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කථානායකුවපා [ගරු කරු පයසූකාය මහතා] මූලාජනාරූඪ විය. 

ெொரொளுைன்றம் மு.ெ. 10.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

செொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

Chair. 
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சைர்ப்ெிப்ெதற்கொக தகளரவ செொநொயகரொல் 
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ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2018 ශනොවැම්බර් මස 14වැනි බදාදා, 15වැනි බ්රහස්පතින්දා 
සහ 16වැනි සිකුරාදා දිනව  පාර්ලිශම්න්තුශේ රැස්ීමම් පවත්වනු 
 ැබූ අවස්ථාව දී සභා ගර්භය තුළ ඇතිවූ සිද්ධි සම්බන්ධශයන් 
ශසොයා බ ා අභයන්තර ුළුලඛ විමර් නයසත පැවැත්ීමමට හැරී වන 
පකාදි පාර්ලිශම්න්තුශේ නිශයෝපය කථානායක ගරු ශජ්.එම්. 
කනන්ද කුමාරසිකා මහතාශක සභාපතිත්වශයන්, හිටුළ කථානායක 
ගරු ්මඛ රාපපසත , ගරු කර්.එම්. රමජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, ගරු 
්න්ද්රසිකා ගපදීර, ගරු ිමමඛ රත්නායක සහ ගරු මාෛව ශසෝ. 
ශසේනාධිරාපා යන මහත්වරුන්ශගන් සමන්විත මා විසින් පත් 
කරන  ද තත් කාර්යය කමිටුශේ වාර්තාව ශමම ගරු සභාවට 
ඉදිකාපත් කරමි.   

ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමා ඒ පිබඳබ  පැහැදිලි රීමටමසත 

කශළොත් ශහො යි.  

 

ගුණ පේ.එන. මනන්ද කුපාරසිරි ප තා (නිපයෝතය 

කථානායකුවපා ජ  කාරක ජභාපක ුවපා) 
(ைொண்புைிகு பஜ.எம். ஆனந்த குைொரசிறி - ெிரதிச் 

செொநொயகரும் குழுக்களின் தவிசொளரும்) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri - Deputy Speaker 

and Chairman of Committees) 

 ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව ශහවත් 
වයවස්ථාදායකය පනතා පරමාධිපතය නිශයෝපනය වන අප රශ  
ලත්තමටතර කයතනයයි.  එශහත් අවාසනාවකට පසුගිය වර් ශේ 
ශනොවැම්බර් මස 14, 15 සහ 16 යන දිනව  පාර්ලිශම්න්තුශේ 
රැස්ීමම් පැවැත්ශවන අවසථ්ාව දී සභා ගර්භය තුළ සිදුවූ අශ ෝබන 
සිද්ධිදාමය පිබඳබ ව විමර් නය කර වාර්තා රීමටම ස හා ගරු 
කථානායකතුමා විසින් 2018 ශනොවැම්බර් මස 29වැනි දින මාශක 
සභාපතිත්වශයන් යුතුව, ගරු කර්.එම්. රමජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, 
ගරු ්මඛ රාපපසත , ගරු ්න්ද්රසිකා ගපදීර, ගරු ිමමඛ රත්නායක 
සහ ගරු මාෛව ශසෝ. ශසේනාධිරාපා යන පාර්ලිශම්න්තු 
මන්ත්රීතුමන් ාද  ඇතුළත් වන පකාදි   කමිටුවසත පත් කරන  දී.  

එම සිද්ධි  වූ දිනව  සභාශේ කටයුතුව ට අදාළව 
පාර්ලිශම්න්තුව විසින් පටිගත කරන  ද ීමඩිශයෝ පට සහ විවිධ 
මාධය කයතනවලින්  බා ගත් විදයුත් පට සාධාරණව සහ 
අපසත පාතීව රීසිදු පාර් ්වයකට අගතියසත ශනොවන කකාරශයන් 
සිදුවූ සිද්ධි පමණසත මුඛ කරශගන එකී කමිටුව විසින් රැස්ීමම් වාර 
හතසත ුළරාවට පූර්ණ විමර් නයසත සිදු කරන  ද අතර, කමිටු 
සාමාජික මන්ත්රීන් විසින් පමණසත ශනොව ශම් පිබඳබ ව  ස්වානවනව 
අපරාධ පමටසත ණ ශදපාර්තශම්න්තුශේ නි ධාකාන් විසින්ද සිදු 
කරන  ද විමර් න වාර්තාවද ගැඹුකාන් අධයනය රීමටශමන් 
අනතුරුව, එවැනි සිද්ධි සම්බන්ධ   සතිමය තත්ත්වය පිබඳබ ව 
 සතිපතිතුමාශක නිශයෝජිතයන්ද සම්බන්ධ කර ගනිමින් ඉහත 
කමිටුශේ අවසාන වාර්තාව සකසන  දී. 

සමස්ත පාර්ලිශම්න්තුශේම කීර්තියට හා අභිමානයට හානි 
ශගන දුන් ශමම අශ ෝභන සිද්ධිදාමයට  නායකත්වය  බා දුන් 
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් රීහිප ශදශනකුම හනානාශගන ඒ නම් 
ශමකී වාර්තාශේ පැහැදිලිව ස හන් කර ඇත. 

ශමම සිද්ධිව ට ශද්ශීය ව ශයන් හා පිටස්තරව වි ා  
ප්ර්ාරයසත  ැදු  අතර, තවමත් පමටසත ණව  ප්රගතිය පිබඳබ ව 
විමසීම් කරනු  ැශේ. එශමන්ම, ුළරවැසියන් හා සිවිඛ සමවිධාන 
16සත ශම් සම්බන්ධශයන් ශපොලීසිශේ අවධානය ශයොමු කර තිබූ 
අතර, ඊට අමතරව විපසත ශේ මන්ත්රීවරුන් ශදශදශනකුද ගරු 
කථානායකතුමාට විරුද්ධව පැමිණිලි කර ඇත. 

ශම් අනුව, පාර්ලිශම්න්තුව වැනි රටට කදර් යසත දිය යුතු, 
විනය කරසත ා කළ යුතු ලත්තමටතර කයතනයක ඉදිකා 
අනාගතශේදී ශමවැනි අවාසනාවන්ත සිද්ධි ශනොවන පකාදි 
වාර්තාශේ ස හන් නිර්ශද් ව ට අනුකූ ව පාර්ලිශම්න්තුශේ 
ක්ාරධර්ම හා වරප්රසාද කමිටුවට ශමය ශයොමු කර පනතා 
අප්රසාදය නැතිීම යන කකාරශයන් ගරු කථානායකතුමා විසින් 
ශයෝගය පියවර ගනු  බනු ඇතැයි අශකසත ා කරමු. 

අවසාන ව ශයන්, ශමම කටයුත්ත සාසත ාත් කර ගැ සමට 

හැරී වන පකාදි සිය ශනොමසුරු දායකත්වය හා ශ්රමය කැප කළ 

කමිටුශේ සාමාජික මන්ත්රීවරුන්ටත්, පාර්ලිශම්න්තු කාර්ය 

මණ්ඩ ශේත්, අපරාධ පමටසත ණ ශදපාර්තශම්න්තුශේත්,  සතිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුශේත් නි ධාකා මහත්ම මහත්මීන්ට එම  කමිටුව 

ශවනුශවන් මාශක කෘතඥතාව පිකානැමීමට ශමය අවස්ථාවසත කර 

ගනිමි.  

ස්තූතියි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ලිපි ශඛනනාදිය පිබඳගැන්ීමම. ගරු අග්රාමාතයතුමා සහ 

පාතික ප්රතිපත්ති, කර්ිකක කටයුතු, නැවත පදිමි  රීමටම් හා 

ුළනරුත්ථාපන, ලතුරු පළාත් සමවර්ධන, වෘත්තීය ුළහුු  හා 

නිුළණතා සමවර්ධන සහ ශයෞවන කටයුතු ඇමතිතුමා. 

 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order, Hon. Member? 
 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Deputy Speaker referred to a Report in relation 
to some incidents that took place within the- 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
What I thought was, once  you see the Report,  to 

discuss it at the Party Leaders’ Meeting. That is the best 
way, is it? 

 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You can discuss and thereafter make a decision.  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes, we can discuss once we see the Report.  
 
ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Because, we are interested in the Rights of the 
Members of Parliament - 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That is right.  
 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Yesterday, the  Hon. Prime Minister agreed that we 
should not allow our Privileges to be handed over to the 
police. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I have not gone to the police,  some of the Members 
have gone to the police.  

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Our MPs have been called by the police. They have 
been asked  to come in relation to the Report of  the 
Deputy Speaker. We have not read it.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, not on that. 
 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Until then Sir,  the rights of all MPs should be 
protected.  

We are under the Privileges Act.  Please!  I am not 
requesting for anything else. You can make any inquiry. 
You, the Privileges Committee and  all that, can  make 
any decision.   But when the Report is released in this 
manner, the public knows, but the MPs are unaware of the 
Report. Will it be given  now? Will it be distributed to 
all? 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 It will be tabled today. And,  there has been a separate 

investigation, on that I have no role. That happened 
because two of your MPs have complained against me to 
the police and they have taken a statement from me also.  

 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No, not on that, Sir. Sorry! 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

They are two seperate issues.  
 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

A complaint made against the Hon. Speaker, that is 
not the issue  on which they are being questioned. We are 
going into a debate unnecessarily. I raised this issue 
because it involves the rights of the MPs. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Definitely.  
 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

But if you say that our Members can be summoned by 
the police for an incident  within the Chamber, then our 
Privileges have no meaning. You have to protect the 
Privileges and  the  Rights that have been enshrined to 
Members of   Parliament and the House first.  
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ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Some of them have given  statements. We will discuss 
this matter at the Party Leaders' Meeting. I take your 
point.   

 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You have to make a very clear decision on this on 
which the Hon. Prime Minister agreed yesterday when 
our delegation headed by the Leader of the Opposition 
met him.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

On the police inquiry he is aware. He told me this 
morning also that he did not want to intervene on those 
issues. That is why I said that the best thing is to discuss 
this at the Party Leaders’ Meeting.  

 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I think we should have a special meeting on this.  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, we will do that.  

 
ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We can have a Party Leaders’ Meeting before 

proceeding with this in any manner.  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, we table it today.  
 

ගුණ එජන.බී. දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.ெி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, අපට එහි copy එකසතවත් ශදන්න.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදනවා, ශදනවා. අද table කළා. ඒක හකා. අද table කරනවා.  

 

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රීයන්න, ගරු ක්ාර්යතුමා.  

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශක රශ  පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහාසශේ 

ශමවැනි අවස්ථා තිශබනවා.  ශගොවිපන ශසේවා පනත ශගනාුළ  

අවස්ථාශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තු සභා ගැබ තුළදී ගරු වාසුශද්ව 

නානායසතකාර මන්ත්රීතුමාට ිමම ශපරළාශගන පහර දුන්නා. 

එතුමාට තුවා  සිදු වුණා. 

 

ගුණ අජිත් පාන්නප්පපුණප ප තා (ප වැිම ජාවර්ධාන  ා 

පරිජර රාතය අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை - ைகொவலி அெிவிருத்தி 

ைற்றும் சுற்றொடல் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 
කවුද ගැහුශේ? කවුද ඒ? 

 

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඉන්න, ශපොඩ්ඩසත.  

 

ගුණ අජිත් පාන්නප්පපුණප ප තා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
කවුද ගැහුශේ රීය ා රීයන්න ශකෝ.  

 

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

අපි  මගම ශපෞද්ගලීකරණයට විරුද්ධව නුශකශගොඩ ඉ න් 

බස් රථශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට එනශකොට මහපන මන්ත්රීවරුන්ට 
තිශබන අයිතිවාසිකම් ශනොස කා එසතසත් පාතික පසත ශේ 

ශපොලිස් කණ්ඩායම් මිකාහාන ප්රශද් ශේ දී දිගින් දිගට පහර දුන්නා. 
ඒ මන්ත්රීවරු ඇවිඛ ා ගරු කථානායකතුමාට පැමිණිලි කළා. ඒ 

පැමිණිලි විභාග කරනවා රීේවා. ඒවා කවදාවත් ශපොලීසියකට 

අධිකරණයකට ශගන ගිශේ නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා 
ලත්තමටතර කයතනය ව ශයන්;  සති සම්පාදනය කරන කයතනය 

ව ශයන් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ තිශබන අශක ප්ර ්න අපට 
විස ාගන්න බැකා නම්, පාර්ලිශම්න්තු වරප්රසාදවලින් බැහැරව එය 

ශපොලීසියට, CID එකට අරශගන යනවා නම්,- 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා එය වරප්රසාද කමිටුවට පැවරුවා. අද මා රීේශේත් ඒකයි.  
 

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි, CID එකට සමහර මන්ත්රීවරුන් - 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

CID එක පමටසත ණයසත කරන්ශන් ශපොලීසියට ගහුළ එක 

සම්බන්ධශයන්. පහර දීම් සම්බන්ධශයන් ශවනම පමටසත ණයසත ඒ 

අය කරනවා. ඒක මට අයිති ශදයසත ශනොශවයි ශන්.  

 

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

අපව අයිති ඔබතුමාට.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සිවිඛ සමාපශේ කයතන 16සත ශයොදාශගන ශපොලීසිය 

පමටසත ණයසත කළා. ගරු විපසත  නායකතුමනි, විපසත ශේ 

මන්ත්රීවරු ශදශදශනසත මට විරුද්ධවත් ශපොලීසියට complain 

කළා. ඒ අනුවත් පමටසත ණ කළා. මමත් ඒ සම්බන්ධශයන් 

statement එකසත දුන්නා.  
 

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට අපව අයිතියි. ශම් මන්ත්රීවරු 

225 ශදනාම ඔබතුමාට අයිතියි. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, අයිතියි.  
 

ගුණ චක න්ද වි පේසිරි ප තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම අද මහපන ගැ කාශේ 
දරුවන් ඉන්නවා. හැබැයි, ඔබතුමා කරුළ වැඩ පිබඳශවළ නිසා ශම් 
වළට බැහැ ා ශසමශකෝ ය ලස්සන එක නැවති ා තිශබනවා. අපි 
ඒ සම්බන්ධශයන් මන්ත්රීවරු හැටියට සතුටු වනවා. ශමශ ස 
දඬුවම්  බා දීම තුබඳන් ශම් අශ ෝභන හැසිමටම් රටාව නැවත 
නිර්මාණය ශනොවන කටයුත්තසත බවට ඔබතුමා පත් කරුළ 
කකාරය අපි එම වැඩ පිබඳශවළ තුබඳන් දැසතකා.  අපි එය අගය 
කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාශකම අශක ගරු නිශයෝපය 
කථානායකතුමා  රීයවුළ එම වාර්තාව අනුව එම සිද්ධියට 
සම්බන්ධ ශවච්් මන්ත්රීවරුන්ශක මුා පමටසත ණයසත ශහෝ රුධිර 
පමටසත ණයසත කරන්න රීය ා මම ඉඛලීමසත කරනවා. ශමොකද, 
හදිසිශේ ශමොනවා ශහෝ පාවිච්ි  කරුළ විධියට තමයි  එදා 
එතුමන් ා හැසිරුශණ්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

ගුණ විපල් වීරවා  ප තා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඔබ අමතා කථා කශළේ තමන්ශක 

වාහනය පහු කරශගන ශවන වාහනයසත ගිශයොත් කායදුරාට පහර 

ශදන මන්ත්රීතුමායි.  එතුමා තමයි ශම් සභාශේ වළසත ගැන කථා 

කශළේ. 

 

ගුණ එජන.බී. දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.ெி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කථානායකවරයා හැටියට 

රීයුළ විධියටම පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිබඳබ   කමිටුශේ දි අපි ශම් 

ප්ර ්නය පිබඳබ ව සාකච්ාා කරමු.  අශක පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 

සම්බන්ධශයන්,  පාර්ලිශම්න්තු (බ ත  හා වරප්රසාද) පනතසත 

තිශබනවා ශන්. ඒ තුළ ඉ ශගන අපි ශම් ප්ර ්නය පිබඳබ ව කථා 

කරමු. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමයි මා රීේශේ. මා එය වරප්රසාද පිබඳබ  කමිටුවට ශයොමු 
කරනවා. නමුත් ශපොලිස් නි ධාකාන්ට පහර දීම සම්බන්ධශයන්  
ශපොලීසිශයන් ශවනම පමටසත ණ කරනවා. ඒවාට මට අත ගහන්න 
බැහැ. අගමැතිතුමාත් ඒ කාරණය පිබඳගත්තා. අද නිශයෝපය 
කථානායකතුමාත් ස හන් කශළේ අපි සෑම ශදයසතම වරප්රසාද,-  

ගුණ එජන.බී. දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.ெி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ශපොලීසියට පාර්ලිශම්න්තුවට එන්නත් බැහැ. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොලීසිය පැමිණිශේ කරසත ාව ස හායි.  ශපොලිස් නි ධාකාන්ට 

පහරදීමසත සිදු ශව ා තිශබනවා.  අපි ඒ සම්බන්ධශයන්  ශවනම 

කථා කරමු. 

 
ගුණ පහින්ද රාතපක්ෂ ප තා (විුණශධා පාර් නවපේ 

නායකුවපා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Leader of the Opposition)  

ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපසත  නායකතුමා. 

 
ගුණ පහින්ද රාතපක්ෂ ප තා  
( ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

මටත් ව්න ස්වඛපයසත ප්රකා  කරන්න අවසර ශදන්න. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා රීයන්න. 

 

ගුණ පහින්ද රාතපක්ෂ ප තා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් සිද්ධිය සිදුවුශණ් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සභා ගර්භය තුළදී. සභා ගර්භය තුළ දී වූ සිදුීමම් පිබඳබ ව 

පිටස්තරශයසත, පිටස්තර කයතනයරීන්, ශපොලීසිශයන් පමටසත ණ 

පැවැත්ීමම සුදුසු නැහැ රීය ා මා හිතනවා. ශමොකද, ඔබතුමාට 

බ ය තිශබනවා. දඬුවම් කරන්නත් ඔබතුමාට බ ය තිශබනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බ ය ශපොලීසියට භාර දී ා ශමම කටයුතු රීමටම 

එතරම් ශහො  නැහැයි රීයන එකයි මශක මතය. ශමය ශමම  සභා 

ගර්භය තුළ වූ සිදුීමමසත.  ශමවැන්නසත සභා ගර්භශයන් පිට 

සිදුවුණා නම්, මම මීට වඩා ශවනස් අදහසසත දසතවනවා. නමුත් 

ශමය සභා ගර්භය තුළ වූ සිදුීමමසත නිසා - 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො යි. එම point එක මම ගන්නම්, ගරු විපසත  

නායකතුමනි.  

 
ගුණ අජිත් පාන්නප්පපුණප ප තා (ප වැිම ජාවර්ධාන  ා 

පරිජර රාතය අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை - ைகொவலி அெிவிருத்தி 

ைற்றும் சுற்றொடல் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

899 900 
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ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අජිත් මාන්නකශපරුම මැතිතුමා කථා කරන්න. ඊට පසුව 

ගරු අනුර සිඩ්නි පයරත්න මැතිතුමාට අවස්ථාව  බා ශදනවා. 

 

ගුණ අජිත් පාන්නප්පපුණප ප තා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තු ව  වැරැදි විධියට 

හැසිශරන, අශිසතෂිත විධියට හැසිශරන අය සිටින ස්ථානයසත 

විධියට අද රශ  පනමතයසත නිර්මාණය ශව ා තිශබනවා. එශසේ 

පනමතයසත නිර්මාණය ශව ා තිශබන්ශන් පසුගිය කා ශේ 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ විනයසත නැති විධියට රියා කරුළ නිසායි. ශම්, 

රශ  ලත්තමටතර කයතනය. ඔබතුමාට වගකීමසත තිශබනවා. 

වරප්රසාදව ට මුවාශව ා ශම් තුළ නනෑ විධියට පිනුම් ගහන්න 

ශදන්න බැහැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව රශ  පනතාවට වග රීයන්න 

නනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට වගකීමසත තිශබනවා. 

ඔබතුමා එම වගකීම හකායාකාරව ඉ ්ට කර ා තිශබනවා. ඒ අනුව 

අද විනයසත තිශබන පාර්ලිශම්න්තුවසත බවට ශමම ස්ථානය පත් 

කරමින් පවතිනවා. එශහම වුණත් පසුගිය කා ශේ එශසේ පිනුම් 

ගහුළ ක ටියට අද වනවිටත් ඒ ුළරුද්ද නැති කරගන්න බැකා ශව ා 

තිශබනවා. පම්ශමට වඩා ුළරුද්ද ශ ොකුයි රීයනවා වාශක ඒ 

විධියට හැසිශරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඔබතුමාශගන් ඉඛ න්ශන් ශමයයි. 

ඔබතුමා ගැන ශම් රශ  පනතාව තුළ ශ ොකු හැඟීමසත තිශබනවා. 

ඔබතුමා පිකාසිදු නායකශයසත. ඔබතුමා විනය ගරු කරන 

නායකශයසත ව ශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවත් වි සතිව හැසිශරන 

පාර්ලිශම්න්තුවසත බවට පත් කරන්න. ඒ ස හා ගන්න තිශබන 

තීරණ ඔසතශකෝම ගන්න. රීසිම වරප්රසාදයකට ශකශනකුට 

මුවාශවන්න ඉඩ තබන්න එපා රීය ා ඔබතුමාශගන් ශගෞරවශයන් 

ඉඛ නවා.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ අනුර සිඩ්නි තයරත්න ප තා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු කථානායකතුමනි, පරණ මටතිව දී එශහම ුළුලවන්. නමුත්, 

දැන් අපි අලුත් මටති මා ාවසත සම්මත කර ා ශන්, තිශබන්ශන්. එදා 

ඒ ගහුළ මිකාස ් කුඩු ඇසිඩ් වුණා නම්, ශපොලීසිශේ රාළහාමි ා 

කීපශදශනකුශක ඇස් අන්ධ ශවනවා ; ගරු ගාමිණී පයවිරම 

ශපශර්රා ඇමතිතුමාශක ඇස ් අන්ධ ශවනවා; ගරු විජිත ශහේරත් 

මන්ත්රීතුමාශක ඇස් අන්ධ ශවනවා. එදා මිකාස් කුඩු ශගනාුළ එක 

සම්බන්ධශයන් කටයුතු ශනොකර අද අපි නිකම් හිටිශයොත්, ඊළඟ 

දවශසේ ශමතුමන් ා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇසිඩ් ශගශන්වි. ඒ නිසා ශම් 

සම්බන්ධශයන්  සතිය තදින්ම රියාත්මක කරන්න. ඒ කකාරයට 

 සතිය තදින් රියාත්මක ීමම ඉදිකායට ශබොශහෝ වැදගත් ශවනවා.  

එදා එතුමන් ා ශබොශහොම අශ ෝභන විධියටයි හැසිරුශණ්. අපි 

ශබොශහොම සම්භාව සයත්වශයන් ස කන හිටුළ පනාධිපතිතුමනි, 

ඔබතුමාත් ශම් සභාශේ අසුන්ශගන සිටියදී තමයි ඔබතුමාශක 

ශගෝ ශයෝ ටික ශම් වැශඩ් කශළේ. ඔබතුමාටත් වගකීමසත තිදණා, 

ඒ අය හසුරුවා ගන්න. ඔබතුමා ශම් ගරු සභාශේ බ ාශගන 

ඉන්ශදද්දියි ශම් සිද්ධිය වුශණ්. ඔබතුමා ළඟ හිටුළ ශකශනසත තමයි 

එතැනට ගිහින් මිකාස් කුඩු ගැහුශේ. අපි ඒක බ ාශගනයි හිටිශේ. ඒ 

මන්ත්රීතුමා ඔබතුමා ළඟ ඉ  යි මිකාස් කුඩු අරශගන ගිශේ. 

ඔබතුමාටත් ඒ ගැන ශ ොකු වගකීමසත තිශබනවා. ඒ ීමඩිශයෝ පටය 

බ නශකොට අපි දැසතකා, ඒ මන්ත්රීවරයා තමුන්නාන්ශසේශක 

පිටිපස්ශසන් ඉ  ා ගිහිඛ යි මිකාස් කුඩු ගැහුශේ රීය ා. ඊළඟ 

දවශසේ ශම් අය ඇසිඩ් ගහන්න ුළුලවන්. ගරු කථානායකතුමනි,  

ඔබතුමා ශම් ගැන විධිමත් පමටසත ණයසත කරන්න. නැත්නම් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව රස්තියාදු පිටියසත ශවනවා. අපි ඔබතුමාට ශගෞරව 

කරනවා.  ශම් සම්බන්ධශයන්  සතිය හකායට රියාත්මක කරන්න. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශහේ ා විතානශක මන්ත්රීතුමනි, දැන් ඔබතුමාට අවස්ථාව 

 බාශදනවා. 
 

ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ශම් කාරණාව මතු වුු  නිසායි 
මම ශමය විමසන්ශන්. රපශේ නි ධාකාන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 
ශසේවය කරනවා. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු අතර යම් ගැටුමසත 
ශවනවා නම්, ඒ ශවනුශවන් ස්ථාවර නිශයෝග ප්රකාරව යම්රීසි 
තීන්දුවසත අරශගන, පාර්ලිශම්න්තුව අත් හිටුවන්න ශහෝ ශවනත් 
රියා මාර්ගයකට යන්න ඔබතුමාට ුළුලවන්. හැබැයි, ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ශසේවය කරන රපශේ නි ධාකාන්ට හානි කරන්න 
ශම් මන්ත්රීවරුන්ට බැහැ. ශපොලිස් නි ධාකාන්ට එදා කළ හානියට, 
ඔවුන්ට කළ පහරදීම්ව ට අනිවාර්යශයන්ම රශ   සතිය අනුව  
රියා කරන්න නනෑ. 

 පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට තිශබන වරප්රසාදව ට 

මුවාශව ා රපශේ නි ධාකාන්ට අඩන්ශත් ටම් කරන්න ඉඩ 

ශදන්න බැහැ. එම නිසා මම ඔබතුමාශගන් ඉඛලීමසත කරනවා, 

ශම් ශපොලිස් නි ධාකාන්ට පහර දීුළ අයට අනිවාර්යශයන්ම රශ  

 සතිය අනුව රියා කරන්න අව ය කටයුතු කරන්න රීයා. බබාධා 

රීමටමසත] 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කශු මාරසිමහ මන්ත්රීතුමනි, දැන් ඔබතුමා කථා කරන්න.    
 

ගුණ (ප ාචාර්ය) මශු පාරසිා  ප තා 
(ைொண்புைிகு (பெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, මන්ත්රී වරප්රසාදව ට යටශව ා සිවිඛ 
 සති කඩ කරන්න රීසිශසේත් ඉඩ ශදන්න බැහැ. හිටුළ 
පනාධිපතිතුමා ශම් සභාශේදී ප්රකා යසත කළා. නමුත්, අපි ඒ 
ීමඩිශයෝ පට දැසතකා. ගරු අනුර සිඩ්නි පයරත්න මන්ත්රීතුමා රීේවා 
වාශකම, පසත  නායකවරු සියලුශදනාම බ ාශගන සිටියදී තමයි 
ශම් සිද්ධිය වුශණ්. හිටුළ පනාධිපතිතුමා ඇතුුල ඒ පසත  
නායකයන් සියලුශදනාශක වගකීම තමයි, සිවිඛ  සතිය කරසත ා 
රීමටම. විශ ේ ශයන්ම පාර්ලිශම්න්තුශේ කරසත ාවට පැමිණි 
ශපොලිස් නි ධාකාන්ටයි ඒ පහර දුන්ශන්; ුළටු කඩමින් ඔවුන්ට පහර 
දුන්නා. පාර්ලිශම්න්තු වරප්රසාදව ට යටත්ශව ා ඒ සිද්ධිය 
සම්බන්ධව පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ පමටසත ණයසත සිදු කළ යුතුයි 
රීයා රීයනවා නම්, අපි ඒක ශහළා දරීනවා. එශහම ශනොශවයි 
ශවන්න නනෑ. මන්ත්රීවරුන් රටට කදර් යසත දිය යුතුයි.   

"පාර්ලිශම්න්තුව ගිනි තියමු" රීයා සමාප මාධයව  තිශබනවා 

අපි දැසතකා. එවැනි තැනකටයි පාර්ලිශම්න්තුව වැටි ා 

තිශබන්ශන්. එම නිසා අපි නැවතත් එතැනට යන්ශන් නැතිව, ශම් 

සිවිඛ  සති කඩ රීමටම් පිබඳබ ව හකායට පමටසත ණයසත කර ා, 

දඬුවම්  බා දිය යුතු අයට දඬුවම්  බා දිය යුතුයි, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ ලක්ෂනපන් රීරිඇල්ල ප තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට අවසාන ව ශයන් රීයන්න 

තිශබන්ශන් ශමච්්රයි. රශ   සතිය ලත්තමටතරයි. පාර්ලිශම්න්තු 

වරප්රසාදව ට රශ   සතිය යටපත් කරන්න බැහැ. ශම් සභාව 

ඇතුශළේ අපරාධයසත වුණාය හිතමු; කවුරු ශහෝ මැරුණාය රීයා 

හිතමු. එතශකොට රීයන්න ුළුලවන්ද වරප්රසාද රීය ා? බබාධා 

රීමටමසත] ඒක තමයි මම රීයන්ශන්. බබාධා රීමටමසත] රශ   සතිය 

ලත්තමටතරයි. බබාධා රීමටම්] රශ   සතිය පාර්ලිශම්න්තු 

වරප්රසාදව ට යටපත් කරන්න බැහැ. බබාධා රීමටමසත] 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ටී. රමජිත් ද ශසොයිසා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා රීයන්ශන්ත් 

ශම් කාරණයට අදාළ ශදයසතද?  

 
ගුණ ටී. රාජිත් ද පජොයිජා ප තා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථානායකතුමනි, "ශම් සිදුීමම සම්බන්ධව රශ  පවතින 

 සතියට අනුව කටයුතු කළ යුතුයි, පාර්ලිශම්න්තුව ලත්තමටතරයි, 

ඔබතුමා පාර්ලිශම්න්තුව රමානුකූ ව එක තැනකට ශගනැවිත් 

තිශබනවා, විනය  සති මටතිවලින් ශහො  තැනකට ශගනැවිත් 

තිශබනවා" රීයා අද දින කණ්ඩු පසත ශේ ගරු මන්ත්රීතුමන් ා 

ඔබතුමාට ප්ර මසා කළා. පාර්ලිශම්න්තුව ලත්තමටතර විය යුතුයි; 

මන්ත්රීවරුන්ශක හැසිමටම කදී සියඛ  ඉතා ඉහළ ම ටමක තිිමය 

යුතුයි; ඉතාම කදර් වත් විය යුතුයි. ඒ ගැන අශක රීසිම තර්කයසත 

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 අද දින " මකාදීප" ුළවත් පශත් 6වන පිටුශේ ස හන් 

ප්රවෘත්තියසත ශකශරහි මා ඔබතුමාශක අවධානය ශයොමු කරවනවා. 

එහි රන්පන් රාමනායක රාපය ඇමතිතුමා රීයා තිශබනවා, 

"ශකොශකෝන් ශගන්වනවා රීයා හනානාගත් පිකාශසන් හයශදශනසත 

විතරයි ශකොශසතන් පානය කරන සහ ශගන්වන අය හැටියට කණ්ඩු 

පසත ශේ ඉන්ශන්, පනතා විමුසතති ශපරමුශණ් එසත ශකශනසතවත් 

නැහැ, ශදමළ පාතික සන්ධානශේ එසත ශකශනසතවත් නැහැ, ඉතිකා 

සියලුශදනාම ශපොශහො ටුශේ සහ එසතසත් පනතා නිදහස ්

සන්ධානශේ අයයි" රීයා. ගරු කථානායකතුමනි,  රන්පන් 

රාමනායක රීයන ශම්- 
 
[මූලාජනපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
-බැ  ා දමන්නය රීයා මම ඔබතුමාශගන් ඉඛලීමසත කරනවා. 

ජීවිශත්ට රීසිම ශදයසත දැක ාවත් නැති අප කුඩු ශගන්වන 

මිනිසුන් බවට පත් කරනශකොට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබන ඔය 

රීයන ලත්තමටතරභාවය ශකොශහේද තිශබන්ශන්? මන්ත්රීවරුන්ශක 

වැදගත්කම ශකොශහේද තිශබන්ශන්? 

 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො යි, මා එතුමාට ලපශදස් ශදන්නම්. ශබොශහොම ස්තුතියි, 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. දැන් වාඩිශවන්න. එතුමා දැන් ස හන් කළ 

නුසුදුසු ව්න  හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඉවත් කරනවා. මා එතුමාට 

ලපශදස් දී ායි තිශබන්ශන්. 

