ැන කථා
කරන්න; කළමනාකරණ පීඨය ැන කථා කරන්න. අනික්
ශපෞේ ලික අධයාපන ආයතන ැන කථා කරන්න. ඒවා ැන
කථා කරන්ශන් නැහැ. ඒවා ැන කථා කරන්ශන් නැතුව රු
නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ යන්ශන් ශවනම ශේ පාහන
මනක්. ඒ ශේ පාහන මශන් ඉන්ශන්, රාජපක්ෂහා සහ
පාශද්ණියහා. ශේ අය එන්ශන් ආඩාඩුව ශපරළන්න. ශේ එන්ශන්
පැසිස්ේවාදී ආඩාඩුවක් හද්න කුමන්රණය. අශේ හඳුන්ශනේති
මන්ත්රීතුමා හරියට කිේවා, ඊළනට එන්ශන් ශපොලු අරශ න කියහා.
ෑක තමයි 1988-89 කාහශේේ කශළත. එද්ා ආශේ ශපොලු අරශ න
ශනොශවයි. එද්ා ටී අරශ න ආපු තද්විය ද්ැන් කියනවා, ශපොලු
අරශ න එනවා කියහා.
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අද් රු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා ඉතා ආශේ ය ලීව
කථා කළා. පසු ගිය ආඩාඩුව කාහශේදී රතුපස්වහ ජනතාව වතුර
ටිකක් ඉල්හා පාරට ආපු ශවහාශේ හපු විධිය, ශවි  තියපු විධිය
අපි ද්ැක්කා. ශේ අශේ ය ලීභාවය, සංශේදීතාව එද්ා එතුමා ළන
තිබුශඩා නැහැ. එද්ා කටුනායකදී ශරොශෂතන් චානකව ශවි  තබා
ාතනය කළා. ඩීසල් මිහ අඩු කරන්න කිේවාම, හහාවත
ුන්තනීට ප්රහාර එල්හ කළා. නත්ේ, ඒ මේටමට යන්ශන් නැතුව
යහ පාහන ආඩාඩුව හැටියට අපට පු මවන් ුණණා අවම බහයක්
ශයොද්හා ශිෂය තේශ ෝෂණ නවේවා න්න. හැබැයි, අපි ද්න්නවා
රජයක් හැටියට තීන්දු තීරණ න්න වන බව. ෑනෑම ශකශනක්
රජශේ පරිපාහනය කඩාකේපල් කරන්න එනවා නේ, කටයුතු
නවේවන්න එනවා නේ, ආයතන තුළට කඩා පනින්න එනවා
නේ, ආඩාඩුවක් හැටියට බහාශ න ඉන්න බැහැ. අවම බහය
පාවිච්චි කරහා, ඒකට ප්රහාරයක් එල්හ කර, මැඩ පවේවා න්න
වනවා. අපි ජනතා විත්ක්ති ශපරත්ශණන් අහනවා, ජනතා විත්ක්ති
ශපරත්ණ ආඩාඩුවක් හද්හා, ඒ ආඩාඩුව කාහශේදී ශිෂයයන් ශේ
වාශේ ශසෞවය අමාතයාං යට, රජ ශ ද්රට, අරලිය හ මන්දිරයට
කඩා පැන්ශනොේ ඔබතුමන්හා කුමක්ද් කරන්ශන් කියහා. අශේ
රු හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්හා බහය දීහා අයින්
ශවහා යනවාද් කියහා අපි ද්ැන න්න කැමැතියි. අපි කැමැතියි
ඒක ද්ැන න්න. එශහම ශවන්ශන් නැහැ. එද්ාට ඔබතුමන්හාේ
හහා එළවනවා. [බාධා කිරීේ] ඔේ, එශහම තමයි. ඔබතුමන්හා
එද්ාට කරන ශේ, අපි අද් කරනවා.

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன )

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශමතුමන්හා හහා එශළේශවොේ විතරක් ුති.

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ඔේ. ශමතුමන්හා හහා එශළේශවොේ ුති. හහා එළවහා
නවතින්ශන් නැහැ. අපි ද්න්නවා. ඒ නිසා ශමතැනට ුවිල්හා[බාධා කිරීේ]

1988-89 කශළතේ ශේකම තමයි. ඒ ආද්ර් ය තවම ුශේ
තිශබනවා. ඒ ආද්ර් ය තවම ුශේ තිශබන බව අපට ශපශනනවා.
ඒක සුව ශවහා නැහැ. එම නිසා අපි ආඩාඩුවට කියනවා, "ශේක
ශහොඳ කල්පනාශවන් ඉන්න ෑනෑ කාහයක්" කියහා.

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

රු ුමතිතුමනි, ඊශේ ශපොලීසියේ වරද්ක් කළා. ශපොලීසියට
තිබුණා, එම ශිෂයයන් අමාතයාං යට ුතු ම ශවන්න කලින් නවතා
න්න. නත්ේ, ශපොලීසිය ඒක කශළත නැහැ. එතැනේ ප්ර ්නයක්
තිශබනවා. ශිෂයයන් අමාතයාං යට කඩා පනින්න එනවාය
කියහා, අපි කුණරුේ ද්ැනශ න ිරටියා. ශේ වැඩ පිළිශවළ
කඩාකේපල් කරන්න එනවාය කියහා අපි ද්න්නවා. එය ුමතිතුමා
හත් වන්න ආපු මනක් ශනොශවයි. ශිෂයයන් ද්ාහක් විතර එකතු
ශවහා ුමතිතුමාව ිරර කර න්න ආපු මනක් බව අපි ද්න්නවා.
අපි කුණරුේ බබාහා ශනොශවයි. ඒක අපි කාටේ ශේශරනවා. අපි
ශපොි  බබාහා ශනොශවයි. එතැනට එන්ශන් ශමොකටද් කියහා අපි
ද්න්නවා. අපිේ කාහයක් විරුේධ පක්ෂශේ ිරටියා ශන්. අපි ද්න්නවා
ශන්, අපිේ කළ ශේවල්. අපිේ තේශ ෝෂණ කර තිශබනවා;
ශපළපාළි ගිිරන් තිශබනවා; කඩා පැන තිශබනවා. අපිේ ඒ සියල්හ
කර තිශබනවා. ඒවා කරහා තමයි, ආඩාඩුවක් හද්ා තිශබන්ශන්.
එම නිසා අපි ද්න්නවා, ඒ ආශේ ුමතිතුමා හත් වන්න ශනොශවයි;
ආයතනයට කඩා පනින්න කියහා. කඩා පැනහා, කහබහ කරහා,
ආයතනය විනා කරහා, ඒ හරහා ශේ ආඩාඩුව වේටන මන
යන්න පු මවන්ද් කියහා බැලුවා. එම නිසා එතැනදී ශපොලීසිශේ
ක්රියාකාරිේවය පිළිබඳව ැටලුවක් තිශබනවා.

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ශමතුමන්හා ුටිලි කපයි.

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ඔේ. සුනිල් හඳුන්ශනේති රු මන්ත්රීතුමනි, ශමතැනට
ුවිල්හා අර විධිශේ කථා කියන්න එපා. තත්න්නාන්ශසතහා කවද්ා
ශහෝ ශේ රශේ බහය අරශ න ආඩාඩුවක් හද්පු ද්වසක
අනිවාර්යශයන්ම ආඩාඩුව ආරක්ෂා කරන්න අවම බහයක්
ශයොද්නවා. ඒවාට තද්ාහරණ අපි ද්ැක තිශබනවා. තත්න්නාන්ශසතහා
සමාජවාද්ය ැන කථා කරේදී සඳහන් කරන චීනය, කියුබාව වැනි
රටවල් පවා ආඩාඩුවට විරුේධව ආපු රැලි, කැරලි ශකොශහොමද්
මර්ද්නය කශළත කියහා අපි ද්න්නවා. අපි ඉතිහාසය ද්න්නවා.
බහශේ ඉන්න ෑනෑම රජයකට විරුේධව බහශේ ශ ොඩ
නැශනනවා නේ, ඒ ආඩාඩුව වේටන්න තේසාහ කරනවා නේ,
ජනතා ප්රජාතන්රවාද්ය තඩ ශ ොඩනැඟුණ ආඩාඩුව ආරක්ෂා කිරීම
ශවනුශවන් සියලුශද්නා ශපනී සිටිනවා. ඒ ශවනුශවන් ආඩාඩුව
අනිවාර්යශයන්ම අවම බහයක් ශයොද්නවා. ඊශේ සිදු ුණශඩා ඒකයි.
ආඩාඩුව අවම බහය ශයශද්ේශේ. ඊශේ සිේධ ුණණු ශේවල් ැන අපි
සන්ශතෝෂ ශවන්ශන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපට තිශබන්ශන්,
කාහකඩාණි සතුටක්. ඒ වාශේ ශේවල් ශවන්න ශහොඳ නැහැ.
එවැනි ශේවල් සිදු ශනොශේවා කියා අපිේ ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ
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[ රු ත්ජිබුර් රහුමාන් මහතා]

වාශේ ශේවල් ශනොවනවා නේ, හුනක් ශහොඳයි කියන එකයි අශේ
සිතුවිල්හ. නත්ේ, එම ශිෂයයන් පාහනය කරන්න නේ
අනිවාර්යශයන්ම අවම බහයකට යන්න වනවාය කියහා අපි
පිළි ත යුතුයි.
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන ව ශයන් මට
කියන්න තිශබන්ශන් ශමයයි. ශේ රශේ සියලුශද්නාටම අධයාපනය
හැබීශේ අයිතිය රජයක් හැටියට අපි පිළි න්නවා. SAITM
ආයතනශේ ප්රමිතියක් තිබිය යුතුය කියන මතශේ අපි ඉන්නවා. එිර
ප්රමිතිය හද්න්න ෑනෑ කියන මතශේේ අපි ඉන්නවා. ප්රමිතිය හද්ා
න්න බැරි නේ, ඊළන තීන්දුවකට ආඩාඩුව යා යුතුයි කියන
මතශේේ අපි ඉන්නවා. නත්ේ, අපි ශමතැන ශපනී සිටිමින් කථා
කරන්ශන්, SAITM එක ශවනුශවන් ශනොශවයි. ශේ රශේ
ශපෞේ ලික අධයාපන ආයතන තිබිය යුතුයි. ශපෞේ ලිකව ශහෝ
අධයාපනය හැබීශේ අයිතිය ශේ රශේ ඉන්න අශනකුේ දුවා
ද්රුවන්ට තිශබනවා. එම අයිතිය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියන
අද්හස තඩ ඉඳන් තමයි අපි කථා කරන්ශන් කියමින්, මශේ වචන
ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
මීළනට, රු ජයන්ත සමරවීර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි 
7ක් තිශබනවා.

[අ.භා. 4.09]

ගුණ ජයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසශේ එක් වරක්
සිදු ුණණු ශද්යක් නැවත වරක් සිදුවනවාය කියන්ශන්, එක්ශකෝ
ශේද්වාචකයක්, නැේනේ සරද්මක් කියහා අපි අහහා තිශබනවා.
ශේ රශේ ශිෂය වයාපාරශේ ශිෂයයන්ශේ මළ කඳන්වලින්,
ශල්වලින් ලියැුණණු ඉතිහාසයක් තමයි අශේ රශේ ශපෞේ ලික
නවද්ය විද්යාහ ආරේභ කිරීම සේබන්ධශයන් තිශබන්ශන්. රු
නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, එද්ා පරමාණු ශබෝේබශයන්
ිරශරෝෂිමා සහ නා සාකි න ර විනා ත්වයට පේුණණා. එද්ා
පරමාණු ශබෝේබශයන් වැි ම විපතට පේුණශඩා, වැි ම දුක්
පීඩාවට පේුණශඩා, වැි ම විනා ය අේවින්ශේ ශවන කුණරුවේ
ශනොශවයි, ජපන් ජාතිකයන්. ඒ නිසා ජපන් ජාතිකයන්ශේ
සමාජමය නියාමයක් තිශබනවා. ඒ රට සමාජමය තීන්දුවක් ශ න
තිශබනවා, කවරද්ාක ශහෝ කවර සතුරු ප්රහාරයකට හක්ුණණේ
නැවත කවද්ාවේ ඒ ශ ොල්හන් අතින් පරමාණු ශබෝේබයක් නේ
නිර්මාණය වන්ශන් නැහැයි කියහා. ඒ ුයි? පරමාණු
ශබෝේබවලින් පීඩාවට පේුණණු ජපන්නු තීන්දුවක් ේතා, "අපි
පරමාණු ශබෝේබ හද්හා ඒශකන් ශහෝකශේ ශවන කාටවේ
විනා යක් කැන්ද්න්ශන් නැහැ"යි කියහා.

අශේ රශේ ශපෞේ ලික නවද්ය අධයාපනයේ එශහමයි. එද්ා
තතුරු ශකොළ ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහ ආරේභ කිරීමට
විරුේධව සටනට බැහැපු අයශ න් ශකශනක් තමයි දිශන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා. එද්ා ඒ සටශන් නායකශයක් හැටියට ිරටපු
එතුමා ශේ ශවහාශව ශේ සභාශේ ඉන්නවා. රාජිත ශසතනාරේන
ුමතිතුමාේ ශේ සභාශේ ඉන්නවා. එතුමාම කියනවා, එද්ා ඒ
සටශන් එතුමා සිටියාය කියහා. ඒ ැන අපිේ අහහා තිශබනවා.
රාජිත ශසතනාරේන ුමතිතුමාශ න් අපි අහනවා, එද්ා ඒ සටන
ශකළවර -අවසන්- ුණශඩා ශකොශහොමද් කියහා. රු නිශයෝජය
කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ රශේ ශිෂය වයාපාරශේ ත්රිමාවිතාන වැනි
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අනගිතම දූ පුතුන්ශේ ජීවිත පූජාශවන් තමයි ඒ සටන ශකළවර
ුණශඩා. ඒ සටන ශකළවර ුණශඩා ජයග්රහණශයන්. ඒශක් වාසිය
කාටද්? ඈත එපිට ත්හතිේ දුෂ්කර පාසශහන් අධයාපනය හබන
ශද්මළ අේමාශේ ද්රුවාටේ ඒශක් වාසිය තිශබනවා. අේපාර
දිස්ත්රික්කශේ ඈත ශද්ිරඅේතකඩාි ශේ දුේපේ අේමාශේ,
තාේතාශේ ද්රුවාටේ ඒශක් වාසිය තිශබනවා. මඩකළපුව
දිස්ත්රික්කශේ ඈත ේවහ දුේපේ ත්ස්ලිේ අේමාශේ, තාේතාශේ
ද්රුවාටේ ඒශක් වාසිය තිශබනවා. ශකොළ දුේපේ අේමාශේ,
තාේතාශේ ද්රුවාටේ ඒශක් වාසිය තිශබනවා.
1948 එක්සේ ජාතීන්ශේ වි ්ව ප්රඥපේතියට අනුව අධයාපනය
ශද්න්න ෑනෑ, කුසහතාව සහ සමානාේමතාව මත පමණයි, රු
නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ශේ පාහන ව ශයන් ශේ සභාව
තුළ ශමොන මතිමතාන්තර තිබුණේ අපි අද් SAITM විශරෝධී
සටශන් එක ශපළකට ිරට න්ශන් ඒ නිසායි. ත්ජුබර් රහුමාන්
මන්ත්රීතුමා කියපු ශේම අපි කියනවා. අපි නැවත නැවත කියනවා,
SAITM ජනසතු ශනොකශළොේ යහ පාහන ආඩාඩුව
අනිවාර්යශයන්ම ඒශකන්ම කේත්තු වනවාය කියන එක. ඒ ුයි?
අපි එශහම කියන්ශන් ුයි? ශේක නිකේ සටනක් ශනොශවයි.
අහ න්න, මහේතශයෝ. එද්ා අයිවර් ශජනිංන්ස් සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ.
කන්නන් ර මහේමයාට කිේශේ ශමොකක්ද්? සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ.
කන්නන් ර මැතිතුමාට පින් සිේධ වන්න ෑනෑ. එතුමා ජාති ජාතිේ
නිවන් ද්කින්න ෑනෑ, ඒ කරපු පිනට. සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ.
කන්නන් ර මැතිතුමා සිටිශේ නැේනේ අද් ශේ මහේවරු ශේ රු
සභාවට එන්ශන්ේ නැහැ, ශේ ශ ොල්ශහෝ නවද්යවරුන්
ශවන්ශන්ේ නැහැ, ශේ ශ ොල්ශහෝ මහාචාර්යවරුන් ශවන්ශන්ේ
නැහැ. සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ. කන්නන් ර මැතිතුමාට අයිවර්
ශජනිංන්ස් කිේවා, "කන්නන් ර, අපි ප්රාථමික අධයාපනය විතරක්
ශනොමිශල් ශද්ත්. තසස් අධයාපනය ශවශළඳ ශපොළට ද්මත්;
සල්ලිවහට ශද්ත්"යි කියහා. එතශකොට කන්නන් ර මහේමයා
ශමොකක්ද් කිේශේ? කන්නන් ර මහේමයා අයිවර් ශජනිංන්ස්ට
කිේවා, "බැහැ. ශේ රශේ කිරි කපන අේමාශේ, ශඩොල් කපන
තාේතාශේ, කුඹුශර් වැඩ කරන ශ ොවියාශේ, ඒ කාශේේ ද්රුවන්ට
පන්ති, කුහ, ජාති, ආ ේ, භාෂා ශදද්යකින් ශතොරව, ප්රාශේය ය
ශදද්යකින් ශතොරව තසස් අධයාපනය ද්ක්වා ශනොමිශල් යන්න,
නිද්හශසත යන්න අවස්ථාව තිශබනවා"යි කියහා.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි  තුනක කාහයක්
තිශබනවා.