ගරු මන්ත්රීවරුනි, ශම් සම්බන්ධශයන් ඔබතුමන් ා දැන් අදහස ්

ප්රකා  කළා. ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමා ස හන් කළ පකාදි, 

ශම් ප්ර ්නය ඉදිකායට ශගන යන්න අශක බ ාශපොශරොත්තුවසත 

නැහැ. ඒ සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුව තුළදීම පමටසත ා කර අපි 

තීරණයසත ගන්නම්. නමුත් ශපොලිස් නි ධාකාන්ට පහර දීම 

සම්බන්ධශයන් -ජීවිත හානියසත සිද්ධ වුණා නම්, මරණයසත සිද්ධ 

වුණා නම්, ුළටුශවන් ගහ ා ඔවුන්ට ශමොනවා ශහෝ වුණා නම් 

ඒවාට- කථානායකවරයාට වග රීයන්න බැහැ. ශපොලීසිය 

පමටසත ණයසත කරනවා නම් අපට එයට අතගහන්න බැකා බව 

අගමැතිතුමාත් පිබඳගත්තා. ඒ වාර්තාව ශවනම එකසත. ශම් වාර්තාව 

ශවනම එකසත. ශම් වාර්තාව සම්බන්ධශයන් සත්තරීන්ම අපි 

සාකච්ාා කරනවා. 

ශපොලීසිය යම් රීසි රියාදාමයක ශයශදනවා නම්, 

කථානායකවරයා ව ශයන් මට ඒ පමටසත ණව ට බාධා කරන්න 

බැහැ. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ිමණි පල්ඛනාදිය ණිළිගැන්වීප 

சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ெத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා (ඉඩන ජ  පාර්ිමපනන්ුව 

ප්රක ජාජනකරණ අපාතයුවපා  ා මණ්ු  පාර් නවපේ ප්රධාාන 

ජාවිධාායකුවපා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும் 

ெொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்பகொலொசொனும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ පාතික ප්රතිපත්ති, 

කර්ිකක කටයුතු, නැවත පදිමි  රීමටම් හා ුළනරුත්ථාපන, ලතුරු 

පළාත් සමවර්ධන, වෘත්තීය ුළහුු  හා නිුළණතා සමවර්ධන සහ 

ශයෞවන කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් ''මුදඛ ශකොමි න් සභාව 

විසින් අතිගරු පනාධිපතිතුමා ශවත ශකශරන නිර්ශද්  - 2019''  

මම ඉදිකාපත් කරමි. 

එම නිර්ශද්  රපශේ මුදඛ පිබඳබ  කාරක සභාව ශවත ශයොමු 

කළ යුතුයැයි මම ශයෝපනා කරමි. 

 
ප්ර නනය විපජන ලදින්, ජභා ජනපත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදඛ හා පනමාධය අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් 2016 වර් ය ස හා සැ සිශන පවපවාහි ස කයතනශේ 

වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිකාපත් කරමි. 

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූ ණ විශරෝධි) සහ මාධය 

කටයුතු පිබඳබ  කමශික අනවසත ණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ 

යුතුයැයි මම ශයෝපනා කරමි. 

 
ප්ර නනය විපජන ලදින්, ජභා ජනපත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නගර සැ සුම්, ප සම්පාදන සහ ලසස් 

අධයාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත ස හන් වාර්තා 

ඉදිකාපත් කරමි. 

 (i) 2017 වර් ය ස හා ශසෞන්දර්ය ක ා 
වි ව්විදයා ශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (ii) 2017 වර් ය ස හා ශ්රී  මකා ශබෞද්ධ හා පාලි 
වි ව්විදයා ශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (iii) 2017 වර් ය ස හා කැළණිය වි ව්විදයා ශේ පාලි 
හා ශබෞද්ධ අධයයන ප ්් ාත් ලපාධි කයතනශේ 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (iv) 2017 වර් ය ස හා ශකරාශදණිය වි ව්විදයා ශේ 
විදයා ප ්් ාත් ලපාධි කයතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව 
හා ගිු ම්; 

 (v) 2017 වර් ය ස හා ෛවදය විදයා ප ්් ාත් ලපාධි 
කයතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

 (vi) 2017 වර් ය ස හා ශකරාශදණිය වි ව්විදයා ශේ 
කෘෂි විදයා ප ්් ාත් ලපාධි කයතනශේ වාර්ෂික 
වාර්තාව. 

එම වාර්තා අධයාපනය හා මානව සම්පත් සමවර්ධනය පිබඳබ  

කමශික අනවසත ණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම 

ශයෝපනා කරමි. 
 
 
ප්ර නනය විපජන ලදින්, ජභා ජනපත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභයන්තර හා ස්වශද්  කටයුතු සහ 

පළාත් සභා හා පළාත් පා න අමාතයතුමා ශවනුශවන් 201  
වර් ය ස හා ශද්ශීය ණය සහ සමවර්ධන අරමුදශඛ වාර්ෂික 
වාර්තාව හා ගිු ම් මම ඉදිකාපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අභයන්තර පකාපා නය හා රාපය 
කළමනාකරණය පිබඳබ  කමශික අනවසත ණ කාරක සභාව ශවත 
ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝපනා කරමි. 

 
ප්ර නනය විපජන ලදින්, ජභා ජනපත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසමස්කරණ අමාතයතුමිය ශවනුශවන්, (8  අධිකාරය) භාර 
කඥා පනශත් 6අ වගන්තිය සහ 19අ වගන්තිය සමඟ රීයවිය යුතු 
115අ වගන්තිය යටශත් ප්රකාශිත භාරව ට අදාළ ශතොරතුරු 
සම්බන්ධශයන් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්රතිසමස්කරණ 
අමාතයවරයා විසින් සාදන  දුව, 2019 පනවාකා 28 දිනැති අමක 
2108/10 දරන අති විශ ේ  ගැස  පශේ පළ කරන  ද නිශයෝග 
මම ඉදිකාපත් කරමි.  

එම නිශයෝග ෛනතික කටයුතු (දූ ණ විශරෝධි) සහ මාධය 
කටයුතු පිබඳබ  කමශික අනවසත ණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ශයෝපනා කරමි.    

 
ප්ර නනය විපජන ලදින්, ජභා ජනපත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

  
ගුණ විපල් වීරවා  ප තා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, අවසානශේදී මම අවස්ථාව ශදන්නම්. 

 

ශ්රී ලාකාපේ තාක ක  ා මගක ක ජ වනවනය 

ජ ක ක රීම ප ණිස ජ ඒ ණිළිබඳව අධායයනය 

කර සිය නිර්පශ  පාර්ිමපනන්ුවව  වාර්තා 
රීම ප ජඳ ා වන  

විප ේෂ කාරක ජභාපේ වාර්තාව  
இலங்மகயில் இன ைற்றும் ைத 

ஒற்றுமைமய உறுதி தசய்வமத ஆரொய்ந்து 

அதன் விதப்புமரகமளப் 

ெொரொளுைன்றத்துக்கு 

அறிக்மகயிடுவதற்கொன ெொரொளுைன்றத் 

ததொிகுழுவின் அறிக்மக  
REPORT OF THE SELECT COMMITTEE TO STUDY 

AND REPORT TO PARLIAMENT ITS 
RECOMMENDATIONS TO ENSURE COMMUNAL 

AND RELIGIOUS HARMONY IN SRI LANKA   

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී  මකාශේ පාතික හා කගමික සහජීවනය සහතික රීමටම 

පිණිස ඒ පිබඳබ ව අධයයනය කර සිය නිර්ශද්  පාර්ලිශම්න්තුවට 

වාර්තා රීමටම ස හා වන පාර්ලිශම්න්තු විශ ේ  කාරක සභාශේ 

අතුරු වාර්තාව එම කාරක සභාශේ සභාපතිවරයා ශ ස මම 

ඉදිකාපත් කරමි. 

 
ගුණ ලක්ෂනපන් රීරිඇල්ල ප තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, " එම වාර්තාව මුද්රණය කළ යුතුය"යි මම 
ශයෝපනා කරමි. 

 
ප්ර නනය විපජන ලදින්, ජභා ජනපත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

905 906 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රපශේ මුදඛ පිබඳබ  කාරක සභාශේ වාර්තාව, එම කාරක 

සභාශේ සභාපති ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා ශවනුශවන් ගරු 

ිමමඛ රත්නායක මහතා විසින් පිබඳගැන්ීමම. 

 
රතපේ මුදල් ණිළිබඳ කාරක ජභාපේ වාර්තාව 

அரசொங்க நிதி ெற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

     

ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, රපශේ මුදඛ පිබඳබ  කාරක සභාශේ 

සභාපතිතුමා ශවනුශවන්, 2018 අයවැය හි මුදඛ ශවන් රීමටම 

කණ්ඩුශේ ප්රතිපත්ති සමඟ අනුකූ  වන්ශන් ද යන්න ඇතුුලව 

ඇස්තශම්න්තු පිබඳබ ව රපශේ මුදඛ පිබඳබ  කාරක සභාශේ 

වාර්තාව මම ඉදිකාපත් කරමි.  
 
ජභාපනජය පත ක බිය යුුවයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

පපත්ජන 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සුජීව ශසේනසිමහ මහතා - බසභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ගුණ (වවදය) නිමන්ද තයක ජනජ ප තා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි, වැලිකන්ද, ශමොණරතැන්න, අමක 1  

දරන ස්ථානශයහි පදිමි  ඩී.එම්.කර්.ඩී. දිසානායක මහතාශගන් 

 ැදු  ශපත්සමසත පිබඳගන්වමි. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද පපත්ජප ප තන පපත්ජන ණිළිබඳ කාරක 

ජභාව  පැවරිය යුුව යයි නිපයෝග කරන  ලදී. 
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ைனுக்கமளப் தெொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

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

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  

දැන් වාි ක පිබඳතුරු අශකසත ා කරන ප්ර ්න. 

 

ගුණ විපල් වීරවා  ප තා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමඛ ීමරවම  මන්ත්රීතුමනි, ශපොඩ්ඩසත ඉන්න. මම 

අවස්ථාව ශදන්නම්. දවශසේ වැඩ කටයුතු කරම්භ කරන්න 

ඉස්ශසඛ ා අවස්ථාව ශදන්නම්. වාඩි ශවන්න. බබාධා රීමටමසත] 

නැහැ. අවස්ථාව ශදන්නම්. මම රීේවාශන්; Promise වුණාශන්. 

අවස්ථාව ශදන්නම්. වාඩි ශවන්න. බබාධා රීමටමසත]  ක බ  

ශවන්න එපා. කවදාවත් අවස්ථාව ශනොදී ඉන්ශන් නැහැශන්. 

හැමදාම ශදනවා. ප්රධාන වැඩකටයුතුව ට යන්න කලින් අවස්ථාව 

ශදන්නම්. ශ ොකු හදිසියසත නැහැශන්.   

 

ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, රීකා පු  ගායට ශබශහත් ටිකසත 

දුන්නා නම් ශහො යි. 

 

 
ප්ර නනවල  වාිකක ණිළිුවුණ 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 
රැරීයා විරහිත උපාධිධාාම න්:  ජබරගමුව පළාත 

பவமலயற்ற ெட்டதொொிகள்: சப்ரகமுவ ைொகொைம் 
UNEMPLOYED GRADUATES: SABARAGAMUWA PROVINCE    
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1. ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අග්රාමාතයතුමා සහ පාතික ප්රතිපත්ති, කර්ිකක කටයුතු, නැවත 

පදිමි  රීමටම් හා ුළනරුත්ථාපන, ලතුරු පළාත් සමවර්ධන, වෘත්තීය 

ුළහුු  හා නිුළණතා සමවර්ධන සහ ශයෞවන කටයුතු 

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i)  දැනට සබරගමුව පළාශත් සිටින රැරීයා විරහිත 
ලපාධිධාමටන් සමනයාව ශකොපමණද; 

 (ii) ප්රාශද්ශීය ශඛකම් ශකො සාසය අනුව එම 
සමනයාව, ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද; 

 (iii) යහපා න රපය බ යට පත්ීමශමන් පසුව ශම් 
දසතවා සබරගමුව පළාත තුළ රැරීයා  බා දී ඇති 
ලපාධිධාමටන් සමනයාව ශකොපමණද;  

 (iv) ශසසු රැරීයා විරහිත ලපාධිධාමටන්ටද රපශේ හා 
ශපෞද්ගලික අම ශේ රැරීයා  බාදීමට 
අමාතයාම ය ගනු  බන පියවර කවශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

ெிரதை அமைச்சரும் பதசிய தகொள்மககள், தெொருளொதொர 

அலுவல்கள், ைீள்குடிபயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொை அெிவிருத்தி, ததொழிற் ெயிற்சி, திறன்கள் அெிவிருத்தி 

ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவமரக் 

பகட்டவினொ: 

( அ) (i )  சப்ரகமுவ ைொகொைத்தில் இன்றளவில் இருக்கும் 

பவமலயற்ற ெட்டதொொிகளின் எண்ைிக்மக 

யொது என்ெமதயும்; 

 ( i i )  ெிரபதச தசயலொளர் ெிொிவு வொொியொக அந்த 

எண்ைிக்மக தனித்தனியொக யொது என்ெமதயும்; 
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 ( i ii )  தற்பெொமதய நல்லொட்சி அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு 

வந்த ெின்னர் சப்ரகமுவொ ைொகொைத்தினுள் 

இதுவமர ததொழில் வழங்கப்ெட்டுள்ள ெட்டதொொி 

களின் எண்ைிக்மக யொது என்ெமதயும்; 

 ( i v )  ஏமனய பவமலயற்ற ெட்டதொொிகளுக்கு அரச 

ைற்றும் தனியொர் துமறயில் ததொழில் வழங்க 

அமைச்சு எடுக்கும் நடவடிக்மக யொது 

என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெயில் அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development, 
Vocational Training and Skills Development and Youth 
Affairs: 

 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of unemployed graduates in the 
Sabaragamuwa Province at present; 

 (ii) the above-mentioned figure, separately on 
the basis of Divisional Secretaries' 
Divisions; 

  (iii) the number of graduates from the 
Sabaragamuwa Province who received 
employment up to now from the time that 
the present Good Governance Government 
came to power; and 

  (iv) the steps that will be taken by the Ministry 
to provide public and private sector 
employment opportunities to other 
unemployed graduates too? 

(b) If not, why? 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ පාතික ප්රතිපත්ති, 

කර්ිකක කටයුතු, නැවත පදිමි  රීමටම් හා ුළනරුත්ථාපන, ලතුරු 

පළාත් සමවර්ධන, වෘත්තීය ුළහුු  හා නිුළණතා සමවර්ධන සහ 

ශයෞවන කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිබඳතුර 

ශදනවා. 

(අ) (i)  සබරගමුව පළාත් සභාව ශවත 2015 සිට ශම් දසතවා 
 බා දී ඇති ශතොරතුරු අනුව රැරීයා විරහිත 
ලපාධිධාකාන් සමනයාව 6,695සත ශවති. (හයදහස ්
හයසිය අනූපහරී.) 

 (ii) ඇමුු ම ජභාගත* කරමි. 
 (iii)  ,959රී.  (තුන්දහස ්නවසිය පණස ්නවයරී.)  

 (iv) අවසථ්ානුකූ  ශ ස රපය විසින් ගනු  බන 
ප්රතිපත්තිමය තීරණ අනුව රැරීයා අවසථ්ා  බා 
දීමට කටයුතු කරමි. 

 (ක) අදාළ ශනොශේ. 

ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

 ගරු කථානායකතුමනි, මශක පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය.  

පසුගිය කා සීමාශේදී ලපාධිධාකාන් යම් පිකාසකට පත්ීමම්  බා 

දුන්නා. ඉතිකා පිකාසටත් පත්ීමම්  බා ශදන්න ශම් වන විට කටයුතු 

කර තිශබනවා.  

මම ගරු ඇමතිතුමාශගන් ශම් කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. 

ඉතිහාසශේදී ලපාධිධාකාන්ට පත්ීමම්  බා දීශම්දී ඒ ලපාධිධාකා 

රැරීයා  බා ගන්නා තරුණයා ශහෝ තරුණියට ශදන ශගෞරවය 

පිබඳබ  යම් ප්ර ්නයසත අපට තිශබනවා. සමහර ශව ාවට ඇට 

ශබදන්න  ඇට පැක  ලස්සාශගන ඒ අයට ගශම් ශගවඛ ගාශන් 

ඇවිදින්න වුු  බව අපි දැසතකා. සමහර ප්රාශද්ශීය ශඛකම් 

කාර්යා ව ට ගියාම වාඩිශවන්න ුළටුවසත නැහැ. තමන්ශක 

රැරීයාව ශමොකසතද, වෘත්තිය ශමොකසතද රීයා නි ්ි තව  බා දී 

නැති ලපාධිධාකා රැරීයා  බා ගත් සමහර නි ධාකාන් අදටත් 

ඉන්නවා. ඒ නිසා මම අහනවා, හදිසිශේ ලපාධිධාකා රැරීයා  බා 

ශදන්න කටයුතු කරනවා වාශකම ඔවුන්ට ශගෞරවශයන් රැරීයා 

කරන්න ුළුලවන් පසුිමමසත නිර්මාණය කරන්න අමාතයාම ය යම් 

පියවරසත ශගන තිශබනවාද රීයා. 

 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කා ශේ වාශක 

ලපාධිධාකාන්ශක ශගෞරවයට හානි ශනොවන විධියට, ඒ අයශක 

ශගෞරවය කරසත ා වන විධියට රැරීයා  බා ශදන්න කටයුතු 

කරනවා. බබාධා රීමටමසත] 

 
 

ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

රීකා පු  ගායට ශබශහත් ශදන්නම ශවනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. එශහම නැතිව බැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, මශක ශදවන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. 

ලපාධිධාකාන්ට රැරීයා  බා දීශම්දී රශ  පාතික වැඩසටහනසත 

හදන්න නනෑ. අපි දන්නවා, ශම් රශ  වැඩිුළර ිමහි ශවන්ශන් ක ා 

ලපාධිධාකාන් බව. ක ා ලපාධිධාකාන් වැඩිුළර ිමහි ීමම නිසා  ඒ 

අයට රැරීයා නිර්මාණශේ ශ ොකු ගැටලුවසත තිශබනවා. වාණිප, 

විදයාශේදී ලපාධිව ට අදාළ රැරීයා අව ය ප්රමාණය ශම් රශ  

තිිමයදී, ක ා ලපාධිධාකාන් වැඩිුළර ිමහි ීමම නිසා ශම් 

ලපාධිධාකාන්ශක රැරීයා ප්ර ්නයට ලත්තරයසත ශසීමම ගැටලුවසත 

ශව ා තිශබනවා. ඒ නිසා මම ශම් කාරණය අහනවා. 

අනාගතශේදී ශම් ලපාධිධාකායාට වටිනාකමසත එසතක රැරීයාවසත 

නිර්මාණය වන ලපාධි ධාරාවන් ශතෝරා ගැ සමට, පාසමා ාවන් 

ශතෝරා ගැ සමට පාතික වැඩසටහනසත අමාතයාම ය විසින් 

හනාන්වා දීශම් අදහසසත තිශබනවාද? එශසේ අදහසසත ශනොමැතිනම්, 

එවැනි පාතික වැඩසටහනසත ඇති රීමටම සුදුසුයි රීයාත් ශම් 

ශව ාශේ මම ශයෝපනා කරනවා.  

 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාශක ශයෝපනාව ගරු අග්රාමාතයතුමාශක අවධානයට 

ශයොමු කරනවා.  
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————————— 
*  පුජනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහො යි. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගුණ ඩලජන අල ප්පපුණප ප තා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වාි ක ප්ර ්න අවසානශේ ඔබතුමාට අවස්ථාව  බා ශදන්නම්.  

 

ගුණ ඩලජන අල ප්පපුණප ප තා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

පැහැදිලි රීමටමසත, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ප්ර ්නය සම්බන්ධව පැහැදිලි රීමටමසත. ගරු ඇමතිතුමා 

සූදානම්ද?  
 

ගුණ ඩලජන අල ප්පපුණප ප තා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඇමතිතුමා නැති වුණත් එම ප්ර ්නයට පිබඳතුර  බා දීම 

සම්බන්ධශයන්  එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඔබතුමා ස හන් 

කළ රැරීයා විරහිත ලපාධිධාකාන්ශක සමනයාව නිවැරදි නැහැ, ගරු 

ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා ස හන් කශළේ කීයද?  
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
6,695යි. ශමොකසතද ඒශසත තිශබන වැරැද්ද? 
 

ගුණ ඩලජන අල ප්පපුණප ප තා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ස්ථාවර නිශයෝග 2 (2) යටශත් මීට 

සති ශදකකට කලින් ගරු විපසත නායකතුමා ශම් පිබඳබ  

ප්රකා යසත කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, 2016 වර් ය ශවනශකොට සිටි 

ලපාධිධාකාන් සමනයාව තමයි ඔය තිශබන්ශන්. ශම් ශවනශකොට- 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා කථා කරන්ශන් ශකොයි පළාත ගැනද?  
 

ගුණ ඩලජන අල ප්පපුණප ප තා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මුුල රශ ම. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශම් කථා කරන්ශන් සබරගමුව පළාත ගැන විතරයි. ඔබතුමා 

ශපොට වරද්දාශගන. ශම් ප්ර ්නය අහන්ශන් සබරගමුව පළාත ගැන.  

ගුණ ඩලජන අල ප්පපුණප ප තා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

සමාශවන්න. ඔබතුමා එශහම රීයන්න එපා. ඔබතුමාට ශවන 

අර්දදයසත ඇති.  

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඇමතිතුමාට පිබඳතුරු  බා දීමට අවස්ථාව තිශබනවා නම් 

විතරයි ඉඩ ශදන්ශන්.   

 

 
ගුණ ඩලජන අල ප්පපුණප ප තා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ශමය ශි ්ට සම්පන්නව අහන ප්ර ්නයසත. ගරු 

කථානායකතුමනි, සබරගමුව පළාත් ශවන්න ුළුලවන්, ශවනත් 

පළාතසත ශවන්න ුළුලවන්. ලපාධිධාකාන්ට රැරීයා  බා දීශම්දී 

කණ්ඩුව ප්රතිපත්තියසත විධියට වයස අවුරුදු  5 ඉසතමවූ 

ලපාධිධාකාන් සහ බාහිර ලපාධිධාකාන් රැරීයා සුදුසුකම් ාභීන් 

විධියට ස කන්ශන් නැහැ . ඒක බරපතළ තත්ත්වයසත. 

ලපාධිධාකාන්ට ගරුත්වය රීය ා රීයන්ශන්, අමක 01 රැරීයාව. ඒ 

ශවනුශවන් දැනට තිශබන නිර්ණායක ශවනස් කර ගන්න.  

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ වාශකම යහ පා න රපය බ යට පත් වූ පසු සබරගමුව 

පළාශත් විතරසත ලපාධිධාකාන්   ,959කට රැරීයා  බා දී තිශබන 

බව  එතුමාශක අවධානයට රීයන්න කැමැතියි. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො යි. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ප්ර ්න අමක 2 -  0/'18 - (1), ගරු දයාසිකා පයශසේකර මැතිතුමා 

-  බසභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ප්ර ්න අමක   -  120/’18 (1), ගරු ්මින්ද විශජ්සිකා මහතා. 

 
ගුණ චක න්ද වි පේසිරි ප තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභයන්තර හා ස්වශද්  කටයුතු සහ 

පළාත් සභා හා පළාත් පා න අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම 

ප්ර ්නයට පිබඳතුර දීම ස හා සති ශදකක කා යසත ඉඛ ා සිටිනවා.  
 
 
ප්ර නනය පුව දිනකදී ඉදිරිපත් රීම ප  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ලැබුු විපශ  මධාාර: විජනතර   
 2017இல் தவள்ள நிவொரைைொகக் கிமடத்த 

தவளிநொட்டுதவி: விெரம்  
FOREIGN AID RECEIVED AS FLOOD RELIEF IN 2017: 

DETAILS  

 
218/’18 

4. ගුණ (වවදය) නිමන්ද තයක ජනජ ප තා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
රාපය පකාපා න හා කපදා කළමනාකරණ අමාතයතුමාශගන් 

ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) 2017 මැයි මාසශේදී ශ්රී  මකාවට බ පෑ ගමවතුර 
ශහේතුශවන් කපදාවට පත් පනතාවට සහන 
සැ සීම ස හා ශමරටට  ැදු  විශද්  කධාරව  
වටිනාකම ශකොපමණද; 

 (ii) එශසේ ශ්රී  මකාවට  ැදු  වි ශද්  කධාර සහ 
භාණ්ඩ ශවන් ශවන් ව ශයන් වර්ගීකරණය කර 
දසතවන්ශන්ද; 

 (iii) එම විශද්  කධාර ශබදා හකාන  ද දිසත්්රිසතක 
කවශර්ද; 

 (iv) එම එසත එසත දිසත්්රිසතකයට  බාදුන් භාණ්ඩ 
ප්රමාණය ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ක) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

தெொது நிருவொக ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்சமரக் பகட்டவினொ: 

( அ) (i )  2017 பை ைொதம் இலங்மகக்கு தொக்கம் 

ஏற்ெடுத்திய தவள்ளம் கொரைைொக அனர்த் 

தத்துக்கு உள்ளொகிய ைக்களுக்கு நிவொரை 

ைளிப்ெதற்கொக இந்நொட்டுக்கு கிமடக்கப்தெற்ற 

தவளிநொட்டு உதவிகளின் தெறுைதி எவ்வள 

தவன்ெமதயும்; 

 ( i i )  அவ்வொறு இலங்மகக்கு கிமடக்கப்தெற்ற 

தவளிநொட்டு உதவிகள் ைற்றும் தெொருட்கமள 

தனித்தனியொக வமகப்ெடுத்தி கொட்டுவொரொ 

என்ெமதயும்; 

 ( i ii )  பைற்ெடி தவளிநொட்டு உதவிகள் ெகிர்ந்தளிக்கப் 

ெட்ட ைொவட்டங்கள் யொமவதயன்ெமதயும்; 

 ( i v )  பைற்ெடி ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திற்கும் தெற்றுக் 

தகொடுக்கப்ெட்ட தெொருட்களின் அளவு 

தனித்தனியொக எவ்வளதவன்மதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

( ஆ) இன்பறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Administration and 

Disaster Management: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the value of foreign aid received by Sri 
Lanka to provide relief to the people 
affected by the floods that occurred in the 
Island in May 2017; 

 (ii) whether he will present a categorization of 
aid and other goods so received by Sri 
Lanka separately; 

 (iii) the districts in which such aid was 
distributed; and 

 (iv) the volume of goods distributed in each 
such district, separately? 

(b) If not, why? 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාපය පකාපා න හා කපදා 

කළමනාකරණ අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිබඳතුර 

 බා ශදනවා.  

(අ) (i)  කපදා අවසථ්ාවකදී විපතට පත් වන පනතාව ශවත 
 බා දීම ස හා විශද්  රාපයයන් හා විවිධ විශද්ශීය 
සමවිධාන මඟින් පකාතයාග ව ශයන් ෛදනික 
පාකාශභෝපක භාණ්ඩ (කෑම බීම, ඇනාම්) හා 
ෛදනික අව යතා ස හා සුදුසු ශවනත් භාණ්ඩ 
(තාර ෂී , ශපනශර්ටර් වැනි)  බා ශදන බැවින් 
ඒවාශේ මූ යමය වටිනාකම ස හන් ශනොශේ.  

 (ii)   ඔේ. 

  එම ශතොරතුරු ඇමුු ම් 01 මඟින් දැසතශේ.  

 (iii)   2017 මැයි ගම වතුර කපදා අවසථ්ාශේදී (201  
මැයි මස සිට 201  අශගෝසත්ු  1 දසතවා)  ැදු  
විශද් ාධාර අතුකාන් දිසත්්රිසත ශඛකම්වරුන් හා 
කයතන ප්රධා සන් විසින් වකාන් වර ඉදිකාපත් කරන 
 ද ඉඛලීම් පදනම් කරශගන මැයි මස ගම වතුර 
කපදා අවසථ්ාශේදී හා ඉන් පසුව 201  වර් ය 
තුළදී ඇති වූ කපදා අවසථ්ාව දී කපදාවට  සත වූ 
දිසත්්රිසතක හා රාපය කයතන ශවත ශමම 
සහනාධාර  බා ශදන  දි. 

  එම ශතොරතුරු ඇමුු ම 02 මඟින් දැසතශේ.  

 (iv)   එම ශතොරතුරු ද ඇමුු ම 02 මඟින් දැසතශේ. 

  ඇමුු ම් ජභාගත* කරමි 

(ක)   පැන ශනොනඟී.. 
 

ගුණ (වවදය) නිමන්ද තයක ජනජ ප තා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමා මඟින් ගරු අමාතයතුමාට 

ශමම අතුරු ප්ර ්නය ශයොමු කරන්න කැමැතියි. 201  මැයි මාසශේ 

සිදු වුු  දරුු  ගම වතුශරන් හානියට පත් වූ පනතාවට වන්දි  බා 

දීශම්දී ප්රශද්  ගණනාවක පනතාවට සිදු වූ අසාධාරණකම් පිබඳබ  

වාර්තා ශව ා තිශබනවා. මම ඔබතුමාට ඉදිකාපත් කරන්නම්, 2019 

ශපබරවාකා 24 ශවනිදා රාවය ුළවත්පතට නිමඛ අශේසිමහ මහතා 

විසින් ලියා තිශබන, "රත්නුළර ගමවතුර සහ වන්දි අවනඩුව" 

රීයන ලිපිය. විශ ේ ශයන්ම රත්නුළර, බටුශගදර සහ අමගම්මන 

යන ග්රාමශසේවා වසම් ශදශසතහි අසාධාරණයට  සත ශවච්් 

පනතාවශක දුසත ගැනවිලි  ගැන ශමම ලිපිශයන් ඉදිකාපත් කර ා 

තිශබනවා.   
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————————— 
*  පුජනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒ වාශකම රත්නුළර අතිශර්ක දිසත්්රිසත ශඛකම්  සතිඥ එස්.පී. 

ලශඩෝවිට පිබඳඅරශගනත් තිශබනවා, ඒ ග්රාම නි ධාකා වසම් ශදශසත 

පමණසත ශනොශවයි, තවත් වසම් ගණනාවකම ශම් අසාධාරණය 

සිද්ධ ශව ා තිශබනවාය රීය ා. මමත් දන්නවා, කුලතර 

ද ත්සිමහ  ප්රාශද්ශීය ශඛකම් ශකො සාසශේත් ශමවැනි 

අසාධාරණයකට  සත වු පනතාවසත ඉන්න බව. ඒ අසාධාරණය 

සම්බන්ධව ඔවුනුත් පැමිණිලි කර තිශබනවා. දැන් ශම්ශකදී සිදුවන 

අසාධාරණය තමයි, නිවාස සහ ශද්පළව ට සිදු ශවච්් හානියට 

සාශකසත ව වන්දි තසතශසේරුවසත හකායට කරන්ශන් නැතිීමම. වන්දි 

තසතශසේරුවට එන ග්රාම නි ධාකාවරයා විසින් තමයි ශම් වරද සිදු 

කරන්ශන්. හානිය සිදු ශව ා දැන් වසර එකහමාරකට වඩා වැඩි 

කා යසත ගත ශව ා තිශබනවා. ඒ පනතාවට ශම් ගැටලුවට 

සාධාරණ විසනාමසත  බා දීම ස හා අමාතයවරයාශක අවධානය 

ශයොමු කරවන්න රීය ා මා ඔබතුමාශගන් ඉඛ ා සිටිනවා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා රීයූ කාරණශේ යම් සතයයසත 

තිශබනවා. අපි දන්නවා, අශක දිස්ත්රිසතකව  සිටින රපශේ 

නි ධාකාන්ශගනුත් යම් යම් ගැටලු තිශබන බව. එක ළඟ ශගවඛ 

ශදශසත ශදවිධියකට තමයි ගණන් හදන්ශන්. ඒක අශක 

අවධානයටත් ශයොමු ශව ා තිශබනවා. ශම් කාරණය අපි ගරු 

ඇමතිතුමාශක අවධානයට ශයොමු කරවන්නම්.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඉඛ ුළ ශතොරතුරු අපි සභාගත කර 

තිශබනවා. ඔසතශකෝම සමනයා ශඛනන තිශබනවා. කුලතරටත් 

අශනසත දිස්ත්රිසතකව ටත් විශද්  කධාර ශබදුළ විධිය ඔබතුමාට 

ශහො ට දැන ගන්න ුළුලවන්.  

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො යි ශබොශහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ප්ර ්න අමක 5 - 2 4/'18 - (1), ගරු ශරෝහිණි කුමාකා 

විශජ්රත්න මන්ත්රීතුමිය - බසභා ගර්භය තුළ නැත.] 

 
ප්ර ්න අමක 6 - 250/'18 - (1), ගරු කර්.එම්. පද්ම ලදය ාන්ත 

ගුණශසේකර මන්ත්රීතුමා. 

 
ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ ප්ර ්නය අහනවා. 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස, ඉදිරීමටම් සහ සමස්කෘතික 

කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිබඳතුර දීම 

ස හා සති ශදකසත කඛ ඉඛ ා සිටිනවා. 

 
ප්ර නනය පුව දිනකදී ඉදිරිපත් රීම ප  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට- 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, මම ඒ කරුණ අමාතයවරයාට ශයොමු කළා. 

ඒක පිටස්තර ශදයසත ශන්. අපි වැඩව ට යමු. බබාධා රීමටමසත] මම 

එතුමාට ශයොමු කර ා තිශබන්ශන්. අපි වැඩව ට යමු. 

ප්ර ්න අමක   -  26/'18 - (1), ගරු ඉ ාසත රහුමාන් මන්ත්රීතුමා - 
බසභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ප්ර ්න අමක 8 -  54/'18 - (1), ගරු ඒ.එඛ.එම්. නසීර් 

මන්ත්රීතුමා - බසභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ප්ර ්න අමක 9 -  95/'18 - (1), ගරු සුසන්ත ුළමි නි ශම් 

මන්ත්රීතුමා - බසභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ප්ර ්න අමක 10 - 404/'18 - (1), ගරු වාසුශද්ව නානායසතකාර 

මන්ත්රීතුමා - බසභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

 

පැනුන ක්පෂේත්ර ජ ායක තනුවර ජඳ ා පැවැත්වූ 

තරග විභාගය : විජනතර 
அளமவ தவளிக்கள உதவியொளர் ெதவிக்கொன 

பெொட்டிப் ெொீட்மச: விெரம்  
COMPETITIVE EXAMINATION HELD FOR POST OF SURVEY 

FIELD ASSISTANT: DETAILS 
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11.ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඉඩම් සහ පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසමස්කරණ අමාතයතුමා ශගන් ඇසූ 

ප්ර ්නය - (1) : 

(අ) (i)  ශ්රී  මකා මිනින්ශදෝරු ශදපාර්තශම්න්තුශේ මැනුම් 

සතශ ේ සහායක තනතුර ස හා 2017 වර් ශේදී 

තරග විභාගයසත පැවැත්වූ බව දන්ශන්ද; 

 (ii) එම විභා ගශයන් සමත්වූවන් අතකාන් ුළහුු ව ස හා 
බ වාගත් සමනයාව ශකොපමණද; 

 (iii) ුළහුු ව ස හා අය කරන  ද මුද  ශකොපමණද; 

 (iv) එම ුළහුු ව  ැබූවන්ශගන් මැනුම් සතශ ේ 
සහායක තනතුර ස හා ශ්රී  මකා මිනින්ශදෝරු 
ශදපාර්තශම්න්තුවට බ වා ගත් සමනයාව 
ශකොපමණද; 

 (v) ුළහුු ව  ැබූවන් අතකාන් පත්ීමම් ශනො බා සිටින 
සමනයාව ශකොපමණද; 

 (vi) තරග විභාගශයන් සමත් ීම ුළහුු ව අවසන් කර 
දැනට රැරීයා ස හා බ වාශගන ශනොමැති 
ුළද්ග යන් ස හා පත්ීමම්  බා දීමට කටයුතු 
කරන්ශන්ද; 

 (vii) බ වා ගැ සශම් පටිපාටිශයන් බැහැරව මැනුම් 
සතශ ේ සහයක තනතුර ස හා  බ වා ගැ සමට 
කටයුතු කර ඇති බව දන්ශන්ද; 
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 (viii) තරග විභාගශයන් සමත්ව ුළහුු ව ස හා ශතෝරා 
ශනොගත් අයදුම්කරුවන් සම්බන්ධශයන් 
ශදපාර්තශම්න්තුව ගනු  බන ඉදිකා පියවර 
කවශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கொைி ைற்றும் ெொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சமரக் 

பகட்டவினொ: 

( அ) (i )  இலங்மக நிலஅளமவத் திமைக்களத்தின் 

அளமவ தவளிக்கள உதவியொளர் ெதவிக்தகன 

2017 ஆண்டு பெொட்டிப் ெொீட்மச நடத்தப் 

ெட்டமத அவர் அறிவொரொ என்ெமதயும்; 

 ( i i )  இப்ெொீட்மசயில் சித்தியமடந்தவர்களில் 

ெயிற்சிக்தகன பசர்த்துக்தகொள்ளப் ெட்டவர் 

களின் எண்ைிக்மக எவ்வளதவன்ெமதயும்; 

 ( i ii )  ெயிற்சிக்தகன அறவிடப்ெட்ட ததொமக எவ்வள 

தவன்ெமதயும்; 

 ( i v )  பைற்ெடி ெயிற்சி தெற்றவர்களில் அளமவ 

தவளிக்கள உதவியொளர் ெதவிக்கு இலங்மக 

நிலஅளமவத் திமைக்களத்திற்கு பசர்த்துக் 

தகொள்ளப்ெட்டவர்களின் எண்ைிக்மக யொததன் 

ெமதயும்; 

 ( v )  ெயிற்சி தெற்றவர்களில் நியைனம் தெறொதவர் 

களின் எண்ைிக்மக எவ்வளதவன்ெமதயும்; 

 ( v i )  பெொட்டிப் ெொீட்மசயில் சித்திப்தெற்று 

ெயிற்சிமய முடித்து தற்சையம் ததொழிலுக்கு 

பசர்த்துக்தகொள்ளப்ெடொதவர்களுக்கு நியைனம் 

தெற்றுக் தகொடுப்ெதற்கு நடவடிக்மக பைற் 

தகொள்ளப்ெடுைொ என்ெமதயும்; 

 ( v ii ) ஆட்பசர்ப்பு ெடிமுமறக்கு புறம்ெொக அளமவ 

தவளிக்கள உதவியொளர் ெதவிக்கு பசர்த்துக் 

தகொள்வதற்கு நடவடிக்மக பைற்தகொள்ளப்ெட்ட 

ததன்ெமத அவர் அறிவொரொ என்ெமதயும்; 

 ( v iii )  பெொட்டிப் ெொீட்மசயில் சித்தியமடந்து ெயிற்சிக் 

கொகத் ததொிவுதசய்யப்ெடொத விண்ைப்ெ 

தொரர்கள் ததொடர்ெொக திமைக்களம் 

எடுக்கவுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ 

தயன்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

( ஆ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware of the fact that a 
competitive examination was held in 2017 
for the post of Survey Field Assistant of 
Department of Survey of Sri Lanka;  

 (ii) the number enrolled for training, out of 
those who passed the said examination; 

 (iii) the fee charged for the training; 

 (iv) the number recruited to Department of 
Survey of Sri Lanka for the post of  Survey 

Field Assistant, out of those who received 
the training; 

 (v) the number that has not received 
appointments, out of those who were 
trained; 

 (vi) whether action will be taken to grant 
appointments to those who have not been 
recruited after passing the examination and 
undergoing the training; 

 (vii) whether he is aware of the fact that action 
had been taken to recruit for the post of 
Survey Field Assistant, outside the 
recruitment procedure; and 

 (viii) the future measures that will be taken by 
the Department regarding the applicants 
who were not selected for training after 
passing the competitive examination? 

(b) If not, why? 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ප්ර ්නයට පිබඳතුර ශමශසේය. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) පාතික වෘත්තීය කුස තාවන්හි (NVQ) ශදවන 
ම ටශම් නිුළණතාවසත  බා තිබීම ඉහත මැනුම් 
සහායක සි්කර තනතුර ස හා බ වා ගැ සමට 
සුදුසුකමසත වන අතර, ශමම ුළහුු ව  බාගත් අය 
හට පමණසත ඉහත තරග විභාගය අයදුම් කළ හැක. 

 (iii) රු. 5,000/- 

 (iv) 547 - ශදවතාවකට බ වාශගන තිශබනවා.  

 (v) ශමය හුශදසතම ුළහුු  පාසමා ාවසත වන අතර 
NVQ ුළහුු ව අවසන් කළ පසු රැරීයාවසත  බා 
දීම ස හා රීසිදු බැඳීමසත ශදපාර්තශම්න්තුව හට 
ශනොමැත.  

  ශමය ුළහුු ව ස හා බ වා ගනු  බන දැන්ීමශම් 
හා අදාළ ගැස  නිශේදනශේ පැහැදිලිව ස හන් 
කර ඇත. එම දැන්ීමම හා ගැස  නිශේදනය 

ඇමුු ම 01 හා 02 ව ශයන් ජභාගත* කරනවා. 

 (vi)  ඉහත පිබඳතුරුම අදාළ ශේ. 

 (vii)  රීසිශසේත්ම නැත.  

  ඔබතුමා අසා තිශබනවා, පකාබාහිරව බ වා ගත්තාද 
රීය ා. එශහම බ වාශගන නැහැ. NVQ 
තිශබන්න නනෑ; තරග විභාගයට ශප ස සිටින්න 
නනෑ; සම්මුන පමටසත ණයට යන්න නනෑ. එශහම 
නැතිව බ වා ගන්න බැහැ. එම නිසා මම ඇමති 
ශව ාත් මට එසතශකශනකුවත් දමාගන්න බැකා 
වුණා, ඊට පකාබාහිරව. 
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————————— 
*  පුජනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 (viii)  එශහම කීප ශදශනකු ඉන්නවා.  

  මන්ත්රීතුමනි, අපි දැන් ශම් ගැන ශසොයා බ ා 
තිශබනවා. ඒ අනුව අපට ශප ස ගියා, ශම් ුළහුු වට 
ශ ොකු ඉඛලුමසත තිශබන බව. ශම් ුළහුු ව  බා 
ගන්ශන් "මිනින්ශදෝරු සහායක" ශවන්න  
විතරසතම ශනොශවයි. ශම් ුළහුු ව  බා ගැ සශමන් 
බ ය  ත් මිනින්ශදෝරුවන් ළඟ රසස්ාවකට 
යන්න පහසුවසත වනවා. ශම් ුළහුු ව  ැබීම තවත් 
වැඩ ිමම්ව , විවිධ ඉමජිශන්රු කාර්යයන්ව  
රැරීයාවකට සුදුසුකමසත වනවා. විශද්  
රැරීයාව ටත් ශම් ුළහුු ව සුදුසුකමසත ශවන නිසා 
දැන් ශබොශහෝශදශනකු ඉඛලුම් කරනවා, ශම් 
ුළහුු ව ශහෝ  බන්න අවසථ්ාව ශදන්න රීය ා.   
එශහම ුළහුු ව  බා තරග විභාගයට ශප ස 
ශනොසිටි අයත් ඉන්නවා.   ශම් ුළහුු ව  බුළ අයට 
ඉදිකාශේදී නනෑම අවසථ්ාවක ඒක සුදුසුකමසත 
ශවනවා, ගැස  කරුළ ශව ාවට ඉදිකාපත් 
ශවන්නත්.  

(ක)  අදාළ ශනොශේ. 
 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මම තමුන්නාන්ශසේශගන් අහන්න කැමැතියි, ශම් ුළහුු ව  ැබූ, 

එශහත් ශතෝරා ශනොගත් අයට මිනින්ශදෝරු බ පය ශදන්න 

 ෑස්තිද රීය ා . එතශකොට ඔවුන්ට ශපෞද්ගලික අම ශේ 

මිනින්ශදෝරුවන් හැටියට වැඩ කරන්න ුළුලවන්.  

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශම්ක මිනින්ශදෝරු සහායක තනතුරසත පමණයි. 

 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුන්නාන්ශසේ ා ශම් විභාගය පවත්වනශකොට, මිනින්ශදෝරු 

ශදපාර්තශම්න්තුවට බැ ශ න්න ුළුලවන් රීය ා තමයි ශම් 

අයදුම්කරුවන් ඉදිකාපත් වන්ශන්. එශ ස ඉදිකාපත් වූ 

අයදුම්කරුවන්ශගන් ශකොටසසත ශම් විභාගය සමත් වුණා. සමත් වූ 

අයශගන් ශකොටස් ශදකසත තමුන්නාන්ශසේ ා බ වා ශගන 

තිශබනවා. තව ශකොටසසත බ වා ශගන නැහැ.   ඒ ශකොටසටත් 

මිනින්ශදෝරු බ පය ශදනවා නම්, ඒ අයට ශපෞද්ගලික අම ශේ 

රැරීයාවසත කරන්න ුළුලවන්. එශහම නැත්නම් ඒ ශගොඛ න්ට 

ශවන්ශන් කාශක හකා යට  ශත් ශ ක එක අඛ න්න යන්නයි.  

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශක ප්ර ්නශේත් ශපොඩි 

අපැහැදිලිකමසත තිදණා. 2016දී බ වා ශගන තිදශණ් NVQ 

ුළහුු ව  ැබූ අය පමණයි. 

 
ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

2017දී අධයාපන අමාතයාම යත් සම්බන්ධ කර ශගන ශ්රී  මකා 

මිනින්ශදෝරු ශදපාර්තශම්න්තුශවන් විභාගයසත තිදණා. 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔේ. 

 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒශසත තිදශණ් "මිනින්ශදෝරු සහකාරවරු බ වා ගැ සම ස හා 

විභාගය" රීය ායි. තමුන්නාන්ශසේ ා  බා දුන් ප්රතිල  අනුව එසත 

කණ්ඩායමසත ඒ විභාගය සමත් වුණා. ඉන් එසත කණ්ඩායමසත 

මිනින්ශදෝරු සහායක හැටියට තමුන්නාන්ශසේ ා බ වා ගත්තා. 

ශදශවනි කණ්ඩායමත් තමුන්නාන්ශසේ ා බ වා ගත්තා. නමුත්, 

තවමත් බ වා ශනොගත් කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායම 

බ වා ගන්නවාද, නැද්ද රීයන එක තමයි පළමුශවනි ප්ර ්නය 

විධියට තමුන්නාන්ශසේශගන් මම අහන්ශන්.  
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
විභාගය සමත් ශව ා, ුළහුු ව  බා, සම්මුන පමටසත ණශයන් 

පස්ශසේ තවත් 290 ශදශනසත බ වා ගන්න අපි දැන් කළමනාකරණ 

ශසේවා ශදපාර්තශම්න්තුශවන් ඉඛලීම් කර තිශබනවා. මාර්තු මාසය 

ඇතුළත ඒ පිකාසත් බ වා ගන්න බ ාශපොශරොත්තු වනවා.  

 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

එතශකොට, සමත් වූ  කී ශදශනසත සම්පූර්ණ වනවාද? 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සමත් වූ සියලුශදනාම සම්පූර්ණ වනවාය රීය ා එකසත නැහැ.  

 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ශමොකද, ඒ විභාගය සමත් වූ සියලුශදනාටම තමුන්නාන්ශසේ ා 

මුද සත අය කර ා ුළහුු වකුත්  දුන්නා. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔේ, ඒ ුළහුු වට යන්ශන් හැශමෝම කැමැත්ශතන්. ඒ මුද  

ශගව ා ඔවුන් කැමැත්ශතන්  යන්ශන්. 

 
ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ුළහුු වට ශනොගිශයොත් ඒ අය qualify ශවන්ශන් නැහැ ශන්, 

recruit කර ගන්න.  
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මන්ත්රීතුමනි, ශම් මිනින්ශදෝරු සහායක තනතුර  ැදණත්, 

ශනො ැදණත් දැන් ශම් ුළහුු වට ශ ොකු ඉඛලුමසත තිශබනවා. 

ශමොකද, බ ය ත් මිනින්ශදෝරුශවකු ළඟ හකා, පිට රටක හකා, 

ඉමජිශන්රු කයතනයක හකා රස්සාවකට යන්න ශම් ුළහුු ව 

සුදුසුකමසත වන නිසා. ඒ නිසා අපි බ නවා, වසරකට කීප වතාවසත 

ශම් ුළහුු ව  බා ශදන්න ුළුලවන්ද රීය ා. 
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ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඇමතිතුමාත් එසතක මම එකඟ වනවා. නමුත්, එශහම නම් 

කරන්න නනෑ, මිනින්ශදෝරුවන් හැටියට බ වා ගන්න විභාගයසත 

තිය ා, ඒශකන් සමත් වූ අයට මිනින්ශදෝරු ශදපාර්තශම්න්තුශේ 

ුළහුු වසත  බාදී ා ඒ ශගොඛ න් මිනින්ශදෝරුවන් හැටියට පත් 

කරන එකයි. එශහමයි ශම් රශ  අධයාපන සතශ ේය සැකසී 

තිශබන්ශන්.   

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශම්ක 'මිනින්ශදෝරු' පත්ීමමසත ශනොශවයි. ශම්ක 'මැනුම් 

සහායක' පත්ීමමසත පමණයි. 
 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මිනින්ශදෝරු ශදපාර්තශම්න්තුවට සහායකයන් හැටියට  

බැ ශ න්නයි ශම් ශගොඛ න් ඉදිකාපත් වුශණ්. නැතිව, 

තමුන්නාන්ශසේ රීයන විධියට ශපෞද්ගලික අම ශේ රැරීයාවකට 

යන්න ශනොශවයි. ඒ දැන්ීමශම්ම තිශබන්ශන්, "මිනින්ශදෝරු 

ශදපාර්තශම්න්තුවට මිනින්ශදෝරු සහායකයන් හැටියට බ වා 

ගැ සශම් විභාගය" රීය ායි. ඒකට වි ා  පිකාසසත ඉදිකාපත් වුණා. 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
"මැනුම් සහායක" තනතුර.  

 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මැනුම් සහායක හැටියට පත් වන්න වි ා  පිකාසසත ඒ විභාගයට 

ඉදිකාපත් වුණා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මිනින්ශදෝරු ශනොශවයි, මැනුම් සහායක. මිනින්ශදෝරුවන්ශක 

සහායට යන අය. 
 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒක මම පිබඳගන්නවා. ඒ සහායක විධියට ඉදිකාපත් වුශණ් 

මිනින්ශදෝරු ශදපාර්තශම්න්තුශේ ශසේවයට යන්නයි. එශහම නැතිව 

ශපෞද්ගලික අම ශේ රැරීයාවකට යන්න ශනොශවයි.  

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එශහම තමයි ගැස  කරන්ශන්. 

   
ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුන්නාන්ශසේ රීයන කාරණය අනුව ඒ අයට යම්රීසි 

සහනයසත  ැශේවි, මිනින්ශදෝරු ශදපාර්තශම්න්තුශේ ලදේශවන් 

ශපෞද්ගලික අම ශේ ශසේවයට යන්න. ඒ අය විභාගශයන් 

සම්පූර්ණශයන් සමත් වුණාම තමුන්නාන්ශසේ ා ඒ සියලුශදනා 

මිනින්ශදෝරු පාස ට බ වා ගත්තා, ඒ අයට ලගන්වන්න. ඒ 

ඉශගන ගත් ඔසතශකෝටම සහතික  ැදණා. ඒ අයශගන් රුපියඛ 

5,000කුත් අය කළා.  

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා රීයන ශද් ඉතාම පැහැදිලියි. 

රුපියඛ 5,000සත අය කළා. දියත ාශේ සති ශදකසත ුළහුු ව  බා 

ගන්න ශකොට කහාර පාන, ශන්වාසික කටයුතු ස හා රුපියඛ 

5,000සත අය කළා. ඒ බව දැනශගන කැමැත්ශතන් තමයි ඒ අය 

යන්ශන්. ඒ වාශකම එම ගැස  එශසත පැහැදිලිව ස හන්ව 

තිශබනවා, ුළහුු ව  ැබූ පමණින් සියලුශදනා ශසේවයට 

බ වාගන්ශන් නැහැ රීය ා. ඒ ඔසතශකෝම දැනශගන තමයි ඒ 

ළමයි ඒ ස හා යන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා රීයුළ කාරණා 

ඉදිකාශේදී රියාත්මක කරන්න ුළුලවන්ද රීය ා  බ න්නම්. 

 
ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

එශහම නැත්නම්, -තවත් විභාගයසත ශහෝ පවත්වා- ඒ අයට 

අවස්ථාවසත ශදන්න, මිනින්ශදෝරු විභාගයට ඉදිකාපත් ශවන්න. ඊට 

පසුව ඒ සහතිකය අරශගන ඒ අයට මිනින්ශදෝරුවකු හැටියට 

ශපෞද්ගලික අම ශේ කටයුතු කරන්න අවස්ථාවසත ශදන්න.  

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ප්රාශයෝගික ශද් පා නඥයකු ව ශයන් ඔබතුමා දුන් 

අවවාදයට අනුව කටයුතු කරන්න ුළුලවන් නම්, අප එය 

රියාත්මක කරන්නම්. අපි ඒ ගැන ශසොයා බ න්නම්. ඒ අදහස 

ශබොශහොම ශහො යි.  

 

ගුණ මනන්ද අලුත්ගපපක ප තා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைபக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කර ගැ සමසත ස හා මටත් 

අවස්ථාවසත ශදන්න. 
 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන්ද, ගරු මන්ත්රීතුමා? 
 
 

ගුණ මනන්ද අලුත්ගපපක ප තා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைபக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

පැහැදිලි කරවාගැ සමසත. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අමාතයතුමා, ශම් සම්බන්ධශයන් අශක ගරු කනන්ද 

අලුත්ගමශක මන්ත්රීතුමාට පැහැදිලි රීමටමසත කරවා ගන්න 

අවස්ථාවසත ඉඛ නවා. ඒ අවස්ථාව ශදන්න ුළුලවන්ද? හැබැයි, 

ශව ාව ගැනත් මතක තබා ගන්න. අද ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනාත් 

ඉදිකාපත් කරන්න තිශබනවා.  

ඔබතුමාශක කාරණය රීයන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
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ගුණ මනන්ද අලුත්ගපපක ප තා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைபக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා, ඉඩම් 

පිබඳබ ව ඔබතුමා දසතවන සහශයෝගය සම්බන්ධශයන්. පත්වූ විවිධ 

කණ්ඩු රීසිදු ඔකුළවසත නැතිව-   

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ප්ර ්නයට අදාළව අහන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 

ගුණ මනන්ද අලුත්ගපපක ප තා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைபக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

පැහැදිලි කරවාගැ සමසත. ගරු කථානායකතුමනි, මට 

තත්පරයසත ශදන්න.  

ගරු අමාතයතුමනි, ඉඩම්  ඔකුළ  බා දීම ස හා ඔබතුමා 

යුහුසුලුව කටයුතු කළා. බබාධා රීමටමසත] ගරු අමාතයතුමනි, 

ගම්ශපොළ, නාව පිටිය රීයන කසනශේ ඔකුළ 2,000කටත් වැඩි 

ප්රමාණයසත ඔබතුමාට දැනට ලියා තිශබනවා. ඒ සියලුශදනාශක 

ඉඛලීම වන්ශන් ඒවා ඉසතමනින්  බා ශදන්න රීයන එකයි. කුමන 

ශද් පා න පසත ය නිශයෝපනය කළත් අපි  ඔබතුමාශගන් ඉඛ ා 

සිටිනවා, ඒ ඔකුළ ටික ඉතා ඉසතමනින්  බා ශදන්න රීයා.   

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඉතාම ඉසතමනින් ඒවා ශදනවා. ඔබතුමාත් එන්න.  

 

සුහුුණ විදුිම පශධාක ය වැඩ ණිළිපවළ: විජනතර 
கூர்திறன் ைின்சொர முமறமை: விெரம் 

SMART GRID PROGRAMME: DETAILS 
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12.ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 

(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

විදුලිබ , බ  සතති සහ වයාපාර සමවර්ධන අමාතයතුමාශගන් 

ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ශ්රී  මකාශේ විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියසත 
(Smart Grid) බවට පත් රීමටම පිබඳබ ව රපශේ 
ප්රතිපත්තිය රියාත්මක රීමටම ස හා ශගන ඇති 
පියවර කවශර්ද; 

 (ii) සුහුරු පද්ධතියසත ස හා  මාර්ග සිතියමසත (Road 
Map to Smart Grid) සකස ්රීමටමට පියවර ශගන 
තිශේද; 

 (iii)  එම වැඩ පිබඳ ශවශළහි සාර්ථකත්වය පිබඳබ ව 
සෑහීමකට පත් වන්ශන්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைின்வலு, எொிசக்தி ைற்றும் ததொழில்துமற அெிவிருத்தி 

அமைச்சமரக் பகட்டவினொ:  

(அ) (i) இலங்மகயில் ைின்சொர முமறமைமய கூர்திறன் 

தகொண்ட முமறமையொக (Smart Grid) ைொற்றுதல் 

சம்ெந்தைொன அரசின் தகொள்மகமய 

நமடமுமறப்ெடுத்துவதற்கு பைற்தகொள்ளப் 

ெட்டுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவதயன் 

ெமதயும்; 

 (ii) கூர்திறன்தகொண்ட முமறமைக்கொன வழி 

கொட்டல் திட்டத்மத (Road Map to Smart Grid) 

தயொொிப்ெதற்கு நடவடிக்மக பைற்தகொள்ளப் 

ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும்; 

 (iii) பைற்ெடி பவமலத்திட்டத்தின் தவற்றிகரத் 

தன்மை சம்ெந்தைொக திருப்தியமடகின்றொரொ 

என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) இன்பறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power, Energy and Business 
Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the steps taken to implement the policy of 
the Government to convert the National 
Grid of Sri Lanka into a Smart Grid; 

 (ii)  whether steps have been taken to develop a 
roadmap for a Smart Grid; and 

 (iii)  whether he is satisfied with the success of 
that programme? 

(b)  If not, why?  
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබ , බ  සතති සහ වයාපාර 

සමවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා ඒ ප්ර ්නයට පිබඳතුර 

ශදනවා. 

(අ)  (i)   මකා විදුලිබ  මණ්ඩ ය හා  මකා විදුලි 
ශපෞද්ගලික සමාගම සතු පාතික විදුලි පද්ධතිය 
සුහුරු පද්ධතියකට පකාවර්තනය රීමටම ස හා 
අමාතයාම ය විසින් ඉහළ ප්රමුනතාවසත  බා දී ඇත.  

  පාතික පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියසත බවට 
පකාවර්තනය රීමටම ස හා වූ ශයෝපනා ඉදිකාපත් 
රීමටම ස හා  මකා විදුලිබ  මණ්ඩ ශේ හා  මකා 
විදුලි ශපෞද්ගලික සමාගශම් ශපය ස් 
ඉමජිශන්රුවන්ශගන් සමන්විත කමිටුවසත 
201 .11.28වන දින පත් කර ඇත.  

  එම කමිටුව ශම් වන විට ඔවුන්ශක ශයෝපනා බාර 
දී ඇත.   

 (ii) 'මාර්ග සිතියම' දැනටමත් සකස ් කර ඇත. 
(ඇමුු ම 01) ඉහත වාර්තාශේ නිර්ශද්  
රියාත්මක රීමටම ස හා අමාතයාම ය,  මකා 
විදුලිබ  මණ්ඩ ය හා  මකා විදුලි ශපෞද්ගලික 
සමාගම කටයුතු කරනු  බයි. (ඇමුු ම 02 සහ 
03)  

 
 (iii)    ඔේ. ඒ ස හා දැනටමත් ප්රධාන පියවර රීහිපයසත 

ශගන ඇත. 

1.  වයාපාර සම්පත් කළමනාකරණ (ERP) 
පද්ධතියසත ස හා දැනටමත් ශයෝපනාව 
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ස හා වන ඉඛලීම (RFP) කැ ීමමට 
කටයුතු සූදානම් කර ඇත. 

2.   ප්රම  රපශේ AFD කයතනශේ කධාර 
යටශත් සුහුරු මනු  සත යකට අධික 
සමනයාවසත සවි රීමටම ස හා සැ සුම් 
කරශගන යනු  ැශේ. 

3.   ශදහිව  හා ශ්රී පයවර්ධනුළර වැනි විදුලි 
බ  සතතිය අධිකව පකාශභෝපනය වන 
ප්රාශද්ශීය විදුලි ඉමජිශන්රු බ  ප්රශද්  
ස හා සුහු  ුරු මනු සවි රීමටශම් වයාපෘතියසත 
රියාත්මක රීමටමට සැ සුම් සකස ්කර ඇත. 

4.   රශ  බ  සතති අව යතාශවන්  6කසත 
පමණ ශතොග සැපයුම් පාකාශභෝගිකයන් 
පකාශභෝපනය කරන බැවින් ඔවුන් ස හා 
සුහුරු මනු සහ නීමනතම සන්නිශේදන 
රමශේදයසත භාවිත රීමටමට පියවර ශගන 
ඇත. 

5.  අමාතය මණ්ඩ  පත්රිකා අමක 
15/15 6/ 2 /009 හා 2015.11.05 දරන 
අමාතය මණ්ඩ  අනුමැතිය අනුව  මකා 
විදුලිබ  මණ්ඩ ය හා ශකරාශදනිය 
වි ව්විදයා ශේ සහශයෝගිතාශවන් ශද්ශීය 
ශවශළ  ශපොළ ස හා සුහුරු මනු 
නි ප්ාදනය රීමටමට වයාපෘතියසත කරම්භ 
කර ඇත. (ඇමුු ම 04)  

 ඇමුු ම් ජභාගත* කරමි. 

6.   වර්  201  සිට ශම් දසතවා කා ය තුළ 
ඇන්ශට ශ ශකෝ කයතනය සුහුරු මනු 
40,000සත නි ප්ාදනය කර බාර දී ඇත. 

7.  ශ ශකෝ කයතනය විසින් පහත නියමු 
වයාපෘති නිම කර ඇත. 

Radio mesh for remote meter reading 

GPRS remote meter reading 

8.   ශපර ශගවුම් මනු සථ්ාපිත රීමටමට අදාළව 
ශ ශකෝ කයතනය, ඩයශ ොක කයතනය 
හා ශමොරටුව වි ව්විදයා ශේ 
සහශයෝගිතාශවන් රියාත්මක කරනු  බන 
වයාපෘතියසත කරම්භ කර ඇත. 

(ක)  අදාළ  ශනොශේ. 

 
ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ප්ර ්නයට පිබඳතුරු  බා දීම 

සම්බන්ධශයන් මා ගරු ගයන්ත කරුණාති ක ඇමතිතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා.  

මා ශම් ප්ර ්නය අදාළ අමාතයවරයා ශවත ශයොමු කරන්ශන් 

ශතොරතුරු වි ා  ප්රමාණයසත එකතු කරශගනයි. ශම් ප්ර ්නය 

පාතික ව ශයන් පිබඳතුරසත  ැිමය යුතු ප්ර ්නයසත. නමුත් මා දැන් 

ගයන්ත කරුණාති ක ඇමතිතුමාශගන් අතුරු ප්ර ්නයසත අහන 

එක අසාධාරණයි. ශමොකද, ඔබතුමාට ලත්තරයසත ශදන්න බැකා 

නිසා.  

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
විදුලිබ , බ  සතති සහ වයාපාර සමවර්ධන ඇමතිතුමා මට 

දැනුම් දුන්නා, අතුරු ප්ර ්න සියඛ  එතුමාට  බා ශදන්න රීය ා.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි එශහම කරමු ශන්ද, ගරු මන්ත්රීතුමා? ඒක ශහො යිශන්.  

 
ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මා කාරණයසත ශම් ගරු සභාශේ අවධානයට ශයොමු කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කා   සීමාව තුළ 
ශද් පා නඥයන් ශහෝ කවුරු ශහෝ මැදිහත් ීමම නිසා කුඩා 
ප විදුලි බ ාගාර වි ා  ප්රමාණයසත ශම් රශ  නිර්මාණය වූ බව 
අපි දන්නවා. ඒක ශහො යි. අශක රත්නුළර දිස්ත්රිසතකශේ එවැනි 
කුඩා ප විදුලි බ ාගාර වි ා  ප්රමාණයසත තිශබනවා. ඒ තුබඳන් 
පාතික පද්ධතියට යම්  සතතියසත  ැශබනවා. නමුත් අද වනශකොට 
සූර්ය බ ාගාර ඉදිීමශම් යම් ප්රමාදයසත තිශබනවා. හම්බන්ශතොට 
දිස්ත්රිසතකශේ හා අප නිශයෝපනය කරන රත්නුළර දිස්ත්රිසතකශේත්, 
ශපොශ ොන්නරුව, අනුරාධුළර දිස්ත්රිසතකව ටත් ශම් කටයුත්ත 
ස හා නනෑ තරම් ඉඩ තිශබනවා.  

ශම් ශවනුශවන් විදුලිබ  අමාතයාම ය කඩිනමින් පියවර 
ගන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ශමය ඉසතමනින් රියාත්මක කර ා 
බ  සතති අර්දදයට විසනාමසත ශසොයා ගන්න අව ය මාර්ගයසත 
තිිමයදී, ශම් ශවනුශවන් දසතවන ලනන්දුව අඩු ඇයි රීය ා මා දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො යි.  එම කාරණයත් අදාළ අමාතයතුමාට ශයොමු කරන්න. 
 

ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ගයන්ත කරුණාති ක 

ඇමතිතුමාට සාධාරණයසත ශවන විධියට යමසත රීයන්න මා 

කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමනි, අපි අසන ප්ර ්නයකට මාස හය-

හතසත ගිහිඛ ා තමයි ලත්තරය එන්ශන්. ඒ වාශකම අදාළ 

ඇමතිතුමා නැතුව අතුරු ප්ර ්න අහ ා වැඩසත නැහැ. ගරු ගයන්ත 

කරුණාති ක ඇමතිතුමාට ඒවාට ලත්තර ශදන්න බැහැ. එතුමා 

අවමකවම ලත්සාහයසත ගන්නවා, ශමතැනදී ඒවාට ලත්තර ශදන්න. 

හැබැයි, අපි ඉදිකාපත් කරන ප්ර න්යට සාධාරණයසත ශවන්ශන් 

නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාශගන් ඉඛලීමසත කරන්න කැමැතියි, 

අඩු ගණශන් එක ඇමතිවරශයකුට දවසක කා යසත  බා දී ා 

එදිනට එම ඇමතිවරයාට අදාළ ප්ර ්න ටික විතරසත ඉදිකාපත් කර ා 

ශහෝ ශම් ගැටලුවට පිබඳයමසත ශහොයන්න රීය ා.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො යි, ශබොශහොම ස්තුතියි. 