ගුණ ජයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
SAITM විශරෝධී සටන කියන්ශන්, හුදු SAITM විශරෝධී
සටනක් පමණක් ශනොශවයි. අද් ශිෂයයන් පාරට බැහැහා, ශල්
හළාශ න, ජීවිත ුණණේ පූජා කරන්න හෑස්තිශවහා ඉන්ශන් ශවන
ශමොකකටවේ ශනොශවයි. ශමය නිද්හස් අධයාපනශේ අයිතිය
සුරකින සටනයි; නිද්හස් ශසෞවයශේ අයිතිය සුරකින සටනයි;
හාංකීය ජාතිශේ තරුමය රකින සටනයි. ශමය අශේ සටනක්
විතරක් ශනොශවයි. ශමය ළිරරු වීරශසතකරශේ සටනක් ශනොශවයි.
ශමය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකාශේ සටනක් ශනොශවයි. ශමය
අනුරුේධ පාශද්නියශේ සටනක් ශනොශවයි. ශමය තපනුපන්
පරේපරාශේ හිද්ය සාක්ෂිශේ සටනයි; අශේ තරුමශේ සටනයි.

ශද්මළ සිංහහ, ත්ස්ලිේ, මැශල්, බර් ර් කාශේේ සටන;
නිද්හස් අධයාපන සටන. හාංකීය ශිෂය වයාපාපරයට අපි ිරස නමා
ආචාර කරනවා. දිවි දී ශහෝ ඔබට පැවැරිච්ච තරුමය, නිද්හස්
අධයාපන තරුමය රකින්න. සිසු ද්රුවනි, අප ඔබ සම ඉන්නවා.
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අද් කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා මහේමයා අයින් කරන්න හද්නවා.
ඒ ශමොන බහයටද්? ශමොන බහයටද් කශහෝ ශෆොන්ශසතකා
මහේමයා අයින් කරන්න හද්න්ශන්? කාහගුණ විද්යා
ශද්පාර්තශේන්තුව අනාවැකියක් පළ කරනශකොට අපි ඒක
පිළි න්නවා. හංකාශේ නවද්ය අධයාපනය පිළිබඳ ප්රමිතිය හැදීශේ
අයිතිය ශේ පාර්ලිශේන්තුව දීහා තිශබන්ශන්, නවද්ය සභාවට. ඒ
දීපු අයිතිය නිසා නවද්ය සභාව කියනවා නේ SAITM එක
ප්රමිති ත නැහැ කියහා, ඒක පිළි න්න බැරිද්? අපි ිරතනවා, ඒක
ෑනෑ ශ ොශනකුට පිළි න්න පු මවන් කියහා. ෑනෑ ශ ොශනකුට
ඒක පිළි න්න පු මවන්.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ඔබතුමාට නියමිත කාහය අවසානයි.

ගුණ ජයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
නවද්ය නිහධාරින්ශේ සං මශයන් ජනාධිපතිතුමා අමතා එවූ
ලිපිය අපි ශේ අවස්ථාශේදී සභාගත* කරනවා රු නිශයෝජය
කාරක සභාපතිතුමනි.

රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශමයට තීන්දුවක්
එනතුරු, SAITM ජනසතු කරනතුරු කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා
මැතිතුමාශේ ශසතවා කාහය දීර් කර ශද්න ශහස ඉල්හමින්,
SAITM විශරෝධී සටන අධයාපන අයිතිශේ සටනක් බව මතක්
කරමින්, SAITM ජනසතු ශේවායි ප්රාර්ථනා කරමින් මම
නවතිනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe.
ඔබතුමාට විනාි  10ක කාහයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.1 ]

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
රු නිශයෝජය කාරකසභාපතිතුමනි, අද් පැවැේශවන ශේ
සභාව කල් තැබීශේ ශයෝජනාව සේබන්ධ විවාද්ශේදී කථා
කරන්නට හැබීම ැන සතුටට පේ ශවනවා. විශ ෂ
ත ශයන් ශේ
ද්ක්වා කථා කළ සමහර කථික මන්ත්රීතුමන්හා කියපු අසතය
කථාවහට තේතර ශද්න්න මා ශේ අවස්ථාශේ කල්පනා කරනවා.
ඒ ප්රධාන ව ශයන් කන්නන් ර මහේමයාශේ නිද්හස් අධයාපනය
ැන කියපු කථාව. කන්නන් ර මහේමයා නිද්හස් අධයාපන
ක්රමය යටශේ ඒ කාහශේ තිබුණු එකම ශපෞේ ලික පාසහක්වේ
වැහුශේ නැහැ. තද්ාහරණයක් ව ශයන් කියනවා නේ, ාන්ත
ශතෝමස් විද්යාහය වාශේ පාසල් ඒ විධියටම තිේබා ඒ වාශේම මට
මතකයි, ශකොළ , ආනන්ද් විද්යාහය ජනසතු කශළත 19 2
බදිතේදීන් මහත්ේ ිරටපු අධයාපන අමාතයවරයා විසින් බව. ඒ
නිසා ඒ කාහශේ ''නිද්හශසත අධයාපනය'' ආරක්ෂා කළා. අද් තිශබන
නිද්හස් අධයාපනය කියන ශේ අර්ථ කථනය වැරදියි. ''නිද්හ ශසත
අධයාපනය'' ආරක්ෂා කරන්න තමයි කන්නන් ර සංකල්පය

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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කටයුතු කශළත. එශහම නැතිව ඒශකන් අද්හස් කශළත ශනොමිශල්
අධයාපනය කියන එක ශනොශවයි. ''නිද්හශසත අධයාපනය'' තමයි
කන්නන් ර සංකල්පශේ තිබුශඩා. ඒ යටශේ තමයි ශේ රශේ
අධයාපනය තසස් අධයාපනය ද්ක්වා වයාේත ුණශඩා.
මා කල්පනා කරනවා, අතීතශේ ුණණු වැරදි නැවත සිදු
ශනොවිය යුතුයි කියහා. එද්ා රාජිත ශසතනාරේන මැතිතුමන්හා
පැහැදිලිවම සටන් කශළත ශකොළ වි ව
් විද්යාහශයන් තපාධිය
ශද්නවාට විරුේධව විතරයි. එශහම නැතිව ශපෞේ ලික තසස්
අධයපනයට විරුේධව ශනොශවයි. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා,
නිද්හශසත අධයාපනය හබා ැනීශේ අයිතිය ශේ රශේ තිබිය යුතුයි
කියහා.
අද් රජශේ නවද්ය නිහධාරින්ශේ සං මය ශේ ශවහාශේ
කරන ශේ කටයුේත, ශේ strike එක, ඉතාම නීතිවිශරෝධියි කියා
අපි අර්ථ ද්ක්වනවා. ශමොකද්, මානව අයිතිවාසිකේ තල්හං නය
කරන වැඩ වර්ජනයක් තමයි ශේ කරන්ශන්. ුයි මා එශහම
කියන්ශන්? ශේ ශවහාශේ ශඩංගු මර්ද්නය ැන නවද්යවරුන්
සියලු ශද්නාම එකා වාශේ එකතු ශවහා වැඩ කරනවා. ඒ ැන
ශසෞවය අමාතයාං ශේ තිබුණු meeting එකට මම ශපශර්ද්ා
ගියා. ඒ ශවහාශේ නවද්යවරු ඉතාම ද්ක්ෂ ශහස ශේ කාර්යය
කරනශකොට තමයි GMOA එක ශේ වැඩ වර්ජනයක් පටන්
න්ශන්. ශේශකන් ශපන්නුේ කරනවා ශේ කාශේ ුණවමනාවක්ද්
කියන එක. රු ත්ජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ, ශේ
එන්ශන් ''රාජපක්ෂ- පාශද්ණිය'' ආඩාඩුවක් හද්න ුණවමනාව. අපි
තැන් කිිරපයකදීම අහහා තිශබනවා ශන්. පාශද්ණිය මහේමයාට
නාථ ශද්විශයෝ කියහා තිශබනවාලු එයා රාජපක්ෂ මහේමයාශේ
ශද්වැනියා කියහා. තපන් තපන් ආේමවහ ඔහු තමයි ශද්වැනියා
ශවහා ඉඳහා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඔහු බහාශපොශරොේතු ශවනවා
රාජපක්ෂ ආඩාඩුශේ ඊළනට ශසෞවය ුමතිවරයා ශවන්න. ඒ
බහාශපොශරොේතුශවන් තමයි ශේ වැඩ වර්ජනය හද්ා ශ න
තිශබන්ශන්.
සභානායකතුමා කිේවා වාශේ, ශේ වැඩ වර්ජනයට හහාවත
ජනතාව විශරෝධතාව ද්ක්වනවා අපි ද්ැක්කා. ඒ වාශේම තමයි
මින්ශන්රිය ශරෝහශල්ේ. මින්ශන්රිය ශරෝහශල් නවද්යවරයා
තශේ වැඩ වර්ජනය කරහා ඉවර ශවහා ශකොශහතටද් යන්ශන්? ඒ
යන්ශන් hospital එක ඉස්සරහ තිශයන ශපෞේ ලික channelling
ආයතනයට. ඔහු එතැනට ගියාම මහජනතාව යනවා එතැනට.
"ඔබතුමා අද් ඉස්පිරිතාශල් නැේශේ ුයි, ශමතැන ශමොකක්ද්
කරන්ශන් "කියහා ඒ මහජනතාව අහනවා. නිශයෝජය කාරක
සභාපතිතුමනි, ඒ අවස්ථාශේ ඒ නවද්යවරයා ශසශරේපු ශද්කේ
මන ද්මහා දුවශ න යන්ශන් මින්ශන්රිය ශරෝහහට. ශේක තමයි
ුේත තේේවය. ශේ ශ ොල්ශහෝ වර්ජනය කරනවාය කියහා වැඩ
වර්ජනය කරන්ශන් නැහැ. ඒ අය යනවා private
channellingවහට. ඒවාට ගිිරල්හා තමන්ශේ වැශඩ් කර න්නවා.
ඒ නිසා ශේක විේතිය අයිතිවාසිකේ පිළිබඳව තිශබන වර්ජනයක්
ශනොශවයි. විේතීය අයිතිවාසිකේ පිළිබඳව කරන වර්ජනයක්
ශකොශහොමද්, තමන්ශේ සාමාජිකයන් 1 0ක් ඉන්න නවද්ය
විද්යාහයකට විරුේධව කරන වර්ජනයක් ශවන්ශන්?
එතශකොට ඒ සාමාජිකයන්ශේ අයිතිවාසිකේ ැන ශමොනවාද්
කථා කරන්ශන්? ශේ ශ ොල්ශහෝ කුණරුවේ කවද්ාවේ ඔුණන් ැන
කථා කශළත නැහැ. ඔුණන් රජශේ නවද්ය නිහධාරින්ශේ සං මය
හැටියට කිේශේ නැහැ, SAITM එක වහන්න ෑනෑ කියහා. ඒ
ශ ොල්හන්ට ෑනෑ ඒක ශනොශවයි. තමන්ශේ සාමාජිකයන්
ශ ොනාට අන්ද්වාශ න ගිිරල්හා ශේ වැඩ වර්ජනය තුළින්
ආඩාඩුව ශපරළන වැඩ වර්ජනයකට යන්න විතරයි ඒ අයට ෑනෑ.
තසස් අධයාපන අයිතීන් රකින්න ඒ ශ ොල්හන්ට අව ය නැහැ;
නිද්හස් අධයාපනශේ අයිතීන් රකින්න ඒ ශ ොල්හන්ට අව ය
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පාර්ලිශේන්තුව

[ රු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා]

නැහැ. ඒ ශ ොල්හන්ට ෑනෑ කාහකඩාණි ක්රමයකට යන්නයි. රු
රාජිත ශසතනාරේන ුමතිතුමාට මම කියන්න ෑනෑ, ඔබතුමා තමයි
ශේ වැරැේද් කශළත. ඒ ද්වස්වහ පාශද්නිය මහේමයාට විරුේධව නඩු
ද්මන්න ඔන්න ශමන්න තිශයන ශකොට; එස්.බී. දිසානායක
ුමතිවරයා ළන ඊට අද්ාළ file එකේ තිශබන ශකොට, පාශද්නිය
මහේමයා නවද්යවරශයක් නිසා ඔබතුමන්හා එතුමාව
ශේරා ේතා. ඒක තමයි ද්ැන් ඔබතුමන්හාට පි සන් දීහා
තිශබන්ශන්. ශමොකද්, පාශද්නිය මහේමයා එද්ා කරපු වැරදි ටික
ශහළිුණණා නේ, නඩුවක් ද්ාහා ඒවා ශහළිද්රේ කළා නේ, එද්ා
පාශද්නිය මහේමයහා,-

ගුණ ජයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?

ගුණ ජයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා
කියනවා, රජශේ නවද්ය නිහධාරින්ශේ සං මශේ සභාපති
අනුරුේධ පාශද්නිය නවද්යතුමාට විරුේධව නඩු ද්ැමීම සඳහා
අව ය බරපතළ දූෂිත සිේධි සිරත ලිපි ශ ොනුවක් තිබුණා, නත්ේ
රාජිත ශසතනාරේන මහේමයා නඩු ද්මන්න දුන්ශන් නැහැ කියහා.
රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ඒක සභා ත කරන්න පු මවන්ද්?

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ගුණ ජයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
ඔබතුමාට ඒක සභා ත කරන්න පු මවන්ද්?

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
රාජිත ශසතනාරේන ුමතිතුමා ළන ඒක තිශයනවා. එතුමා ඒක
සභා ත කරයි. පැහැදිලිවම ඒක සභා ත කරයි. ඔබතුමා පාශද්නිය
ශනොශවයි, ඔබතුමා වාි ශවන්න. ඔබතුමා පාශද්නිය ශනොශවයි.
ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි. රාජිත ුමතිතුමා ළන එම
file එක තිශබනවා. අව ය නේ එතුමා ඒක සභා ත කරයි. ඒක
අව ය ශවන්ශන් නැහැ. අපි ඒක අතීතශේදී ද්ැක්කා. ශේ කාරණා
සේබන්ධශයන් පැහැදිලිවම ප්රකා කළ යුතු ශවනවා.

ගුණ (නවදය) රවම්ෂන පතිරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
What is your point of Order?
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ගුණ (නවදය) රවම්ෂන පතිරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සද්ාචාරයක් තිශබනවා. ශේ රු සභාවට
ුවිල්හා තේතර ශද්න්න බැරි ශකශනකුශේ නම සඳහන් කරහා
කැත විධියට අපහාස කරන්ශන් නැහැ. ශේ මහාචාර්යතුමා ඒක
ද්න්ශන් නැහැ. ශේ සභාශේ නැති, ශේ සභාවට ුවිල්හා තේතර
ශද්න්න බැරි එම නවද්යවරයාට අපහාස ශනොකර සද්ාචාරාේමක
ශහස කටයුතු කරන්න කියහා අපි ශ ෞරවශයන් ඉල්හා සිටිනවා.
තත්න්නාන්ශසත කරුණාකර ඒක සැහකිල්හට න්න. ශමොන
මහාචාර්යවරුද් ශේ?

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Member, you
continue with your speech.
ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ඒවාට තමයි ඔබතුමන්හා ඉන්ශන්. ඔබතුමන්හා GMOA
එශක් නිශයෝජිතශයෝ ශන්. ඔබතුමන්හා තමයි GMOA එශක්
නිශයෝජිතශයෝ. GMOA එශක් නිශයෝජිතශයෝ හැටියට
ඔබතුමන්හා ගිිරල්හා කථා කරන්න. ඒකශන් ඔබතුමන්හා
GMOA එශක් නිශයෝජිතශයෝ හැටියට පේශවහා ඉන්ශන්. [බාධා
කිරීේ]

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
රු මන්ත්රීතුමන්හා වාි ශවන්න.

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
එද්ා තපුල් ගුණශසතකර නවද්යවරයායි, චමින්ද් එපිටකටුව
නවද්යවරයායි ුවිල්හා රාජිත ශසතනාරේන ුමතිතුමාට කියහා
තමයි එතුමාව ශේරා ේශේ. එද්ා එතුමාව ශේරා ේ එක තමයි
අද් ඔබතුමාට පි සන් දීහා තිශබන්ශන්, රාජිත ශසතනාරේන
මැතිතුමනි. ඔබතුමා එද්ා ශේ තීරණය ේතා නේ අද් ශේ දුක
විඳින්න ශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශේ කරන්න හද්න්ශන් මිරන්ද්
රාජපක්ෂ,-

ගුණ ටී. රංජිත් ද වසොි සා ෙහතා

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ශමතුමාට පිස්සු.

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මිරන්ද් රාජපක්ෂහා හද්පු,- [බාධා කිරීේ] - ශේ ඉන්ශන්
"SAITM පියා". ශමතුමා තමයි "SAITM පියා". SAITM එක
හද්න්න පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපේ කරපු "SAITM පියා". [බාධා
කිරීේ]
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ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please!
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ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
File එකක් නැතුව ශකොශහොමද් එශහම කියන්ශන්? ශමතුමා
නිකේ අපහාස කරනවා.

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ශේ ඉන්ශන් SAITM පියා.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දිනක "Daily
Mirror" පරශේ ශමන්න ශේ වාශේ news එකක් තිබුණා. [බාධා
කිරීේ]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
Order, please! වාි ශවන්න.

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dinesh Gunawardena, what is your point of
Order?
ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

The Hon. Member must withdraw that statement,
which he cannot substantiate against Dr. Padeniya.

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
MBBS
තපාධිය
න්න
චිතශ ොන්
නුවර පිිරටි
වි ව
් විද්යාහයකට ගිය අශේ ද්ැරිවියක් සමූහ දූෂණයකට හක්ශවහා
තිශබනවා. [බාධා කිරීේ]

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
බාධා කරන්න එපා. වාි ශවන්න.

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
"SAITM පියා"හා කෑ හනවා. ද්ැන් රිදිහා; දුකයි. ශමොකද් ශේ
අය GMOA එශක් නිහ නිශයෝජිතශයෝ; නිහ ප්රකා කශයෝ. ශේ
රශේ ශමොනවාද් ශවන්ශන් කියහා ශේ ශ ොල්ශහෝ ද්න්ශන් නැහැ.

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
එශහම ශවන්ශන් ශමොකද්? ශේ රශේ නවද්ය අධයාපනය
ශද්න්ශන් නැහැ.

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
Order, please! මන්ත්රීතුමන්හා කරුණාකරහා වාි ශවන්න.
[බාධා කිරීේ]

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
නිද්හස් අධයාපනය ශවනුශවන්ද් ශේ වැරදි කරන්ශන්? අයි,
KDU එක ශවනුශවන් කථා කරන්ශන් නැේශේ? ඒ වාශේම අද්
හිරරු විශේශසතකර කථා කරනවා. හිරරු විශේශසතකරශේ නංගි
ඉශ න න්ශන් ශකොශහතද්? SLIIT එශක්. ඒ වාශේම ජනතා
විත්ක්ති ශපරත්ශඩා නායකතුමාශේ පුතා ඉශ න ේශේ SLIIT
එශක්. ඒවා තිශබන්නට ෑනෑ. නත්ේ, නවද්ය අධයාපනය වැරැදියි
කියහා විතරයි ශමතුමන්හා කියන්ශන්. ශමොකක්ද් ශේ වැශඩ්?

ගුණ ජයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
ශකෝ file එක?

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Dinesh Gunawardena?

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා

(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon.
Member referred to Dr. Padeniya with a serious charge. If
he does not have the said file, he must withdraw that
statement. He does not have the said file with him.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Oder.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

ගුණ ටී. රංජිත් ද වසොි සා ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
පාශද්නිය කියන්ශන් මන්ත්රීවරශයක්
ශකොශහොමද් තිශබන්ශන්? [බාධා කිරීේ]
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(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா)

ශනොශවයි.

එශහම

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
අූ චි මාරසිංහ.

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාහය අවසානයි. [බාධා
කිරීේ]

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama.

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
එශහම ශකොශහොමද් ශවන්ශන්? එශහම ශවන්න බැහැ. අපට
ෑනෑ ශකශනක් ැන අද්හස් ප්රකා කරන්න අයිතිය තිශබනවා.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
රු මන්ත්රීතුමා, please wind up now. [බාධා කිරීේ]

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
පසුව correct කරන්න. එශහම බැහැ. එම නිසා අපි පැහැදිලිව
ප්රකා කරන්න ෑනෑ, ශේ යන්ශන් රාජපක්ෂ-පාශද්නිය ආඩාඩුවක්
හද්න පාරක කියහා.

[අ.භා. 4.2 ]

ගුණ ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி விதஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද් දින ඉදිරිපේ කර
තිශබන කල් තැබීශේ ශයෝජනාව පිළිබඳව විවාද්ශේ දී ශපෞේ ලික
වි ව
් විද්යාහවහ අධයාපනශේ තිශබන වහංගු බව සහ එිර
තේේවය පිළිබඳව මට ඉස්ශසල්හා කථා කරපු ආශු මාරසිංහ
මන්ත්රීතුමා අපූරුවට ශපන්නුවා. මම ිරතන්ශන්, එතුමා
ශපෞේ ලික අධයාපනශේ පිිරශටන් මහාචාර්යවරශයක් විධියට
තපාධියක් හද්ාශ න තිශබනවා කියහායි. මම ද්න්ශන් නැහැ,
ශමොන විධියටද් කියහා. මර්වින් සිල්වා මහතාශේ තපාධිය වාශේද්
ද්න්ශනේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි එතුමා අද් ශේ ශපෞේ ලික
අධයාපනය ශවනුශවන් ශමතරේ කිරන්ශන්.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Please wind up now.

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
අපි ඒකට ඉඩ ශද්න්ශන් නැහැ. රාජපක්ෂ-පාශද්නිය ආඩාඩුවක්
හද්න -[බාධා කිරීේ] ශේකට ඉඩ ශද්න්ශන් නැහැ. ශේ යහ පාහන
ආඩාඩුශවන් ඒක කවද්ාවේ ශවන්ශන් නැහැ. අපි නිද්හශසත
අධයාපනය හබන්න- [බාධා කිරීේ] ශේ තිශබන්ශන් file එක.
[බාධා කිරීේ] ශේ file එක අපි ශද්න්නේ. අපි අව ය ශකශනකුට
ශද්න්නේ. [බාධා කිරීේ] අපි ඒක ජනතා අධිකරණ-[බාධා කිරීේ]

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?

ගුණ (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මශේ නම කියපු නිසා සහ මම හබා
ේ තපාධි
සේබන්ධශයන් අපහාස කිරීම නිසා, මම හබා ේ තපාධි සහතික
සියල්හම මම-

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama.
ගුණ ජයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
SAITM එශක් සල්ලිවහට ආේමය පාවාදීපු පිස්ශසෝ. [බාධා
කිරීේ] SAITM එශක් සල්ලිවහට කිරනවා. හේජයි. [බාධා කිරීේ]
පටු ශේ පාහන වාසිවහට ආේමය පාවාශද්නවා, හේජයි. [බාධා
කිරීේ] ශනවිල් ප්රනාන්දුශේ අූ චි කනවා, ඒක මීට වඩා ශහොඳයි.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ගුණ ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி விதஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමාශේ හැසිරීම
ද්ැක්කාම ඒක ශේනවා. ශේ රශේ මහා ජාතික ප්ර න
් යක් ුති
ශවහා තිශබන අවස්ථාවක, ශමම වයවස්ථාද්ායකය නිශයෝජනය
කරන
ව කිවයුතු
පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරුන්
විධියට
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තත්න්නාන්ශසහාශේ හැසිරීම ද්ැක්කාම ුේතටම හේජයි. අද් ශේ
රට මහා ජාතික වයසනයකට පේ ශවහා තිශබනවා. එම නිසා
ශමම වයසනය නවේවන්නට ආඩාඩුව පියවර න්නට ෑනෑ.
විශ තෂශයන්ම SAITM ප්ර න
් ශේදී වි ව
් විද්යාහ ශිෂයශයෝ,
නවද්යවරු ශේ සටන අතට අරශ න තිශබන්ශන්, හැශමෝටම වඩා
ශේ නවද්ය විේතිය ැන, රශේ ජනතාවශේ ශසෞවය ැන
වැි ශයන් ද්න්නා අය විධියටයි. ඒ නිසා පාශද්නිය නවද්යවරයා
නායකේවය අරශ න ශේ සටන දියේ කරනවා තමයි. ශේ රශේ
යේ කිසි ශද්යක් වරේද්ා ශ න තිශබනවා නේ, එය නිවැරදි
කරන්නට කරන කාර්ය භාරය ැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත
ශවන්නට ෑනෑ. අපි එය අ ය කරන්නට ෑනෑ. එශහම නැතිව
ශපෞේ ලිකවම
මිනිසුන්ට
අපහාස
කරන්ශන්
නැතිව,
පාර්ලිශේන්තුශේ කරන ශමම විවාද්ය වැද් ේ විවාද්යක් විධියට
ශ න යන්නය කියන ඉල්ලීම මම කරනවා.

රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ුේතටම අපි හැම
ශේශල්ම ශේ ප්ර න
් ය ැන කථා කරනශකොට තසස් අධයාපන
ුමතිතුමාශේ ත්හුණ බහාශ නයි ඉන්ශන්. ශමොකද්, එතුමා ශේ
ප්ර න
් යට සංශේදී ශවන්ශන් ශකොශහොමද් කියහා. ශේ ප්ර න
් යට
සංශේදී ශවන්න ෑනෑ ුමතිතුමා. ශේ ප්ර ්නය ුහුේකන් ශද්න්න
ෑනෑ. ශමිරදී තමන්ශේ තීරණශේ ඉඳශ නම කටයුතු කරන්න
බැහැ.

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி விதஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
මිරන්ද් රාජපක්ෂ ිරටපු ජනාධිපතිතුමා පටන් ේ එශක්
වැරැේද්ක් තිශබනවා නේ, තත්න්නාන්ශසතහාට ඒක නිවැරදි
කරන්න බැරි ුයි? ුයි වැරැේද් නිවැරදි කරන්න බැරි?

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එතශකොට ඔබතුමිය ිරටියා ශන්?

ගුණ ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி விதஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ඔේ, මම ිරටියා. [බාධා කිරීමක්]

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මිරන්ද් රාජපක්ෂ මැතිතුමා රුපියල් මිලියන
ශේ ශවනුශවන් හබා දුන්නා. [බාධා කිරීේ]

00ක ත්ද්හක්

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி விதஜவிக்கிரம)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
එතශකොට නවද්ය විද්යාහයක් ශනොශවයි පටන් ේශේ,
තාක්ෂණික සහ කළමනාකරණ - Technology and
Management - පීඨයක් බව ුමතිතුමා ද්න්නවා. [බාධා කිරීේ]
කියවහා බහන්න. ඒශක් අවසර දීහා තිශබන්ශන් "Technology
and Management" කියන ශේ කාරණා ශද්කට.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Leader of the House?

සමහරු කියනවා ඉංජිශන්රු තපාධිය ශද්නවාට විරුේධ නැහැ
කියහා. ඉංජිශන්රු තපාධිය හබා දුන්නාට මිනිස්සු මැශරන්ශන්
නැහැ ශන්; ඉංජිශන්රුවන් ුවිල්හා මිනිස්සුන්ට ශබශහේ
ශද්න්ශන් නැහැ ශන්.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

න්ශන්

ගුණ ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி விதஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ඔබතුමාට භාර න්න සිේධ ශවනවා ුමතිතුමා. ඔබතුමාට
SAITM එක රජයට පවරා න්න ශවනවා. එශහම නැතිව, ශේ
රශේ 1988
සිදුුණණු ශේ නැවත ශවන්න තියන්න එපා.
තත්න්නාන්ශසතහාශේ ආඩාඩු කාහශේ ද්හස් ණනක් -හැටද්ාහක්තරුණශයෝ මැරුශඩා ශේ රශේ සිදු වූ ඒ අසාධාරණයන්ට එශරිරව
සටන් කරහායි. අිරංසක පුණහකින් ආපු ද්රුශවක් වූ තතුරු
ශකොළ නවද්ය විද්යාහශේ ත්රීමා විතාණ නවද්ය ශිෂයයා ුණ
හහා මැරුවා. ඒ වාශේ ශේ නවද්ය විද්යාහ සටශන්දීේ ඒ
තේේවය ුති ශවන්න තියන්න එපා. ශේ ජාතියට ාප කරන්න
එපා. [බාධා කිරීමක්] ුමතිතුමා ශේ ව කීම අරශ න ශේ ප්ර න
් ය
විසඳන්නට ෑනෑ. ුයි, නවද්ය විද්යාහය ජනසතු කළාම තිශබන
වැරැේද් ශමොකක්ද්? ජනසතු කරන්න, ශේ නවද්ය විද්යාහය. ශේ
රශේ ජනතාවශේ ශසෞවය ශවනුශවන්-

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔබතුමියශ න් අහන්න කැමැතියි, එශහමනේ
රාජපක්ෂ මහේමයා ශේක පටන් ේශේ ුයි?

ගුණ ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහත්මිය

ගුණ ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහත්මිය

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)
විපක්ෂය ශමොනවා කිේවේ, අපි SAITM එක පවරා
නැහැ.
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ඒ අනුව බහන ශකොට, ශේ රශේ ජන ජීවිතයට බහපාන ප්රධාන
කාරණයක් එක්කයි අපි ශේ හැේශපන්ශන්. ඒ නිසා කරුණාකරහා
ශේ නවද්ය පීඨය ජනසතු කරන්න. ශේ ආයතනශේ ඉශ න
න්නා ළමයින් ශවනුශවන් වැඩ පිළිශවළක් හද්න්න. අව ය
විභා පවේවහා ඒ ළමයින් ශවනුශවන් වැඩ පිළිශවළක් හද්හා ශේ
ප්ර න
් ය විසඳන්න. 1988 ිරටිය යු ශේ ශනොශවයි, අද් අපි ඉන්ශන්.
අුණරුදු තිහ, හතළිහක් ඉස්සරහට ගිිරල්හා, නැවතේ ආපස්සට රට
ශ න යන්න එපාය කියන කාරණය මම විශ තෂශයන් ශේ
ආඩාඩුශවන් ඉල්හා සිටිනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. අපි ජීවේ වන පළාශේ - අේපාර
දිස්ත්රික්කශේ - අේනිදි වි ව
් විද්යාහශේ ශිෂය වයාපාරය කළ
ද්රුවන්ට ශේ ශවන ශකොට පන්ති තහනේ කරහා තිශබනවා. ඒ
ළමයින්ශේ ප්ර න
් ය විසඳන්නටේ ශේ ුමතිතුමා කටයුතු කරහා
නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරහා, ඉශ න න්නා ළමයින්ශේ
අනා තය අඳුරට යවන්ශන් නැතිව; ඉශ න න්නට සිටින ශේ
නවද්ය ශිෂයයන්ශේ ජීවිත අඳුරට ශ න යන්ශන් නැතිව,
ආඩාඩුවක් විධියට ව කීම අතට අරශ න ශේ ප්ර න
් ය විසඳන්නට
කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම මම විශ ෂ
ත ශයන් කරනවා.
අේපාර දිස්ත්රික්කශේ තිශබන
ප්ර න
් ය ආරේභ ශවන්ශන් කාන්තා
cameras සවි කිරීම නිසායි. නත්ේ,
නැතිව ශිෂය ක්රියාකාරීන්ව පංති
තිශබනවා.

අේනිදි
වි ්වවිද්යාහශේ
ශන්වාසිකා ාරයට CCTV
අද් ඒ ප්ර ්නය විසඳන්ශන්
තහනමකට හක් කරහා
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[ රු ශ්රියානි විශේවික්රම මහේමිය]

පසු ගිය දිනශේ ුති ුණණු අර හයට ගිය ද්රුවන්ට පහර දීහා
තුවාහ කරහා තිශබනවා. අපි ඊශේ ශරෝහහට ගිිරල්හා බැලුවා.
මහඔය, ටැේපිටිශේ හාත්දුරුශවෝ අේ අඩංගුවට අරශ න තිබුණා.
තන්වහන්ශසත SAITM එශක් ක්රියාකාරී නවද්ය ශිෂයශයක්
ශනොුණණේ, වි ්වවිද්යාහ ශිෂයශයක්. ශේ ශවන ශකොට ළමයින්
රිමාන්ඩ් භාරයට පේ කරහා තිශබනවා. ආඩාඩුවට පු මවන්කමක්
තිශබනවා ඒ ද්රුවන් ශවනුශවන් කටයුතු කරන්න. නඩු පවරහා
ඔුණන් ශකොටු කරන එක ශනොශවයි කරන්නට ෑනෑ. ශමවැනි
ආරාුණහක් ුති ුණණු ශවහාශේ; ප්ර න
් යක් ුති ුණණු ශවහාශේ, ව
කිවයුතු ආඩාඩුවක් විධියට ශේ ජාතික ප්ර න
් ශේදී කටයුතු
කරන්නට ෑනෑ. ''අහවහා තමයි ආශේ, අහවහා තමයි ආශේ''
කියහා ශේ ශිෂයශයෝ ශකොටු කරන එක ශනොශවයි කළ යුේශේ. ඒ
ශිෂයයින්ශේ ප්ර න
් ය විසඳන්න. ශිෂයයන්ට නඩු ද්මන්න එපාය
කියා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ශේ නඩු ඉවේ කර ශ න, ශිෂය
වයාපාරයට සාධාරණේවය ඉටු කරන්න කියා ඉල්හා සිටිමින් මා
නිහඬ වනවා.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ශබොශහොම ස්තුතියි.