ප්ර ්න අමක 1 - 1/'18-(1), ගරු දයාසිකා පයශසේකර මහතා. - 
බසභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ප්ර ්න අමක 14-121/'18-(1), ගරු  ්මින්ද වි ශජ්සිකා මහතා. 
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————————— 
*  පුජනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ චක න්ද වි පේසිරි ප තා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභයන්තර හා ස්වශද්  කටයුතු සහ 

පළාත් සභා හා පළාත් පා න අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම 

ප්ර ්නයට පිබඳතුරු දීම ස හා සති ශදකක කා යසත ඉඛ ා සිටිනවා. 
 
ප්ර නනය පුව දිනකදී ඉදිරිපත් රීම ප  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අමක 15-251/'18-(1), ගරු  කර්. එම්. පද්ම ලදය ාන්ත 

ගුණශසේකර මහතා. 

 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාශවන්න. යම් කාරණයසත පිබඳබ ව 

ස හන් කර ා මම අද ලශද් ඔබතුමාට ලිපියසත භාර දුන්නා. 

ඔබතුමා ශබොශහොම ශහො  ශබෞද්ධශයසත. මම ඒක දන්නා නිසායි 

රීයන්ශන්.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, මා එශවශඛම එය අදාළ අමාතයවරයාට ශයොමු කළා. 

 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශහට මහනුවර නගරශේ ශ ොකු ක බැගෑනියසත ශවනවා. 

ශපබරවාකා 22, 2  - 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශපොඩ්ඩසත ඉන්න.  

 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාශවන්න. මට ශම් අවස්ථාව  බා 

ශදන්න. මම පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට - 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කථානායකවරයා විධියට මට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව 

ශදන්න. ඔබතුමා ඇවිඛ ා මාව හමුශව ා ලිපියසත භාර දුන්නා.  

මම එශවශඛම එය අදාළ අමාතයවරයාට ශයොමු කළා, පියවරසත 

ගැ සම ස හා. එතැනින් එහාට ශම්ක - බබාධා රීමටමසත] මම ලශද් 

check කර ා බැලුවා. එතශකොට ශප ස ගියා, ශම්ක ස්ථාවර 

නිශයෝග අනුව ගන්න බැකා ප්ර න්යසත බව. අද ප්ර ්න ශගොඩාසත 

තිශබනවා. බබාධා රීමටමසත] ඉස්ශසඛ ා ශම් ප්ර ්නය අහන්න.  

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඇයි, ශම් කාරණාව ඉදිකාපත් කරන්න ශදන්ශන් නැත්ශත්?  

ඔබතුමා ශම් කාරණාව ඉදිකාපත් කරන්න ශදන්ශන් නැත්ශත් ඇයි?  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒක අදාළ අමාතයවරයාට ශයොමු කළා.  ඔබතුමා  ශම් අද 

තිශබන ප්ර ්නය අහන්න. 
 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශහට දළදා ීමදිශේ සහ 

ශකොටුශගොඩැඛ  ීමදිශේ night market පටන් ගන්නවා. ශම් රශ  
ඉතිහාසය අරශගන බැලුශවොත් ශබෞද්ධ සභයත්වයසත තිශබන 
රටසත. මහනුවර රීයන්ශන් ශ ෝක ලරුම නගරයසත.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමයි.  මම ඒ ගැන දැනුවත් කර ා තිශබන්ශන්. 
 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
UNESCO එශකන් ශ ෝක ලරුමයසත ශ ස නම් කරුළ 

නගරයසත.  ඒ නිසා මම ඔබතුමාශගන් ඉඛ න්ශන් - බබාධා 
රීමටමසත]  මම සමස්කෘතික අමාතයාම යට අදාළ ප්ර ්නය ශයොමු 
කරන  ශව ාශේ දී ඔබතුමාශගන් ඉඛලුශේ - 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒක අදාළ අමාතයවරයාට ශයොමු කළා. 
 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම ඒක ලිඛිතව දුන්නා, මහ ශඛකම්තුමාට. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒක එශවශඛම අමාතයවරයාට ශයොමු කළා. 

 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමා වැඩිහිටිශයසත. මම ශපොඩි මන්ත්රීවරයකු හැටියටයි 

ඔබතුමාශගන් ශම් ඉඛලීම කරන්ශන්. ශම්ක නවත්වන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒක නිසායි මම ඔබතුමාශගන් ඉඛලුශේ - 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා දැන් ප්ර ්නය අහන්න. 
 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒක, ශ ෝක ලරුම නගරයසත. මහනුවර නගරශේ දළදා ීමදිශේ 

සහ ශකොටුශගොඩැඛ  ීමදිශේ එශහම තත්ත්වයසත ඇති ශවන්න 

ශදන්න එපා. එශහම ශවන එක වැරැදියි. 

927 928 



2019 ශපබරවාකා 22 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ශම් ප්ර ්නය අහනවාද, නැද්ද? 
 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒක සම්ාරක අමාතයාම යයි, මධයම රපයයි, - 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ප්ර ්නය අහන්ශන් නැත්නම්  මම ශදවැනි වටයට 

ශයොමු ශවනවා.  

 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඇත්තටම කනගාටුයි.  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් ඔබතුමා ශම් ප්ර ්නය අහන්න. ඔබතුමා ප්ර ්නය අහනවාද?  

 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ගැන මට ඇත්තටම 

කනගාටුවසත ඇති වුණා. ඔබතුමා ගැන අවමක හැඟීමරීන් මම එම 

ලිපිය ශගනැවිත් දුන්ශන්. ශම් රශ  සිමහ  ශබෞද්ධයන් විතරසත 

ශනොශවයි, ශ ෝක ශබෞද්ධයන් සියලු ශදනාම ශම් ප්ර ්නය ශදස 

බ ාශගන ඉන්නවා. ඒ නිසායි මම ශම්ක ඉදිකාපත් කශළේ. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මමත් සිමහ  ශබෞද්ධශයසත. මමත් එහි වටිනාකම දන්නවා.  

බබාධා රීමටමසත] 
 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම ඔබතුමාට එහි වගකීම භාර දුන්ශන්, හදවතින්. මම 

අවමකව දුන්න ශද් ඔබතුමා මඟ හැකායා. එශසේ මඟ හැමටම නිසා 

එයට මශක කනගාටුව පළ කරන ගමන්, ශම් ප්ර ්නය අහනවා. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො යි, ශහො යි. ප්ර ්නය අහන්න. 
 

ගුණ පන්ත්රීවරපයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු කථානායකුතමනි, සිමහ  ශබෞද්ධශයෝ මිකාස් වතුර 

ගහන්ශන් නැහැ ශන්. 

 

ගුණ මර්. එන. පශප උදය ාන්ත ගුණපජේකර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். ெத்ை உதயசொந்த குைபசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒකට - බබාධා රීමටමසත] 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරුනි, වාඩි ශවන්න. බබාධා රීමටම්] 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය කර්ිකක කටයුතු, 

පශු සම්පත් සමවර්ධන, වාකාමාර්ග සහ නවවර හා ප ප සම්පත් 

සමවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිබඳතුරු දීම 

ස හා සති ශදකක කා යසත ඉඛ ා සිටිනවා. බබාධා රීමටම්] 
 
ප්ර නනය පුව දිනකදී ඉදිරිපත් රීම ප  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවන වටය. 

 
මුදල් පනෝට්ටු මුද්රණය: විජනතර 

நொையத் தொள்கமள அச்சிடுதல்: விெரம் 
PRINTING OF CURRENCY NOTES: DETAILS 

70/’18 
2. ගුණ පහින්ද අපරවීර ප තා (ගුණ දයාසිරි තයපජේකර ප තා 

පවනුව ) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - ைொண்புைிகு தயொசிறி 

ஜயபசகர சொர்ெொக) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 
Dayasiri Jayasekara) 

මුදඛ හා පනමාධය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 වර් ශේ සිට අද දසතවා ශ්රී  මකාශේ ව මගු 
මුදඛ ශනෝ ටු හා කාසි මුද්රණය කළ අවසථ්ා 
සමනයාව ශකොපමණද; 

 (ii) එම මුද්රණයන්ට ශහේතු ක වශර්ද; 

 (iii) එසත එසත අවසථ්ාශේදී මුද්රණ කළ මුදඛව  
වටිනාකම ශවන් ශවන් ව ශයන් ස හන් 
කරන්ශන්ද; 

 (iv) එමඟින් රශ  කර්ිකකයට සිදුවූ යහපත ශහෝ 
අයහපත පිබඳබ ව පැහැදිලි කරන්ශන්ද; 

 (v) එම මුද්රණයන් හරහා රුපියශඛ අගය ඇමකාකන් 
ශඩො රයට සාශකසත ව ඉහළ ශහෝ පහළ යාමසත 
සිදු වූශේද; 

 (vi) 2018  වසශර් අශප්රේඛ සහ මැයි මාසව දී රුපියශඛ 
අගය පහත වැටීමට අලුතින් මුදඛ මුද්රණය රීමටම 
ශහේතුවසත ීම තිශේද; 

 (vii) එශසේ ශනොශේ නම්, එයට ශහේතු කවශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அமைச்சமரக் பகட்டவினொ: 

( அ)(i )  2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவமரயில் 

இலங்மகயில் தசல்லுெடியொகும் நொையத் 

தொள்கள் ைற்றும் நொையக் குற்றிகள் அச்சிடப் 

ெட்டுள்ள சந்தர்ப்ெங்களின் எண்ைிக்மக யொது; 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 ( i i )  இவ்வொறு அச்சிடுவதற்கொன கொரைம் யொது; 

 ( i ii )  பைற்ெடி ஒவ்தவொரு சந்தர்ப்ெத்திலும் அச்சிடப் 

ெட்ட நொையங்களின் தெறுைதிமய தவவ் 

பவறொக குறிப்ெிடுவொரொ; 

 ( i v )  இதனொல் நொட்டின் தெொருளொதொரத்துக்கு 

ஏற்ெட்ட சொதகம்  அல்லது ெொதகம் குறித்து 

விளக்கைளிப்ெொரொ; 

 ( v )  பைற்ெடி அச்சிடுவதன் மூலம் அதைொிக்க 

தடொலருடன் ஒப்ெிடுமகயில் ரூெொயின் தெறுைதி 

உயர்வமடந்துள்ளதொ  அல்லது வீழ்ச்சியமடந் 

துள்ளதொ; 

 ( v i )  2018ஆம் ஆண்டு ஏப்ெிறல் அல்லது பை 

ைொதத்தில் ரூெொவின் தெறுைதி வீழ்ச்சியமடந் 

தமைக்கு புதிதொக நொையங்கள் அச்சிடப் 

ெட்டமை கொரைைொக அமைந்துள்ளதொ; 

 ( v ii ) இன்பறல், இதற்கொன கொரைம் யொது; 

 என்ெமத அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

( ஆ) இன்பறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance and Mass Media: 

  (a)  Will he inform this House- 

 (i) the number of instances that printing of valid 
currency notes and minting of the coins were 
made in Sri Lanka since year 2015 to date; 

 (ii)  the reasons led for such printing and minting; 

 (iii)  whether the value of the money so printed /
minted at different instances will be stated 
separately; 

 (iv)  whether the advantage or the disadvantage on 
the country’s economy by doing so will be 
explained; 

 (v)  the manner that the rupee value got fluctuated 
vis-à-vis the value of US Dollar due to that; 

 (vi)  whether the new printing/ minting has been a 
cause for the fall of the rupee value in April 
and May of 2018; and 

 (vii) if not so, the causes? 

  (b)  If not, why?  

ගුණ ඉරාන් වික්රපරත්න ප තා (මුදල් රාතය අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු කථානායකතුමනි, මුදඛ හා පනමාධය අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිබඳතුර ජභාගත* කරනවා. 

 
* ජභාපනජය පත තබන ලද ණිළිුවර: 
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) පහත වගුශවහි දසතවා ඇති පකාදි ස කා බ න කා  
පකාච්ශේදය තුළ අවසථ්ා 06කදී වයවහාර මුදඛ 
ශනෝ ටු මුද්රණය කර ඇති අතර, අවසථ්ා 04කදී 
කාසි ටමකනය කර ඇත. 

 

 

  

 (ii) 1949 අමක 58 දරන මුදඛ  සති පනශත් 49 වන වගන්තියට 
අනුව වයවහාර මුදඛ නිකුත් රීමටශම් පරම අයිතිය සහ 
අධිකාකාය ශ්රී  මකා මහ බැමකුව සතු ශේ. එබැවින්, ශද්ශීය 
ගනුශදනු ස හා සකා න පකාදි අව ය ප්රමිතිශයන් සහ අව ය 
ප්රමාණයන්ශගන් වයවහාර මුදඛ ශනෝ ටු හා කාසි ශතොග 
පවත්වාශගන යෑම ශ්රී  මකා මහ බැමකුව සතු වගකීමරී. 
එශසේ වුවද, වයවහාර මුදඛ ශනෝ ටු හා කාසි ඇණවුම් 
රීමටශම්දී, මහපන ඉඛලුම සහ අදාළ වර් ශේදී ශ්රී  මකා මහ 
බැමකුව සතුව පවතින ශතොග ම ටම ද ස කා බ නු  ැශේ. 
ඇතැම් විට මුදඛ ශනෝ ටු හා කාසි ස හා වන මහපන 
ඉඛලුම ඇසත්ශම්න්තු කරන  ද ප්රමාණය හා ප්රමාණවත් 
ශනොවන බව ශප ස යන්ශන් නම්, ශ්රී  මකා මහ බැමකුව 
ශකටි කා යසත තුළ අතිශර්ක ඇණවුම් සිදු කරනු  බයි. 

 

 (iii) ඇමුු ම් 01හි දසතවා ඇත.  

 

            අයිතමය                 විස්තරය 

මුදඛ ශනෝ ටු 

ඇණවුම් 
2014/2015 ඇණවුම 

  2014/2015 අතිශර්ක ඇණවුම 

  2015 ඇණවුම 

  2016 ඇණවුම 

  2017 ඇණවුම 

  2018 ඇණවුම 

      කාසි ඇණවුම් 2015 ඇණවුම 

  2016 ඇණවුම 

  2016/2017 ඇණවුම 

  2017/2018 ඇණවුම 

931 932 

බගරු  මහින්ද අමරීමර  මහතා] 
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 (iv) මුදඛ  සති පනත අනුව ශ්රී  මකා මහ බැමකුවට මුදඛ මුද්රණය 
රීමටම, එනම් කර්ිකකයට නව මුදඛ නිකුත් රීමටම ස හා 
වගකීම ඇත. මුදඛ මුද්රණය රීමටම යන්න මහ බැමකුව විසින් 
ශනෝ ටු හා කාසි සමසරණය ස හා මුදා හැමටම ශ ස 
නිවැරැදිව විසත්ර කළ හැරී අතර, ශමය මුුලමනින්ම කර්ිකක 
සිද්ධාන්ත මත පදනම්ව ඇත. කර්ිකකය තුළ එදිශනදා 
සිදුවන ගනුශදනු අනණ්ඩව සිදු රීමටම ස හා මුදඛ අව ය ශේ. 
ප්රමාණවත් මුදඛ ප්රමාණයසත කර්ිකකයට මුදා හැමටම සහ 
අව ය පකාදි මුදඛ ප්රමාණය පා නය රීමටම මහ බැමකුව විසින් 
සිදු කරනු  බයි. ඒ අනුව රශටහි මුදඛ සැපයුම, රශටහි 
නාමික දළ ශද්ශීය නි ්පාදනය (ද.ශද්.නි) සමඟ ගැළපිය යුතු 
ශමන්ම, ගනුශදනු සුමටව සිදු රීමටම ස හා පහසුකම් සැ සීම 
සිදු කළ යුතුය. 

   අශකසතෂිත ම ටමට වඩා ඉහළ මුදඛ සැපයුශම් වර්ධනය 
මි  ගණන් ඉහළ යෑමට සහ එමඟින් ලද්ධමනය ඉහළ 
යෑමට ශහේතු ශේ. එම නිසා, මුදඛ සැපයුම අව ය ම ටශම් 
පවත්වා ගැ සම ස හා ශ්රී  මකා මහ බැමකුව අව ය කටයුතු 
සිදු කරනු  බයි. වර්තමානශේදී ශ්රී  මකාශේ ලද්ධමනය මැදි 
තනි අගයක ම ටශම් පවතින බැවින් 2015 සිට පැවති මුදඛ 
වර්ධනය කර්ිකකයට රීසිදු ඍණාත්මක බ පෑමසත කර 
ශනොමැත. මුදඛ ප්රමාණය ඉහළ යෑම කර්ිකක කටයුතු සිදු 
රීමටම ස හා ප්රමාණවත් ම ටමක පැවතිණි. තවද, 
ලද්ධමනය 2018 සහ ඉදිකා කා ය තුළ සියයට 4-6 
ඉ සතකගත පරාසශේ පවතිනු ඇතැයි අශකසත ා ශකශර්. 

 (v) මුදඛ ශනෝ ටු මුද්රණය රීමටම / කාසි ටමකනය රීමටම ඇ.එ.ප. 
ශඩො රයට සාශකසත ව රුපියශඛ අගය (විනිමය 
අනුපාතිකය) වි් නය ීමම ශකශරහි ඍජු බ පෑමසත ඇති 
ශනොකරයි. මූලික ව ශයන් විනිමය අනුපාතිකය තීරණය 
වන්ශන් ශද්ශීය විශද්  විනිමය ශවශළ  ශපොශළේ ඉඛලුම් 
සහ සැපයුම් තත්ත්වයන් මතය. 

 (vi) ශද්ශීය විශද්  විනිමය ශවශළ  ශපොළ තුළ විශද්  විනිමය 
ශගීමම්, එම ශවශළ  ශපොළ ශවත වූ විශද්  විනිමය  ැබීම් 
ඉසතමවා යන විට රුපිය  අවප්රමාණය ීමමසත සිදු ශේ. 

   2018 වසශර් අශප්රේඛ සහ මැයි මාසව දී රුපියශඛ අගය 
පහත වැටීමට ශහේතු වූ කරුු : 

   කනයන වියදම් ඉහළ යෑම. 

   විශද්ශීය ණය වාකාක සහ ශපොලී ශගීමම් ඉහළ යෑම. 

   ශකොළඹ ශකොටස ් ශවශළ  ශපොළ ශවතින් විශද්  විනිමය 
කශයෝපන ඉවත් කර ගැ සම. (ද්විතීයික ශවශළ  ශපොළ 
ශවතිනි) 

   රාපය සුරැකුම්පත් ශවශළ  ශපොළ ශවතින් විශද්  විනිමය 
කශයෝපන ඉවත් කර ගැ සම. 

   ශද්ශීය විශද්  විනිමය ශවශළ  ශපොළ තුළ 
අපනයනකරුවන් විසින් විශද්  විනිමය රුපියඛව ට මාරු 
රීමටම අඩු ීමම. 

   විශ ේ ශයන්ම පාතයන්තර ශපොලී අනුපාතික ඉහළ යෑම 
වැනි තත්ත්වයන් ශකොළඹ ශකොටස ් ශවශළ  ශපොළ සහ 
රාපය සුරැකුම්පත් ශවශළ  ශපොළ ශවතින් විශද්  විනිමය 
කශයෝපන ඉවත් කර ගැ සම ස හා ප්රධාන ව ශයන් ශහේතු 
විය. එම නිසා නව ශනෝ ටු මුද්රණය රීමටම / කාසි ටමකනය 
රීමටම, 2018 වසශර් අශප්රේඛ සහ මැයි මාසව දී රුපියශඛ 
අගය පහත වැටීමට ශහේතුවසත ීම ශනොමැත. 

  (vii) ඉහත (vi) පිබඳතුර අදාළ ශේ. 

(ක) පැන ශනොනඟී. 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අමක 5 - 2 4/'18 - (1), ගරු ශරෝහිණී කුමාකා විශජ්රත්න 

මහත්මිය. 
 

ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ශරෝහිණී කුමාකා විශජ්රත්න 

මහත්මිය ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ප්රාථමික කර්මාන්ත හා සමාප 

සවිබ ගැන්ීමම් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිබඳතුරු 

දීම ස හා සති ශදකසත කඛ ඉඛ ා සිටිනවා. 
 
ප්ර නනය පුව දිනකදී ඉදිරිපත් රීම ප  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අමක   -  26/'18 - (1), ගරු ඉ ාසත රහුමාන් මහතා. 
 

ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉ ාසත රහුමාන් මහතා ශවනුශවන් 

මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ පාතික ප්රතිපත්ති, 

කර්ිකක කටයුතු, නැවත පදිමි  රීමටම් හා ුළනරුත්ථාපන, ලතුරු 

පළාත් සමවර්ධන, වෘත්තීය ුළහුු  හා නිුළණතා සමවර්ධන සහ 

ශයෞවන කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට 

පිබඳතුරු දීම ස හා සති ශදකසත කඛ ඉඛ ා සිටිනවා. 
 
ප්ර නනය පුව දිනකදී ඉදිරිපත් රීම ප  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අමක 8 -  54/'18 - (1), ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා. 
 

ගුණ ප ේෂා විතානපක ප තා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා ශවනුශවන් 

මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ පාතික ප්රතිපත්ති, 

කර්ිකක කටයුතු, නැවත පදිමි  රීමටම් හා ුළනරුත්ථාපන, ලතුරු 

933 934 

[පපප ඇමුුප පුජනතකාලපේ ද තබා ඇත.] 
[இந்த இமைப்பு நூல் நிமலயத்திலும் மவக்கப்ெட்டுள்ளது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



පාර්ලිශම්න්තුව 

පළාත් සමවර්ධන, වෘත්තීය ුළහුු  හා නිුළණතා සමවර්ධන සහ 

ශයෞවන කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට 

පිබඳතුරු දීම ස හා සති ශදකසත කඛ ඉඛ ා සිටිනවා. 
 
ප්ර නනය පුව දිනකදී ඉදිරිපත් රීම ප  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 
 
උප්පාුණ පාලප ය  වැිමපරය ඉවත් රීම ප :   විජනතර    
உப்ெொறு ெொலத்தின் அடியில் உருவொகியுள்ள ைைல் 

பைட்டிமன அகற்றுதல்: விெரம்  
REMOVAL OF SAND DUNE UNDER UPPARU 

BRIDGE: DETAILS  
 

 395/’18 

9. ගුණ පහින්ද අපරවීර ප තා (ගුණ සුජන්ත පුාිකනිලපන 
ප තා පවනුව ) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - ைொண்புைிகு சுசந்த 

புஞ்சிநிலபை சொர்ெொக) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon.  
Susantha Punchinilame) 

අග්රාමාතයතුමා සහ පාතික ප්රතිපත්ති, කර්ිකක කටයුතු, නැවත 

පදිමි  රීමටම් හා ුළනරුත්ථාපන, ලතුරු පළාත් සමවර්ධන, වෘත්තීය 

ුළහුු  හා නිුළණතා සමවර්ධන සහ ශයෞවන කටයුතු 

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) මහවැලි ගඟ මුහුදට වැශටන සථ්ානශේ පිහිටි පා ම් 
තුශනන් ලකපාරු පා ම යට මුහුදු රළ මඟින් සව්භාවිකව 
සකස ් ීම ඇති වැලිපරය ඉවත් රීමටමට ශපෞද්ගලික 
වයාපාකාකශයකුට බ ප  බා දී ඇත්ශත් කවශරකුශක 
නිර්ශද්  මත කවුරුන් විසින්ද යන්න එතුමා ශමම සභාවට 
දන්වන්ශන්ද?  

(ක) (i) ලකපාරු පා ශම් කධාරක කු  අසළ තැන්පත් ීම 
ඇති මුහුදු හා ගමගා මිශ්ර වැලිපරය ඉවත් කළ යුතු 
බවට භූ විදයා කැණීම් හා පතඛ කාර්යාම  
වාර්තාශේ ස හන් කර තිශේද; 

 (ii)  එශසේ වැලි ඉවත් රීමටශමන් ලකපාරු පා ශම් 
කධාරක කු ව ට ශහෝ එහි පැවැත්මට හානියසත 
සිදු ශනොවන බවට සහතික වන්ශන්ද; 

 (iii)  එම සථ්ානශයන් ගන්නා වැලි ඍජුවම ඉදිරීමටම් 
ස හා ශයොදා ගැ සම අනුමත කරන්ශන්ද; 

 (iv)  ශමම වැලිපරය ඉවත් රීමටශමන් ග ශේ ප ය අඩු 
කා යට ගමගා ප ය හා මුහුදු ප ය එසත ීමශමන් 
නිරන්තරශයන්ම මහවැලි ග ශේ ප යට මුහුදු 
ප ය මිශ්රව පැවතිය හැරී බව පිබඳගන්ශන්ද; 

 (v) එම පා ම යට වැලි කැණීම් අනණ්ඩව සිදු 
කරන්ශන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெிரதை அமைச்சரும் பதசிய தகொள்மககள், தெொருளொதொர 

அலுவல்கள், ைீள்குடிபயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொை அெிவிருத்தி, ததொழிற் ெயிற்சி, திறன்கள் அெிவிருத்தி 

ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவமரக் 

பகட்டவினொ: 

( அ) ைகொவலி கங்மக கடலில் சங்கைிக்கும் இடத்திலுள்ள 

மூன்று ெொலங்களில் உப்ெொறு ெொலத்தின் அடியில் 

கடல் அமலகளொல் இயற்மகயொக உருவொகியுள்ள 

ைைல் பைட்டிமன நீக்குவதற்கு தனியொர் வர்த்தகர் 

ஒருவருக்கு அனுைதிப் ெத்திரம் எவருமடய 

விதப்புமரயின் பெொில் யொரொல் 

வழங்கப்ெட்டுள்ளததன்ெமத அவர் இச்சமெயில் 

அறிவிப்ெொரொ? 

( ஆ) (i )  உப்ெொறு ெொலத்தின் தொங்கு தூண்களுக்கு 

அருகில் ெடிந்துள்ள கடல் ைற்றும் ஆற்று ைைல் 

திடமல நீக்க பவண்டுதைன புவிச்சொிதவியல் 

ைற்றும் சுரங்கப்ெைியகத்தின் அறிக்மகயில் 

குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும்; 

 ( i i )  இவ்வொறு ைைமல நீக்குவதனொல் உப்ெொறு 

ெொலத்தின் தொங்கு தூண்களுக்கு அல்லது நீடித்த 

தன்மைக்கு ெொதிப்பு ஏற்ெடொததன உறுதி 

அளிக்கப்ெடுைொ என்ெமதயும்; 

 ( i ii )  இவ்விடத்திலிருந்து அகழ்ந்ததடுக்கப்ெடும் 

ைைமல பநரடியொக நிர்ைொை பவமலகளுக்கு 

ெயன்ெடுத்த அங்கீகொிக்க முடியுைொ என்ெமதயும்; 

 ( i v )  பைற்ெடி  ைைல் திடமல நீக்குவதனொல் ஆற்று 

நீர் குமறந்த கொலத்தில் ஆற்று நீரும் கடல் நீரும் 

கலப்ெதொல் நிதமும் ைகொவலி கங்மக நீொில் 

கடல்நீர் கலக்கும் என்ெமத ஏற்றுக்தகொள்வொரொ 

என்ெமதயும்; 

 ( v )  இப்ெொலத்தின் அடியில் ைைல் அகழ்வு 

ததொடர்ந்து பைற்தகொள்ளப்ெடுகின்றதொ 

என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?  

( இ) இன்பறல், ஏன்? 

 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development, 
Vocational Training and Skills Development and Youth 
Affairs:  

  (a)  Will he inform this House the name of the person 
who granted the licences and on whose 
recommendation the licences have been issued to 
a private businessman to remove the sand dune 
that has been naturally created by sea waves under 
the 

        Upparu Bridge, which is one of the three bridges 
situated at the place where the Mahaweli river 
joins the sea?  

 

  (b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether it is mentioned in the report of the 
Geological Survey and Mines Bureau that 
this sand dune which is made up of both 
sea sand and river sand and is deposited 
near the supporting pillars of the Upparu 
Bridge should be removed;  

 (ii)  whether it can be assured that the 
supporting pillars of Upparu Bridge or their 
existence will not be affected by the 
removal of sand in that manner;  
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 (iii)  whether it is accepted the use of sand 
removed from that place for construction 
work directly;  

 (iv)  whether it is admitted that the water in 
Mahaweli river may be mixed with 
seawater all the time due to the fact of 
seawater being added to the river water 
when the water level in the river is lower, as 
a result of removing the aforesaid sand 
 dune; and  

 (v)   whether sand mining will be done under 
this bridge continuously?  

(c)  If not, why? 

 
ගුණ නිපරෝෂන් පපපර්රා ප තා (තාක ක ප්රක පත්ක   ා 
මර්ථික ක යුුව රාතය අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு நிபரொஷன் தெபரரொ - பதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தெொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ පාතික ප්රතිපත්ති, 

කර්ිකක කටයුතු, නැවත පදිමි  රීමටම් හා ුළනරුත්ථාපන, ලතුරු 

පළාත් සමවර්ධන, වෘත්තීය ුළහුු  හා නිුළණතා සමවර්ධන සහ 

ශයෞවන කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිබඳතුර 

ජභාගත* කරනවා. 

 
* ජභාපනජය පත තබන ලද ණිළිුවර: 
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) ලකපාරු ශමෝශේ ඇහිමට ඇති වැලි නිධිය ශහේතුශවන් වැහි කා ශේදී 
ලකපාරු පා මට ඉහබඳන් ඇති ප්රශද්  ප  ගැලීමට  සතීමම හා 
ප්රශද් ශේ නවවර කටයුතුව  ශයදී සිටින නවවරයන්ට අයත් යාාව  
ගමන් මාර්ගය වැටී ඇත්ශත් ද ශමම ශමෝය හරහා බැවින්, ඔවුන්ට 
ගැටලුවකට මුහුණ දීමට සිදුීම ඇති බවත්, ශම් සම්බන්ධශයන් 
රීන්නියා ප්රශද් ශේ පනතාවශක පැමිණිලි හා ත්රිකුණාම ය දිසත්්රිසත 
ශඛකම්ශක ඉඛලීමකට අනුව අදාළ කයතන සමඟ සුදුසු විසනාමසත 
 බා ගැ සම ස හා 201 .08.18 දින සමූහ සතශ ේ පමටසත ණයසත සිදු 
කළ බව ශවරළ සමරසත ණ හා ශවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 
ශදපාර්තශම්න්තුව වාර්තා කර ඇත. තවද, ග ස කන්සට්්රසත න් නැමති 
කයතනයසත විසින් ලකපාරු ක ුළශේ ශමෝශයහි වැලි ඉවත් රීමටම 
සම්බන්ධශයන් කටයුතු රීමටම ස හා දිසත්්රිසත ශඛකම්වරයාශක 
අනුමැතිය ඉඛ ා ඇති බව වාර්තා ීම ඇති අතර, ඒ අනුව ත්රිකුණාම ය 
දිසත්්රිසත ඉඩම් පකාහරණ කමිටුව විසින් අදාළ සියලු කයතන විසින් 
සතශ ේ පමටසත ාවසත පවත්වා වාර්තාවසත  බා ගත යුතු බවට තීරණය 
කර ඇති බව වාර්තා කර ඇත. 

 ඒ අනුව, භූ විදයා සමීසත ණ හා පතඛ කාර්යාම ය, ශවරළ සමරසත ණ 
හා ශවරළ සම්පත් කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්තුව, වාකාමාර්ග 
ශදපාර්තශම්න්තුව, මාර්ග සමවර්ධන අධිකාකාය, ප්රාශද්ශීය ශඛකම් 
කාර්යා ය හා දිසත්්රිසත ශඛකම් කාර්යා ය යන කයතන විසින් සතශ ේ 
පමටසත ණයසත සිදු කර තම නිර්ශද්  ඉදිකාපත් කර ඇති බවට වාර්තා 
කර ඇති අතර, එම නිර්ශද්  කශ්රිතව ශවරළ සමරසත ණ හා ශවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් ත්රිකුණාම ය දිසත්්රිසත 
ශඛකම්වරයා ශවත වාර්තා කර ඇති බවට වාර්තා කර ඇති අතර, 
අදාළ සථ්ාන පමටසත ණ වාර්තාවට අනුව ලකපාරු ශමෝයට කසන්නශේ 
කමිටුව විසින් නිර්ශද්ශිත වැලි ප්රමාණයසත ඉවත් රීමටමට තීරණය කර 
ඇති බව දන්වා ඇත. ත්රිකුණාම ය දිසත්්රිසත ශඛකම් විසින් 201 .02.05 
වන දින අධයසත  පනරාඛ, ශවරළ සමරසත ණ හා ශවරළ සම්පත් 
කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්තුව ශවත දන්වා ඇත්ශත්, වැලි ඉවත් 
රීමටම ස හා අදාළ කයතනවලින් අව ය නිර්ශද්  ග ස කන්සට්්රසත න් 
කයතනය විසින්  බාශගන ඇති බැවින් කැණීම් බ පය  බා දීම 
තමන් විසින් නිර්ශද්  කරන බවයි. ශම් අනුව, අදාළ සියලුම 
කයතනවලින් නිර්ශද්   බා ගැ සශමන් පසු භූ විදයා සමීසත ණ හා 
පතඛ කාර්යාම ය විසින් ග ස කන්සට්්රසත න් කයතනයට කැණීම් 
බ පය  බා දී ඇති බව නිමටසත ණය කරමි. 

(ක) (i) ත්රිකුණාම ය දිසත්්රිසත ඉඩම් පකාහරණ කමිටුශේ තීරණය 

පකාදි, දිසත්්රිසත ශඛකම් ප්රාශද්ශීය ශඛකම් කාර්යා ය, භූ විදයා 
සමීසත ණ හා පතඛ කාර්යාම ය, ශවරළ සමරසත ණ හා 
ශවරළ සම්පත් කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්තුව, මාර්ග 
සමවර්ධන අධිකාකාය, වාකාමාර්ග ශදපාර්තශම්න්තුව ඇතුුල 
කයතන විසින් අදාළ සථ්ානශේ ඒකාබද්ධ සතශ ේ 
පමටසත ණයසත සිදු කර, එම වාර්තාශවන් ප ය බැස යාමට 
අවහිර ීම ඇති වැලිපරය ඉවත් රීමටමට නිර්ශද්  කර ඇත.
  

 (ii) මාර්ග සමවර්ධන අධිකාකාශේ අනුමැතිය සහ විධිමත් 
අනවසත ණය යටශත් කටයුතු කරනු  බන බැවින්, හානියසත 
සිදු ීමමට ඉඩසත ශනොමැති බව නිමටසත ණය කරමි. 

 (iii) අදාළ සථ්ානශේ අවහිර ීම ඇති වැලි ඉවත් රීමටමට භූ විදයා 
සමීසත ණ හා පතඛ කාර්යාම ය විසින් අවසර දී ඇති නමුත්, 
කාර්යාම ය විසින් එම වැලිව  ගුණාත්මකභාවය පමටසත ා 
කර නැත. ඒ අනුව එම වැලි ඍජුවම ඉදිරීමටම් ස හා ශයොදා 
ගැ සම පිබඳබ ව කාර්යාම ය අනුමත රීමටමසත රීසිදු විටක සිදු 
කරනු  ැබ නැත. 

 (iv) වාකාමාර්ග ශදපාර්තශම්න්තුශේ නිර්ශද්  හා විධිමත් 
අනවසත ණය මත කටයුතු කරනු  ැබ ඇති බැවින්, එවැනි 
තත්ත්වයසත ලද්ගත විය ශනොහැරී බව නිමටසත ණය කරමි. 

 (v) නැත. 

  රීන්නියා ලකපාරු ශමෝශයහි ශගොඩගැසී, ප ය බැස යාමට 
අවහිර ීම ඇති වැලිපරය ඉවත් රීමටම ස හා පමණසත භූ විදයා 
සමීසත ණ හා පතඛ කාර්යාම ය බ පය  සතිමය 
ශකොන්ශද්සිව ට යටත්ව  බා දී ඇති අතර, අවහිර ීම ඇති 
වැලි ඉවත් රීමටශමන් පසු එකී බ පය අව මගු කරන  ද 
බැවින්, දැනට ශමම සථ්ානශේ වැලි ඉවත් රීමටම ස හා රීසිදු 
පාර් ව්යකට ව මගු බ පයසත ශනොමැත. 

(ඇ) පැන ශනොනඟී 

 
 

ශ්රී ලාකා අධායාපන පරිපාලන පජේවා විභාගය, 2016 : 
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10. ගුණ පහින්ද අපරවීර ප තා (ගුණ වාසුපශව නානායක්කාර 
ප තා පවනුව ) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - ைொண்புைிகு வொசுபதவ 

நொைொயக்கொர சொர்ெொக) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara ) 

අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්  2016 ශ්රී  මකා අධයාපන පකාපා න ශසේවා 
විභාගශේ ප්රතිල  නිකුත් වූ බව ස හන් කරමින් 
ුළරකපාඩු 980සත ස හා බ වාශගන ඇති බවත්; 

 (ii) නමුත්, ශම් වනශතසත විභාගයට ශප ස සිටි ශසසු 
අශකසත කයන්ට ප්රතිල  ශඛනනය පවා යවා 
ශනොමැති බවත්; අන්තර්පා ශයන්ද  බා ගැ සමට 
ඉඩසත ශනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ශන්ද?  

(ක) ශම් පිබඳබ ව ශසොයා බ ා ඉතිකා ප්රතිල  නිකුත් රීමටමට 
පියවර ශගන, ඒ අනුව සුදුසුකම්  බන්නන් ුළරකපාඩු අනුව 
බ වා ගැ සමට කටයුතු කරන්ශන් ද යන්න එතුමා ශමම 
සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

கல்வி அமைச்சமரக் பகட்டவினொ: 

( அ) (i )  2016 ஆம் ஆண்டு இலங்மக கல்வி நிர்வொகச் 

பசமவ ெொீட்மசயின் தெறுபெறுகள் தவளியிடப் 

ெட்டதொகக் கூறி 980 தவற்றிடங்களுக்கு 

ஆட்பசர்க்கப்ெட்டுள்ளது என்ெமதயும்; 

 ( i i )  எனினும், இற்மறவமர ெொீட்மசக்கு பதொற்றிய 

ஏமனய ெொிட்சொர்த்திகளுக்கு தெறுபெறுகள் கூட 

அனுப்ெப்ெடவில்மலதயன்ெமதயும்; 

இமையதளத்தில் கூட தெற்றுக்தகொள்ள வொய்ப் 

ெில்மல என்ெமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

( ஆ) இது ெற்றி ஆரொய்ந்து எஞ்சிய தெறுபெறுகமள 

தவளியிடுவதற்கு நடவடிக்மக பைற்தகொண்டு, இதற்கு 

அமைவொக தமகமை தெற்றவர்கமள தவற்றிடங் 

களுக்கு அமைய ஆட்பசர்ப்ெதற்கு நடவடிக்மக 

பைற்தகொள்வொரொ என்ெமத அவர் இச்சமெயில் 

அறிவிப்ெொரொ? 

( இ) இன்பறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

  (a) Is he aware that- 

 (i) recruitments have been made for 980 
vacancies stating that the results of the Sri 
Lanka Education Administrative Service 
Examination of 2016 were released; and 

 (ii) however, at least, the results sheets have not 
yet been sent to the rest of the applicants 
who sat for this examination and there is no 
possibility to obtain results even on 
internet? 

  (b)  Will he inform this House whether measures will 
be taken to recruit the qualified individuals based 
on the existing vacancies, having taken steps to 
release the rest of the results after inquiring the 
matter? 

  (c)  If not, why? 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධයාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා 

එම ප්ර ්නයට පිබඳතුර ජභාගත* කරනවා. 
 

* ජභාපනජය පත තබන ලද ණිළිුවර: 
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2015.07.01 දිනට ශ්රී  මකා අධයාපන පකාපා න ශසේවශේ III 
ශශ්රේණිශේ ුළරකපාඩු 852සත තිබූ අතර, එම ුළරකපාඩුවලින් 
විවෘත පදනම මත 195 ශදශනකු, ශසේවා පළුළරුද්ද හා 
කුස තා පදනම මත 108 ශදශනකු සහ සීමිත පදනම මත 
415 ශදශනකු ශ සින් නි ධාකාන්  18සත ශම් වන විට බ වා 
ශගන අවසන්ව ඇත. 

 (ii) ශ්රී  මකා අධයාපන පකාපා න ශසේවශේ III ශශ්රේණියට බ වා 
ගැ සශම් විභාගශේ ප්රතිල  නිකුත් රීමටම විභාග 
ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් සිදු කරයි. ඒ අනුව විවෘත හා සීමිත 
පදනම් මත විභාග ස හා අයදුම් කරන  ද අයදුම්කරුවන්ශක 

ප්රතිල  ශඛනන ශම් වන විට විභාග ශදපාර්තශම්න්තුව 
විසින් ඔවුන්ශක ශපෞද්ගලික ලිපිනයන්ව ට ශයොමු කර 
ඇති අතර, ශසේවා පළුළරුද්ද හා කුස තා පදනම මත අයදුම් 
කරන  ද අයදුම්කරුවන්ශක ප්රතිල  ශඛනනය විභාග 
ශදපාර්තශම්න්තුශේ නි  ශවේ අඩවිශේ පළ කර ඇත. 

 

(ක) ශම් වන විට 2015/2016 වර්  ස හා ශ්රී  මකා අධයාපන පකාපා න 
ශසේවශේ විවෘත, සීමිත සහ ශසේවා පළුළරුද්ද හා කුස තාව මත 
පදනම්ව සියලුම බ වා ගැ සම් සිදු කර අවසන්ව ඇති අතර, 
ශසේවාරම්භක ුළහුණව ද  බාදී එම නි ධාකාන් සථ්ානගත කර ද 
අවසන්ව ඇත. විභාගයට ශප ස සිටි සියලුම අශකසත කයන්ශක ප්රතිල  
විභාග ශදපාර්තශම්න්තුශේ ශවේ අඩවිශේ පළ කර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ශනොශේ. 
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13.ගුණ පහින්ද අපරවීර ප තා (ගුණ දයාසිරි තයපජේකර ප තා 
පවනුව ) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - ைொண்புைிகு தயொசிறி 

ஜயபசகர சொர்ெொக) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 
Dayasiri Jayasekara) 
මුදඛ හා පනමාධය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 වර් ශේ සිට ශම් දසතවා පියවා ශනොමැති 
රාපය ණය ප්රමාණය එසත එසත වර් ය අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතකාන් ශද්ශීය ණය ප්රමාණය ශකොපමණද;   

 (iii) එම ප්රමාණය ප්රති තයසත ශ ස දසතවන්ශන්ද;  

 (iv) විශද්ශීය ණය ප්රමාණය ශකොපමණද;   
 (v) එම ප්රමාණය ප්රති තයසත ශ ස දසතවන්ශන්ද; 

 (vi) ණය ප්රමාණය වසකාන් වසර වැඩිීමමසත සිදුීම තිශේ 
නම්, එයට ශහේතු ස හන් කරන්ශන්ද; 

 (vii) ශමම තත්ත්වය පා නය රීමටම ස හා රපය ගනු 
 බන පියවර ස හන් කරන්ශන්ද;  

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அமைச்சமரக் பகட்டவினொ: 

 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இதுமவமர 

தசலுத்தப்ெடொதுள்ள அரச ெடுகடன் 

ததொமகயொனது ஒவ்தவொரு வருடத்தின் 

ெிரகொரம் தனித்தனியொக எவ்வளதவன்ெமதயும்; 

 (ii) அவற்றிலுள்ள  உள்நொட்டுக் கடனின் அளவு 

யொததன்ெமதயும்; 

 (iii) அந்த அளவொனது விகிதொசொரைொக கொட்டப் 

ெடுைொ என்ெமதயும்; 

 (iv) தவளிநொட்டுக் கடனின் அளவு 

யொததன்ெமதயும்; 

 (v) அந்த அளவொனது விகிதொசொரைொக கொட்டப் 

ெடுைொ என்ெமதயும்; 
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 (vi) கடனின் அளவொனது வருடந்பதொறும் அதிகொித் 

திருக்கும் ெட்சத்தில் அதற்கொன கொரைங்கள் 

ததொிவிக்கப்ெடுைொ என்ெமதயும்; 

 ( v ii ) இந்த நிமலமைமயக் கட்டுப்ெடுத்துவதற் கொக 

அரசொங்கம் பைற்தகொள்ளும் நடவடிக்மக 

யொததன்ெது ததொிவிக்கப்ெடுைொ என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

( ஆ) இன்பறல் ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Mass Media: 

  (a) Will he inform this House-  

 (i)  the volume of unsettled public debt from 
2015, up to now in relation to each year, 
separately;  

 (ii)   that volume, the volume of local debt;  

 (iii)  whether he will present it as a percentage;  

 (iv)  the volume of foreign debt;  

 (v)  whether he will present it as a percentage;  

 (vi)  if the volume of debt has increased over the 
years, the reasons for it; and  

 (vii)  the steps the Government intends to take to 
control this situation?  

(b)  If not, why? 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදඛ හා පනමාධය අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිබඳතුර ජභාගත* කරනවා. 
 

* ජභාපනජය පත තබන ලද ණිළිුවර: 
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)    ශනොපියවූ රාපය ණය (මධයම රපශේ) රුපියඛ මිලියන 

 

(1) 200  ශනොවැම්බර් මාසශේදී ස.ශතො.ස ශවත නිකුත් කරන  ද රුපියඛ 
මිලියන 4, 9 සත වටිනා භාණ්ඩාගාර බැනාම්කර (2016 ශනොවැම්බර් 14 
දින පකානත විය.) 2012 පනවාකා මාසශේදී  මකා නනිප ශතඛ  සතිගත 
සමසථ්ාව ස හා නිකුත් කරන  ද රුපියඛ මිලියන  8,44 සත ඇතුළත් 
ශනොශේ. 

(2) අශන්වාසිකයන් සතු භාණ්ඩාගාර ිමඛපත් හා භාණ්ඩාගාර බැනාම්කර 
ඇතුළත් ශනොශේ. 

(3) අශන්වාසිකයන් සතු භාණ්ඩාගාර ිමඛපත් හා භාණ්ඩාගාර බැනාම්කර 
ඇතුළත් ශේ.  

(4) 2018 ශදසැම්බර් අවසානශේ වයාපෘති හා ඒකාබද්ධ ණය අගයන් 
2018 ශදසැම්බර් මස අවසානයට ශපොදුරාපය මණ්ඩලීය මහ ශඛකම් 
කාර්යා යීය ණය වාර්තාකරණ හා කළමනාකරණ පද්ධතිය පදනම් 
කරශගන වාර්තා කර ඇත. 

(5) විශද්  වයාපෘති ණය, පාතයන්තර සෛ්වමටත්ව බැනාම්කර, විශද්  
කාලීන ණය සහ අශන්වාසිකයන් සතු භාණ්ඩාගාර ිමඛපත් හා 
භාණ්ඩාගාර බැනාම්කර ඇතුළත් ශේ. 

(6) තාවකාලික. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) පිබඳතුර අදාළ ශේ. 

 (iii) ඉහත (අ) (i) පිබඳතුර අදාළ ශේ. 

 (iv)  ඉහත (අ) (i) පිබඳතුර අදාළ ශේ. 

 (v) ඉහත (අ) (i) පිබඳතුර අදාළ ශේ. 

 (vi) ශ්රී  මකාශේ රාපය ණය ශතොගය 1948 නිදහස  ැබූ දින සිට 
රම රමශයන් ශවනස ්විය. 201  වසර අවසානය වන විට 
රාපය ණය, දළ ශද්ශීය නි ්පාදිතශේ (ද.ශද්.නි) ප්රති තයසත 
ශ ස සියයට   .6සත විය. වසර 2000දී එය සියයට 96.9සත 
විය. මෑත කාලීනව රාපය ණය ඉහළ යාමට මූලිකවම ශහේතු 
වූශේ, සැ රීය යුතු අය වැය හිඟයසත පැවතීම හා ශද්ශීය 
මුද  අවප්රමාණය ීමමයි. 

 (vii) ඉදිකාශේදී රපය, කදායම් පදනම් කරගත් රාපය මූ ය 
සථ්ාවරතාවරීන් යුතුව රියාත්මක රීමටමට කැපීම ඇති 
බැවින් එය තිරසාර ණය ම ටමසත පවත්වා ශගන යාමට 
ඉවහඛ වනු ඇත. රාපය මූ ය සථ්ාවරතා වැඩසටහන, රාපය 
මූ ය අසමතුලිතතා අඩු රීමටම සහ ණය ඒකරාශී කරන 
ශීඝ්රතාව අවම රීමටම අරමුු  ශකොට ඇත. 20018 වසශර් සිට 
රපය ප්රාථමික ගිු ශම් අතිකාසතතයසත අශකසත ා කරන අතර, 
ඒ තුබඳන් 2020 වසශර්දී අය වැය හිඟය ද.ශද්.නි හි 
ප්රති තයසත ශ ස සියයට  .5සත දසතවා අඩු කර ගැ සම 
ඉ සතක ශකොට ඇත. ශමම රාපය මූ ය සථ්ාවරතාව තුබඳන්, 
2021දී රාපය ණය ද.ශද්.නි හි ප්රති තයසත ශ ස සියයට 69ට 
පහළ අගයසත දසතවා අඩු රීමටමට අශකසත ා කරයි. 

(ක) පැන ශනොනඟී. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරුනි, අද කා ශේ ාව හුඟාසත ඉසතම ශගොස් 

තිශබනවා.  

 
ගුණ ටී. රාජිත් ද පජොයිජා ප තා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශගන් කාරුණික ඉඛලීමසත 

කරන්න තිශබනවා. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනා තිශබන දවසසත. 

එම ගරු මන්ත්රීවරුන්ශක ඥාතීන් ශබොශහෝ ශදශනසත කථානායක 

ගැ කාශේ අසුන්ශගන සිටිනවා. ඒ වාශකම, තවත් වැඩ කටයුතු 

රාශියසතම තිශබනවා. මුලින්ම අද දවශසේ වැඩ කටයුතු අවසන් 

කරන්න, කරුණාකර ා මට සහශයෝගය ශදන්න. 

941 942 

ශනොපියවූ රාපය 

ණය (1) 
2015 වසර 

අවසානය 
ප්රති තය 

% 
2016 වසර 

අවසානය 
ප්රති තය 

% 

ශද්ශීය ණය (2) 4,959,196 58.3% 5,341,507 56.9% 

විශද්ශීය ණය 

(3) (4) (5) 
3,544,031 41.7% 4,045,796 43.1% 

ශනොපියවූ මුුල 

රාපය ණය 
8,503,227 100% 9,387,303 100% 

2017 වසර 

අවසානය 
ප්රති තය 

% 
2018 වසර 

අවසානයට 

(6) 

ප්රති තය 

% 

 5,594,427 54.2%  6,016,087 50.2% 

 4,718,618 45.8%  5,959,547 49.8% 

10,313,045 100% 11,975,634 100% 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ ටී. රාජිත් ද පජොයිජා ප තා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියසත පමණසත ශදන්න. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 2 (2) යටශත් ප්ර ්නය, ගරු 

මහින්ද රාපපසත  මැතිතුමා. 

 
 

පපෞශගිමකව  දැනුන දීපපන් ඇසූ ප්ර නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ශ්රී ලාගපය ුවළ චක්රපල්ඛන උල්ලානනය කරක න් 

උජජනවීන ලබා දීප 
இ.பெொ.ச. இல் சுற்றறிக்மககமள ைீறிப் ெதவியுயர்வு 

வழங்கல்  
PROMOTIONS MADE  IN SLTB VIOLATING CIRCULARS 

 
ගුණ පහින්ද රාතපක්ෂ ප තා  
( ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගරු කථානායකතුමනි, 27(2) සථ්ාවර නිශයෝගය යටශත් ශමම 

ප්ර ්නය ඉදිකාපත් රීමටමට අවස්ථාව  බාදීම පිබඳබ ව මා ඔබතුමාට 

ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

රාපය කයතනයන්හි පකාපා න ්රශඛනනව ට පටහැනිව 

ශද් පා න ලසස්ීමම්  බාදීමත්, තවත් ශසේවක පිකාසසත වැඩ 

තහනමකට  සත රීමටමත්, තවත් ශසේවකයන් පිකාසසත සථ්ාන මාරු 

කරමින් සිදු කරන ශද් පා න පබඳගැ සම් පිබඳබ ව 2019.01.11 

දින පාර්ලිශම්න්තුශේදී අප විසින් ප්ර ්න කරන  දී. ඒවා නිවැරැදි 

රීමටමට රපය කටයුතු කරන බවට එදා එකඟ වුවද, ඒ පිබඳබ  රීසිනා 

සැ කීමරීන් ශතොරව ශ්රී  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ය තුළ වැරැදි 

කකාරයට ලසස්ීමම්  බාදීම පිබඳබ ව ශමම ගරු සභාශේ අවධානය 

නැවත ශයොමු කරමි. ගරු කථානායකතුමනි, ශ්රී  මගමශේ පිකාසසත 

ඇවිඛ  මාව මුණ ගැහි ා ශම් ප්ර න්ය ඉදිකාපත් කරන්නට කටයුතු 

කළා. ශ්රී  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ ශසේවක සමනයාව 

2018.12. 1වන දිනට  0,168රී. එම පිකාස විධායක ශශ්රේණිය 

 4 සත, ලිපිකරු හා සමාන්තර ශශ්රේණි 4,107සත, කායැදුරු 9,669සත, 

ශකොන්ශදොස්තර 9,876සත, කාර්මික 4,430සත, කාර්යා  කාර්ය 

සහායක 18 සත, කම්කරු 1,152රීන් සමන්විත බව වාර්තා ශේ. 

අප රපය පැවති සමශේ ශද් පා න ශේදයරීන් ශතොරව 

ලපාධිධාමටන් ඇතුුල සුදුසුකම්  ත් ශසේවකයින් රැසසත අදාළ 

තනතුරුව ට බ වා ගත්හ. එමඟින් එශතසත පැවති අවිධිමත් 

කළමනාකරණ වයුහය  ශවනස් රීමටමට අපට හැරී වුණා. ශමය 

 ාභ  බන කයතනයසත බවට පත් ීමම එහි ප්රතිල යසත වුණා.  

සිය කැමැත්ශතන් විශ්රාම යාශම් වන්දි රමයසත රියාත්මක කළ 

වත්මන් කණ්ඩුව 2016 වර් ශේ දී ශසේවක පිකාස අඩු රීමටමට 

කටයුතු කරන  දී. එශහත් ශම් වන විට වැරදි ලසස්ීමම්  බා දීම 

නැවත අරඹා ශසේවා අතර අසමතුලිතතාවසත ඇති කර ඇත. එශසේ 

 බා දී ඇති ලසස්ීමම් සමනයාව 5,100කට වඩා වැඩි බව වෘත්තීය 

සමිති නායකශයෝ පවසති.  

කායදුරු, ශකොන්ශදොස්තර හා කාර්මික ශසේවා තනතුරුව  සිටි 

සුදුසුකම් සුළරා ශනොමැති පිකාස්ව ට  සතයනුකූ  ශනොවන අයුකාන් 

විධායක ශශ්රේණිශේ තනතුරු ප්රදානය ශකොට සුදුසුකම්  ත් 

ශසේවකයින් ඔවුන්ශක තනතුරුවලින් ඉවත් රීමටශමන් සිදු වන්ශන් 

ශ්රී මගමය නැවත පාඩු  බන තත්ත්වයකට පත් රීමටමයි. 

කයතනය පාඩු  බන තත්ත්වයට පත් ශකොට තම ගප මිතුරන්ට 

විරීණීම එසතසත් පාතික පසත ශේ ප්රධාන වැඩ පිබඳශවශළේ අමගයසත 

බව අප අමතක ශනොකළ යුතුය.  

පසුගිය සති රීහිපය තුළ රියාත්මක කළ ලසස්ීමම් හා පඩි 

වැඩිීමම් රාපය පකාපා න ්රශඛන 06/2006 හා 0 /2016 අනුව 

නිකුත් කර ඇති 2018 ශ්රී මගම මුදඛ ශකො සාස ්රශඛන අමක 

01 හා 2018 අමක 04 දරන කළමනාකරණ ්රශඛන 

සම්පූර්ණශයන් ලඛ මනනය රීමටමරී.  

ශම් සම්බන්ධව කණ්ඩුව මැදිහත්ව ශ්රී මගම තුළ සිදු කර ඇති 

වැරදි ලසස්ීමම් වහා නතර කරන ශ සත්, සුදුසුකම්  ත් 

ශසේවකයින් ඔවුන්ශක ශසේවා ස්ථානවලින් ඉවත් ශකොට සිදු කර 

ඇති ස්ථාන මාරු වහා අව මගු කරන ශ සත්, අනුමත ශසේවක 

සමනයාවට අමතරව සිදු කරන බ වා ගැ සම් වහාම නතර කරන 

ශ සත් ශයෝපනා කර සිටින අතර, ශම් කණ්ඩුව ඒ පිබඳබ ව 

ගන්නා රියාමාර්ගය පිබඳබ ව ශම් සභාව දැනුවත් කරන ශ සත් 

ශයෝපනා කර සිටිමි.  

ශමවැනි තත්ත්වයසත  මගමයට ලදා වුශණොත්   මගමය 

විකුණා දැමීම හැර ශවනත් ශදයසත කරන්නට ුළුලවන් ශවන්ශන් 

නැහැ. එම නිසා එය කරසත ා රීමටම අප සියලුශදනාශකම 

වගකීමසත ශ ස දරීනවා. 

 

ගුණ අප ෝක් අපේසිා  ප තා (ප්රවා න  ා සිවිල් ගුවන් 

පජේවා රාතය අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு அபசொக் அபெசிங்க - பெொக்குவரத்து ைற்றும் 

சிவில் விைொனச் பசமவகள் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - State  Minister of Transport 
and Civil Aviation) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාශක ප්ර න්යට පිබඳතුර  බා 

ශදනවා. එතුමා අහ ා තිශබන එසත එසත ප්ර ්නයට මම ශවන 

ශවනම පිබඳතුරු ශදන්නම් ගරු කථානායකතුමනි.  

මුලින්ම මම ඉතාම කනගාටු ශවනවා, හිටුළ පනාධිපතිතුමා 

ව ශයන් ඔබතුමාව කවුරුන් ශහෝ ශකශනකු  ශනොමඟ යැීමම 

පිබඳබ ව. ශ්රී  මකා ගමනා ගමන මණ්ඩ ය ගැන ශමවැනි 

ප්ර ්නයසත ස්ථාවර නිශයෝග 2  (2) යටශත් ඇසීමට ඔබතුමාව 

ශපළඹීමම පිබඳබ ව මා කනගාටු ශවනවා. මසත නිසාද, ශ්රී  මකා 

ගමනා ගමන මණ්ඩ ය තුළ ඔබතුමා ශම් අසන ප්ර ්නයට අදාළ 

රීසි ශදයසත සිදුශව ා නැති නිසා. 

ඔබතුමා අසා තිශබන ප්ර ්නව ට  මා පිබඳශවබඳන් පිබඳතුරු 

ශදන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඇසූ පළමුවැනි ප්ර ්නයට 

පිබඳතුර ශමශසේයි.   

ශ්රී මගම රාපය සමස්ථා සමස්ථාපිත මණ්ඩ ය කළමනාකරණ 

ශසේවා ශදපාර්තශම්න්තුශේ වැටුක රමය යටශත් අනුගත වූ 

කයතනයසත ශනොශේ. මම මුලින්ම ඒ කාරණය රීව යුතුයි, ගරු 

කථානායකතුමනි.   2015 වර්  ශේ  යහ පා න රපය බ යට පත් 

වූ පසු ඊට අව ය පසුිමම දැනට සකස් කරමින් පවතී. එම නිසා ශ්රී 

 මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ය තුළ පිබඳගත්, අනුමත ලසස ්රීමටශම් 

හා බ වා ගැනිශම් රියා පටිපාටියසත තවම අනුමත කර ශනොමැත. 
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එබැවින් ශ්රී මගම තුළ ලසස්ීමම්  බා ශදනුශේ දැනට පවතින 

රමශේදය යටශත්ය. එය ඉදිකාශේදී කළමනාකරණ ශසේවා 

ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් පිබඳගත් රමශේදයන්ට අනුකූ ව අනුමත 

රීමටශමන් පසුව නිවැරදි රීමටමට බ ාශපොශරොත්තු ශේ. 2004 

වර් ශේ සිට 2018 දසතවා කා ය තුළ ලසස්ීමම් හා සහන ශනො බා  

අගතියට පත් ශසේවකයන් පිකාසසත සිටී. දැනට පවතින රමශේදය 

තුළ, ුළරකපාඩු ස කා බ ා, සුදුසුකම් හා ශසේවා පළුළරුද්ද මත ඉන් 

සීමිත පිකාසකට කයතනික අව යතාව මත ලසස් ීමම්  බා දීමට 

කටයුතු කරමින් පවතී.  

එතුමාශක ශදවැනි ප්ර ්නශේ ශ්රී  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ 

ශසේවක සමනයාව පිබඳබ ව ස හන් කර තිශබනවා, ගරු විපසත  

නායකතුමනි. ඔබතුමන් ාශක රපය පැවැති සමශේ  ශ්රී මගමය 

 ාභ  බන තත්ත්වයට පත් රීමටමට හැරී වුු  බවත් ඔබතුමා 

රීයනවා.  නමුත්, ඒ රපය පැවති කා ය තුළ  ශ්රී  මකා ගමනාගමන 

මණ්ඩ ය කවදාවත්  ාභ  බා නැති බව මම වගකීශමන් රීයනවා. 

එම කයතනය  ාභ  ැදශේ  201  වර් ශේ සහ 2018 වර් ශේදීයි. 

201  වර් ශේ  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ යට එකසිය 

හැටඑසතශකෝටි අසූ සත යසත  ාභයි. 2018 වර් ශේත්  ාභයි. 

නමුත් පසුගිය කණ්ඩු කා ය තුළ රීසිම ශව ාවක එය  ාභ  බන 

තත්ත්වයක තිදශණ් නැහැ.  ඒ විතරසත ශනොශවයි, 2010 සිට 2015 

දසතවා කා ය තුළ වාර්ෂික වාර්තා ඉදිකාපත් කර තිදශණත් නැහැ. 

ිමලියන 25.5ක -ශකෝටි 2,555ක - ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදඛ, 

ශසේවක භාරකාර අරමුදඛ, පාකාශතෝෂික මුදඛ ශගවා තිදශණත් 

නැහැ. ඩිශපෝ 1 6න් ඩිශපෝ  9ක පඩි ශගවා තිදශණත් නැහැ. ඒ 

කා ශේ  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ය සම්පූර්ණශයන්ම පාඩු 

 බන තත්ත්වයකයි තිදශණ්.   

ඔබතුමාශක ශදවැනි ප්ර ්නයට පිබඳතුර ශමශසේයි.  

පිබඳගත් රමශේදයසත ය ටශත් බ වා ගත් ලපාධිධාකාන් ඇතුුල 

සුදුසුකම්  ත් ශසේවකයන් රීසිදු කකාරයරීන් තනතුරුවලින්  ඉවත් 

රීමටමසත සිදු ශනොකළ අතර, 2018.10.26  දින සිට 2018.12.1  දින 

දසතවා කා ය තුළ ලපාධිධාකාන් ඇතුුල සුදුසුකම්  ත් නි ධාකාන් 

තනතුරුවලින් ඉවත් කර, කරන  ද  අවිධිමත් පත්ීමම් හා ලසසී්මම් 

අග්රාමාතය ශඛකම්වරයාශක ලිපිය අනුව හා මාශක 

අමාතයාම ශයන් ශදන  ද ලපශදස් මත අව මගු රීමටමට කටයුතු 

කරන  දී. 

ශ්රී මගම  ාභ  බන තත්ත්වයට පත් වුශේ 201  වර් ශේ සිට 

ශේ. 2015 වර් යට ශපර  ශ්රී මගම  ාභ  ැබූ කයතනයසත බවට 

පිබඳගත ශනොහැක. 2015 වර් යට ශපර ශ්රී මගමයට අයත් 

ඩිශපෝව  මාසික ශේතනය නියමිත දිනට ශගීමමට පවා ශනොහැරී 

අභාගය සම්පන්න තත්ත්වයසත තිබූ  බව සමනයාශඛනන අනුව ශප ස 

යයි. එය බහුතර ශසේවකයන්ද පිබඳගන්නා කරුණරී.   

එතුමා අසා ඇති තුන්වැනි ප්ර ්නයට පිබඳතුර ශමශසේයි. 

2016  වර් ශේ සිට සිය කැමැත්ශතන් විශ්රාම ගැන්විශම් වන්දි 

රමයසත අපි රියාත්මක කර ඇති බව පිබඳගනිමි. වර්තමානශේ 

ලසස්ීමම්  බා ශදනුශේ ඉහත ස හන් පකාදි 2014 සිට 2018 දසතවා 

කා ය තුළ අගතියට පත් ශසේවකයන්ට වන ශහයින්, ඒ තුබඳන් 

ශසේවක අසමතුලිතතාවසත මතුශේ යයි  අශකසත ා කළ ශනොහැක. 

ලසස්ීමම් සමනයාව 5,100සත බව ප්ර ්නශේ ස හන් කර ඇත. එයද 

වැරැදි ප්රකා යරී.   

වත්මන් කණ්ඩුශේ කර්ිකක ප්රතිපත්තිය අනුව කයතනය පාඩු 

 බන තත්ත්වයට පත්ශකොට ශපෞද්ගලික අම යට විරීණීශම්  වැඩ 

පිබඳශවළ නැවත අරඹා තිශබනවාය රීයා ඔබතුමා 4වන ප්ර ්නශේ 

ස හන් කර තිශබනවා, ගරු විපසත  නායකතුමනි. අපිට  ශ්රී  මකා 

ගමනාගමන මණ්ඩ ය ශපෞද්ගලික අම යට පැවමටමට රීසිම 

අව යතාවසත නැති බව මම වගකීශමන් රීයනවා. 2018.10.26වන 

දා අශක රපය ඉවත් කර ඔබතුමන් ාශක රපය පත් වුණාට පසුව 

 මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ ප්රධාන කාර්යා ශේ මානව සම්පත් 

කළමනාකාරතුමා ඉවත් කර, 'තරමග ස' රීයා ශකශනසත  එතැනට 

බශ න් ශගනැත්, CEO   වා ඇයට පත්ීමමසත දී  ඒ පත්ීමම  හරහා  

 මකාශේ  තිශබන සියලුම ප්රාශද්ශිකව ට පත්ීමම් කළා, ගරු 

කථානායකතුමනි.  සතයනුකූ ව සිටි මානව සම්පත් 

කළමනාකාරතුමා ශමතුමන් ා 2018.10.2 වන දා ඉවත් කළා.  