The Hon. (Dr.) Rajitha Senartne please.
[අ.භා. 4.33]

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා (වසෞඛය
වපෝෂණ හා වද්ය ය නවදය අොතයුරො)
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன
சுகாதாரம், தபாசகை மற்றும் சுததச மருத்துவ அகமச்சர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද් දින ශමම සභාශේදී
මන්ත්රීවරුන් ඉදිරිපේ කළ යේ යේ කරුණු ැන ශකටිශයන් අද්හස්
පළ කරන්නටයි මශේ බහාශපොශරොේතුව. හැබැයි, අශේ දිශන්ෂ්
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ශේ විවාද්ය ඉල්හා සිටීම තමයි මට ිරතා
න්නට බැරි කාරණය ශවන්ශන්. ඒ වාශේම, සුනිල් හඳුන්ශනේති
මන්ත්රීවරයාශේ ප්රතිපේතියට මම එකන නැති ුණණේ, ඒ
ප්රතිපේතිශේ සිටීමට හඳුන්ශනේති මන්ත්රීවරයාට සේපූර්ණ අයිතිය
තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාශේ ප්රතිපේතිශේ නැහැ. ඒ
ැන අපි පැය ණනක් නිද්හශසත කථා කරත්. ඔබතුමන්හාට ඒ
අයිතිය සේපූර්ණශයන් තිශබනවා. ශමොකද්, ඔබතුමන්හා තමයි
දි ටම ඒ ස්ථාවරශේ ිරටිශේ.

ගුණ ෙන්්රීවරවයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
ඒක හරි.

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහය තතුරු ශකොළ
තිශබන
ශවහාශේ තත්න්නාන්ශසතහා ිරටිශේ එක තැනක. අපි ිරටිශේ තව
තැනක. -නවද්ය සං ේ ශද්ක-. ඒ ශවහාශේ අපි ශද්ශ ොල්ශහෝ එක
අරත්ණකට ගියා. එතැනදී තත්න්නාන්ශසතහා කිේවා, ''ඒක ජනසතු
කරන්න''ය කියහා.
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අපි කිේවා, "ජනසතු කරන්න බැහැ. ශපෞේ ලික නවද්ය
විද්යාහයක් තිබිය යුතුයි" කියහා. සෑම අවස්ථාවකම අපි ඒක
පැහැදිලිව කිේවා. නත්ේ, තත්න්නාන්ශසතහා, අන්තර් වි ව
් විද්යාහ
බහමඩාඩහය ිරටිශේ ජනසතු කිරීම කළ යුතුයි කියන මතශේ.
කුමාර් ගුණරේනේ සශහෝද්රයා, නිෂ්මි සශහෝද්රයා -ඔය
ඔක්ශකෝම- අපිේ එක්ක එකට රැස්වීේ පැවැේවූශේ. ත්රීමාවිතාරණ,
ශවනුර -ශේ ඔක්ශකෝම- මශේ ශ ද්ර අපිේ එක්ක එකට ිරටිශේ.
මශේ ශ ද්ර තමයි සන්ධානය තිබුශඩා. මමයි කැඳුණේකරු. අපි
ශද්ශ ොල්හන් ශද්පැේතක, මත ශද්කක ිරටියට, එකට මනක්
ගියා. එතැනදි තත්න්නාන්ශසතහාශේ අව යතාව සේපූර්ණ ුණණා.
නත්ේ, ඒක ැන එද්ා අපට ප්ර ්නයක් තිබුශඩා නැහැ. ද්ැන් ශේ
අවස්ථාශේදී ුණණේ කුණරු ශහෝ ශේක ජනසතු කරනවායි කියන
එක පිළිබඳව අපට ප්ර ්නයක් නැහැ. නත්ේ, ද්ැන් ශමොකක්ද්
ශේශක් ුති ශවහා තිශබන තේේවය? ත්ලින්ම ශේක බිිර ුණශඩා
ශකොශහොමද්? තත්න්නාන්ශසතහා ශහොඳටම ද්න්නවාශන් ඔය කථාව.
ශේක බිිර ුණශඩා, ඔක්ශකෝම කශළත අරලිය හ මන්දිරශේශන්. මා
ඒ කථා ටික කියන්නේ. මිරන්ද් රාජපක්ෂ මහේමයාශ න්
ගිිරල්හා අහන්න ුේතද්, ශබොරුද් කියහා.
ද්ැන් ඔබතුමන්හා කියනවා, "ශේක GMOA එශක් ඉල්ලීම"
කියහා. GMOA එක ඉස්ශසල්හා ඉල්ලුශේ ශමොකක්ද්? ශේශක්
ප්රමිතිය ුති කරන්නය කියහයි ඉල්ලුශේ. ප්රමිතියක් ුති කශළොේ
අපට ප්ර ්නයක් නැහැ, කියහයි ජනාධිපතිතුමාට කිේශේ. ද්ැන් ඒ
ප්රමිතිය ුති කිරීම මා පටන් ේතා. අුණරුදු ක් ප්රමිතියක් නැතිවයි
ිරටිශේ. මතක තියා න්න, 2009 ඉඳහා ශේ රශේ නවද්ය
අධයාපනයට ප්රමිතියක් නැහැ. මා තමයි නවද්ය අධයාපනයට
ප්රමිතිය ශකටුේපේ ශකශරේශේ නවද්ය සභාව තුළ. ශමොකද්, මා
ශේ විෂය ශහොඳින් ද්න්නා නිසා. ශපශර්ද්ා තමයි නවද්ය සභාව ඒ
ප්රමිතිය අරශ න නවද්ය පීඨවහට ද්ාහා, පීඨාධිපතිවරුන්ට ද්ාහා
ඔක්ශකෝම කරහා 22 වැනිද්ා සවස 4.00ට සාකච්ඡා කරන්න මට
ශවහාව දීහා තිබුශඩා. මා කලින් ශවහාවක් දුන්නා. ඒ ශවහාශේදී
ඒ ශ ොල්හන්ට ශවනේ රැස්වීමක් තිබුණු නිසා ශේක postpone
කරශ න 22වැනිද්ා සවස 4.00ට තමයි ශවහාව දීහා තිබුශඩා. එද්ා
ුවිල්හා තමයි කේටිය ශේ කාහශ ෝේටිය කශළත. ඒක නිසා එද්ා
සාකච්ඡා කරන්න බැරි ුණණා. එතශකොට ඒ ප්රමිතිය නීතිශකටුේපේ
ශද්පාර්තශේන්තුවට යවන්න ෑනෑ. මා ඒේ නවද්ය සභාවට
කිේවා, ශේක පරක්කු ශවන නිසා මට ශද්න මන්ම නීතිපති
ශද්පාර්තශේන්තුවටේ ශද්න්න කියහා.

ද්ැන් බහන්න, මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා මහේතයාට
extension එක දුන්ශන් මමයි. මශේ extension එශකනුයි ද්ැන්
එතුමා ඉන්ශන්. එතුමා යේ කිසි ප්රකා යක් කරහා තිබුණා, "මා
ෑනෑ ශවහාවක ඉල්හා අස්වීම ශද්න්නේ" කියහා. එතුමා පේ
කශළත ශකොශහොමද්? එද්ා ිරටපු සභාපතිවරයා ශේ වැශඩ් කරන්ශන්
නැති නිසා මිරන්ද් රාජපක්ෂ ිරටපු ජනාධිපතිතුමායි එතුමා පේ
කශළත. ප්ර න
්
ශද්කක් තිබුණා. එකක්, එතුමාශේ පුණශල්ම
ප්ර න
් යක් තිබුණා. ඒ, එතුමාශේ නංගි ශකනකුශේ ද්රුවකු
සේබන්ධශයන්. රු චමල් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා
ද්න්නවා. ඒ ශමොකක්ද්? විශේ නවද්ය තපාධිය ැනයි. ඒක
කරන්ශන් නැහැ. ශද්වැනි එක, SAITM එක. එතශකොට ශේ අනුව
කථා කරහා එද්ා මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා පේ කරන්න
නම කිේව එක්ශකශනකු තමයි මම. ශමොකද්, ඒ ශවනශකොට මා
මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා මහේමයා එක්ක ශේ ැන
සංවාද්යක ිරටියා. එද්ා NCMC එශක් සටනට විරුේධව හංකාව
පුරාම ගිශේ කුණද්? මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා, මහාචාර්ය
ශකොල්වින් ගුණරේන, මහාචාර්ය නලින්ද් සිල්වා, ශද්ොස්තර සුනිල්
රේනප්රිය සහ මම. ශිෂයයින් සංවිධානය කළා. අපි පස් ශද්නා
ප්රධාන කථිකයින්.
ශමයින් මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා මහේමයා ඊශේ
ශපශර්ද්ා තමයි ශේ තේේවයට ආශේ. ඒ කියන්ශන්, SAITM
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විශරෝධී ුණශඩා. නත්ේ, එතුමා පසු ගිය කාශල් ලියාපු සියලුම ලිපි
මා එද්ා සභා ත කළා. ඔහුම තමයි එද්ා කිේශේ, "ශේ රශේ
රස්තවාදි වයාපාර ශද්කක් තිශබනවා. තතුරට එල්ටීටීඊ. රටටම
GMOA" කියහා. එතුමා පේ කරන ශකොට කුණද් විරුේධ ුණශඩා?
GMOA එකයි. එතුමාට සහශයෝ ය දුන්ශන් කුණද්? සමන්
රේනප්රිය, රවී කුත්ශේ ් - ශේ අය - තමයි articles ලිේශේ, කාශහෝ
ශෆොන්ශසතකා පේ කරන්න ෑනෑ ුයි කියන එක සේබන්ධශයන්.
තත්න්නාන්ශසතහා ගිිරල්හා අහන්න, අද් GMOA එකේ එක්ක
ඉන්න, වැඩ කරන Dr. Oshala Herath ශ න් ුේත කතාව. Dr.
Oshala Herath තමයි මට කිේශේ "Uncle, අපි මහාචාර්ය කාශහෝ
ශෆොන්ශසතකා පේ කරත්. ඒකයි ශහොඳම වැශඩ්" කියහා. මමේ
එතශකොට ඒක ජනාධිපතිතුමාට කිේවා. ජනාධිපතිතුමාේ කථා
කරහා කැමැති ශවහා, මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා මහේමයා
පේ කළා විතරක් ශනොශවයි, එද්ා එතුමා ශයෝජනා කළා, පස්
ශද්නකුශ න් යුේ විශ තෂඥප කමිටුවක් පේ කරන්නේ. ඒශක්
සභාපති ධුරයට මශේ නමේ ශයෝජනා කළා. පසුව ඒ කමිටුව පේ
ුණශඩා නැහැ. ශමොකද්, ශේ ප්ර න
් යට අවසාන විසඳුමක් ශද්න්න
කියහයි එශහම කශළත. එතශකොට මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා
එතැනට ගිශේ SAITM එශක් ශේ ප්ර න
් ය විසඳන්නේ, විශේය ය
නවද්ය තපාධිධාරින්ශේ ප්ර ්නය විසඳන්නේ. ඒක තමයි ුේත
කථාව. ගිිරල්හා අහන්න, මිරන්ද් රාජපක්ෂ මහේමයාශ න්. ශේ
ප්ර න
් ශද්ක විසඳන්න තමයි ගිශේ. ශේ ප්ර ්න ශද්ක විසඳනවාය
කියන්ශන්, SAITM එක පිළි න්නවා කියන එකයි.
පළත්ශවන්ම SAITM එකේ සමන මහාචාර්ය කාශහෝ
ශෆොන්ශසතකා කළ කථාශේදී ශමොනවාද් කිේශේ? මම ඒ වචන ඒ
විධියටම කියන්ශන් නැහැ. ශමොකද්, තත්න්නාන්ශසතහා ිරනා ශවයි.
මම ශපෞේ ලිකව
රු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමාට
කියන්නේ ශමොකක්ද් එතුමා කිේශේ කියහා. එතුමා SAITM එකේ
සමන කථා කරහා කිේශේ, "ශේ ජනාධිපතිවරයාශේ අව යතාව
ඉෂ්ට කිරීම තමයි මශේ තනතුර" කියහා. පසුගිය කාහශේ GMOA
එකේ සමන එකතුශවහා තමයි ද්ැන් ශේ විධියට කටයුතු
කරන්ශන්. ඒකට ශහතතු මම ශේ රු සභාශේ කියන්නට යන්ශන්
නැහැ. එද්ා SAITM එක ස්ථාපනය කිරීශේ පනත ශ නාශේ රු
දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා- [බාධා කිරීේ]

ගුණ (නවදය) රවම්ෂන පතිරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
කරුණාකරහා මූලික ප්රමිතීන් ැසේ කරන්න. ඒක ශහොඳයි.
ශද්ශවනි කාරණය ශමයයි. ඔබතුමා කියූ කරුණ ැන ැටලුවක්
මතු ශවන්ශන්, ්රී හංකා නවද්ය සභාව 2009 වර්ෂශේ ඉඳහා
වාර්ෂිකව අවඩාඩව පුවේ පේ ද්ැන්වීේ පළ කරනවා SAITM
ආයතනය නීතයනුකූහ නැහැ කියහා. රු මිරන්ද් රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට ෑනෑ ුණණා නේ, එතුමාශේ ජනාධිපති ධුර
කාහශේ වාර්ෂිකව ්රී හංකා නවද්ය සභාශවන් එවැනි පුවේ පේ
නිශේද්න නිකුේ කශළත ුයි ුමතිතුමනි?
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ගුණ (නවදය) රවම්ෂන පතිරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ඔබතුමා මූලික ප්රමිතීන් ැසේ කරන්න. ශද්වනුව, ඔබතුමා
ඉතාම සේ භාවශයන් ශේ කටයුේතට මැදිහේ ශවනවා නේ
මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකාව නැවත වසර පහක් සඳහා
නවද්ය සභාශේ සභාපති ධුරයට පේ කරන්න කියහා මම
ඔබතුමාශ න් ශ ෞරවශයන් ඉල්හා සිටිනවා.

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ඒක අපි බහත්, එතුමාශේ වයසේ බහන්නට ෑනෑ ශන්. එතුමා
මට කියපු කථා තිශබනවා ශන්. ඔබතුමා ගිිරන් අහන්න කාශහෝ
ශෆොන්ශසතකා මහේමයාශ න් ශමොකක්ද් කියන්ශන් කියහා.

ගුණ (නවදය) රවම්ෂන පතිරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
එතුමා කැමැතියි කිේවා.

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
මම ද්න්ශන් නැහැ, ඒ ඔබතුමාට කියන එක. මට කියපු ශේවල්
තිශබනවාශන්. ගිිරන් අහන්න ශකෝ ගිය සැශර් extension එක
දුන්නු නවද්ය තපුල් ගුණශසතකරට ශමොකක්ද් කිේශේ කියහා.
[බාධා කිරීේ] එතුමාේ සමන වැඩ කරන කඩාඩායමක්
ඉන්නවාශන්. ඒ කේටිය ඉන්නවාශන්. ද්ැන් තත්න්නාන්ශසතහා
සියලු ශද්නාම තීන්දු න්න හද්න්ශන් ්රී හංකා නවද්ය සභාශේ
ශේ පාහන නායකේවය ැනශන්. [බාධා කිරීේ] නැහැ, ඒක
තමයි ුණශඩා. ඒක තමයි ශේ ප්ර න
් ුණශඩා. අද් ්රී හංකා නවද්ය
සභාව ශමශහයවන්ශන් ශේ පාහනය. නවද්ය සභාවක
ශේ පාහනය තිශබන්නට බැහැ, ශේ පාහනයට ති න් තිබිය යුතු
තේතරීතර තැනක්. [බාධා කිරීේ] රු රශේෂ් පතිරණ මන්ත්රීතුමා,
ද්ැන් තත්න්නාන්ශසත කථා කරනවා. ශේ ශේ පාහන ප්ර න
් ය නිසා
නඩුවක් වැටුණාශන්. ඔබතුමා ඒ නඩුශේ තීන්දුව කියවන්න. ඒ
සියලු වැරදි සිදු ුණශඩා ශමොකද්? ශේශක් ශේ පාහන තීන්දු න්න
ගිය නිසා. ඒකයි තිශබන ප්ර න
් ය. ්රී හංකා නවද්ය සභාව නවද්ය
විේතීශේ ප්රමිතිය පිළිබඳව කථා කශළත නැහැ. එශහම නේ,
මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා ශමච්චර කාහයක් සිටියා,
නවද්ය තපාධිශේ ප්රමිතිය හද්න්නට තිබුණා ශන්.

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
හැදුශේ නැහැ.