ඔහු ඉවත් කර, ශවනම ගැහැනු ශකශනසත එතැන ඉන්දවා, 

ප්රධාන විධායක නි ධාකායා හරහා ඇයට පත්ීමමසත දුන්නා. ඒ 

පත්කළ නි ධාකානිය හරහා  මකාශේම කයතනව ට පත්ීමම් 

දුන්නා. එශහම කර ා තමයි ශම්ක රියාත්මක කශළේ. කුරුණෑග  

ප්රාශද්ශීය කාර්යා යට කණ්ඩුශේ හිටුළ ඇමතිවරයකුශක ශනෝනා 

ශකශනසත ඇවිඛ ා අශක ප්රාශද්ශීය කළමනාකරු ඉවත් කර ා 

tickets check කරන ශකශනසත පත් කළ බව මා වග කීශමන් 

රීයනවා. ඒ අවස්ථාශේ කුරුණෑග  දකුණ ඩිශපෝශේ ඩිශපෝ 

කළමනාකරු ඉවත් කර ා, එතැනට තවත් ශකශනසත පත් කළා. 

මුුල  මකාශේම එශහම කළා. අපි කවදාවත් ඒ විධියට කශළේ නැහැ. 

අපි ශම් සියලු ශද්වඛ රමවත්ව කරශගන ගිය නිසා තමයි, 

අර්ථසාධක අරමුදඛ සහ පාකා ශතෝෂික ව ශයන් රුපියඛ ශකෝටි 

2,555සත ශගවන්න ුළුලවන් වුශණ්. දැන් ශසේවකයකු අයින් වුණාම 

මාසයසත ඇතුළත ඔහුට පාකාශතෝෂික මුදඛ ශගවන්න ුළුලවන්. මා 

ගිය සතිශේ කුරුණෑග  දිස්ත්රිසතකශේ ඩිශපෝව  ශසේවකයන් 

5  ශදනකුට රුපියඛ 5,16,00,000සත ශගේවා. දැන් අපට ගම්පහ 

දිස්ත්රිසතකශේ ඩිශපෝව  ශසේවකයන් ශවනුශවන් රුපියඛ 

6,60,00,000සත ශගවන්න තිශබනවා. අපි ඒ මුද ත් ශගවනවා. අපි 

එවැනි තත්ත්වයසත ඇති කර තිශබනවා. අවුරුදු ගණන් ශගවන්න 

බැකා වුු  පා කාශතෝෂික මුදඛ දැන් සියලුශදනාටම මාසයසත ඇතුළත 

ගන්න ුළුලවන් තත්ත්වයසත ඇතිකර තිශබනවා.  

එතුමාශක 4වන ප්ර ්නයට පිබඳතුර ශමශසේයි.  

කායැදුරු/ශකොන්ශදොස්තර/කාර්මික තනතුරුව  සිටින 

පිකාස්ව ට  සතයනුකූ  ශනොවන විධායක ශශ්රේණි තනතුරු ප්රදානය 

රීමටමසත ශ්රී මගමය තුළ ශමශතසත සිදුකර ශනොමැත. ප්රවාහන හා 

සිවිඛ ගුවන් ශසේවා අමාතයාම ය යටශත් පවතින රීසිදු 

කයතනයසත ශපෞද්ගලීකරණය රීමටමට ඉඩ ශනොතබන බව මා වග 

කීශමන් යුතුව ප්රකා  කරනවා. 

5වන ප්ර ්නයට පිබඳතුර ශමශසේයි.    

එතුමා 5වන ප්ර ්නශයන් රීයන කාරණයත් වැරැදියි, ගරු 

කථානායකතුමනි. රාපය පකාපා න ්රශඛන 06/2016 හා 

0 /2016 දරන ්රශඛන හා ශ්රී මගම මඟින් නිකුත් කර ඇති 

්රශඛන පසුගිය සති රීහිපයට පමණසත ශනොව 2018.10.26 දින 

සිට 2018.12.1  දින දසතවා ව මගුව පැවති බව සිහිපත් කරමි. එකී 

වකවානුව තුළද -පසුව අව මගු කළද- ලසස්ීමම් ඇශතොත් සහන 

අවිධිමත් ශ ස  බා දීමට රියා කර ඇති බව දන්වමි. ශකශසේ වුවද, 

ශ්රී මගම තුළ ඉහත ස හන් පකාදි අගතියට පත් සීමිත සමනයාවකට 

කයතනික අව යතාව මත ලසස්ීමම් හා සහනයන්  බා දීමට රියා 

කරමි.  

විශ ේ ශයන්ම 2004 සිට 2015 දසතවා කා ය තුළ ශ්රී  මකා 

ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ රීසිම ලසස්ීමමසත දී ා තිදශණ් නැහැ, 

ගරු කථානායකතුමනි. අපි  ාභ  ැදවා පමණසත ශනොශවයි. ශ්රී 

 මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ ඉතිහාසශේ කවදාවත් රුපියඛ 

1,000කට වඩා ශබෝනස් දී ා තිදශණ් නැහැ. සාමානයශයන් රාපය 

සමස්ථාවක ශදන්න ුළුලවන් ලපකාම ශබෝනස් මුද  රුපියඛ 

945 946 



පාර්ලිශම්න්තුව 

13,500යි. ශ්රී  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ ශසේවකයන්  2,000සත 

සිටියා. 2018 වසශර් ඒ ශසේවකයන්  2,000ටම රුපියඛ 1 ,500 

බැගින් දුන්නා.  මකා ඉතිහාසශේ පළමුවන වතාවට පසුගිය වසශර් 

තමයි,  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ ශසේවකයන්ට ශමපමණ 

ශබෝනස් මුද සත  බා දුන්ශන්. එය ඉතිහාසගත වන වැඩසත. අපි 

ශම්වා කරද්දී ඔබතුමා ශනොමඟ යවන්න තමයි, ශමවැනි ප්ර න් 

ඔබතුමාට දී ා තිශබන්ශන්.  

2004 සිට 2015 දසතවා කා ය තුළ රීසිම ශකනකුට ලසස්ීමම් 

දී ා තිදශණ් නැහැ. දැන් අපි ඒ ස හා රමවත් වැඩ පිබඳශවළසත 

හදාශගන යනවා. ඒ අනුවයි අපි ලසස්ීමම්  බා ශදන්ශන්.  මකා 

ගමනාගමන මණ්ඩ  ඉතිහාසශේ ස්වර්ණමය යුගය 2015න් පසුව 

ිමහි වූ ශමම යුගයයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාශක 6වන ප්ර ්නයට පිබඳතුර 

ශමශසේයි.  

ශ්රී මගමය තුළ වැරදි ලසස්ීමම්  බා දී ඇත්නම්, ඒ පිබඳබ  

ශසොයා බ ා ඉදිකාශේදී එම තත්ත්වය නිවැරදි රීමටමට කටයුතු 

කරන අතර, ශ්රී මගමය තුළ සුදුසුකම්  ත් ශසේවකයන් ඔවුන්ශක 

ශසේවා ස්ථානවලින් ඉවත් ශකොට ශවනත් ශසේවා ස්ථානව ට ස්ථාන 

මාරු රීමටම් රීසිවසත ශමශතසත රියාත්මක කර ශනොමැති බව 

අවධාරණශයන් යුතුව දන්වමි.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2015දී  යහ පා න රපය බ යට පත් 

වුණාට පසුව රීසිම දවසක  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ බස් 

රථයසත -මැයි දිනයටවත්, ශද් පා න රැසී්මම්ව ටවත්- නිකම් දී ා 

නැහැ. ගරු විපසත  නායකතුමනි, මම  ශම්ක රීයනවාට  

සමාශවන්න. පසුගිය රපය කා ශේ පනාධිපති රැස්ීමම්ව ට සඛලි 

ශගවන්ශන් නැතිව බස් අරශගන ගිහින් රුපියඛ  සත  1,425සත -

රුපියඛ දහහතර ශකෝටි විසිපන්  සත යසත- තවමත් ශගවන්න 

තිශබනවා.  

 

ගුණ පහින්ද රාතපක්ෂ ප තා  
( ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ඒ කවුද? 

 

ගුණ අප ෝක් අපේසිා  ප තා  
(ைொண்புைிகு அபசொக் அபெசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

රුපියඛ  සත  1,425සත තවමත් ශගවන්න තිශබනවා.   

 

ගුණ පහින්ද රාතපක්ෂ ප තා  
( ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ඒ කාශක රැස්ීමම්ව ටද? 
 

ගුණ අප ෝක් අපේසිා  ප තා  
(ைொண்புைிகு அபசொக் அபெசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔබතුමාශක රැස්ීමම්ව ටයි, ගරු විපසත  නායකතුමනි. ඒවාට 

නඩු දමා තිශබනවා. ශම් පිබඳබ  පනතාව දැනුවත්. ඔබතුමා 

ශනොමඟ යව ායි ශම් ප්ර ්න අහන්න දී ා තිශබන්ශන්. ශම්වාශක 

ප්ර ්න අහන එක සුදුසු නැහැ.  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ය මැයි 

දිනයට, ශද් පා න රැස්ීමම්ව ට ශකොශහොමවත් බස් ශදන්ශන් 

නැහැ.  අපි -හිටුළ ඇමති නිමඛ සිකාපා  ද සිඛවා මැතිතුමාත්, 

මමත්- සඛලි බැ  ා තමයි මැයි දිනයට බස් අරශගන ගිශේ. රීසිම 

ශකශනකුට එශහම බස් දුන්ශන් නැහැ. එශහම ශගන ගිය බස්ව ට 

රුපියඛ  සත  1,425සත දැනටත් ශගවන්න තිශබනවා. දැනටත් ඒ 

පිබඳබ  නඩුව අහනවා.  

 මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ය 2015 සිට ශම් දසතවා  ාභ  බන 

තත්ත්වයක තිශබනවා. 201 , 2018 වසරව  අපි එම 

ශසේවකයන්ට  ලපකාම ශබෝනස්  බා දී ා තිශබනවා.  ශසේවක 

අර්ථසාධක, ශසේවක භාරකාර, ශසේවක පාකාශතෝෂික මුදඛ 

ව ශයන් අපි රුපියඛ ශකෝටි 2,555සත ශගවා තිශබනවා. දැන් 

රීසිම ශකශනකුට අපි  පාකාශතෝෂික මුදඛ ශනොශගවා ඉන්ශන් 

නැහැ.  

ඒ විතරසත ශනොශවයි, ගරු කථානායකතුමනි දැන් ඩිශපෝ 

106සත තිශබනවා. හැම ඩිශපෝ එකකම රුපියඛ ශකෝටියකට වැඩි 

ස්ිකර තැන්පතු තිශබනවා. ලතුරු පළාශත් ඩිශපෝව  රුපියඛ 

ශකෝටි 21ක ස්ිකර තැන්පතු තිශබනවා. ඒ, අශක කණ්ඩුව බ යට 

පත් ශවද්දි පඩි ශගවා ගන්නත් බැකාව තිදු  ඒවායි. අපි ශම් 

අවුරුදු තුන හතරක කා ය  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ 

ස්වර්ණමය කා ය බවට පත් කළා. එම නිසා ඔබතුමා ශනොමඟ 

යව ා ශම් වාශක ප්ර ්න ඇසීම පිබඳබ ව මම කනගාටු ශවනවා, 

ගරු විපසත  නායකතුමනි.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ගරු රාපය ඇමතිතුමනි, ශම් ප්ර ්නය 

ඇහුශේ ගරු විපසත  නායකතුමායි.  එතුමාශක ශවනත් ප්ර ්න 

නැත්නම් ගාමිණී ශ ොකුශක මැතිතුමා ප්ර ්නයසත අහන්නයි 

හදන්ශන්. ඔබතුමා එයට පිබඳතුරු ශදන්න සූදානම්ද? 
 

ගුණ අප ෝක් අපේසිා  ප තා  
(ைொண்புைிகு அபசொக் அபெசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔේ, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරු විපසත  නායකතුමා ඇසූ ප්ර න්යට ලත්තර දීම පිබඳබ ව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. නමුත්, තමුන්නාන්ශසේ රීයන ශද් 

ශනොශවයි, අද  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ සිදු ශවන්ශන්. ශම් 

ශමොශහොත වන විටත් 5,000ක  පිකාසකට රීසිම පමටසත ණයසත 

නැතිව ලසස්ීමම්  බා දීශම් වැඩ පිබඳශවළසත රියාත්මක ශවනවා. 

තමුන්නාන්ශසේට මම ශහට ශවනශකොට එම පත්ීමම් ලිපි ශගනැත් 

ශදන්නම්. සාමානයශයන් කයතනයක ලසස්ීමමසත ශදනශකොට 

අභයන්තරව ඉඛලුම්ප කැ ව ා, අයදුම්කරුවන් ඉදිකාපත් ශව ා, 

පමටසත ණයසත පවත්ව ායි ලසස්ීමම් ශදන්ශන්.  

රීසිම රමයසත නැතුව නිකම් පෑශනන් ලසස් ීමම් දීශම් වැඩ 

පිබඳශවළසත තමයි කරශගන යන්ශන්. 

 

ගුණ අප ෝක් අපේසිා  ප තා  
(ைொண்புைிகு அபசொக் அபெசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක මම ප්රතිසතශ ේප කරනවා. එශහම 

නම්, 2018.10.26 දින මම කලින් ස හන් කළ මානව සම්පත් 

කළමනාකරු ඉවත් කර පත්ීමම් සියඛ ම දී ා තිශබන්ශන් හකායට 

ශසොයා බ ාද? ඒ සියඛ ම අපි අව මගු කළා. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒවා ගැන ශහොය ා බ න්න. එතශකොට හකාශන්. 
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බගරු අශ ෝසත අශේසිමහ  මහතා] 
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ගුණ අප ෝක් අපේසිා  ප තා  
(ைொண்புைிகு அபசொக் அபெசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

අන්තිමට දැන් නඩු දමා තිශබනවා. අපි ඒ විධියට පත්ීමම් 

ශදන්ශන් නැහැ. 2004 සිට 2015 දසතවා ඒ සියලුශදනාටම,- [බාධා 

රීමටමසත] නැහැ, එශහම කරන්ශන් නැහැ. මම ඒක වග කීශමන් 

රීයනවා. එම ලසස්ීමම්  ැයිස්තුව ඉදිකා  කා ශේදී මම 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිකාපත් කරන්නම්. එම නිසා පනතාව ශනොමඟ 

යවන්න එපා. අපි ඒ විධියට කරන්ශන් නැහැ. බබාධා රීමටම්] 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට ගරු (ක්ාර්ය) හර්  ද සිඛවා මහතා. 

 

ගුණ (මචාර්ය)  ර්ෂ ද සිල්වා ප තා (මර්ථික 

ප්රක ජාජනකරණ ජ  පපොදු ජැපීමන කැබිනට් පනොවන 

අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - தெொருளொதொர 

ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் தெொதுவழங்கல் அமைச்சரமவ 

அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 

ගරු ගාමිණී ශ ොකුශක මන්ත්රීතුමනි, මම රීයන්නද ශවන්ශන් 

ශමොකසතද රීයා. ශම්ක ගරු සුසිඛ ශප්රේමපයන්ත මන්ත්රීතුමාත් දන්න 

කථාවසත. බබාධා රීමටමසත] ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. හිටුළ 

පනාධිපතිතුමනි, පළාත් සභා මන්ත්රීවරශයසත සිටිනවා. එතුමාශක 

ශනෝනා කාන්ති ශකොඩිකාර මහත්මිය ශපෝ ණ මලු ශබදා දීශම් 

රපශේ වැඩසටහනසත ස හා රීයා ලඩහමුඛ  ඩිශපෝ එක 

ඉඛ ාශගන තිශබනවා. ශමොකසතද කශළේ? ඔබතුමාශක භාර්යාවශක 

ශ ොකු පින්තූරයසත ගහ ා, ගාමිණී ශ ොකුශක මන්ත්රීතුමාශක 

පින්තූරයසත ගහ ා ඔබතුමාශක ශද් පා න පසත ය වන 

ශපොශහො ටුශේ වි ා  රැස්ීමමසත කළා. ඒක කශළේ රපශේ ඉඩමක. 

බබාධා රීමටමසත] ඒක තමයි, ශම් කථාව අහන්න. ලපාලි ශකොඩිකාර, 

කාන්ති ශකොඩිකාර,- [බාධා රීමටමසත] ඔබතුමාශක භාර්යාව ගියාද 

නැද්ද රීයා මම දන්ශන් නැහැ. "ශිරන්ති රාපපසත  කර්යාවශක 

ප්රධානත්වශයන්" රීයා තමයි ගහ ා තිදශණ්. අව ය නම් මම 

ඔබතුමාට දැන් පින්තූරයසත අරශගන ශපන්වන්නම්. 

 

ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මම රීයන්නම්, ශමොකද වුශණ් රීයා. 

 

ගුණ (මචාර්ය)  ර්ෂ ද සිල්වා ප තා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එශහම තමයි ඩිශපෝ එශසත ශද්පළ අවභාවිත කරන්ශන්. බබාධා 

රීමටමසත]  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! We have to stop with this. අද ප්රකා  ශ ෝක 

ශයෝපනා තිශබනවා. දිවමගත පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශක 

ඥාතීන් ගැ කාශේ සිටිනවා. 
 

ගුණ (මචාර්ය)  ර්ෂ ද සිල්වා ප තා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒක තමයි අවභාවිතය රීයා රීයන්ශන්. ඒ වශක වැඩ තමයි 

කශළේ. ඒවා රපශේ ශද්පළ. රපශේ ශද්පළ ශද් පා න පසත ව ට 

අව යතාව ට ශයොදාගන්න ඔබතුමාට බැහැ. ගිය සතිශේ කශළේ. 

බබාධා රීමටමසත] නැහැ රීයන්ශන් ශකොශහොමද? ගිය සතිශේ කශළේ. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! We have to take up the next Item. ගරු 

අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා.බබාධා රීමටමසත] තව ප්ර ්න එනවා. 

බබාධා රීමටමසත] කරුණාකර, ශම් වැඩ කටයුතු කරශගන යන්න 

අවස්ථාව ශදන්න. ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනා ගන්න තිශබනවා. ගරු 

අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. බබාධා 

රීමටමසත] පැහැදිලි රීමටම් සදහා හතර පස්ශදශනසත කා ය 

ඉඛ නවා. I cannot allow that. 
 

ගුණ අනුර දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම දැනගන්න කැමැතියි,- [බාධා 

රීමටම්] 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. ඔබතුමා කථා 

කරන්න. බබාධා රීමටම්] ශම් ප්ර න්ය ගරු විපසත  නායකතුමා 

ඇහුවා. එතුමා සෑහීමකට පත් වුණා.   සියලුම ශදනාට අවස්ථාව 

ශදන්න මට බැහැ. බබාධා රීමටම්] ගරු මන්ත්රීතුමන් ා වාඩි ශවන්න.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. 

 

ගුණ අනුර දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉස්ශසඛ ාම දැන ගන්න 

කැමැතියි, ශම් ප්ර ්නයට පිබඳතුරු  බා ශදන්ශන් කවුද රීයා. ගරු 

ගයන්ත කරුණාති ක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පිබඳතුර එව ා 

තිශබනවාද? 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාශක ප්ර ්නයට  බන සතිශේ තමයි පිබඳතුරු  ැශබන්ශන්. 

 
ගුණ අනුර දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම මීට ශපරත් මුදඛ 

අමාතයවරයාශගන් ප්ර ්නයසත විමසා සිටියා. දැන් සති ශදකකට 

වැඩි කා යසත ගත ීම තිශබනවා. අවස්ථා ගණනාවකදී මුදඛ 

අමාතයවරයා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිඛ ා ඒ පිබඳබ ව පිබඳතුරු  බා 

ශදනවාය රීයා සභානායකවරයා ප්රකා  කළාට, තවමත් විධිමත් 

පකාදි එයට පිබඳතුරසත  බාදී නැහැ. අදත් මම ශම් ප්ර ්නය අහන්ශන් 

මුදඛ හා පනමාධය අමාතයවරයාශගන්.  

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ශදකටම  පිබඳතුරු  බන සතිශේ  ැශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ අනුර දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශදකටම රීයන්ශන්, මාර්තු 5 ශවනිදා 

අය වැය ඉදිකාපත් ශවනවා. කලින් ප්ර ්නය ඉදිකාපත් කර සති 

තුනකට කසන්න කා යසත දැන් ගතශව ා තිශබනවා. එතශකොට 

මුදඛ අමාතයවරයාට ශහෝ රාපය මුදඛ අමාතයවරයාට 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිඛ ා මන්ත්රීවරශයසත අහන ප්ර ්නයකට 

විධිමත් ශ ස පිබඳතුරසත  බාශදන්න බැකා නම් ශම් අමාතයවරු 

නඩත්තු රීමටම ස හා මහපනයා ශම් තරම් මුද සත දරන්ශන් 

ශමොකට ද? 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ප්ර ්නය අහනවාද? 

 

ගුණ අනුර දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශම් ප්ර ්නයත් අහනවා. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො යි.  

 

 
II 

 

ශ්රී ලාකා  රූපවාහි ස ජාජනථාපේ ඇක  වී ක පබන 

අර්බුදය 
 இலங்மக ரூெவொஹினி கூட்டுத்தொெனத்தில் 

எழுந்துள்ள தநருக்கடி  
CRISIS IN SRI LANKA RUPAVAHINI CORPORATION 

 
 

ගුණ අනුර දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 2 (2) යටශත් අසනු 

 බන ප්ර ්නය ශමයයි. ශමම ප්ර න්ය ඉදිකාපත් රීමටමට අවස්ථාව 

 බාදීම ගැන ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

පාතික පවපවාහිනිශේ ශම් වන විට ඇතිීම තිශබන අර්දදකාමට 

තත්ත්වය පිබඳබ ව ශමම සභාශේ අවධානය ශයොමු කරනු 

කැමැත්ශතමි. 

"පාතික පවපවාහිනිය" යනු ශම් රශ  තිශබන ප්රධානතම රාපය 

පවපවාහි ස කයතනයයි. 1982 වසශර්දී කරම්භ කරන  ද එය    

වසරසත ුළරා ශමරට සාමානය ප ස පනයාශක අධයාපනය සහ 

විශනෝදාස්වාදය ස හා වි ා  ශසේවයසත ඉටු කරන  ද මාධය 

කයතනයසත.  එශමන්ම ශම් වන විට ශසේවකයින් 1000කට 

කසන්න සමනයාවසත ශමහි ශසේවය කරනවා. නමුත් අවාසනාවකට 

ශමම කයතනය ඉතාම නිර්දය ශ ස ශද් පා කයින් සහ ඔවුන්ශක 

අනුගාමිකයින් විසින් විනා  කරමින් තිශබනවා. ශම් තත්ත්වය 

පැවතුණ හැම කණ්ඩුවසත යටශත්ම සිදුවූවසත.  2005 වසරට ශපර 

ශමරට පැවති අමක එශසත පවපවාහි ස මාධය කයතනය වුශණ් 

පාතික පවපවාහිනියයි.  නමුත් රම රමශයන් ශවළ ශපොළ තුළත්, 

ශපොදු ශප්රේසත කයින් තුළත් පාතික පවපවාහිනියට හිමි තැන 

ශීඝ්රශයන් නැති ශවමින් තිදණා.  එහි ලච්්තම අවස්ථාව වුශණ් 

2014න් පසුව තත්ත්වය මුුලමනින්ම ශවනස් ීම කයතනය පාඩු 

 බන තත්ත්වයට පත්ීමමයි. අද වන විට ශම් තත්ත්වය ඉතාමත් 

දරුු  තත්ත්වයට ඇද වැටී තිශබනවා. 

පසුගිය වසරක කා ය ුළරාම මහා භාණ්ඩාගාරශයන් මසකට 

රුපියඛ මිලියන 40 බැගින්  බා දී කයතනය පවත්වා ශගන යන 

තත්ත්වයට පත්ව තිදණා.  දැන ගන්නට ඇති පකාදි පසුගිය 

මාසශේදී ශමම කයතනය සිය ශසේවක වැටුක ශගවනු  ැදශේද සිය 

ස්ථාවර ගිු ශමන් මුදඛ  බා ශගනයි. ඒ වාශකම ශම් වන විට 

වි ා  මුදඛ ප්රමණයසත ණය ශ ස බැමකු රීහිපයරීන්  බා ශගන 

තිශබනවා. ඒ විතරසත ශනොශවයි.  

රුපියඛ මිලියන 400කට කසන්න ණය ප්රමාණයසත ශමම 

කයතනයට අය විය යුතුයි. පසුගිය පනවාකා මාසය වන විට පාතික 

පවපවාහිනිශේ සමස්ත ශප්රේසත ක ප්රති්ාර  - audience ratings - 2.4 

දසතවා පහත වැටී තිශබනවා. එශමන්ම ශශ්රේණිගත රීමටම්ව  එය 

දැන් පවතින්ශන් අට වැනි ස්ථානශේයි. ශමරට ප්රධානතම පාතික 

මාධය කයතනයකට ශමවැනි ඉරණමසත අත්ීමම ඉතාම 

ශේදවා්කයසත. ශමොකද, ශමම කයතනය අයිති වන්ශන් ශම් රශ  

ශපොදු මහපනතාවටයි. එය නිසි ශ ස කළමනාකරණය රීමටමට 

මීට ශපර සිටි පා කයිනුත් දැන් සිටින පා කයිනුත් සමත් ීම 

නැහැ. ඒ නිසා වහා පාතික පවපවාහිනිය ශම් තත්ත්වශයන් මුදා 

ගැ සම ස හා ශමම ගරු සභාශේ අවධානය ශයොමු විය යුතුව 

තිශබනවා. 

තත්ත්වය ශමශසේ තිිමයදී, පාතික පවපවාහිනිශේ ශසේවකයින් 

විසින්  ශමම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ශවනස් රීමටම ස හා ශපරට 

ඇවිත් තිශබනවා.  ඒ වාශකම කයතනය තුළ ඉහ වහා ශගොස ්

තිශබන දූ ණය, වම්ාව, අරමිකතා වැළැසතීමම ස හා ඔවුන් විසින් 

අරගළයසත කරම්භ කර තිශබනවා. පැන නැඟී තිශබන ගැටලුව ට 

පිබඳතුරු  බා දීම ශවනුවට ශම් වන විට පා නාධිකාකාය විසින් සහ 

ඔවුන්ට සම්බන්ධ අය විසින් සිදු කරන්ශන් එම කරුු  ශපන්වා 

දීම් සිදු කරන ශසේවකයින් ඉ සතක කර මර්දනයසත දියත් රීමටමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම දන්නවා අමාතයවරයා පිබඳතුරු 

 බා ශදනශකොට ඔසතශතෝබර් මාසශේ 26වැනිදා සිදුීමමට ශම්ක 

සම්බන්ධ කරන්න හදනවා. ඒක හකා. ඔසතශතෝබර් මාසශේ 

26වැනිදා බාහිර කණ්ඩායම්, සමහර  පළාත්  සභා මන්ත්රීවරු විවිධ 

මැර කණ්ඩායම් අරශගන ගිහිඛ ා පාතික පවපවාහිනියට කඩා 

වැදි ා එහි ශසේවකයන්ට අඩන්ශත් ටම් කර එහි පා නාධිකාකාය 

භිය වැද්දූ කථාවසත තිශබනවා. ඒ නිසා මා ශම් ප්ර ්න කරන්ශන් 

ඔවුන් ගැන ශනොශවයි. ඒක ඉතාම පැහැදිලිවම රීයන්න නනෑ. එදා 

ඔසතශතෝබර් මාසශේ 26වැනිදා රාත්රී බාහිර පිකාස් පැමිණීම පිබඳබ ව 

පමටසත ණයසත රීමටම පිබඳබ ව අශක විශරෝධයසත නැහැ. නමුත්, 

ශමතැනදී ශබොශහෝ දුරට අමාතයවරයා ශම් ප්ර ්නය සහ දැන් ඇති 

ීම තිශබන ප්ර ්නය පට වා ශගන පිබඳතුරු ශදන්න ලත්සාහ දරන 

නිසයි මා ශම් පිබඳබ ව කලින්ම අවධාරණය කරනු  බන්ශන්. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශම් වන විට ඒ මර්දනය දියත් කරමින් 

තිශබනවා. 

ශමරට ප්රධානතම පාතික මාධය කයතනයක මාධයශේදින් 

ශමවැනි මර්දනයකට  සත රීමටම බරපතළ තත්ත්වයසත. ශම් 

තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුව ට ඇමතිවරයා පිබඳතුරු 

 බා ශදනු ඇතැයි බ ාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

 

1.   පාතික පවපවාහිනිය ඉතා ශේගශයන් වයාපාකාක ව  ශයන් 
ශමන්ම කයතනික ව ශයන්ද ිම  වැශටමින් තිශබන 
බවත්, ශප්රේසත ක කකර් ණය අතින් එය පසුබෑමට  සතව 
ඇති බවත්, ඒ නිසාම කයතනය දිගින් දිගටම පාඩු  බන 

951 952 
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තත්ත්වයකට ඇද වැටී අද වන විට වැටුප පවා ශගවා ගත 
ශනොහැරී තත්ත්වයට පත්ව තිශබන බව ඔබ දන්නවාද? 

2.  ශමම කයතනය ශම් කකාරයට ිම  වැටීමට ප්රධාන ශ ස 
ශහේතු ීම තිශබන්ශන් නුසුදුසු ුළද්ග යින් හා ශද් පා න 
හිතවතුන් ශමම කයතනශේ ඉහළ තනතුරු ස හා පත් 
රීමටම බව ඔබ පිබඳගන්ශන්ද? 

3.  පසුගිය වසර 05ක කා ය තුළ ශමම කයතනය තුළ සිදුීම 
ඇති විවිධ දූ ණ, වම්ා, අරමිකතා සහ අයථා පත් රීමටම්, -
ශමය වි ා  ශ ස කන්ශදෝ නයට තුඩු දී තිදණා. ශටලි 
නාටයයක එක ශකොටසසත ශවනුශවන් අදාළ බ ධාකාන් 
රුපියඛ 5,000 ගණශන් ගත්තු බවත් ඒ වාශකම එහි ප්රධාන 
නිබඳයන් තමන්ශක සයනශේ සැතපීම ස හා කටයුතු කළ 
බවත් පසුගිය කා ශේ වාර්තා ීම තිදණා. හැබැයි,  රීසිවසත 
පිබඳබ ව පමටසත ණ කර දඬුවම්  බා දී ා නැහැ.-  

 ලසස ් රීමටම් සහ වැඩ බැලීම ස හා සිදු කර තිශබන 
පත්රීමටම් පිබඳබ ව විගණකාධිපති විසින් නිකුත් කර 
තිශබන විගණන පමටසත ාවන් මඟින් ශපන්වා දී තිශබන 
කරුු  නිවැරදි කර තිශේද?  

 ගරු කථානායකතුමනි, ශම්කට විශ ේ ශයන්ම ශම්කට 
Marketing Manager ශකශනකු ගත්තා. 

 ඔහුශක වැටුප රුපියඛ  සත  ශදකහමාරයි. ඔහු අවුරුද්දක 
ශකොන්ාත් පදනම මතයි බ වා ගත්ශත්. ඒ කා ය පනවාකා 
මාසශේ 18 වැනිදා අවසන් වුණා. නැවත ඔහුශක ශසේවය 
අවුරුද්දසත දීර්න කර තිශබනවා. ඔහුශක පත්ීමශම්ම 
තිශබනවා, "නැවත අවුරුද්දසත දීර්න කරනු  බන්ශන් අදාළ 
අධයසත  මණ්ඩ ය විසින් ඔහුශක කාර්ය භාරය පිබඳබ  නිසි 
ඇගයීමට  සත රීමටශමන් පසුව" රීයා. නමුත්, නැවත ශසේවා 
දිගුව  බා ශදන අවසථ්ාව වන විට පාතික පවපවාහිනිශේ 
අධයසත  මණ්ඩ යසත නැහැ. පාතික පවපවාහිනිශේ 
අධයසත  මණ්ඩ යසත නැතිව තිිමයදී, නැවත පමටසත ාවට 
භාපන ශකොට, ඔහුව ඇගයීමට  සත ශකොට නැවත ශසේවා 
දිගුවසත දුන්නා රීයා වාර්තා කරන්ශන් ශකොශහොමද?  

 ගරු කථානායකතුමනි, ශම් කයතනශේ වි ා  ශ ස 
අරමිකතා සිදු ශවමින් තිශබනවා.  

04. රුපියඛ  50,000කට කසන්න වැටුපසත ශගවමින් 
2018.01.15 වන දින සිට බ වා ශගන ඇති අධයසත  
(අශළවි) තනතුර දරන ුළද්ග යා බ වා ගැ සම ස හා 
කළමනාකරණ ශසේවා ශදපාර්තශම්න්තුශේ නිසි අනුමැතිය 
 බා ශගන අදාළ සුදුසුකම් සුළරා නිසි බ වා ගැ සශම් රියා 
පටිපාටිය අනුගමනය කශළේද?  

 ශමොකද, විගණකාධිපතිතුමා විසින් විගණන වාර්තා 
ගණනාවකදී ඉදිකාපත් ශකොට තිශබනවා, ශමම පත්ීමම 
 සතයනුකූ  ශනොවන බවට. මා ළඟ ඒ වාර්තා සියඛ ම 
තිශබනවා. 

05. පාතික පවපවාහිනිය විසින් මෑත වසර 4ක කා ය තුළ බාහිර 
කයතන සමඟ අත්සන් කර තිශබන ශවළ  ශහෝ ඊට සමාන 
ගිවිසුම් ස හා අනුමත රියා පටිපාටිය අනුගමනය කර 
තිශේද? 

06. වෘත්තීය සමිති රියාකාමටන් ඉ සතක කර සිදු කරන මර්දනය 
පිබඳබ ව ගන්නා රියා මාර්ගය කුමසතද? 

 ශම් සම්බන්ධශයන් ගරු ඇමතිතුමාශගන් දැනගන්න 
කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි. ශබොශහොම සත්ුතියි. 

 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන අදාළ ඇමතිතුමා දැනුවත් කර 

ඉදිකාශේදී පිබඳතුරසත  බාශදයි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඊළඟට, ප්රධාන කටයුතු කරම්භශේදී ශයෝපනා පිබඳබ  

දැනුම්දීම. ශයෝපනා අමක: 01, ගරු සභානායකතුමා. 

 
 

පාර්ිමපනන්ුවපේ රැජනවීන 
ெொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ සභානායකතුමා 

ශවනුශවන් මා පහත ස හන් ශයෝපනාව ඉදිකාපත් කරනවා: 

"අද දින විසිර යෑශම්දී ශමම පාර්ලිශම්න්තුව 2019 මාර්තු මස 05 වැනි 

අඟහරුවාදා අ.භා. 2.00 වන ශතසත කඛ තැිමය යුතු ය." 

 
ප්ර නනය විපජන ලදින්, ජභා ජනපත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනා.  

 

ගුණ රවුෆන  කීන ප තා (නගර ජැලසුන, තල ජනපාදන ජ  

උජජන අධායාපන අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல், நீர் வழங்கல் 

ைற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்) 

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

Sir, before that, I rise to a point of Order.  
 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We are already behind time, Hon. Minister. 

 

ගුණ රවුෆන  කීන ප තා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

No, no. I am not taking time. This is regarding the 
Vote of Condolence. Sir, we  all are going to the mosque. 
If this goes on, then it is all right.  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We will be continuing after lunch interval.  
 

ගුණ රවුෆන  කීන ප තා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I hope this will be continued.  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, we will continue. We will stop at 12.30 p.m, for 
lunch, start at 1.30 p.m and go ahead.  We are already 
close to 12 noon.  

953 954 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනා; අභාවප්රාකත ගරු (අඛහාජ්) 

ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මැතිතුමා, අභාවප්රාකත ගරු පී.එස්. සුශසයිදාසන් 

මැතිතුමා සහ අභාවප්රාකත ගරු පී.ඒ. ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා. 

 

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ශම් කාර්යය කරශගන යන්න 

ඔබතුමන් ා සහය ශදන්න. 
 

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගිය සතිශේ පිබඳගත් ඉතා වැදගත් 

ගැස  නිශේදනයසත පිබඳබ වයි ඔබතුමාශක අවධානය ශයොමු 

කරන්ශන්.  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අවධානය ශයොමු කරන්නම්,  ශමොකසතද රීයන්ශන්, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි?  
 

ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු කැිමන  අමාතයවරුන්ශක 

වි යයන්, කර්තවයයන්, ශදපාර්තශම්න්තු පිබඳබ  ශම් ගරු සභාවට 

ශම් සතිශේ ගැස  නිශේදන ඉදිකාපත් කර තිශබනවා.  

අධයාපන අමාතයාම ය යටශත් රියාත්මක කළ යුතු  සති හා 

අණ පනත්ව  තිශබන දද්ධ ශ්රාවක භිසත ව වි ්වවිදයා ය - 1996 

අමක 26 දරන පනත, ශ්රී  මකා ශබෞද්ධ හා පාලි වි ්වවිදයා ය - 

1981 අමක  4 දරන පනත යන ශම් ශදකම ලසස් අධයාපන 

අමාතයාම ය යටශත් තිබූ දද්ධ  ාසනය හා සම්බන්ධ පනත්. ඒවා 

අධයාපන අමාතයාම ය යටතට පත් රීමටම ගැන ප්ර ්නයසත 

තිශබනවා.  

ශදවනුව, එහි කාර්යයන් හා කර්තවයයන් යටශත් පාතික 

අධයාපන ප්රතිපත්තියට අනුකූ ව පාතයන්තර පාසඛ අනවසත ණය 

රීමටම හා නියාමනය රීමටම රීය ා තිශබනවා. පාතික අධයාපන 

ප්රතිපත්තිය අනුව එශහම කරන්න ුළුලවන්කමසත නැහැ. ශමොකද, 

1961 අමක 08 දරන ලපකෘත පාස ා ා හා අභයාස විදයා  

(පකාපූරක විධිවිධාන) පනත යටශත් අවුරුදු 4 සිට 14 දසතවා - 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහො යි. අපි ඒක වාර්තා කරන්නම්. 

 
ගුණ (මචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

තුන්වැනි කරුණ, 16වැනි කරුණ ශ ස අධයාපන කයතන 

 සතිගත රීමටම තිශබනවා.  සතයනුකූ  ශනොවන කයතන  සතිගත 

රීමටමට අදහස් කරනවාද රීයන ප්ර ්නය තිශබනවා.  ඔබතුමා ශම් 

පිබඳබ  අදාළ අම ව  අවධානය ශයොමු කරවන්න. 
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මම අදාළ අම ව  අවධානය ශයොමු කරවන්නම්.  ගරු 

(ක්ාර්ය) බන්දු  ගුණවර්ධන මැතිතුමනි,  ශමවැනි ශද්වඛ ගැන 

අපට ලදශේම ලිඛිතව දැන්නුවා නම් ශහො යි. අද දසශදශනකුට 

වැඩිය ලිඛිතව දැනුම් දීම් ශනොකර සභාශේ කටයුතුව ට බාධා 

කළා. බබාධා රීමටමසත] ශහො යි. මම පිබඳගන්නවා. ඒක තමයි. 

ස්ථාවර නිශයෝග අනුව ලදශේම දැනුම් දිය යුතුයි. සාමානය 

්ාකාය ඒකයි. අද කී ශදශනසත disturb කළාද?  

දැන් අපි ප්රධාන කටයුතුව ට යමු.  
  

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ශ ෝක ප්රකා  තුනම එකවර 

ඉදිකාපත් කරන්නම්.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒක වඩා ශයෝගයයි.  

 

ප ෝක ප්රකා : ගුණ (අල් ාේ) ඒ.එ්..එන. 
අජනවර් ප තා,  

ගුණ පී.එජන. සුපජයිදාජන් ප තා ජ  ගුණ 

පී.ඒ. ජිනදාජ නියතපාල ප තා 
அனுதொெத் தீர்ைொனங்கள்: ைொண்புைிகு 

அல்ஹொஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,  ைொண்புைிகு 

பீ. எஸ். சூமசதொசன், ைொண்புைிகு பீ. ஏ. 

ஜினதொஸ நியதெொல 
VOTES OF CONDOLENCE: HON. ALHAJ A.H.M. 
AZWER, HON. P.S. SOOSAITHASAN AND HON. 

P.A. JINADASA NIYATHAPALA 

       
[පූ. භා. 11.50] 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා (ඉඩන ජ  

පාර්ිමපනන්ුව ප්රක ජාජනකරණ අපාතයුවපා  ා මණ්ු  

පාර් නවපේ ප්රධාාන ජාවිධාායකුවපා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும் 

ெொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் 

கட்சியின் முதற்பகொலொசொனும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, 1989 වර් ශේ පාතික  ැයිස්තුශවන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට පත් වූ මන්ත්රීවරයකු ශ සත්, ුළත්ත ම 

දිස්ත්රිසතකශේ කසන සමවිධායකවරයකු ශ සත් කටයුතු කළ 

ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමාශක අභාවය පිබඳබ  ශ ෝකය පළ 

රීමටශම් ශයෝපනාව මම ශම් අවස්ථාශේදී ගරු සභාවට ඉදිකාපත් 

කරමි.  

1937 ශපබරවාකා මස 8වැනි දින මහරගමදී පන්ම ාභය  ැබූ 

එතුමා ලපතින් ඉස් ාම් භසතතිකශයරී.  මහරගම, දවශනකබාහු 

955 956 

බගරු  කථානායකතුමා] 
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විදයා ශයන් මූලික අධයාපනය  බා අනතුරුව වැඩිදුර 

අධයාපනයට මරදාශන් සහිරා විදයා යට ඇතුළත් වුණා.  

පාසඛ සමශේ දීකතිමත් ශි යශයකු වූ එතුමා ශපය ්ස 

පාස ා ා සහතික ප විභාගය භා ා තුශනන්ම සමත්ව, ඉන් 

අනතුරුව  සති විදයා  ප්රශේ  විභාගය ද සමත් වුණා.  

මාධයශේදිශයසත, නිශේදකශයසත, නාටයකරුශවසත ශමන්ම 

රික  විස්තර වි්ාරකශයසත ව ශයන් සතශ ේ ගණනාවක දසත තා 

දැසතවූ ශමතුමා, පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටුළ ගරු කථානායකවරයකු 

වන දිවමගත එම්.ඒ. බාකීර් මාකර් මැතිතුමාශක ුළද්ගලික 

ශඛකම්වරයා ව ශයන්ද කටයුතු කර තිශබනවා.  

හිටුළ පනාධිපති දිවමගත රණසිමහ ශප්රේමදාස මැතිතුමාශක 

රැස්ීමම්ව  ශදමළ භා ා පකාවර්තකයා ශ ස කටයුතු කළ අතර,  

පාර්ලිශම්න්තුශේ භා ා පකාවර්තක මණ්ඩ ශේ ඉතා විශි ්ට 

ශසේවයසත අස්වර් මැතිතුමා විසින් ඉ ්ට කළා. අමීනා ශමශනවිය 

සමඟ යුග දිවියට පත් අඛහාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමා දරුවන් 

තිශදශනකුශක දයාබර පිශයසත. 1954 වසශර් සිට සරිය 

ශද් පා නයට පිවිසි ශමතුමා  මකා සම සමාප පසත ය, එසතසසත 

පාතික පසත ය, ශ්රී  මකා නිදහස් පසත ය යන ශද් පා න පසත ව  

රියාකාමට සාමාජිකයකු ශ ස විශි ට් ශමශහවරසත ඉ ්ට කළා.   

එවකට  මකාශේ අග්රාමාතයවරශයසත වූ දිවමගත ගරු ඩඩ්ලි 

ශසේනානායක මැතිතුමා "කුරාන් ශහබඳදරේව පිබඳබ  එසත 

දහස්හාරසිය වන වර්  සැමරුම්" පාතික කමිටුශේ 

මහශඛකම්වරයා ශ ස පත් කශළේත් අස්වර් මැතිතුමාවයි. ඒ 

ශවනුශවන් එතුමා සුවිශ ේ  කාර්ය භාරයසත ඉ ්ට කළා.  

මුස්ලිම් ක ාකරුවන්ට පදසතකම් හා මුදඛ තයාග පිකානැමිම 

අරමුු  කරශගන "ජීවත්වන්නන්ට ගරු කරමු" වැඩසටහන 

කරම්භ රීමටමට ශමන්ම ශ්රී  මකා මුස්ලිම් විවාහ පනත 

සමාශ ෝ්නය රීමටමටද ුළශරෝගාමී ශමශහවරසත අස්වර් මැතිතුමා 

විසින් ඉ ්ට කළා.  

මුස්ලිම් සමස්කෘතිශේ, ශඛනන ක ාශේ, ඉස් ාම් ධර්මශේ 

ප්රවර්ධනයට අත හිත ශදමින් නිමනායක ලත්සවය පාතික 

ම ටමින් හා රාපය නායක අනුග්රහශයන් පැවැත්ීමමට මූලිකව 

කටයුතු කළ අතර, සවුදි අරාිමශේ සිට හජ්ජි වන්දනාව පිබඳබ ව 

ප්රථමවරට සිමහශ න් ගුවන්විදුලි ප්ර්ාරයසත ශගන ඒශම් ශගෞරවය ද 

හිමි වන්ශන් අස්වර් මැතිතුමාට බව අපි ස හන් කළ යුතුයි.  

මුස්ලිම් කගමික හා සමස්කෘතික කටයුතු අමාතයවරයා ශමන්ම 

පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිබඳබ  අමාතයවරයා ව ශයන්ද කටයුතු 

කර ඇති අස්වර් මැතිතුමා 1989 සිට 200  දසතවා ුළත්ත ම 

දිස්ත්රිසතකශේ සමවර්ධන කටයුතු භාරව රියාකරමින් එම පනතාවට 

ඉටු කශළේ සුවිසඛ ශමශහවරසත. පාර්ලිශම්න්තුශේ කණ්ඩු පසත ශේ 

සහකාර සමවිධායක, පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිබඳබ  පනාධිපති 

ලපශද් ක, මාධය කටයුතු පිබඳබ  පනාධිපති ලපශද් ක හා 

කණ්ඩුරම වයවස්ථා සභාශේ සාමාජික වැනි තනතුරු රාශියසත ගරු 

අස්වර් මැතිතුමා විසින් ශහොබවා තිශබනවා. 

ගරු අස්වර් මැතිතුමා ඉතාමත් ප්රියපනක, මිශීලි, හිතශහො  

මනුස්සශයසත. එතුමා විශටක ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කළ කී ඉතා 

රසවත් කථා අප කාශකත් මතකශේ තිශබනවා. ඉස් ාම් දහශම් 

පම් මූ ධර්ම අකුරටම අනුගමනය කළ  එතුමා මහ ශපො ළශේ 

පයගසා සිටි අවයාප මිනිශසරී. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු 

ව ශයන් පනතාවට විශි ්ට ශමශහවරසත ඉටු කළ (අඛහාජ්) 

ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මැතිතුමා අවුරුදු 80සත කයු ව  ා 201  

අශගෝස්තු මස 29 දින දැශයන් සමු ගත්ශත්ය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1989 අවුරුද්ශද් පාර්ලිශම්න්තුවට 

පිවිස වසර 14සත පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ශ ස කටයුතු කර, 

නැවතත් 2010 සිට 2014 දසතවා සිටි අවුරුදු හතරත් සමඟ වසර 

19කට වැඩි කා යසත පාර්ලිශම්න්තුශේ රැඳී සිටිමින් ුළත්ත ම 

දිස්ත්රිසතකශේ පනතාවට ශමන්ම ඉස් ාම් බැතිමතුන්ට වි ා  

ශමශහවරසත ඉටු කළ හිටුළ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු (අඛහාජ්) 

ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමාට ශපන්නතුඛ ෆිර්දවුස්  ැශේවායි 

ප්රාර්ථනා කරන අතර, ශමම ලත්තමටතර සභාශේ ශ ෝකය 

එතුමාශක දයාබර භාර්යාව, දරුවන් හා පවුශඛ ඥාතීන් ශවත 

දන්වා යවන ශමන් ශයෝපනා කරමින්, එතුමා පිබඳබ  ශ ෝක 

ශයෝපනාව මම ඉදිකාපත් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශකම ඔබතුමාශක අවසරය පකාදි 

හිටුළ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු වන අභාවප්රාකත ගරු පී.එස.් 

සුසයිදාසන් මැතිතුමා පිබඳබ වත් ශ ෝක ශයෝපනාව ඉදිකාපත් 

කරන්න මම ශමය අවස්ථාවසත කර ගන්නවා. 

මන්නාරම දිස්ත්රිසතකශේ පනතාව නිශයෝපනය කරමින් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු  ව ශයන් ශමම ලත්තමටතර සභාවට 

ශත්මට පත්වූ ගරු පී.එස්. සුශසයිදාසන් මැතිතුමාශක අභාවය පිබඳබ  

ශ ෝකය පළ රීමටශම් ශයෝපනාව මම ශම් අවසථ්ාශේදී ගරු සභාවට 

ඉදිකාපත් කරමි.  

ගරු කථානායකතුමනි, 19 4 අවුරුද්ශද් ජූලි මාසශේ 24 ශවනි 

දා මන්නාරමදී ලපත  ැබූ ගරු සුසයිදාසන් මැතිතුමා මූලික 

අධයාපනය  බා ඇත්ශත් වමකාශ යි මහා විදයා ශයනි. අනතුරුව 

ශි යත්ව විභාගය සමත්ව මන්නාරම මධය මහා විදයා යට 

ඇතුළත්ව ලසස් අධයාපනය හමාර කළ එතුමා ශකොළඹ 

ශකොටශහේන සාන්ත ශබනඩිසත විදයා ශේ ලප ගුරුවරයකු 

ව ශයන්ද ශසේවය කර තිශබනවා. ඇසතවයිනාස් කයතනශයන් 

අධයාපන කටයුතු හදාරා, London BA ලපාධිය සමත්ව, ලපාධි 

ගුරුවරයකු ශ සත් එතුමා ශසේවය කර තිශබනවා.  

ශමකානා ශමනවිය සමඟ යුග දිවියට පිවිසි සුසයිදාසන් 

මැතිතුමා ශපෝ ක, රාපන්, බාස්කරන් යන ුළතුන් තිශදනා සහ 

මකා ාඛ හා ශිශරෝමි යන දියණියන් ශදශදනා ද ශමශ ොවට දායාද 

කළ පිශයසත. 

එමග න්තශේ දී වර ත් ගණකාධිකරණ පාසමා ාව හදාරා 

එරට විගණන කයතනයක ගණකාධිකාකාවරයකු ව ශයන් කටයුතු 

කර, පසුව  මකා ලුු  සමස්ථාශේ ද, සුලස  කයතනශේ ද ප්රධාන 

ගණකාධිකාකාවරයා ශ ස  එතුමා කටයුතු කර තිශබනවා. 19   

පැවති මහ මැතිවරණයට මන්නාරම දිස්ත්රිසතකය නිශයෝපනය 

කරමින් ශදමළ එසතසත් විමුසතති ශපරමුශණන් තරග කර පනතා 

කැමැත්ත ශනොඅඩුව දිනාශගන, පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්මට පත් 

ශවන්න එතුමා භාගයවන්ත වුණා. පාර්ලිශම්න්තුශේ ගිු ම් කාරක 

සභාශේ සභාපතිවරයා ව ශයන් ද කටයුතු කළ සුසයිදාසන් 

මැතිතුමා විශ ේ ශයන්ම මන්නාරම දිස්ත්රිසතකශේ පනතාවශක 

අව යතා සුළරා දීමට ඉමහත් ශවශහසසත ශගන කටයුතු කළ ඉතාම 

රියාශීලි මන්ත්රීවරශයරී. රිස්තියානි කගමික කටයුතුව දී එතුමා 

තමන්ශගන් ඉටු විය යුතු යුතුකම් හා වගකීම් ශනොපිකාශහ ා ඉටු 

කශළේය. තම පනතාව ශවනුශවන් වි ා  ශසේවාවසත ඉටු කළ එතුමා 

වසර 8 සත කයු ව  ා ශ ෝක ධර්මතාව අනුව 201  ඔසතශතෝබර් 

මස 1  වන දින ශමශ ොවින් සමුගත්ශත්ය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 19   සිට 8  දසතවා වසර 6ක පමණ 

කා යසත පාර්ලිශම්න්තුශේ රැඳී සිටිමින් පනතාවට වි ා  

ශමශහවරසත ඉටු කළ හිටුළ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු පී.එස.් 

සුසයිදාසන් මැතිතුමා සමාදානශේ සැත ශකවායි ප්රාර්ථනා කරන 

අතර, ශමම ලත්තමටතර සභාශේ ශ ෝකය එතුමාශක භාර්යාව, 

957 958 



පාර්ලිශම්න්තුව 

දරුවන් හා පවුශඛ ඥාතීන් ශවත දන්වා යවන ශ සට මම 

ශයෝපනා කරමි. 

ඒ වාශකම ඔබතුමාශක අවසරය පකාදි අද දින ශ ෝකය පළ 

රීමටම ස හා අභාවප්රාකත ගරු ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක 

ශ ෝක ශයෝපනාවත් මා ඉදිකාපත් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශකොළඹ දිස්ත්රිසතකශේ ශපොදු පනතාව 

නිශයෝපනය කරමින් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් ශමම 

ලත්තමටතර සභාවට ශත්මට පත්වූ ගරු ජිනදාස නියතපා  

මැතිතුමාශක අභාවය පිබඳබ  ශ ෝකය පළ රීමටශම් ශයෝපනාව මම 

ශම් අවස්ථාශේදී ගරු සභාවට ඉදිකාපත් කරනවා. 

1929 අශප්රේඛ 11වන දා රත්නුළරශේදී ලපත  ැබූ නියතපා  

මැතිතුමා ශකොළඹ තර්ස්ටන් විදයා ශයන් අධයාපනය  ැබීය. 

නිදහස් මාධයශේදියකු ශ ස මාධය සතශ ේයට පිවිසි 

නියතපා යන් සියරට, දිනපතා, දසශදස, යුසතතිය, සියපත සහ 

 මකාශේ ප්රථම සිනමා සඟරාව වන තරුව ුළවත් පශත්ද ප්රධාන 

කර්තෘවරයා සහ සමස්කාරකවරයා ව ශයන් කටයුතු කරමින් ුළවත් 

පත් ක ාවට අමි  ශමශහවරසත  ඉටු කශළේය. 

එසතසත් පාතික පසත ය කරම්භ රීමටමට 194  වසශර් 

''ෆාම්ශකෝ '' මන්දිරශේදී මහාමානය ඩී.එස්. ශසේනානායක, සර්. 

ශපෝන් ශකොත ාව , ශජ්.කර්. පයවර්ධන ඇතුුල පාතික 

නායකයින්ශක සහභාගිත්වශයන් පැවැති ප්රථම රැස්ීමමට සහභාගි වූ 

පිකාස අතරට සිය නම එසත කර ගැ සශම් ඓතිහාසික අවස්ථාවද 

නියතපා  මැතිතුමා හිමි කර ගත්ශත්ය. 

1960 මාර්තු මස පැවැති පාර්ලිශම්න්තු මහ මැතිවරණශයන් 

ශකෝ ශ  මැතිවරණ ශකො සාසය නිශයෝපනය කරමින් 

පාර්ලිශම්න්තුවට පිවිසි ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා එවකට සිටි 

ළා බා තම පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයා ීමශම් භාගයය ද ලදා කර 

ගත්ශත්ය. 

ගරු කථානායකතුමනි, එසතසත් පාතික පසත ශේ ප්රධාන 

ශඛකම් තනතුර දරමින් පසත ශේ ලන්නතිය ශවනුශවන් සුවිසඛ 

කාර්ය භාරයසත ඉටු කළ ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමන් වඩාත් 

ප්රකට ්කාතයසත බවට පත්වූශේ නිදහස් මාධයශේදියකු ශ ස 

කටයුතු රීමටශමනි. 

ශසශන  මන්ත්රීවරයකු, ශකොළඹ හා ශකෝ ශ  නගර සභාව  

නාගකාක මන්ත්රීවරයකු ශමන්ම ශකෝ ශ  මහා නගර සභාශේ 

විපසත  නායකවරයා ව ශයන් ද කටයුතු කළ ජිනදාස නියතපා  

මැතිතුමා එසතසත් පාතික පසත ශේ සමස්ත  මකා තරුණ සමගමශේ 

ප්රධාන ශඛකම් ව ශයන් ද සුවිශ ේෂී ශමශහයසත ඉටු කශළේය. 

නනෑම භාරදූර අවස්ථාවකදී ඉතාමත්ම කැපීමශමන් හා 

අප්රතිහත ෛධර්යයරීන් යුතුව කටයුතු රීමටශම් මනා හැරීයාවසත 

සහපශයන්ම  ත් ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා සැබැවින්ම මිශීලී 

ප්රියමනාප ශද් පා නඥශයරී. 

ශමරට සිටි කීර්තිමත් ශද් පා න නායකයන් වන ඩී.එස්. 

ශසේනානායක, ඩඩ්ලි ශසේනානායක, සර්. ශපෝන් ශකොත ාව , 

ශජ්.කර්. පයවර්ධන, සිකාමාශවෝ බණ්ඩාරනායක, ශ්රීමත් රණසිමහ 

ශප්රේමදාස, ඩී.බී. විශජ්තුමග වැනි ශශ්රේ ්ස නායකයින් සමඟ සමීපව 

කටයුතු කර ඇති ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමන් ශද් පා න 

අභිශයෝග හා තර්පන හමුශේ ශනොසැශ න ්කාතයසත බව ප්රකට 

කරුණරී. 

සිය පකාණත අත් දැකීම් පනතාවශක ශසේවය ස හාම ශයොදවා 

ගත් ශමතුමා අවුරුදු 89සත කයු වළ ා 2018 පනවාකා මස 29වැනි 

දින ශමශ ොවින් සමුගත්ශත්ය. 

ගරු කථානායකතුමනි, වසර 5කට වැඩි කා යසත 

මන්ත්රීවරයකු ශ ස පාර්ලිශම්න්තුව තුළ රැඳී සිටිමින් ශමම 

ලත්තමටතර සභාව ශ ෝභාවත් කළ ගරු ජිනදාස නියතපා  

මැතිතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරන අතර, ශම් ලත්තමටතර 

සභාශේ ශ ෝකය එතුමාශක දයාබර ිමකා  - දරුවන් සහ පවුශඛ 

ඥාතීන් ශවත දන්වා යවන ශ සත් ශයෝපනා කරමි. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මී ළඟට, ගරු මහින්ද රාපපසත  මැතිතුමා. 
 
 
 

[අ.භා. 12.02] 
 

ගුණ පහින්ද රාතපක්ෂ ප තා (විුණශධා පාර් නවපේ 

නායකුවපා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Leader of the Opposition)  

අද ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනා ඉදිකාපත් කරන අස්වර් මැතිතුමා 

ගැනත්, නියතපා  මැතිතුමා ගැනත්,  සුශසයිදාසන් මැතිතුමා 

ගැනත් ගරු ගයන්ත කරුණාති ක මැතිතුමා විසින් ප්රකා  කරන 

 ද සියලු කරුු  මා අනුමත කරනවා.  

විශ ේ ශයන්ම අස්වර් මැතිතුමා රීයන්ශන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටි ස්ථාවර නිශයෝග පිබඳබ ව ශහො ම 

අවශබෝධයසත ති දු  මන්ත්රීවරශයසතය රීය ා මම මුලින්ම ස හන් 

කරන්න නනෑ. අස්වර් මැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ රැස්ීමම් 

පැවැත්ශවන සෑම දිනකම වාශක පාර්ලිශම්න්තුව ලශද් පටන් 

ගන්නා ශව ාශේ සිට අවසන් වන ශව ාව දසතවා පාර්ලිශම්න්තු 

සභා ගර්භය තුළ සිටි මන්ත්රීව රශයකු බව අපට අමතක කරන්න 

ුළුලවන්කමසත නැහැ. 

එතුමා මහරගම ඉපදි ා, මහරගම දවශනකබාහු විදයා ශයන් 

මූලික අධයාපනය  බා ලසස් අධයාපනය ස හා මරදාන සහිරා 

විදයා යට ඇතුුල වුණා. එතුමා ශපය ්ස පාස ා ා සහතික ප 

විභාගය භා ා තුශනන්ම සමත් වූ අශයසත. භා ා තුශනන්ම එම 

විභාගය සමත් වූ එතුමා භා ා තුනම ඉතා ්තුර ශ ස හසුරුවන්න 

ුළුලවන් මන්ත්රීවරශයසත වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා පනමාධයකරුවකු ව ශයන් 

ප්රසිද්ධ වුණා. එතුමා පනමාධයකරුවකු ව ශයන් විතරසත 

ශනොශවයි, නාටයකරුවකු ශ සත්, ්රීඩා විස්තර වි්ාරකයකු 

ශ සත් කටයුතු කළා. Test cricket match එකසත පැවැත්වුු  

අවස්ථාවසත ශේවා, limited overs cricket match එකසත 

පැවැත්වුු  අවස්ථාවසත ශේවා, ගරු අස්වර් මැතිතුමාශක කට හඬ 

ගුවන්විදුලිශයන් ඇහුණා අපට මතකයි. එතුමා ඒ ශසේවය ඉතාම 

විශි ්ට ශ ස ඉටු කළා. එතුමා මාධයශේදියකු ශ ස සිටින විටම 

හිටුළ කථානායකවරයකුශක ශපෞද්ගලික ශඛකම්වරයා ශ සත් 

කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා. 1989 සිට 2014 දසතවා පාතික 

 ැයිස්තු මන්ත්රීවරයකු ශ ස ශ්රී  මකා පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝපනය 

කරමින් එතුමා මුස්ලිම් කගම ශවනුශවනුත්, එම සමස්කෘතිය 

ශවනුශවනුත් වි ා  ශසේවයසත කළා. ඒ විතරසත ශනොශවයි. එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තු කටයුතුව දීත්, විශ ේ ශයන්ම ුළත්ත ම 

දිස්ත්රිසතකශේ කටයුතුව දීත් ඒවාට මැදිහත්ව කටයුතු කළා රීයන 

එක අපට මතකයි.  
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ගරු කථානායකතුමනි, මට එතුමා එසතක පිට රට යන්න -මා 

විපසත ශේත්, එතුමා කණ්ඩු පසත ශේත් සිටින විට පවා- අවස්ථා 

කීපයසත  ැදණා. අපි එසතතරා අවස්ථාවකදී නැවරීන් ලිිමයාවට 

ගියා. නැව කුණාටුවකට හසු වූ ඒ ශව ාශේ එතුමා ිමය ශනොීම 

එබඳයට බැහැ ා, ශදවියන්ට යාඥා කරමින්, කගම සිහි කරමින් 

කටයුතු කළ කකාරය අදත් මට මැීම ශපශනනවා. මියකු 

ව ශයන්, එතුමා ඉතාම ශහො  මිශයසත. ඒ වාශකම තම දරුවන් 

ශවනුශවන් තමාශගන් ඉටු විය යුතු යුතුකම් -පියකු ව ශයන් ඉටු 

විය යුතු යුතුකම්- ඉටු කළ ශහො  පියකු ශ සත් අපට එතුමා 

හනාන්වන්න ුළුලවන්. ගරු අස්වර් මන්ත්රීතුමා  මකා සම සමාප 

පසත ශේත්, එසතසත් පාතික පසත ශේත්, ශ්රී  මකා නිදහස් 

පසත ශේත් කටයුතු කළා. අවසාන කා ශේත් නනෑ නම් එතුමාට 

අශනසත පැත්තට යන්න හැරීයාව තිදණා. මම දන්නවා ශනොශයසත 

අයශගන් එතුමාට කරාධනා  ැදණා රීයාත්. නමුත් ඒවා සියඛ  

ප්රතිසතශ ේප කර ා එතුමා අපත් එසතක කටයුතු කළා. පසු ගිය 

දවසක ශදහිව  පඛලිශේ, එතුමාශක ශසොශහොන ශවත ගිහින් 

එතුමාට ශගෞරව දසතවන්නත් අපට අවස්ථාව  ැදණා. අපි එතුමාට 

යාුලවකු ව ශයන් කදරය කළා. අපි එතුමාට මන්ත්රීවරයකු 

ව ශයන් කදරය කළා. අවමක මනු යයකු වූ -මනු ය ගුණ ධර්ම 

තිදු  මනු යයකු වූ- එතුමාට අප, අශක මන්ත්රීවරුන් කදරය කළා 

රීයන එක අපි මතසත කරන්න නනෑ. අවසාන කා ශේ එතුමා 

පනමාධයකරුවන්ශක දුසතගන්නාරා  ව ශයනුත් කටයුතු කළ බව 

මම දන්නවා. එතුමාශක අභාවය පිබඳබ ව අශක කනගාටුව, අශක 

ශ ෝකය එතුමාශක දරුවන් ඇතුුල පවුශඛ අය ශවත අපි ශම් 

අවස්ථාශේදී ුළද කර සිටිනවා. එතුමාශක කගම අනුව අපි එතුමාට 

සුගතිය ප්රාර්ථනා කරනවා. ගරු අස්වර් මැතිතුමාශක අභාවය 

ශවනුශවන් අපි අශක ශ ෝකය එතුමාශක පවුශඛ සියලුශදනාට 

ප්රකා  කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට මා ශ ෝකය පළ කරන්ශන්, 

පී.එස්. සුශසයිදාසන් මැතිතුමාශක අභාවය ශවනුශවනුයි. එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අවුරුදු 6සත ශසේවය කර තිශබනවා. ඒ අවුරුදු 6 

තුළ එතුමා මන්ත්රීවරයකු ශ ස තමාශගන් ඉටු විය යුතු යුතුකම් ඉටු 

කරන්න පසුබට වුශණ් නැහැ රීයන එක අපි මතසත කරන්න නනෑ. 

Chartered Accountant ශකනකු ව ශයනුත් එතුමා කටයුතු කළා. 

පසුව පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවිඛ ා, තමාශගන් ඉටු විය යුතු යුතුකම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළත්, 

ඉන් පිටතදීත් එතුමා ඉටු කළා රීයන එක අපි දන්නවා.  

අද අපි කථා කරන ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක ලපන්ගම 

හම්බන්ශතොට දිස්ත්රිසතකශේ, මුඛරීකාග  කසනශේ, මුඛරීකාග යි. 