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன)

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ඒක නිසා තමයි එද්ා ්රී හංකා නවද්ය සභාව ශවනස් කශළත.
එද්ා මිරන්ද් රාජපක්ෂ මහේමයා මහාචාර්ය හලිතා ශමන්ි ස්
මහේමිය අයින් කරහා මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකාව
ශ නාශේ ඒකයි. 2009දී මහාචාර්ය හලිතා ශමන්ි ස්හා රුසියානු
තපාධිය ශද්න්න ඉල්ලුවා. මම කිේශේේ රුසියානු තපාධිය ශද්න්න,
එතශකොට ශේ කිසිම ශ ෝරියක් නැහැ කියහා.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශකොශහතද් හැදුශේ? 201 ශන් ප්රමිතිය හද්න්නට පටන් ේශේ?
ප්රමිතිය හද්න්න පටන් ේශේ මම ුවිල්හා Legal Draftsmanට
කියහා ශකටුේපේ කරහා. ශපශර්ද්ා තමයි නවද්ය තපාධිශේ
ප්රමිතිය හැදුශේ. ඒ කවද්ා ඉඳහාද්? 2009 ඉඳහා. ද්ැන් අුණරුදු 8ක්
ශවනවා. ප්රමිතියක් නැති නවද්ය තපාධියක් ශේ තිශබන්ශන්.
ශේක හද්නශකොට තිබුණු ප්ර ්නය ශමොකක්ද්?
රු සුනිල්
හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා, නවද්ය තපාධිශේ ප්රමිතිය හද්න විට
SAITM එකට විතරක් අද්ාළ කරහා මදි. SAITM එශක් නවද්ය
තපාධිය නවේවන්නට හැදුශවොේ රජරට වි ව
් විද්යාහශේ නවද්ය
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පාර්ලිශේන්තුව

[ රු (නවද්ය) රාජිත ශසතනාරේන මහතා]

තපාධියේ නවතිනවා. ඒ වාශේම නැශනනිරර වි ්වවිද්යාහශේ
නවද්ය තපාධියේ නවතිනවා. ශමොකද්, ඒවාශේ මීට වඩා අඩු
පහසුකේ තිශබන්ශන්. මතක තියා න්න. ඒ ප්රමිතිය ැන තමයි
අර්බුද්ය ආශේ. යාපනය නවද්ය පීඨශේ Prof. Ravirajශ න්
අහන්න, ශමොනවාද් ුවිල්හා කිේශේ කියහා. මම යාපනශේ ගිය
ශවහාශේ එතුමාව හත් ුණණා. එතුමා කිේවා, "ශේකට standards
එන විට අශේ ඒවාේ ශේරා න්න ෑනෑ. අශේ තිශබන අඩු පාඩුේ
ශේරා න්නට ෑනෑ." කියහා. එශහම නැේනේ අශේ ඒවාේ
වැශහනවා, ප්රමිතිය ශ නාශවොේ. ප්රමිතිය හද්නවා කියන එක
ශහශහසි පහසු ශද්යක් ශනොශවයි. SAITM එශක් ඉන්න
මහාචාර්යවරු ණන රජරට වි ්වවිද්යාහශේ නවද්ය පීඨශේ
ඉන්නවාද්? මහාචාර්ය හශර්න්ද්ර ද් සිල්වා, මහාචාර්ය මන්දික
විශේරේන කියන්ශන් ශමොනවාද්? රජශේ වි ව
් විද්යාහ නවද්ය
පීඨවහ ළමයින්ශේ අධයාපන සුදුසුකේ සහ SAITM එශක්
ළමයින්ශේ අධයාපන සුදුසුකේ අතර කිසිම ශවනසක් නැහැ
කියහා. මහාචාර්ය හශර්න්ද්ර ද් සිල්වා වාශේ අය තමයි ගිිරන් ඒ
සියලු විභා කශළත. ඒ වාශේම මන්දික විශේරේන ශමොකක්ද්
කියන්ශන්? කුණද් මන්දික විශේරේන කියන්ශන්? එතුමායි,
විශ තෂඥප නවද්ය රුවනුයි තමයි ශේ රශේ පළත්ශවනි liver
transplant එක කශළත? කුණද් විශ ෂ
ත ඥප නවද්ය රුවන් කියන්ශන්,
ශකොශහන්ද් හැදුශඩා? තතුරු ශකොළ නවද්ය පීඨශයන්. කුණද්
මහාචාර්ය අසිත ද් සිල්වා කියන්ශන්? අද් ශහෝකශේ තිශබන හැම
සේමන්රණයකම හංකාව ශවනුශවන් ෂෂධශේද්ය ැන කථා
කරන එකම Clinical Pharmacologist. ශකොශහන්ද් එතුමා බිිර
ුණශඩා? තතුරු ශකොළ නවද්ය විද්යාහශයන්. ශහට ද්වශසත, මාස
එකහමාරකින් මම theatre එක හැදුවාට පසුව හංකාශේ පළත්ශවනි
heart transplant එක කරනවා. කුණද් කරන්ශන්? හිද්ය ශරෝ
විශ තෂඥප නවද්ය මශහතන්ද්ර ත්ණසිංහ. කුණද් ඒ? ශකොශහන්ද් එතුමා
ආශේ? තතුරු ශකොළ නවද්ය විද්යාහශයනුයි ආශේ. මතක
තියා න්න, තතුරු ශකොළ නවද්ය විද්යාහශේ පළත්වැනි batch
එශක් විතරක් මහාචාර්යවරු 13ශද්ශනක් ඉන්නවා. එද්ා අපි කතා
කළා. ඒවාේ ශහොඳට අධයයනය කරන්න, "ශේවා ශබොරු කඩ,
ශනවිල් ප්රනාන්දු ශහොශරක්" කියා ශබොරුවට කෑ හන්ශන් නැතිව.
ශනවිල් ප්රනාන්දු එතැනට ගිශේ ඒ ශේ පාහන පසු බිමේ එක්කයි.
"ඔයා ශේ ශරෝහහ හද්න්න, මම රුපියල් මිලියන 00ක් ශද්න්නේ.
ඒක දුන්නු හැටිශේම එය පිළි න්නවා." කියා එද්ා කිේවා.
රු මන්ත්රීතුමනි, ද්ැන් ඔබතුමන්හා කතා කරනවා ශන්, KDU
එක ැන. KDU එක ශකොශහොමද් පිළි ේශේ? ඒකට ත ුණශඩා
විනාි  4 යි. ඒක ශන් අර තසාවි තීන්දුශේ තිශබන්ශන්. ආයතන
ශද්කට ක්රමශේද් ශද්කක්! අඩු ණශන් ශමිර ශරෝහහක් ශහෝ
තිශබනවා. ශමිර ප්ර ්නය වී තිශබන්ශන් ශරෝහශල් ශරෝගීන්
මඳකමයි. ශවනේ කිසිම වැරැේද්ක් කියා නැහැ ශන්. වාර්තාශේ පිටු
ත් මමනින් පිශරන්න කියා තිශබන්ශන් ශමොනවාද්? මහාචාර්ය
ශෂරිෆ්ශේ වාර්තාව මම කිශයේවා. එිර ශමොනවාද් තිශබන්ශන්?
Facilities ඔක්ශකෝම ශහොඳයි. එිර ත න්වන සියලු විශ තෂඥපවරු
ශහොඳයි. Equipment ඉතාම modern. ප්ර ්නය ශවහා තිශබන්ශන්,
ශරෝගීන් නැති එකයි. ඒක ශහොකු පාඩුවක්. අඩු ණශන් ඉතාම
සුපිරි ශරෝහහක් තිශබනවා සහ ශමිර සුපිරි විශ තෂඥප නවද්යවරු
ඉන්නවා. නත්ේ ශරෝගීන් නැහැ. හැබැයි KDU එශක් තිබුණු
තේේවය ශමොකක්ද්? මතක තියා න්න, ශරෝහහක්ය කියා
පිළි න්නශකොට KDU එශක්
ශඩොල් කැටයක්වේ නැහැ.
ශරෝහහක ශඩොල් කැටයක්වේ නැතිවයි පිළි ේශේ, ශ ෝඨාභය
රාජපක්ෂ මහේමයාශේ බහපෑමට. ඒකට විරුේධ ුණණා, රජශේ
නවද්ය නිහධාරින්ශේ සං මශේ සභාපති. එතුමාට කතා කරහා
ුහුවා, "ශඩොක්ටර්, ශමොකක්ද් ඔයාට තිශයන ප්ර න
් ය?" කියහා.
"නැහැ, සර්. එශහම ප්ර න
් යක්ම ශනොශවයි" කිේවා. "නැහැ,
ශමොකක්ද් ප්ර ්නය? ශහට එන්න, මා ශපන්වන්නේ." කිේවා. ආවා;
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ගියා. ගිිරන් ත ුණශඩා විනාි  4 යි. පිළි ැනීශේ පරිච්ශේද් ශද්කයි.
පරිච්ශේද් ශද්කයි, ත් ම පිළි ැනීමට! එශහම පිළි ේ වි ව
් විද්යාහයක ප්රමිතිය පරිච්ශේද් ශද්කකින් පිළි ේවි ව
් විද්යාහයක් ශහෝකශේ තිශබනවාද්? මම 1994 ඉඳහා
පාර්ලිශේන්තුශේ ශසෞවය ආරක්ෂණ හා ශපෝෂණ කටයුතු පිළිබඳ
තපශේ ක කාරක සභාශේ සිටියා. ශහෝකශේ නවද්ය ප්රමිතිය
2009දී මා තමයි ශමශහතට ශ නැවිේ දුන්ශන්. කියවන්න,
හැන්සාඩ් වාර්තා ටික. මා තමයි WFME standards හංකාවට
ශ නාශේ. එද්ා මට බැන්නා. හැබැයි එද්ා විමල් වීරවං
මන්ත්රීතුමා, ජනතා විත්ක්ති ශපරත්ශඩා ඉඳහා මට තද්ුණ කළා.
අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා එද්ා තපශේ ක කාරක
සභාශේදී මට සහශයෝ ය දුන්නා. Sessions නැවැේතුවා, නිමල්
සිරිපාහ ද් සිල්වා මැතිතුමා. එශහම කරහා මා සභාපති ධුරයට පේ
කරහා මටම භාර දුන්නා, ඒ standards හද්න්න. එද්ා තමයි
පළත්වැනි අවස්ථාව. ඒකේ පසුව කඩාකේපල් ුණණා.
රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ ශිෂය වයාපාරය පසු
ගිය ද්වස්වහ තේසන්න ුණශඩා ුයි? කුණද් ඒ ආශේ? නවද්ය
ශිෂයයන්ද් ආශේ? නවද්ය ශිෂයයන් කීශද්නාද් ආශේ?
හාත්දුරුවරුන් ඉන්නවාද්, නවද්ය පීඨයක? නත්ේ එද්ා
හාත්දුරුවරුන් කීශද්ශනකු සිටියාද්? ද්ැන් කිේවා ශන්,
"හාත්දුරුවරුන් ගුටි කෑවා." කියා. නවද්ය ප්ර න
් යකට
හාත්දුරුවරුන් ගුටි කන්ශන් ශමොකද්? අපි කියත් අශනක් අය ආවා
කියා. ද්ැන් ඔබතුමන්හා කියනවා- [බාධා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක්
ඉන්න. මා ශේ කාරණය කීවාට පසුව ඔබතුමා කියන්න.

ගුණ සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
එද්ා හාත්දුරුවරුන් සිටිශේ නැේද්?

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ඔශහොම ඉන්න, මා මශේ argument එක ඉදිරිපේ කරන කල්.
ඔබතුමා එිර කෑල්හක් අහහා ශන් ඔශහොම කියන්ශන්. [බාධා
කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ බහුජන සංවිධානයි.
ශමිර මූලිකවම එන්ශන්- [බාධා කිරීමක්] ඔශහොම ඉන්න, මා
කියනතුරු. ද්ැන් ශමොකක්ද් ශේ ුති ශවහා තිශබන තේේවය?
ද්ැනට ද්වස් හතරපහකට ඉස්සර ශවහා ශකොළ වි ්වවිද්යාහශේ
නවද්ය පීඨය ශද්වන වරට තීන්දුවක්
ේතා; අතිමහේ
බහුතරයකින් තීන්දුවක්
ේතා. අන්තිම ද්වශසත රැස්වීශේ
කීශද්ශනකුද් සිටිශේ? 210ශද්නකුයි ඉන්න ෑනෑ. නවද්ය ශිෂයශයෝ
190ශද්ශනක් රැස් ුණණා. 148ශද්ශනක් ඡන්ද්ය දුන්නා, අපි ශේ න
අහන්න යනවා කියා. එතශකොට අශනක් නවද්ය පීඨ තීන්දු කළා,
'එක නවද්ය පීඨයක් ශහෝ ගිශයොේ අපිේ යනවා. ශමොකද්, එශහම
නැේනේ අශේ seniority එක නැති ශවනවා.' කියා. ශමන්න ශේක
තමයි ශේ ශබෝේබයට ප්රධානම ශහතතුව. ඒක මතක තියා න්න.
ද්ැන් තත්න්නාන්ශසතහා කියනවා, SLIIT එක තිබුණාට කමක්
නැහැ කියා. නත්ේ අන්තර් වි ්වවිද්යාහයීය ශිෂය බහ මඩාඩහශේ
ප්ර න
් ය ශමොකක්ද්? ඒක තත්න්නාන්ශසතහාටේ එහා ගිිරල්හා ශන්.
තත්න්නාන්ශසතහාට -ජනතා විත්ක්ති ශපරත්ණට- යේකිසි
මධයස්ථභාවයක් තිශබනවා. නත්ේ අර ඉන්න අයියහා තත්න්නාන්ශසතහාශේ ශපරටු ාමී එක- ශමොකක්ද් කියන්ශන්?
තත්න්නාන්ශසතහාශේ ශපරටු ාමී එශක් සිටින හිරරු ුතු ම පිරිස
ජනාධිපතිතුමාේ එක්ක ශමොකක්ද් කිේශේ? ජනාධිපතිතුමා ුහුවා,
"ඔයාහා ශේකට විරුේධයි ශන්? නත්ේ පිට රටවහේ -හැම රටකම
පාශහත- ෑනෑ තරේ ශපෞේ ලික නවද්ය පීඨ තිශබනවා ශන්.
ඔයශ ොල්හන්ශේ ශකොමියුනිස්ේ රටවහේ තිශබනවා ශන්?"
කියහා. එතශකොට කිේවා, "නැහැ, නැහැ. ඒ හැම රටකම ඒවා
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ඉවර කරන්න ශේ ශිෂය වයාපාරය -ජාතයන්තර ශිෂය වයාපාරයද්ැන් ශ ොඩ නැශනනවා." කියා. ඒවාශේේ ඒ අර ළය එනවා ලු.
ශේ ශමොන කතා ද්? ශකොශහතද් එශහම ඒවා තිශබන්ශන්?
සාකච්ඡාශේදී ඊට පසුව ජනාධිපතිතුමා කිේවා, "ළමයිශන්, ශේක
විතරක් ශනොශවයි ශන්. අශනක් ඒවා සේබන්ධවේ -Engineering,
Architecture, Law, Surveying ආදි ඔක්ශකෝම සේබන්ධවේශපෞේ ලික ආයතන තිශබනවා ශන්." කියා. "නැහැ, නැහැ. ශේක
ඉවර ුණණු හැටිශේ අපි ඒකට විරුේධවේ කතා කරනවා; ඒකට
විරුේධවේ සටන් කරනවා." කියා කිේවා. රු මන්ත්රීතුමනි, ද්ැන්
තත්න්නාන්ශසතහා කියනවා, 'ශේ සේබන්ධශයන් පමණයි, ප්ර ්නය'
කියා. නත්ේ ඒ අය කියනවා, ඒවාේ නැති කරනවා කියා.
එශහම කියන්ශන් ඊශේ ආපු කේටිය. ඊට පස්ශසත ුහුවාලු,
ශපෞේ ලික නවද්ය ශසතවය ැන. " ඒ ැනේ සටන් කරහා, ඒකේ
අශහෝසි කරනවා" කිේවාලු. ඊට පස්ශසත ුහුවාලු, ශපෞේ ලික
ශරෝහල් ැන. "ඒවා ඔක්ශකොම වහනවා, අපි" කියහා කිේවාලු.
ද්ැන් ශේ අය ශේ රට තතුරු ශකොරියාව කරන්නයි හද්න්ශන්.
එශහම නේ ශේ අයියහේ එක්ක සටනට යන්නශකෝ. සටනට
ගිශයොේ අන්තිමට තත්න්නාන්ශසතහාටේ මන හැශළන්න ශවනවා.
ශමොකද්, තත්න්නාන්ශසතහා ඒ වාශේ ශකොරටු තේේවයක ද්ැන්
නැහැ. තත්න්නාන්ශසතහාශේ තේේවය ඊට වඩා ශහොඳයි. ශමොකද්,
ශහෝකශේ ුති වන ශවනස්වීේ ැන අපි තරේ අධයයනය කර
පිළි ේශේ නැති ුණණේ, යේ පිළි ැනීමක් තිශබනවා. ශමොකද්,
වශේ රතු ශකොි ය හන ශතක්ම ශපොි  හැේජාවක් තිශබනවා,
සේපූර්ණශයන්ම පරිවර්තනය ශවන්න. ඒකයි ශහතතුව.
ශේ නව සමාජ ක්රමය ැන සේපූර්ණ පරිවර්තනයකට
පේවන්න තත්න්නාන්ශසතහාට විතරක් ශනොශවයි, අපේ එක්ක
ිරටපු සමහර කේටියටේ තවම අමාරුයි. ශේ දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන
මහේමයාටේ ශපොඩ්ඩක් අමාරුයි. ශමොකද්, නිල් ශකොි ය
ශනොශවයි, රතු ශකොි ය නිසා. හැබැයි, දිශන්ෂ්හා වාශේ කේටිය
ුේතටම ශේක හරියට අවශබෝධ කර න්න ෑනෑ. ඒක මම
ශබොරුවට කියනවා ශනොශවයි. වශේ කේටිය ඒවා අධයයනය
කරන්න ෑනෑ. තත්න්නාන්ශසතහාට මම හැමද්ාම කිේශේ
ශමොකක්ද්? ශපරටු ාමී පක්ෂය හද්න ශකොට, ශමතැන ිරටපු අජිේ
කුමාර මන්ත්රීතුමාට මම කිේවා, හතින් ුශමරිකාශේ වාශේ වශේ
වයාපාරයක් හද්න්න කියහා. "මම එන්ශන් නැහැ, මට ඒවා
කරන්න වයසකුේ නැහැ, නත්ේ මම ආසයි කවද්ා ශහෝ ශේ රශේ
වශේ ආඩාඩුවක්, වශේ බහශේ යක් හැශද්නවාට" කියහා මම
කිේවා. මම අද්ේ එයට ආසයි. මම එතැනට යන්ශන්ේ නැහැ, මට
යන්න ශවහාවකුේ නැහැ. මම ඒ ශද්කම කිේවා. මම කිේවා,
"Latin American Left Party එකක් හද්න්න. ශේ රශේ එශහම
එකක් හැදුශවොේ දිනන්න පු මවන්" කියහා. මිනිසුන්ට ෑනෑ,
තුන්වැනි විකල්පයක්. ඒක මතක තියා න්න. නත්ේ ඒශ ොල්ශහෝ
ත්ලින් ඒ පැේතට ගිිරල්හා ආපසු ගියා. ඒක ගියා, ශේවීපී එකටේ
එහාට.

රු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට දුන්ශන් හද්පු
බශබක්. බබා හද්හා දීහා අපට කියනවා, "ද්ැන් ශේ බබා නාවහා
විසි කරපන්" කියහා. ශමතැනයි ප්ර ්නය තිශබන්ශන්. අශේ නවද්ය
පීඨවහ ඉන්න විශ ෂ
ත ඥප නවද්යවරු ුවිල්හා මා හත් ුණණා.
රජශේ නවද්ය විද්යාහවහ ද්රුවන් ඉන්න ශද්මේපියන් සිටියා. ඒ
අය ඒ ද්රුවන් ැන කථා කළා. එතශකොට මම කිේවා, "අතැන
ඉන්න අයේ ද්රුශවෝ, අපි ශද්ශ ොල්හන්ටම සාධාරණ විසඳුමක්
ුති කරත්" කියහා. ශේ ආයතනශේ ප්රමිතිය අපි ුති කරනවා.
අශේ රශේෂ් පතිරණ මන්ත්රීතුමා කිේවා, ශේ ආයතනශේ
admission නවේවන්න කියහා. ද්ැන් නවේවහා තිශබන්ශන්. අපි
ශමිර admission නැවැේවූවා. අපි ශේකට management
committee එකක් ද්මනවා. ඒවා සියල්හම පිළිශ න ඉවරයි. ඒ
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සේබන්ධශයන් කැබිනේ පත්රිකාව මම ඊළ අනහරුවාද්ා ශේනවා.
මමේ අශේ තසස් අධයාපන ුමතිතුමාේ management
committee එකක් ද්මනවා. තනි අයිතිය බැහැ. ශද්වැනි එක ත්ද්ල්
අයිතිය නැහැ; share market එකට ද්මන්න ෑනෑ. ඒශක් සභාපති
ධුරශේ එතුමාට ඉන්න පු මවන්. අශනක් සියලුම තනතුරුවහට
professionalsහා ශේන්න ෑනෑ. ඒවාශේ ඉන්න ෑනෑ කුණද් කියහා
අපි නේ කරහා තිශබනවා. ඒශක් ඉන්න ෑනෑ, marketing ද්න්න
ශකශනක්; business management ද්න්න ශකශනක්; law ද්න්න
ශකශනක්. ඔක්ශකොම professionalsහා ඉන්න committee
එශකන් තමයි SAITM එක run කරන්ශන්.
ශරෝහහ අපි පවරා න්නවා. ශරෝහහ අරශ න ඒ ප්රමිතිය ුති
කරනවා. අශනක් පැේශතන් අපි standards ටික ැසේ කරනවා.
එතශකොට ශේ ආයතනය සේබන්ධශයන් තිශබන ප්ර න
් ය
ශමොකක්ද්? නත්ේ ශිෂයශයෝ ශේ අද්හශසත නැහැ. ඒ ශිෂයශයෝ ශේ
කිසි ශද්යක් අහන්ශන් නැහැ. ඒශ ොල්හන් තුළ තිශබන්ශන්
"හාංකික විේහවය ශහට ද්වශසත දියේ කළ හැක්ශක් ශකශසතද්?"
කියන එකයි. ඒක හරි. ඒශ ොල්හන්ශේ පැේශතන් ඒක හරි. නත්ේ
හාංකික විේහවය දියේ කිරීම සඳහා ශමතැන ඉන්න කේටියේ
යනවාද්? මම ිරතන විධියට ඒ හාංකික විේහවය දියේ කරන්න
නැවත වරක් තත්න්නාන්ශසතහා යන්ශන්ේ නැහැ. ශමොකද්,
තත්න්නාන්ශසතහා ශේ රශේ පාඩේ එකක් ශනොශවයි, ශද්කක්ම
ඉශ න ශ න තිශබනවා. ඒ නිසා තත්න්නාන්ශසතහා අපටේ වඩා
වැි පුර තව වරක් ිරතනවා. ඔය ශමොන යකඩ ශපොල්හ ශ නාවාය
කිේවේ, මම යකඩ ශපොල්හ ේතේ තත්න්නාන්ශසතහා න්ශන්
නැහැ. ශමොකද්, ශේශකන් ශහොඳට සේබුව කාපු නිසා. අශනක්
පැේශේ ඉඳ ශ න මමේ තත්න්නාන්ශසතහාශ න් කෑවා. ඒ නිසා
මමේ ද්ැන් ශේවාට යන්ශන් හරි පශරස්සමින්. ඒ නිසා අපි
ශබොරුවට ශේවා ැන කථා කරන්න ශහොඳ නැහැ. ශේක නවද්ය
අධයාපනය පිළිබඳ කථාවක්. අශේ ජීවිත කාහය තුළ අශේ අතින්
කවද්ාවේ එක අල්පමාරයකින්වේ නිද්හස් අධයාපනය නැති
වන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා ේත කැබිනේ තීන්දු ටික මට ශද්න්න.
කැබිනේ මඩාඩහය ඒ තීන්දු අරශ න ද්ැන් ක්රියාේමක කරනවා.
ද්ැන් තසස් අධයාපන ුමතිතුමා 2018 ශද්සැේබර් මාසය වන විට
සියලුම ශිෂයයන්ට ශන්වාසිකා ාර හද්නවා. ඒ නිද්හස් අධයාපනය
නැති කරන්නද්? සියලු ශිෂයයන්ට ශන්වාසිකා ාර! ඒ වාශේම
කුලියාපිටිශේ නවද්ය පීඨයක් හද්නවා. ශපශර්ද්ා මට එශහත කුහපති
සුනිල් ාන්ත මහේමයා කථා කළා. සබර ත්ව නවද්ය පීඨය
හද්නවා. ඒ සාකච්ඡාවට එන්න. ද්ැනට කරාපිටියට නවද්ය
ශිෂයයන් 130ශද්නායි න්ශන්. එිර ශිෂය සංවයාව 300 ද්ක්වා වැි 
කරන්න අලුතින් ශ ොඩනැටිලි දීහා තිශබනවා.

එතශකොට ශමොරටුව වි ව
් විද්යාහය ද්ැන් ඉල්හනවා, නවද්ය
පීඨයක්. ද්ැන් තත්න්නාන්ශසතහා කියනවා, "ශේ ආයතනශේ
Management තිබුශඩා, ශේක ශකොශහොමද් ශමශහම ුණශඩා?"
කියහා. එශහම තමයි හැම එකක්ම. SLIIT එශකනුේ නවද්ය
සභාවට ුවිල්හා ඉල්ලීමක් කළා, ඒ ශ ොල්හන්ටේ නවද්ය
පීඨයක් හද්න්න ෑනෑය කියහා. ඔය කථාව කියන ශකොට මශේ
PRO වන නවද්ය තපුල් ගුණශසතකරශ න් මම ඔය
සේබන්ධශයන් ුහුවා. ඔහු මශේ ළන ිරටියාට නිශයෝජනය
කරන්ශන් අශනක් පක්ෂය. මම ඔහුට ඒ සඳහා ඉඩ දීහා තිශබනවා.
ශමොකද්, ඔහු ජනවාරි 8වැනි ද්ා මාේ එක්ක ශේ සටනට සහභාගි
ුණණා. ඒක නිසා තමයි මශේ PRO විධියට ඉන්ශන්. ඒ ුති. ඔහු
Vice Chancellorශ න් අහහා තිබුණා, "ඔය ශ ොල්හන්
ඉංජිශන්රුවකු හද්නවා වාශේ ශනොශවයි, නවද්යවරයකු වැරදි
විධියට ඉශ න ේශතොේ මිනිහකුශේ ජීවිතය නැතිවනවා ශන්"
කියහා. එතශකොට එතුමා ශමශසත කිේවා ලු: "ඔය ශ ොල්හන්ශේ
නවද්යවරයකුට වැරදුශණොේ එක මිනිහා ශන් මැශරන්ශන්. අශේ
engineer ශකශනකුට structure එක වැරදුශණොේ, ඒ building
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එශක් සිටින 10,000ම එක ශවහාවකදී මැශරනවා" කියහා. ඒක
නිසා ශේ විේතීන් ැන එශහම ිරතන්න එපා, නවද්ය විේතිශේදී
පමණයි වැරැේද්ක් කශළොේ මිනිශහකු මැශරන්ශන් කියහා. සමහර
ශවහාවට අශේ විේතීශේදී වැරැේද්ක් ුණශණොේ, එක්ශකනායි
මැශරන්ශන්. අතැන මැශරනවා, 100ක් නැේනේ 200ක්. Lawyer
ශකශනකුට වැරදුශණොේ, අද්ාළ චූදිතයා එල්ලුේ ස් යනවා. හැම
විේතියකම තේේවය එශහම තමයි. හැම විේතියකටම ශවනම
වටිනාකමක් තිශබනවා.
එද්ා NCMC එශක්දී ේ තීන්දුවහටේ මම එකන වන්ශන්
නැහැ. එද්ා ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මහේතයාට සිටි නවද්යවරයා
සතිෂ් ජයසිංහ. එතුමා ශප්රතමද්ාස මහේතයාව ඒ ද්වස්වහ ණන්
න්ශන් නැහැ. ශමොකද්, ඒ ශ ොල්ශහෝ ඉහළ, aristocratic
සමාජයකින් ආ නවද්යවරු. ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මහේතයා එක්ක
ශහෝකශේ හැම තැනකටම ගිශේ ඒ නවද්යවරයා. ශප්රතමද්ාස
මහේතයා යනශකොට ඒ නවද්යවරයා ණන් ේශේ නැහැ. එම
නිසා එද්ා ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා තතුරු ශකොළ ශික්ෂණ
ශරෝහහ ජන සතු කළා. එතුමාශේ policy එකයි, ශේවීපී policy
එකයි ශද්ක එකට මාේටු ුණණා. මාේටු ුණණාම ඒශකන්
ජනප්රියතාවකුේ අේ කර ේතා; ඉන්දියන් විශරෝධයකුේ ආවා.
නත්ේ, එතුමා ඒ සියල්හම එකට කර ේතා.

රශේෂ් පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, ශමතැන සිටින අනික් කේටියට
වඩා ඔබතුමාටේ, මටේ ශේ සේබන්ධශයන් ව කීමක් තිශබනවා.
ශමොකද්, ශේක අශේ විේතිය. නීතිඥප විේතිය සේබන්ධශයන්
ප්ර න
් යක් ආශවොේ, ශ්රියානි විශේවික්රම මහේමිය අපට වඩා
තනන්දුශවන් ඒ සේබන්ධශයන් කථා කරනවා. ශමොකද්, ඒ ුයශේ
විේතිය. එතශකොට එය ුයටේ බහපානවා. අපි ඒ විේතිශේ
නැති ුණණේ, හක්ෂ්මන් කිරිුල්හ මන්ත්රීතුමන්හා ආ හැටිශේ ඒක
එතුමාශේ ුනට ද්ැශනනවා. අපි ඒ තේේවයට පේවනවා.
ද්ැන් බහන්න, ශසෞවයය ැන. අපි නිද්හස් ශසෞවයය නැති
කරනවාද්? ද්ැන් ශන්, නිද්හස් ශසෞවයය තිශබන්ශන්. අද් එක
මිනිශහක් ශරෝහහකට ුවිල්හා සත පහක් ශ වනවාද්? එද්ා පිළිකා
ශරෝ ය වසං තයක් වාශේ ආවා. ශමොකද් ුණශඩා? එක ශරෝගියකුට
ශවන් කශළත රුපියල් මිලියන එක හමාරක - හක්ෂ 1 ක - ත්ද්හක්.
ඊට පස්ශසත ඒ ශරෝගියා තමන්ශේ ෂෂධ සඳහා තමන්ශේ ත්ද්ල්
වියද්ේ කරන්න ෑනෑ. නැේනේ මැශරන්න වනවා. ඔච්චර ශන්
තිබුශඩා. අද් තේේවය ශකොශහොමද්? අද් පිළිකා ශරෝගිශයකුශේ
ත් ම ජීවිත කාහය තුළදීම පිළිකා ෂෂධ අපි - ශේ රජශයන් - නිකේ
ශද්න්ශන්. එක් ශකශනකුට ද්ැන් අපි වියද්ේ කරහා තිශබනවා,
රුපියල් මිලියන 13ක -රුපියල් හක්ෂ 130ක- ත්ද්හක්. එම නිසා ඒ
මනුස්සයා තවමේ ජීවේ වනවා. එද්ා ඒ මනුස්සයා ජීවේ ුණණාද්?
එතශතොට හිද්ය ශරෝගීන් සඳහා භාවිත කරන stent එක
රුපියල් 3 0,000යි. රුපියල් 3 0,000 ඒවා තුනක් ද්මන්න කිේවාම
Rs. 1 million වැය වනවා. අද් කීයද්, අද් සත පහක් වැය වන්ශන්
නැහැ; අද් ඒවා ශනොමිශල්. අද් Cardiologist ශකශනකු ළනට
ගිිරල්හා අහන්න, හිද්ය ශරෝ සඳහා වූ හයකර්මවහ ශපෝලිම
ශකොශහොමද් කියහා. අද් නවශහෝක ශරෝහශල් register ුණණු ශකනා
ඒ registration එක ඉවේ කරහා රජශේ ශරෝහල්වහට එනවා.
නිද්හස් ශසෞවයය කියන්ශන් ඒක ශනොශවයිද්?
අද් අක්ෂි කාචයක මිහ කීයද්? රුපියල් 30,000යි. ඒ
"ුල්ශකොන්" වර් ය. ඒක තමයි මම අනුමත කරන්ශන්. ඒ,
ශහොඳම වර් ය. අක්ෂි නවද්ය චරිේ ශෆොන්ශසතකා මැතිතුමා මට
කිේශේ, ශේ වර් ශේ කාච ශ නැල්හා ශද්න්න කියහායි. රුපියල්
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30,000 කාචය අද් ශද්න්ශන් ශනොමිශල්. එතශකොට මම ඒ රුපියල්
30,000 අක්ෂි කාචය අද් private sector එකට ශද්න්ශන් රුපියල්
8,000කට. රුපියල් 22,000ක් අඩු කළා, අක්ෂි කාචයකින්. ඒශක්
හාභය එන්ශන් කාටද්? ජනතාවටද්, නවශහෝක ශරෝහහටද්?
අද් මට කිේවා, stent එශක් මිහ. රුපියල් 3 0,000ක මිහක
තිශබන stent එක රුපියල් 10 ,000කට ශද්න්න තව සතියක්
යනශකොට මම ඒ අද්ාළ නිශේද්නය ැසේ කරනවා. එතශකොට
නවශහෝක ශරෝහශල් බිහ රුපියල් 2 0,000කින් අඩු වනවා.
නිද්හස් ශසෞවයය කියන්ශන් ඒක ශනොශවයිද්?
එතශකොට අද් රුධිර පරීක්ෂණවහ තේේවය බහන්න. මම
එනශකොට නවශහෝක ශරෝහශල්, ආසිරි ශරෝහශල් boards හහා,
ජාතික ශරෝහහ වශේම. හේජයි! රා ම පිිරටි තතුරු ශකොළ
ශික්ෂණ ශරෝහහට චන්ද්රිකා කුමාරතුං මහේමියයි, මායි ගිිරල්හා
blood bank එක විවිත කළා. ශරෝහහ වශේටම තිශබන්ශන්
advertisements. ශේ ශරෝහල්වහ ශල් එකතු කරනවා. මම ඒ
අද්ාළ කේටිය ශ න්වා ුහුවා, "ඔය ශ ොල්හන්ට ශමොනවාද්
ෑනෑ?" කියහා. "අපට AutoAnalyser එකක් ශද්න්න" කිේවා.
ඒකට රුපියල් හක්ෂ 1 0යි. මම ඒක මාසශයන් ශ නැල්හා
දුන්නා. මම ම ගිිරල්හා ඒක විවිත කළා. ශල් පරීක්ෂණ පිටතින්
කිරීම ජාතික ශරෝහශල් තහනේ කළා. මම ිරටපු ත්ද්ල් ුමති රවි
කරුණානායකේ එක්ක කථා කරහා රුපියල් බිලියන ශද්කක
ත්ද්හක් ශවන් කර ේතා, 201 වර්ෂයට. මම රසායනා ාරයක්
තිශබන හංකාශේ හැම ශරෝහහකටම AutoAnalyser එකක්
දුන්නා. අද් ඒක ිරන්ද්ා තමයි ශඩංගු ශරෝ ය ශේ තේේවයට ශහෝ
පාහනය කර න්න හැකි ශවහා තිශබන්ශන්. ශමශතක් අපට
එවැනි යන්ර තිබුශඩා නැහැ. ශමොකද්, පැය ශද්කක් ුතුළතදී
treatments පටන් න්න ෑනෑ. පැය ශද්කක් ුතුළත treatments
පටන් න්න නේ පැය භා යකින්වේ blood test report එක
හැශබන්න ෑනෑ. අද් AutoAnalyzer එශක් තේපර 30ට tests
16ක් සිදු වනවා. රශේෂ් පතිරණ මන්ත්රීතුමා ඒ ැන ද්න්නවා.
Tests 1 යි, තේපර 30කට. Credit card එශකන් එන print එක
වාශේ report එක එළියට එනවා.
අද් කිසිම ශරෝහහක ෂෂධයක් අඩුද් කියහා තත්න්නාන්ශසතහා
ගිිරල්හා අහන්න. Software එකක් ද්ාහා, අද් හංකාශේ තිශබන
සියලුම ශරෝහල්වහ ෂෂධ තේේවය ශමොකක්ද් කියහා මට බහා
න්න පු මවන්. අපි online පහසුකේ හබා දීහා තිශබනවා, ුති
තැනින් නැති තැනට ෂෂධ ශ ශනන්න. ශනොමිශල් ෂෂධ ටික
හැශබනවා නේ, ශල් ටික නිකේ පරීක්ෂා කර න්න හැශබනවා
නේ, හිද්ය ශරෝගීන් සඳහා භාවිත කරන stent එක ශනොමිශල්
ශද්නවා නේ තව ශමොනවාද් කරන්න ඉතුරුශවහා තිශබන්ශන්?
රුධිර සාේපහයක් ශරෝහලින් එළියට ශ න යෑම අද්
වනශකොට තහනේ කරහා තිශබනවා. අද් රුධිර සාේපහයක්
ශරෝහහකින් එළියට ශ න යන්න බැහැ. ශමච්චර කාහයක් සල්ලි
ශ වහා කරපු සියලුම ශේවල් ද්ැන් ශනොමිශල් කරන්න කටයුතු
කරහා තිශබන්ශන් කුණද්? එක්සේ ජාතික පක්ෂය ුතු ම ජාතික
රජශයන් තමයි ශේවා ශනොමිශල් කරන්න කටයුතු කර
තිශබන්ශන් කියන කාරණය ඔබතුමන්හා මතක තියා න්න.
ශමතැන නව ලිබරල් අද්හස් නැහැ. ශමතැන තිශබන්ශන් සමාජ
ප්රජාතන්රවාද්ය. ඒක නිසා තමයි මම ි ේ ගුණශසතකර මහේමයා
එක්කේ ශේ කාරණය ැන කථා කරන්ශන්. ශමොකක්ද්, ශේ යන
මන? යහ පාහනශේ අනික් ප්රතිපේති විතරක් ශනොශවයි, ශේ
ආර්ථික මනේ ඔක්ශකොම බහහා තත්න්නාන්ශසතහා අපට
බණින්න. තත්න්නාන්ශසතහාට ශේ ආඩාඩුවට ශද්ොස් කියන්න
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ශේවල් තිශබනවා. මටේ ශේ ආඩාඩුවට ශද්ොස් කියන්න ශේවල්
තිශබනවා. ඒ, එක පැේතක්. නත්ේ අධයාපනය සහ ශසෞවයය
ශවනුශවන් අපි ේ පියවර කිසිම රජයක් ශමච්චර කල් අරශ න
නැති බව මතක තියා න්න. ඒක අශේ ශපොශරොන්දුව. ඒ
ශපොශරොන්දුව අපි ක්රියාේමක කරනවා.
නිද්හස් අධයාපනය නැති කරන්න අපි කවද්ාවේ කටයුතු
කරන්ශන් නැහැ. නත්ේ ශමිර යථාර්ථය අපි අවශබෝධ කර න්න
ෑනෑ. නිද්හස් අධයාපනශේ පළත්වැනි ශේ තමයි, ළමශයකුට
අධයාපනය ශනොමිහශේ හබා ැනීමට තිශබන නිද්හස. අන්න ඒ
නිද්හස තමයි කන්නන් ර මහේතයා හබා දුන්ශන් කියන
කාරණය මතක තියා න්න. කන්නන් ර මහේතයා එක
පාසහක්වේ ජනසතු කශළත නැහැ. එතුමා ශමොකක්ද් කශළත? එතුමා
රජශේ පාසල් ක්තිමේ කළා. මධයම පාසල් - Central Schools පටන් ේතා. ඒක තමයි එතුමාශේ ප්රතිපේතිය. එතුමා නිද්හස්
අධයාපනය ශ නාපු ද්වශසත කරපු කථාශේ කථන රටාව බහන්න.
"නිද්හස් අධයාපනය ශවනුශවන් නැති - බැරි මිනිහාට රජශයන්
ශනොමිශල් අධයාපනය මම හබා ශද්මි". ඒවා නැති කශළත නැහැ.
අනික් ඒවා ඔක්ශකොම තිබුණා. "නිද්හස් අධයාපනය" කියා
කියන්ශන් තිශබන එකක් නැති කිරීම ශනොශවයි; නැති මිනිහාට
තිශබන ශේ ක්තිමේ කිරීමයි. ඒක තමයි අද් ශේ රජශයන්
කරන්ශන්. ඒක තමයි නිද්හස් අධයාපනශයන් සහ නිද්හස් ශසෞවය
ශසතවාව තුළින් කරන්ශන්. ශේ ආඩාඩුවට හන්න ෑනෑ තරේ
කාරණා තත්න්නාන්ශසතහාට තිශබනවා; මටේ තිශබනවා. නත්ේ
ශේ හැම එකටම හන්න එපා. මතක තියා න්න. හැම එකටම
හන්න එපා. ශමොකද්, කාහයක් යනශකොට ශේ හැම එකටම
හන වැඩ පිළිශවළට මිනිස්සු කැමැති ශවන්ශන් නැහැ.
යථාර්ථවාදී විධියට හන්න. SAITM එක තියා න්නවාද්, නැේද්
කියන එක ශනොශවයි ශමිර වැද් ේකම වන්ශන්. ශේ එක්කම
හංකාශේ ුති වන අධයාපනශේ ප්රශබෝධයයි වැද් ේ වන්ශන්.
චිතශ ොං නුවර පිිරටි නවද්ය විද්යාහශේ ඉශ නුම හබමින් සිටි
අශේ රශේ ශිෂයාවක් පසු ගිය කාහශේ දූෂණයට හක් ුණණා. එශහම
ුණශඩා අශේ හංකාශේ නවද්ය විද්යාහයකින් ඒ ශිෂයාවට
අධයාපනය හද්ාරන්න බැරි ුණණු නිසාශන්. බංේහාශේ යට නවද්ය
විද්යාව හද්ාරන්න යනවාය කියන්ශන් ශමොන විළිහේජා නැති
වැඩක්ද්? SAITM එශක් තිශබන පහසුකේවලින් ද්හශයන් එකක්
පහසුකේ චිතශ ොං නවද්ය විද්යාහශේ තිශබනවාද් කියා ගිිරල්හා
බහන්න. චිතශ ොං නවද්ය විද්යාහශේ, SAITM එශක් තිශබන
පහසුකේවලින් ද්හශයන් එකක් පහසුකේ තිශබනවාද්? මීටේ වඩා
ණනක් දීහා අපි ළමයින් එතැනට ද්ක්කනවා, "නවද්ය
අධයාපනය හද්ාරහා හංකාවට වශරල්හා" කියහා. ශේක ශමොන
පාප කර්මයක්ද්? SAITM එශක් අඩුපාඩු තිශබනවා නේ, හරි නේ
රජයේ ඉදිරිපේ ශවහා ඒ පහසුකේ හබා ශද්න්න ෑනෑ. ශේවාට
ශරෝහල් හබා ශද්න්න ෑනෑ ආඩාඩුවයි. ශමොකද්, අපට ඔක්ශකොම
පහසුකේ හබා ශද්න්න බැහැශන්. ශේ යථාර්ථය අපි ශේරුේ න්න
ෑනෑ. ශහෝකශේ ශකොයි ආඩාඩුවටද් පු මවන්, සියලුම කේටියට
නිද්හස් අධයාපනය හබා ශද්න්න? නිද්හස් අධයාපනය කියහා
රජශයන්ම සියලු ශේවල් හබා ශද්න්න බැහැ.
ශහෝචිමිං වි ව
් විද්යාහශේ අධයාපනය හද්ාරන්න සල්ලි න්නා
බව මතක තබා න්න. ශශ්රතෂ්ඨ ශහෝචිමිං විසින් ආරේභ කරන හද්
ඒ වි ්වවිද්යාහයට මම පසු ගිය ද්වසක ගියා. ඒ වි ්වවිද්යාහශේ
අධයාපනය හද්ාරන්න සල්ලි න්නවා. චීනශේ වි ්වවිද්යාහශේ
අධයාපනය හද්ාරන්න සල්ලි න්නවා.
මම ශේ වතාශේ චීනයට ගියාම ශහෝකශේ තිශබන ශහොකුම
මිලිටරි ශරෝහහට ගියා. 19
ශකොරියානු යුේධශේදී තුවාහ වූ
භටයන් ශවනුශවන් තමයි ශේ ශරෝහහ හද්හා තිශබන්ශන්. ඒ
ශරෝහහ, න රයක්. මම ඒ ශරෝහහට ගියා. භටයන්ට ඔක්ශකොම
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ප්රතිකාර නිකේ කරනවා. මම ුහුවා, "අනික් කේටියට ප්රතිකාර
කරන්ශන් නැේද්?" කියහා. ඒ ශ ොල්හන්ට social security
තිශබනවාය කියා කිේවා. "Social security නැති කේටියට
ප්රතිකාර කරන්ශන් නැේද්?" කියහා මම ුහුවා. "Social security
නැති කේටියට ප්රතිකාර කරන්ශන් නැහැ" කියා කිේවා. ශමන්න
ශමශහමයි, අපට සමාජවාද්ය කියා දුන් මා ෑ ශසතතුංශේ චීනය,
ශහෝචිමිංශේ වියේනාමය කටයුතු කරන්ශන්. ශේවාේ එක්කයි අපි
අධයයනය කරන්න ෑනෑ.
සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා, රටක සමාජවාද්ය ශ ොඩ
නනන්න නේ, ශහෝක සමාජවාද්යට ඔශරොේතු දිය හැකි
සමාජවාද්යක් විතරයි ශ ොඩ නනන්න පු මවන් වන්ශන්. ඊට පස්ශසත
අදියශරන් අදියරට යන්න පු මවන් නේ ඒක ශවනම කථාවක්.
එශහම නැතිව ඔශරොේතු ශනොශද්න කථා යථාර්ථවාදී නැහැ. ඒවා
ශබොරු කථා. ශේවා සටන් පාඨ විතරයි. ඒ නිසා අපි ශේ ැන
හරියට කථා කරත්. ශේ ශිෂයයන් ශබොශහොම අිරංසකයි.
ඒ ශිෂයයින්ශේ අේමහා මාව හත් ශවන්න එනවා. ආවාම මම
අහනවා, "ශමොකද්?" කියහා. "නැහැ සර්, අපට බහ කරනවා, බය
කරනවා." කියා කියනවා. කුණද් ශේ ශපළපාළියට එන්ශන්? තව
සතියකින් rag එක ඉවරයි. එතශකොට ශපළපාළි යන්න අමාරුයි.
තව සතියකින් rag season එක ඉවරයි. ද්ැන් ශේ යන්ශන් rag
season එක. ද්ැන් "වශරල්හා" කියපු හැටිශේ එනවා. ඒ කාහශේ
ශේරාශද්නිශේදී අපිේ එශහම ශන්. "වශරන්" කිේවාම දුවහා
යනවා. ුයි? මාරශයෝ ටිකක් වාශේයි ඒ කාහශේ අපට seniorsහා
ශපශනන්ශන්. එශහම ශන්. තශේ හතරට නැගිේටවනවා.
නැගිේටවහා, "ුඳුේ හවහා අර pond එකට බැහැපිය" කියහා
කියනවා. ශේරාශද්නිශේ ඒ ශවහාවට හරි සීතහයි. නත්ේ වතුරට
බිරනවා. ඒ කාහශේ කියන ෑනෑ ශද්යක් කරනවා. ඒ කාහශේ අපි
එශහම කළා නේ, අර අිරංසක මිනිස්සු ශපළපාළියට වශරන්
කිේවාම ශනොගිිරන් ඉන්නවාද්?
අර නායකශයෝ ටික ශමොනවාද් කරන්ශන්? ද්ැක්කා ශන්.
"පහයල්හා, පහයල්හා" කියහා අර ළමයින්ව තල්ලු කරහා
ුතුළට යවනවා. නායකයා එළිශේ. නායකයා යන්ශන් නැහැ. අඩු
ණශන් ශබෝතල් කටුවක්වේ ුශේ ුනුණාද් කියහා අහන්න.
STF එශකන් හපු එකක් ශනොශවයි, අඩු ණශන් ශබෝතල්
කටුවක්වේ ුශේ ුනුණාද් කියහා අහන්න. නැහැ ශන්. ඒක
තමයි ශේ ක්රමය. ුණවමනා ුණශඩා ශවන ශද්යක්. ශකොළ
වි ව
් විද්යාහශේ නවද්ය පීඨශේ ශිෂයයින් 2 වන ද්ා ඉඳහා
lecturesවහට යන්න තීන්දු කළා. ශමොකක්ද් ුණශඩා? 22වන ද්ා
තසාවියට යන්න තිබුණා. ඒ නිසා ඒ ශ ොල්හන්ට මරණයක් ෑනෑ
ුණණා. ඒ ශ ොල්හන් ිරතුශේ, පසු ගිය ආඩාඩුව කාහශේදී නිද්හස්
ශවශළඳ කහාපශේදී වාශේ ශවි  තියාවි; හහාවත ධීවරයින්ට
වාශේ ශවි  තියාවි; රතුපස්වහදී වාශේ ශවි  තියාවි කියහායි.
ශවි  තියහා මළ මිනියක් ේතා නේ, "ත හා ශවනුශවන් අපි
මැශරනවා නේ, යශකෝ ත හා ශකොශහොමද් ශේ රට පාවා
ශද්න්ශන්" කියහා කියන්නයි හැදුශේ. ඒක තමයි අව ය ුණශඩා.
අද් GMOA එශක් තේේවය ශමොකක්ද්? GMOA එශක්
General Committee එශක් අපට ිරතවේ කේටිය නැගිටහා
ුවිල්හා මට කිේශේ ශමොකක්ද්? ශජයෂ්ඨ කේටිය ඔක්ශකෝම
කිේවා, "එපා" කියහා. නත්ේ අනුරාධපුරය, දියතහාව
branchesවහ අය කුණු හරුප කියා ශ න "ශමොන ශඩංගිද්, බේබු
ශඩංගි, තශේ අේමාශේ ශඩංගි" කියහා කියාශ න තමයි ුවිල්හා
තිශබන්ශන්. අද් ශේක නිකේ ශවනම මාෆියාවක් බවට පේ ශවහා
තිශබනවා. අද් නවද්ය සං මශේ සමහර නායකයනුේ අසරණ
ශවහායි සිටින්ශන්. ඒ ශ ොල්හන්ට කථා කරන්න බැහැ. සමහර
අයට බහය තිශබනවා. ශපරටු ාමී බහය ද්ැන් තිශබනවා. කචල්
තිශබනවා නේ, ශපරටු ාමී එශක් තිශබනවා, සන්නේධ අං ය
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කියහා. ඒක තමයි තිශබන්ශන්. ඒ නිසා තත්න්නාන්ශසතහා යකඩ
ශපොල්හක්
න්න නිකේවේ ිරතන්න එපා.
ේශතොේ,
තත්න්නාන්ශසතහාශේ යකඩ ශපොල්හ ශපන්වූවාම ඊළන වතාශේ අර
ශ ොල්හන් ශ ශනන්ශන් ටී- . ඒක මතක තබා
න්න.
තත්න්නාන්ශසතහා ආපසු ශ ශනන්ශන් නැහැ. මම ඒක ශහොඳටම
ද්න්නවා. ඒශකන් ඈේ ශවහා තිශබනවා. ප්රතිපේතිවලිනුේ ඈේ
ශවහායි තිශබන්ශන්. ඒක ශහොඳයි, ශේ රටට. ශේ ශහෝක තේේවය
ද්ැන ශ නයි අපි ඉන්ශන්. තත්න්නාන්ශසතහා, අපි ප්රාර්ථනා කරන
සමාජවාදී ක්රමයක් අපි මැශරන්න ඉස්සරශවහා එනවා නේ,
සන්ශතෝෂයි. ඒක විකිති සමාජවාද්යක් ශනොශවයි, මානව ිරතවාදී
නියම සමාජවාද්යක් ශවන්න ෑනෑ.
SAITM එක ශනොශවයි, KDU එක ශනොශවයි, ශේ රටට තව
නවද්ය පීඨ ෑනෑ. මට ශේ වාශේ ශද්ගුණයක් නවද්යවරු ෑනෑ.
ඒක මතක තබා න්න. අද් නවද්යවරු කීයද් ඉන්ශන්? 10,000කට
නවද්යවරු කීයද් ඉන්ශන්? 0යි. මට 10,000ට නවද්යවරු 200ක්
ෑනෑ. ඒක තමයි දියුණු රටක තිබිය යුතු අනුපාතය. ඒ හැට,
ශද්සියයක් කරන්න තව ශකොච්චර ෑනෑද්? තුනහමාරක ගුණයක්
ෑනෑ, ශේ රශේ නිවැරදි, දියුණු ශසෞවය ශසතවයක් ශ ොඩ නනන්න
නේ. මට ආරංචියි, යාපනශේ ගිිරල්හා කියා තිශබනවා, "ශේවා
ආශවොේ එශහම ත හාශේ ද්රුවන්ශේ රස්සාවල් නැති ශවනවා"
කියහා. එශහම ශවන්ශන් නැහැ. ශමොන කථාද් ශේ කථා
කරන්ශන්? තව අුණරුදු 20ක් ගියේ ආඩාඩුශේ රස්සාවක් නැති
නවද්යවරශයක් ිරටින්ශන් නැහැ. ඒක මතක තබා න්න. ඒ
තරමට නවද්යවරු ෑනෑ. ශේ ඉන්න ප්රමාණය මදි. අනා තශේදී
ශමොනෑෂ් වි ්වවිද්යාහශයන් එන්න ඉඩ තිශබනවා; මනිපාල්
වි ව
් විද්යාහශයන් එන්න ඉඩ තිශබනවා. ශහෝකශේ තිශබන ශහොඳ
කීර්තිමේ නවද්ය පීඨ ශකොච්චර ශමහාට ශ නැල්හා ද්ැේමේ මදි.
ඒක මතක තබා න්න.
අද් බහන්න KDU එක ැන. සමහරු කියනවා, SAITM එකට
යන්ශන් ධනපති පංතිශේ අයශේ ළමයි කියා. එතශකොට KDU
එශක් ශකොශහොමද්? KDU එශක් ballroom dance පවා
ත න්වනවා. එද්ා ුවිල්හා offer කළා, ශේ කේටිය නවද්ය
පීඨයට එවන්න කියහා. ඒශක් ballroom dance පවා ත න්වනවා.
ඉංග්රීසි ශවනම ත න්වනවා. එතශකොට හැඳි ෑරුේපුවලින් කන
ශබොන හැටි ත න්වනවා. ඒ ඔක්ශකෝම ත න්වනවා කියහායි මට
කිේශේ. ඒ ශ ොල්හන් ුවිල්හා කථා කළා, මට එශහත visit එකකට
එන්න කියහා. ඒක ශහොඳයි. මම කියන්ශන් නැහැ, හංකාවට
ballroom dance ෑනෑය කියහා. ත න්වනවා නේ ඒකේ
ත න්වපුවාශේ. තඩ රට නැටුමක් තිශබනවා නේ, ඒකේ
ත න්වපුවාශේ. ශමොකක් හරි ශද්යක් අලුශතන් ඉශ න න්නවා
ශන්. ඒ නිසා මතක තබා න්න, ශේ නවද්ය අධයාපනය ශ ොඩ
නැටිය යුතුයි. ඒක නිද්හස් අධයාපනයකුේ විය යුතුයි.
නිද්හස් අධයාපනය කියන්ශන් අධයාපනය හබා ැනීමට
තිශබන නිද්හසයි. එය තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා අපි ශමිරදී නවද්ය
අධයාපනශේ තසස් ප්රමිතිය ැන කථා කරනවා මිසක්, ශේ පාහන
තීරුවලින් එන්ශන් නැහැ.
මම ගිය ආඩාඩුව පැවති කාහශේේ SAITM එකේ එක්ක
සිටියා. මම ශේ ආඩාඩුශේදීේ SAITM එකේ එක්ක ඉන්නවා. මම
ගිය ආඩාඩුශවන් එළියට එනශතක්ම, ශනවිල් ප්රනාන්දු මහතා
ද්වසක්වේ හේබ ශවහා නැහැ. ඊට ඉස්ශසල්හා -්රී හංකා නිද්හස්
පක්ෂශේ සිටින කාහශේ- හේබ ුණණා. අද් සමහරු ශනවිල්
ප්රනාන්දුට බණිනවා. මතක තබා න්න, ශේ.ආර්. ජයවර්ධනශේ
ඔ මවට ති න් කුරුල්ශහකුටවේ පියා න්න බැරි කාහයක ශේ
රශේ ශේ සභාශේ පළත්ශවන්ම, ශේ.ආර්. ට විරුේධව නැටිේට
පළත්වැනි මිනිහා තමයි ශනවිල් ප්රනාන්දු. ඒ ශමොකද්, එතුමා
ශද්ොස්තර ශකශනකුවීම නිසා. එතුමාට නැති ශවන්න ශද්යක් නැහැ.
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එතුමාට ශහොඳ practice එකක් තිබුණා; පානදුශර් ශහොඳම practice
එක. ද්වසකට ද්හස් ණනක් ශහඩුන් බහපු නවද්ය ශනවිල්
ප්රනාන්දු ශේ පාහනය නිසා තමයි ඒවා නැති කර ේශේ. එතුමා
නැටිටහා ශේ.ආර්. ට විරුේධව කථා කළා. රණසිංහ ශප්රතමද්ාස
මහේමයා එතශකොට අ මැති. එතුමා ඉක්මනින් ශනවිල්
ප්රනාන්දුශේ ශ ද්රට ගියා. ඒ යනශකොට, ශනවිල් ප්රනාන්දු කෑම
කනවා. එතුමා එතැනට ගිිරල්හා කිේවා, "Doctor, ඔයා ශේ
ප්රකා ය කළාම, මට chest pain එකක් ආවා" කියහා. ඒ ද්වස්වහ
පේතරවහ පවා ඔය කථාව පළ ුණණා. හශයන් පහක බහයක්
තිශබන ආඩාඩුවකට විරුේධව පළත්ශවන්ම නැගිේට මිනිහා තමයි
ශනවිල් ප්රනාන්දු. ඒක මතක තබා න්න.
ඊට පසුව එතුමා ශේ.ආර්. ශ න් අයින් ශවහා ්රී හංකා නිද්හස්
පක්ෂශේ සංවිධායක ශවහා සිටියදී, ශවි  කෑවා. [බාධා කිරීමක්]
තත්න්නාන්ශසතහාශේ කේටියශ න්. තත්න්නාන්ශසත ශනොශවයි,
තත්න්නාන්ශසතහාශේ old boysහාශ න්. ඒ කේටිය ශවි  තියහා,
අට ශද්ශනක් මැරුණා. එද්ා ශනවිල් ප්රනාන්දු ශේරුණා. ඒේ,
ශනවිල් ප්රනාන්දු ්රී හංකා නිද්හස් පක්ෂශේ ශේ පාහනය අත
හැරිශේ නැහැ. නත්ේ පසු කාහයක එතුමා ශේ පාහනශයන්
විශ්රාම ගියා. විශ්රාම ගිිරල්හා press එකක් හැදුවා. ඒ press එක
හංකාශේ තිශබන ශහොඳම press එක ුණණා. ඒ කාහශේ හැම
එක්ශකනාම posters ත්ද්රණය කරවා න්න ගිශේ එතැනට. ඒ
press එශකන් සල්ලි හේබ කරහා කශළත ශමොකක්ද්? ඒ
සල්ලිවලින් Central Hospital එක ේතා. ශමොකද්, එතුමා
නවද්යවරශයක් නිසා. එතුමා ආසයි, තමන්ශේ විේතියට.
Central Hospital එක ඉහළටම දියුණු කළා. දියුණු කරහා ඒ
සල්ලි අරශ න ඔන්න, හැදුවා SAITM එක. එතැනින් තමයි ුන
ේශේ. මම එතුමාට කිේවා, "ඔයා ශද්ොස්තර ශකශනක් ුණණු
නිසාශන් ශේ ප්ර න
් ය තිශයන්ශන්. ඒ කාහශේම ගිිරල්හා casino
එකක් ුරියා නේ මාසයට හේබ කරන ත්ද්හ පැය ශද්ශකන් හේබ
කරනවාශන්'' කියහා. නත්ේ එතුමා ශද්ොස්තර ශකශනක් වීම නිසා
එශහම ිරතුශේ නැහැ. අන්තිමට මට කිේශේ ශමොකක්ද් ද්න්නවාද්?
"ුමතිතුමනි, මට ශේශකන් එන සල්ලි ශමොනවේ එපා." කිේවා.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ඉස්පිරිතාහයේ රජයට නිකේ ශද්න්නේ කිේවා.

ගුණ (නවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ඉස්පිරිතාහයේ නිකේ ශද්න්නේ කිේවා. ඒශක් Valuer's
report එක තිශබනවා. වටිනාකම බිලියන 3. යි. ශේ ශරෝහශල්
MRI තිශබනවා; CT scanners තිශබනවා. ශේ ශරෝහශල් ඒ
ඔක්ශකෝම තිශබනවා. "Teaching hospital" කියන නම විතරයි
නැේශේ. ජාතික ශරෝහශල් තිශබන සියලු ශේවල් එතැන
තිශබනවා. ඒ ඔක්ශකෝම අපට නිකේ ශද්නවා. අපි ත පහක්වේ
එතුමාට ශද්න්ශන් නැහැ. ඒ ශරෝහහ රජයට පවරා න්නවා. එතුමා
කිේශේ, "නම විතරයි මට ෑනෑ. මැශරන්න මට තව වැි  කාහයක්
නැහැ. මට ෑනෑ හංකාශේ නවද්ය පීඨයක් හද්න්න විතරයි. ශවන
කිසිම ශද්යක් ශනොශවයි. මම ආරේභ කළාම, තව හුනක් කේටිය
ශේවා ආරේභ කරයි. කවද්ා ශහෝ ඉතිහාසශේ කියාවි, හංකාශේ
පළත්වැනි ශපෞේ ලික නවද්ය විද්යාහය පටන් ේශේ, ශද්ොස්තර
ශනවිල් කියහා. ඒ ටික මට ුති" කියහායි. ඒ නිසා එශහම
මිනිසුන්ට රහන්න එපා. එතුමාට "ත්ද්හාලි" කියන්න එපා.
ත්ද්හාලිකම කරන්න එතුමාට තව හුනක් business තිබුණා. ඒවා
විකුණා ද්මහා තමයි, ඉශ න ේත ශද්යින් ශමොනවා ශහෝ කරන්න
ෑනෑය කියහා නවද්ය අං ශේ වයාපාරවහට ආශේ. ඒ තේේවශේ
ිරටපු අශනක් හැම මිනිහා ැනම මම කියන්ශන් නැහැ. මම ශේ
කියන්ශන් ශද්ොස්තර ශනවිල් ප්රනාන්දු ැනයි.
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දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහේමයා එතුමා ැන ශහොඳට ද්න්නවා
කියහා මම ිරතනවා. 1988 වර්ෂය ශවනශකොට, එතුමා ඔබතුමා
එක්ක පාර්ලිශේන්තුශේ සිටියා ශන්ද්? එතශකොට සිටියා. මම ඒ
කාහශේයි එතුමා ද්න්ශන්. ඊට පසුව කවද්ාවේ මට එතුමා හේබ
ශවහා තිබුශඩා නැහැ. හැබැයි, මම මිරන්ද් රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාේ එක්ක සේපූර්ණශයන්ම ඔහුට සහශයෝ ය
දුන්නා, ශේ ආයතනය ශ ොඩ න න්න. මම සහශයෝ ය දුන්නා.
මම ඒක එද්ාේ කිේවා; අද්ේ කියනවා; ශහටේ කියනවා. ඒක,
එතුමා ේත ශහොඳ තීන්දුවක්. මම ශහොඳ එකට ශහොඳයි කියනවා.
කුණරු කළේ ඒක නවේවන්න බැහැ. ඒක ඉතිහාසශේ
ලියැශවනවා. එද්ා ශේ ආයතනය ආරේභ කළා. ඒකට ශ ෝරි
ද්ැේමා. නත්ේ අත හැරිශේ නැහැ. මහාචාර්ය කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා
නවද්ය සභාවට ශ නාශේේ, ඔය වැශඩ්ට තමයි. ඒ නිසා අපි
ඔක්ශකෝම එක්කාසු ශවහා ශේ වැඩ කටයුතු හරියට කරත්. මම
ිරතන විධියට අන්න ඒක තමයි ජදීර මන්ත්රීතුමා නැටිටහා යන්න
ඉස්සර ශවහා කිේශේේ, "අපි ඔක්ශකෝටම එක්කාසු ශවහා එක
තීන්දුවකට එන්න බැරිද්?" කියහා. ඒක තමයි ුේතටම එතුමා
කියන්න හැදුශේ. නත්ේ එතුමාට කථා කරන්න ශේහාව හේබ
ුණශඩා නැහැ. මම කියන්ශන්ේ ඒක තමයි.
ශේ පාහන ව ශයන් මරා න්න අපට තව ෑනෑ තරේ ශේවල්
තිශබනවා. තව මීට වඩා ශහොඳ ඒවා තිශබනවා. ශේක ද්රුවන්ශේ
අධයාපනය පිළිබඳ ප්ර න
් යක්. අපි ඔක්ශකෝම එක්කාසු ශවහා ශේ
ආයතනය ශ නැල්හා, හද්හා-වඩහා තිශබනවා. ඒ නිසා ද්ැන්
මරන්ශන් නැතුව සාධාරණ විධියට ප්ර ්න ශේරා ශ න ශේ
ආයතනය තසස් තේේවයකට ශ න යන්න ෑනෑ. එය තමයි අශේ
පරමාර්ථය. අශේ රජශේ පරමාර්ථය ශවන ශමොකක්වේ ශනොශවයි.
ශමය රනිල් වික්රමසිංහ මහේමයාශේවේ, ජනාධිපතිතුමාශේවේ
ශපෞේ ලික අද්හසක් ශනොශවයි. එතුමන්හා ශද්ශද්නාටම
ශපෞේ ලික පරමාර්ථ කිසිවක් නැහැ. රනිල් වික්රමසිංහ මහේමයා
මට ත්ලින්ම කිේශේ ශමොකක්ද්? "රාජිත, ශේක අශේ වැඩක්
ශනොශවයි ශන්, ශේක ගිය ආඩාඩුශේ වැඩක් ශන්, අපි ශමොකටද්
ඒකට අත හන්ශන්?" කියහා තමයි එතුමා මට කිේශේ. නත්ේ, ඒ

2090

ද්රුවන්, අේමහා ුවිේ ශේ ැන කියන ශකොට, "ශේ ද්රුවන්ට
ශමොකද් කරන්ශන් " කියන එක අපට ප්ර ්නයක් ුණණා. එතැන
ඉඳහායි ශේ කටයුේත ඉදිරියට යන්ශන්. අන්න ඒ නිසා අපි
ඔක්ශකොම එකතු ශවහා සාධාරණ මතයකට එත්.
ශේ ශිෂයයන්ශ න් සියයට 9 ක්ම අිරංසකයි. ඒ අය
බහපෑේවහට සහ ශනොද්ැනුවේකමටයි ශමශහම එන්ශන්. ශිෂය
වයශසතදී ඒ අයට ශේ තරේ ශද්යක් ිරතන්න බැහැ. අපිේ
වි ව
් විද්යාහ ශිෂය වයාපාරශේ ඉන්න කාහශේ අද් ිරතන
ශේවල්වලින් ද්හශයන් එකක්වේ ිරතුශේ නැහැ. අපි ඒක ද්න්නවා.
මාේ එක්ක තග්ර වාමාංශික මත ද්රමින්, මටේ රහමින් සිටි
මිනිස්සුේ අද් අපිේ එක්ක එක මතයක ඉන්ශන්. අද් මහාචාර්ය
කාශහෝ ශෆොන්ශසතකා මහේමයා ශපොඩ්ඩක් ශවනස් ුණණාට,
මහාචාර්ය නලින් ද් සිල්වා, මහාචාර්ය ශකොල්වින් ගුණරේන
කියන ශේ ඔක්ශකොම ඉන්ශන් එක මතයක. අපිේ එක්ක ිරටපු
වශේ සශහෝද්රශයෝ -කුසල් ශපශර්රහා, වසන්ත ප්රිය රාමනායකහා
- එද්ා විරුේධව සිටි කේටිය අද් එක තැනක ඉන්ශන්; ශේවාට ඉඩ
දිය යුතුය කියන මතශේ ඉන්ශන්; සාධාරණ විධියට ශේවා
ශ ොඩනැටිය යුතුය කියන මතශේ ඉන්ශන්. අන්න ඒ මතශේ තමයි
මමේ ඉන්ශන්. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Thank you, Hon. Minister.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ අනුකූලව අ. භා. 5.15 2017 ජූලි 04වන
අෙහුණවාදා අ. භා. 1.00 වන වතක් කල් ගිවේය.

அதன்படி பி. ப. 5.15 மைிக்கு பாராளுமன்றம், 2017 யூகல 04,
தசவ்வாய்க்கிைகம பி. ப. 1.00 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
Parliament adjourned accordingly at 5.15 p.m. until 1.00 p.m. on
Tuesday, 04th July, 2017.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අවසාන ත්ද්රණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් ද්ක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශ න නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එිර පැහැදිලිව හකුණු ශකොට, පිටපත හැබී ශද්සතියක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත හැශබන ශසත එවිය යුතුය.

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை
திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும்.
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