එතුමා ශකොළඹට ඇවිඛ ා නුශකශගොඩ ජීවත් වුණා. ශකෝ ශ  මහ 

නගර සභාශේ විපසත  නායක ව ශයන්, මන්ත්රීවරශයකු ව ශයන්, 

එසතසත් පාතික පසත ශේ ප්රධාන ශඛකම්වරයා ව ශයන් වාශකම, 

ශජ්.කර්. පයවර්ධන මැතිතුමාශක කුලුපග මිශයකු ව ශයන් 

එතුමා කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා. ඊට පස්ශසේ එතුමා එසතසත් 

පාතික පසත ශේ සිට ශ්රී  මකා නිදහස් පසත යට සම්බන්ධ වුණා. 

පසුව   බණ්ඩාරනායක මැතිනිය හා සම්බන්ධශව ා කටයුතු කළා. 

අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්මයා  එසතකත් එතුමා කා යසත ඉතාම 

රී ටුශවන් ඇසුරු කළා. එතුමා  පසත ශේ ඉන්නශකොට එසතසත් 

පාතික පසත යට කරුළ ශසේවය පිබඳබ ව අශක ගයන්ත 

කරුණාති ක ඇමතිතුමා ප්රකා  කළා. ඒ වාශකම, එතුමා ශ්රී  මකා 

නිදහස් පසත ශේ ඉන්න ශකොටත් රියාකාකා සාමාජිකශයකු 

ව ශයන් කටයුතු කළාය  රීයන කාරණය අපට අමතක කරන්න 

ුළුලවන්කමසත නැහැ. එතුමා ශහො  මිශයසත. ගශම්කමට අපට 

සැ කුවා. ඒ සැ රීඛ  අපට අදත් තිශබනවා. එතුමාශක පවුශඛ 

අයට අශක ශ ෝකය ශම් අවස්ථාශේදී ුළද කර සිටිමින් එතුමාට 

නිවන් සම්පත්තිය  ැශේවායි රීයා අපි ප්රාර්ථනා කරනවා. 

[ெி.ெ. 12.10] 

 

ගුණ ඩකලජන පශවානන්දා ප තා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ செொநொயகர் அவர்கபள, இன்மறய தினம் 

முன்னொள் நொடொளுைன்ற உறுப்ெினர்களொன தகௌரவ 

அல்ஹொஜ் ஏ. எச். எம். அஸ்வர், தகௌரவ பீ.எஸ். சூமசதொசன், 

தகௌரவ பீ. ஏ. ஜினதொச நியதெொல ஆகிபயொர் ததொடர்ெிலொன 

அனுதொெத் தீர்ைொனம் சம்ெந்தைொக எனது கருத்துக்கமளயும் 

ெதிவு தசய்வதற்கு வொய்ப்பு வழங்கப்ெட்டமை ததொடர்ெில் 

முதலில் எனது நன்றிமயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்பறன். 

இன்மறய தினம் இங்பக நிமனவுகூரப்ெடுகின்ற மூவருபை 

மும்தைொழிகளிலும் பதர்ச்சி தெற்றவர்கள். அபதபநரம், கமல, 

இலக்கிய, ஊடகத்துமறயுடன் ததொடர்பு தகொண்டவர்கள் என்ற 

வமகயில் இந்த மூவருக்கும் ததொடர்புகளுண்டு என்ெமத நொன் 

இங்கு சுட்டிக்கொட்ட பவண்டும்.   

'அஸ்வர் ஹொஜியொர்' என  எங்களொல் அன்புடன் 

அமழக்கப்ெட்ட தகௌரவ ஏ. எச். எம். அஸ்வர் அண்ைர் 

அவர்கள் 1950களில் இலங்மக சைசைொஜக் கட்சியின் ஊடொகத் 

தனது அரசியல் ெிரபவசத்மத ஆரம்ெித்தவர். 1955களில் 

ஐக்கிய பதசியக் கட்சியுடன் இமைந்த அன்னொர், முன்னொள் 

செொநொயகரொன ைர்ஹூம் எம். ஏ. ெொக்கீர் ைொக்கொர் அவர்களது 

ெிரத்திபயகச் தசயலொளரொகப் ெதவி வகித்தவர். மும்தைொழித் 

பதர்ச்சியொளரும் சிறந்த கிொிக்தகட் வர்ைமையொளருைொன 

அண்ைர் அஸ்வர் ஹொஜியொர் அவர்கள், ைமறந்த முன்னொள் 

ஜனொதிெதி ரைசிங்ஹ ெிபரைதொச அவர்களது தைொழிதெயர்ப் 

ெொளரொகக் கடமையொற்றி, அன்னொொின் ஆசியுடன் 1989ஆம் 

ஆண்டு நொடொளுைன்ற உறுப்ெினரொகி, முஸ்லிம் சைய விவகொர 

இரொஜொங்க அமைச்சரொகவும் ெின்னர் 2002ஆம் ஆண்டில் 

ஐக்கியத் பதசியக் கட்சி சொர்ெில் நொடொளுைன்ற உறுப்ெினரொகி, 

நொடொளுைன்ற விவகொரங்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரொகவும் 

தசயற்ெட்டொர். ெிற்ெட்ட கொலத்தில் ஐக்கிய ைக்கள் சுதந்திரக் 

கூட்டமைப்புடன் இமைந்த அவர், ைீண்டும் நொடொளுைன்ற 

உறுப்ெினரொகி, ஒரு கட்டத்தில் இன்தனொருவருக்கு விட்டுக் 

தகொடுப்ெதற்கொகத் தனது ெதவிமய இரொஜினொைொச் தசய்தொர்.  

முஸ்லிம் லீக் வொலிெ முன்னைியின் தசயலொளரொகவும் 

அகில இலங்மக முஸ்லிம் கல்வி ைொநொட்டின் உெ 

தமலவரொகவும் ஆபலொசகரொகவும் தசயற்ெட்டிருந்த அண்ைர் 

அஸ்வர் ஹொஜியொர் அவர்கள், முஸ்லிம் சைய விவகொர 

இரொஜொங்க அமைச்சரொக இருந்தபெொது, முஸ்லிம் ைக்களில் 

ெல்துமற ஆற்றல் தெற்றவர்கமள அவர்களது வொழ் 

நொளிபலபய தகௌரவித்து ைகிழ்ந்தமதயும், நெிகள் நொயகம் 

அவர்களது ெிறந்த தினைொன ைீலொத் விழொமவத் பதசிய ொீதியில் 

முஸ்லிம் ைக்கள் வொழுகின்ற ெகுதிகளில் தகொண்டொடி, 

அந்தந்தப் ெகுதியின் முஸ்லிம் ைக்களது வரலொற்றிமன 

நூல்களொகத் ததொகுத்து தவளியிட்டமதயும் இலங்மக 

முஸ்லிம்களது வரலொறு ஒருபெொதும் ைறந்துவிடொது என்பற 

நிமனக்கின்பறன்.  

வடக்கு முஸ்லிம் ைக்களின் சமூக, தெொருளொதொரப் 

ெிரச்சிமனகமள நொம் தீர்த்து மவத்திருந்த அக்கொலகட்டத்தில், 

அண்ைர் அஸ்வர் ஹொஜியொர் அவர்களுக்கூடொகப் ெல்பவறு 

உதவிகமளப் தெற்றிருந்தமதயும் நொன் இங்கு நிமனவுகூர 

விரும்புகின்பறன். 

அடுத்து, அைரர் ெிபலசியன் பசொமச சூமசதொசன் அவர்கள் 

ெற்றிக் குறிப்ெிட விரும்புகின்பறன். அைரர் சூமசதொசன் 

அவர்கள் ைன்னொர், வங்கொமலயில் ெிறந்தவர். ைன்னொர், 

யொழ்ப்ெொைம், தகொழும்பு, இலண்டன் ஆகிய இடங்களில் 

தனது கல்விக்கொன வொய்ப்புகமள விொிவுெடுத்திக்தகொண்ட 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

அன்னொொின் தந்மத தைிழில் சிறந்த புலவரொகத் திகழ்ந்தவர். 

அந்த வமகயில் சிறந்த கவித்துவத்மத அவர் தன்னகத்பதயும் 

தகொண்டிருந்தொர்.  

ததொழில் ொீதியில் ெட்டயக் கைக்கொளரொன அைரர் 

சூமசதொசன் அவர்கள், லங்கொ சலுசல நிறுவனம் உட்ெட 

இலங்மகயில் ெல நிறுவனங்களில் கைக்கொளரொகப் 

ெைியொற்றி, ெின்னர் ஸம்ெியொ, சிங்கப்பூர், மநஜீொியொ, 

இலண்டன், கனடொ பெொன்ற நொடுகளில் தனது ததொழிமலத் 

ததொடர்ந்தொர். கவித்துவம், கமல இரசமன என்ென ைிகக் 

தகொண்ட அைரர் சூமசதொசன் அவர்கள் வொசிப்புப் ெழக்கத்மத 

ைிமகயொகக் தகொண்டவரொகத் திகழ்ந்தொர். சையங்களில் மெெிள் 

ைட்டுைல்லொது, மசவ சைய நூல்கள், புனித திருக்குர்ஆன் 

பெொன்றமவ ததொடர்ெிலும் முழுமையொன அறிவிமனக் 

தகொண்டிருந்தொர். இலக்கியம், அரசியல், தெொருளியல் என 

எப்பெொதுபை வொசித்துப் ெழகிப்பெொன அவர், தனது வீட்டில் 

ஒரு நூலகத்மதபய ஏற்ெடுத்தி மவத்திருந்தொர்.  

சிறந்த பைமடப் பெச்சொற்றல் தகொண்டிருந்த அன்னொர், 

1977ஆம் ஆண்டு கொலகட்டத்தில் தனது பெச்சுத் திறமையொல் 

வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களில் ெலரொலும் அறியப்ெட்ட 

ஒருவரொகத் திகழ்ந்தொர். அவர் கிறிஸ்தவ சையத்மத 

ெின்ெற்றுெவரொக இருந்தபெொதிலும், பைமடமகளில் இந்து 

ைதத் பதவொரங்கமள ைிக இரசமைபயொடு ெொடிப் ெலரது 

ெொரொட்டுதல்கமளப் தெற்றுத் திகழ்ந்தொர். தைிழர் விடுதமலக் 

கூட்டைியின் அக்கொலகட்ட தவற்றிக்கு இவரது பைமடப் 

பெச்சுக்களும் முக்கிய கொரைைொக அமைந்திருந்தன. 

கட்சிக்கொகத் தன்மன அர்ப்ெைித்துப் ெங்கொற்றியிருந்த 

இவமர அக்கட்சி ெிற்கொலத்தில் மகவிட்டிருந்த நிமலயொனது 

ைிகவும் பவதமனக்குொிய விடயைொகபவ இன்றும்கூட 

சூமசதொசன் அவர்கமள பநசிக்கின்றவர்களொல் கருதப்ெட்டு 

வருகின்றது. 

"பெமரக் பகட்டொல் ெத்தொயிரம் வொக்கு, முகத்மதக் 

கொட்டினொல் முப்ெதினொயிரம் வொக்கு" என்ற நிமலபய அன்று 

இவருக்கு இருந்ததொகக் கூறப்ெடுவதுண்டு. 1977ஆம் ஆண்டு 

தெொதுத் பதர்தலில் ைன்னொர் ததொகுதியில் தவற்றிதெற்ற அவர், 

நொடொளுைன்றப் ெிரபவசம் கண்டொர். அக்கொலகட்டத்தில் 

நொடொளுைன்ற நிதிக் குழுவின் தமலவரொகவும் நிதி 

ததொடர்ெொன விடயங்களில் அரசுக்கு ஆபலொசமன 

கூறுெவரொகவும் எதிர்க்கட்சி நொடொளுைன்ற உறுப்ெினரொக 

இருந்த நிமலயில் தசயற்ெட்டிருந்தமை அன்னொொின் 

திறமைக்குச் சொன்றொகும்.  

அடுத்து, ஐக்கிய பதசியக் கட்சியின் ஆரம்ெகொல 

உறுப்ெினரும் முன்னொள் தசனற் சமெ ைற்றும் நொடொளுைன்ற 

உறுப்ெினருைொன தெொல்துபவ ஆரொச்சிபக ஜினதொச 

நியத்தெொல அவர்கள் ெற்றிக் குறிப்ெிட விரும்புகின்பறன். 

அன்னொர் இரத்தினபுொியில் ெிறந்தவர். ெிரெல ஊடகவிய 

லொளரொன இவர் சியரட்ட, தசததச, யுக்கிய, சியெத, சிபலொன் 

கொர்டியன், சினிைொ, திரய பெொன்ற  ெத்திொிமக ைற்றும் வொர 

தவளியீடுகளில் ெைியொற்றியதுடன், ‘ெொர்மவ’ எனும் தைிழ் 

ெத்திொிமகயில் ஆசிொியர் பீடத்தில் ெைியொற்றிப் தெருமை 

பசர்த்தவர்.  

1947ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய பதசியக் கட்சியின் முதலொவது 

கூட்டம் 'ெொம்பகொட்' ைொளிமகயில் டீ. எஸ். பசனொநொயக்க, பசர். 

பஜொன் தகொத்தலொவல ைற்றும் பஜ. ஆர். ஜயவர்தன 

ஆகிபயொரது ெங்குெற்றுதலுடன் நமடதெற்றிருந்தபவமள 

அந்த முதலொவது கூட்டத்தில் தனது ெங்குெற்றமலயும் ெதிவு 

தசய்த தெருமை இவருக்கிருக்கிறது. 1949களில் ஐக்கிய 

பதசியக் கட்சியின் இமளஞர் ெிொிவின் தசயலொளரொகச் 

தசயற்ெட்ட இவர், 1960இல் பகொட்பட ததொகுதியின் 

நொடொளுைன்ற உறுப்ெினரொகத் ததொிவு தசய்யப்ெட்டொர். 

1967இல் தசனற் சமெ உறுப்ெினரொக நொன்கு வருடங்கள் 

தசயற்ெட்டொர். 1973இல் பஜ.ஆர். ஜயவர்தனவின் சிெொொிசில் 

ஐக்கிய பதசியக் கட்சியின் தெொதுச் தசயலொளரொக 

நியைிக்கப்ெட்டொர். 1994களில்  ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பகொட்பட 

ததொகுதியின் ஐக்கிய பதசியக் கட்சியின் ெிரதொன 

அமைப்ெொளரொக நியைிக்கப்ெட்ட இவர், ெின்னர் பகொட்பட 

நகர சமெயின் எதிர்க்கட்சித் தமலவரொகவும் தசயற்ெட்டொர். 

ெின்னர் ஸ்ரீ லங்கொ சுதந்திரக் கட்சியுடன் தன்மன 

இமைத்துக்தகொண்டு தனது அரசியல் வொழ்க்மகயிமன அவர் 

முன்தனடுத்தொர்.  

இறுதியொக, இந்த மூன்று முன்னொள் நொடொளுைன்ற 

உறுப்ெினர்களது ெிொிவுத் துயர் கொரைைொக பவதமனயமடயும் 

அவர்களது குடும்ெ உறுப்ெினர்கள், உறவுகள், நண்ெர்கள், 

அவர்கள் பநசித்த, அவர்கமள பநசித்த ைக்கள் அமனவரு 

டனும் ஈ.பீ.டி.பீ. கட்சியொனது தனது துயரங்கமளயும் 

ெகிர்ந்துதகொள்கின்றது என்ெமத இங்கு ெதிவு தசய்துதகொண்டு 

விமடதெறுகின்பறன். நன்றி.  
 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රමජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමා. - [සභා ගර්භය තුළ 
නැත.]   

මීළඟට, ගරු ඒ.ඩී.  සුසිඛ ශප්රේමපයන්ත මැතිතුමා. 
 
 

[අ.භා. 12.19] 
 

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේපතයන්ත ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஏ.டி. சுசில் ெிபரைஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ගයන්ත කරුණාති ක 

අමාතයතුමා විසින් ශයෝපනා කරන  ද, ශම් පාර්ලි ශම්න්තුව 

නිශයෝපනය කරුළ ගරු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් තුන් ශදශනකු 

සම්බන්ධශයන් වූ ශ ෝක  ප්රකා  ශයෝපනා පිබඳබ ව සාකච්ාා 

කරන අද දවශසේ ඒ ශවනුශවන් අපශක දායකත්වය සැපයීමයි ශම් 

අවස්ථාශේදී සිදු වන්ශන්.  ශම් අවස්ථා ශේදී විශ ේ ශයන්ම ශමම 

කාරණය පිබඳබ වත් මා ස හන් කරන්නට නනෑ. මා නිශයෝපනය 

කරන ශකොළඹ දිස්ත්රිසතකයත්, විශ ේ ශයන්ම ශකෝ ශ  

කසනයත්, ඒ කශ්රිත ශකොශ ොන්නාව වැනි අශනකුත් යාබද 

කසනත් එසතක ගත්තාම අද අපි ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනාව ඉදිකාපත් 

කරන ගරු ජිනදාස නියතපා  හිටුළ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමන් 

1929 අශප්රේඛ 11 වැනි දින ව ස්මුඛශඛ දී තමයි ඉපදි ා 

තිශබන්ශන්. ඊට පස්ශසේ ශකොළඹ තර්ස්ටන් විදයා ශයන් 

අධයාපනය  බ ා, එසතසත් පාතික පසත ශේ කරම්භක 

සාමාජිකශයකු හැටියට තමයි එතුමා තරුණ විශේදී ශද් පා න 

සතශ ේයට පිවිසි ා තිශබන්ශන්. එතුමා 1960 මාර්තු මාසශේ 

පැවති පාර්ලිශම්න්තු මහ මැතිවරණශේ දී ශකෝ ශ  කසනශේ 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයා හැටියට එසතසත් පාතික පසත ශයන් 

ශත්මට පත් වුණා. එතුමා එශ ස පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්මට 

පත්වනශකොට, එශතසත පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්මට පත් වූ මන්ත්රීවරුන් 

අතුකාන් ළාබා ම මන්ත්රීවරයා හැටියට  1960 මාර්තු මාසශේ දී 

තමයි එතුමා   පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්කා පත්ශව ා තිශබන්ශන්. 

එතශකොට එතුමාශක වයස අවුරුදු  1යි. එතුමා එශ ස කරම්භ 

963 964 

බගරු  ඩක ස් ශද්වානන්දා  මහතා] 
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කරුළ ශද් පා න ගමන් මශේ යමින් ුළවත් පත් ගණනාවක 

කර්තෘවරයා හැටියට කටයුතු කර තිශබනවා.  "සියරට", 

"දිනපතා", "සියපත", "යුසතතිය",  "සිශ ෝන් ගාඩියන්" යන  ුළවත් 

පත්ව   ප්රධාන කර්තෘවරයා හැටියටත්, මාධය කටයුතුව  ඉතාම 

රියාකාකා ුළශරෝගාමිශයකු ශ සත් කටයුතු කර තිශබනවා. 

1967 සිට19 2 දසතවා අශක රශ  නිශයෝජිත මන්ත්රී මණ්ඩ  

ශදකසත තිදණා. පාර්ලි ශම්න්තු නිශයෝජිත මණ්ඩ ය හැටියට 

එකසත ති දණා. අශනසත එක තමයි ලත්තර මන්ත්රී මණ්ඩ ය, 

නැත්නම් ශසශන  මන්ත්රී මණ්ඩ ය. 196  දී දිවමගත ගරු ඩඩ්ලි 

ශසේනානායක අග්රාමාතයතුමාශක පා න කා ය තුළ එතුමා 

ශසශන  මන්ත්රීවරශයකු හැටියටත් කටයුතු කළා.  

එතුමා  මකා ගමනාගමන මණ්ඩ ශේ සභාපතිවරයා 

හැටියටත් එම වකවානුව තුළ කටයුතු කළ බව අපට මතකයි. 

පළාත් පා න කයතන සම්බන්ධශයන් ගත්තාම, ශකොළඹ 

මහනගර සභාව, ශකෝ ශ  නගර සභාව යනාදිශේ කටයුතු කළ 

එතුමා, ශකෝ ශ  නගර සභාව, මහනගර සභාවසත බවට ශයෝපනා 

කර, එය මහනගර සභාවසත බවට පත් වුණාට පසුව එහි විපසත  

නායක ධුරයට පවා පත් වුණා.  

මම හිතන විධියට එතුමා අශක ගාමිණී ශ ොකුශක මැතිතුමාත් 

එසතක සමකාලීනව එසතසත් පාතික පසත ශේ සෑශහන කා යසත 

කටයුතු කළා. [බාධා රීමටමසත] එතුමා ශපය ්ස ශද් පා නඥයකු 

හැටියට කටයුතු කළා. අපි ඉතාම ශහොඳින් දන්නවා එතුමා ඉතාම 

සමීපව ඇසුරු කරුළ එසතසත් පාතික පසත ශේ නායකයා තමයි, 

දිවමගත ඩඩ්ලි ශසේනානායක අග්රාමාතයතුමා. එතුමා සමඟ ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමා ඉතාම සමීපව කටයුතු කළා. එම වකවානුශේ 

එතුමා තරුණ ශපරමුශණ් නායකයා හැටියට කටයුතු කළා. 

හැබැයි, 1975 දී ඩඩ්ලි ශසේනානායක මැතිතුමාශක අභාවශයන් 

පසුව එතුමා සිකාමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියශක 

කරාධනශයන් ශ්රී  මකා නිදහස් පසත යට එකතු වුණා. එතුමා 19   

මැතිවරණයට ශකෝ ශ  කසනශයන් තරග කශළේ, ස්වානවන 

අශකසත කශයසත හැටියටයි. එතුමා එශසේ තරග කර ා, සව්ානවන 

අශකසත කශයසත හැටියට වි ා  ාන්ද සමනයාවසත  බා ගත්තා. ශ්රී 

 මකා නිදහස් පසත යට සම්බන්ධ වුණාට පසුව එතුමා  1989 

පැවැති මැතිවරණශයන් ශකොළඹ දිස්ත්රිසතකයට තරග කළා. එදා අපි 

භී ණ මැතිවරණයසත ශ ස නම් කළ 1989 පැවැති 

මැතිවරණශයන්  ාන්ද 69,000සත වැනි ප්රමාණයසත  බා ශගන 

නැවතත් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයසත හැටියට පත් වුණා. එම 

වකවානුවත් එසතක සස ා බ ද්දී ඉ ළ ඡන්ද ප්රපාණයක්. ඉන් 

පසුව 1989 ඉ  ා එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශ්රී  මකා නිදහස ්

පසත ය නිශයෝපනය කරමින් කටයුතු කළා.  

1987දී ඉන්දු- මකා ගිවිසුම යටශත් පළාත් සභා රමය ඇති 

කළ අවස්ථාශේ දී ශම් රශ  වි ා  ව ශයන් කැ ඹීම් ඇති වුු  

බව අපට මතකයි. අශක හර්  ද සිඛවා මැතිතුමා ශමතැන 

ඉන්නවා. සමහර විට එතුමාටත් ඒ ගැන මතක ඇති. එම 

වකවානුශේ දී නියතපා  මැතිතුමා අශක අපවත් ීම වදාළ 

මාදුුලවාශේ ශසෝභිත නායක ස්වාමීන් වහන්ශසේත් සමඟ  මවුිමම 

සුරැකීශම් සමවිධානය ිමහි කරන්න ුළශරෝගාමිව කටයුතු කළා. ඒක 

කශළේ, ශකෝ ශ  නාග විහාරශේ දී. මමත් එතුමා ශක 

අනුගාමිකශයසත හැටියට එදා ඒ කටයුතුව ට සහභාගි වුණා. 

ශද් පා න මතිමතාන්තර ශමොකසත වුණත්, යම් ප්ර න්යසත මතු 

ශවච්් අවස්ථාව  දී රට ශවනුශවන්, පාතිය ශවනුශවන් ගන්නා වූ 

තීන්දුව දී එතුමා ශනොසැලී ස්ිකරසාර ශ ස ඒ ශවනුශවන් ශප ස 

සිටියා. ඒ විතරසත ශනොශවයි, ඉන්දු- මකා ගිවිසුම අත්සන් කරන 

දිනශේ දී  සිකාමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පිටශකොටුශේ 

ශබෝධිය ළඟට ගිහිඛ ා වි ා  පනකායසත එසතක ලද්ශනෝ ණයසත 

පැවැත්වුවා. ඒ  අවස්ථාශේ නුශකශගොඩ නගර සභා පි ටනිශේ 

රැස්ීමමසත සමවිධානය කර ා තිදු  බව මට මතකයි. එම රැස්ීමම 

සමවිධානය රීමටශම් මූලික කටයුතු කශළේ, දිවමගත ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමා. ඒශසත බ පය  බා ගත්ශත් මම. ඒ නිසා 

CID එකට කටලත්තර ශදන්නත් අපට සිද්ධ වුණා. එතුමාට ඊට 

වඩා ප්ර ්නව ට මුහුණ පාන්න එම වකවානුශේ දී සිද්ධ වුණා. 

වර්තමාන විපසත  නායක, හිටුළ පනාධිපති ගරු මහින්ද 

රාපපසත  මැතිතුමා අද ශමම ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනාශේ දී අදහස් 

ප්රකා  කළා.  භී ණ වකවානුශේ -  එදා අතිගරු ශප්රේමදාස මැතිතුමා 

පනාධිපති ශව ා සිටි අවස්ථාශේ - එතුමා ශකොළඹ සිට කතරගම 

දසතවා පා ගමනසත සමවිධානය කළා. ශකොළඹ මහනගර සභා ව 

ඉදිකාපිට විහාරමහා ශද්වි ලදයානශේ, දදු පිබඳමය ඉදිකාපසින් එම පා 

ගමන කරම්භ කරන ශකොට, එහි කරම්භක අවසථ්ාවට සහභාගි වූ, 

එය සමවිධානය කරුළ රීහිප ශදනාශගන් එසත අශයසත තමයි දිවමගත 

ජිනදාස නියතපා  මන්ත්රීතුමා. කතරගම දසතවා ශගොස් ගමන 

ශකළවර කරනශතසත, ඒ අවසාන අදියර දසතවා අපි එතුමාත් සමඟ 

සහභාගි වුණා; එතුමා ඒකට නායකත්වය දුන්නා. වරසත, ශකෝ ශ  

කසනශේත්, තවත් වශරක ශකෝ ශ - ශකොශ ොන්නාව ශ්රී  මකා 

නිදහස් පසත ශේ සමවිධායකවරයා හැටියටත් එතුමා කටයුතු කළා.  

එම වකවානුශේ -භී ණ මැතිවරණ කා ශේ දී- එතුමාශක 

සමවිධායකවරශයකු ශ ස ශකොශ ොන්නාශේ කටයුතු කරුළ 

මහත්මශයකු නාතනයට  සත වුු  බව අපට මතකයි. එශසේ 

එතුමාශක කධාරකරුශවසත අභාවප්රාකතීමම සම්බන්ධශයන් එතුමා 

වි ා  ව ශයන් ප ්්ාත්තාප වුණා.  

ප්රපාතන්වාදී ප්රධාන ශද් පා න ප්රවාහයන් වුු  එසතසත් 

පාතික පසත යටත්, ශ්රී  මකා නිදහස් පසත යටත් එතුමාශගන් 

වි ා  ශසේවාවසත සිදු වුණා. එතුමා  ශකෝ ශ  නගර සභාවට 

මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් ශත්මට පත්ශව ා, එම ක රශද් යට 

ශද් පා න හා කගමික ව ශයන් වි ා  ශසේවාවසත කළා. එතුමා 

ප්රපා ශසේවාවන් රැසසතද ඉටු කළා. 1991දී පැවැති මැතිවරණශේදී 

ශකෝ ශ  නගර සභාවට -නගර සභාව ට තිදු  ප්රථම මනාප 

මැතිවරණය එයයි.- මම එතුමාශක නායකත්වශයන්, "අත" 

 කුණින් ඉදිකාපත් වුු  කකාරය මට තවම මතකයි. "අත"  කුණ 

ගැන අද ශබොශහෝශදනා කථා කරන්ශන් නැහැ ශන්. 1991දී තමයි 

අපි "අත"  කුණින් අවසාන වතාවට පළාත් පා න 

මැතිවරණයකට සහභාගි වුශණ්. ඒ, 1991දී මම ඉදිකාපත් වුු  

ශකෝ ශ  නගර සභාශේ මැතිවරණයයි. ශකෝ ශ  නගර සභාවට, 

ශ්රී  මකා නිදහස් පසත ශේ ප්රථම මනාප මැතිවරණය  බා ගැ සශම් 

ුළශරෝගාමියා වුශණ් ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමායි. ශද් පා න 

කටයුතුව දී එතුමාශක ඍජුභාවය, අවමකභාවය නිසාම එතුමාට 

යම් යම් අසාධාරණකම් පවා සිදුවුණා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දිවා ශභෝපනය ස හා දහවඛ 12. 0ට 

සභාශේ කටයුතු අත් හිටුවනවා. ඔබතුමාට තව විනාඩි  ක 

කා යසත තිශබනවා. 

 

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේපතයන්ත ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஏ.டி. சுசில் ெிபரைஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. මම මීට 

වඩා කථා කරන්න බ ාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් එතුමාශක පවුශඛ 

සියලුශදනා ගැන ඉතාම ශහොඳින් දන්නවා. අපත් ශබොශහොම සමීපව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒ අය කශ්රය කරනවා. එතුමා දීර්න කා යසත කයු වැළනාවා. විශ්රාම 

ගිහිඛ ත් තමන්ශක අදහස් ප්රකා  කරමින් ශඛනකශයසත හැටියට, 

මාධයශේදිශයසත හැටියට එතුමා කටයුතු කළා. ශද් පා නඥශයසත 

ශ ස, සමාප ශසේවකශයසත ශ ස එතුමා සිදු කළ සියලුම ශසේවාවන් 

ශම් අවස්ථාශේ සිහිපත් කරමින්, එතුමාට නිවන් සුව  ැශේවා!යි 

ප්රාර්ථනා කරමින්, මශක ගුණ කථනය  සමාකත කරනවා. 

 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හර්  ද සිඛවා ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කථා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි ශදකක කා යසත තිශබනවා. 
 
 
 

[අ.භා. 12.29] 
 
ගුණ (මචාර්ය)  ර්ෂ ද සිල්වා ප තා (මර්ථික 

ප්රක ජාජනකරණ ජ  පපොදු ජැපීමන කැබිනට් පනොවන 

අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - தெொருளொதொர 

ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் தெொதுவழங்கல் அமைச்சரமவ 

அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 

මට විනාඩි ශදකක ශහෝ කා යසත  බාදීම ගැන ඔබතුමාට 

ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත ශවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. දිවමගත 

ගරු ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා ගැන ව්න රීහිපයසත ශහෝ කථා 

කරන්න අවස්ථාව  ැබීම මට සතුටසත. මට කලින් කථා කළ 

කිකකශයෝ එතුමා ගැන ස හන් කළ සියලු කාරණා සමඟ මම 

එකඟ ශවනවා. අශක ශකෝ ශ  ප්රශද් ශේ කා යසත තිස්ශසේ 

ශද් පා නය කළ ගරු සුසිඛ ශප්රේමපයන්ත මන්ත්රීතුමා ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමා ගැන මට වඩා ශබොශහෝ ශද්වඛ දන්නවා. මම 

ශද් පා නයට එනශකොට ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා 

ශද් පා නශයන් සමුශගනයි හිටිශේ. එතුමා මම ශපෞද්ගලිකව 

දැන හනානාශගන හිටිශේ නැති වුණාට, එතුමා අශක ශකෝ ශ  

ප්රශද් ශේ සිටි ඉතාම දැවැන්ත ්කාතයසත බව මම අමුතුශවන් 

රීයන්න අව ය නැහැ.  

මට තව විනාඩියක පමණ කා යසත තිශබන නිසා ශම් 

කාරණයත් රීය ා කථාව අවසන් කරන්නම්. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශකෝ ශ  ප්රශද් ය නිශයෝපනය කරන 

වර්තමාන පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයා හැටියට මම, එතුමා 

ශකෝ ශ  නගරයට කළ ශසේවාවන් ඉතාම ශගෞරවශයන් සිහිපත් 

කරනවා. එතුමා කළ ඒ ශසේවාවන්ට ශකෝ ශ  පනතාව ශවනුශවන් 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතුමාශක කගම අනුව එතුමාට නිවන් සුව 

 ැශේවා!යි රීයා ප්රාර්ථනා කරමින්, මශක කථාව අවසන් කරනවා. 

ස්තුතියි. 

 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිවා කහාර විශේකය ස හා සභාශේ කටයුතු පස ් වරු 1. 0 

දසතවා අත් හිටුවනවා. අද දින ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනා ශවනුශවන් 

පැමිණ සිටින ඥාතීන්ට දිවා කහාරය ස හා පැමිශණන ශ ස මා 

කරාධනා කරනවා.   

රැජනවීප ඊ  අනුකූලව තාවකාිමකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30  නිපයෝතය කථානායකුවපා [ගුණ පේ.එන. මනන්ද කුපාරසිරි 
ප තා ] පක ජභාපක ත්වපයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

 

அதன்ெடி, அைர்வு ெி.ெ.1.30 ைைிவமர இமடநிறுத்தப்ெட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு  

பஜ.எம். ஆனந்த குைொரசிறி] தமலமை வகித்தொர்கள்.   
 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,   
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI] in the Chair. 

 

 
 

[අ.භා.1. 0] 

 

ගුණ නිපල් සිරිපාල ද සිල්වා ප තා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிெொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි, අද දින මන්ත්රීවරුන් 

තිශදශනකු පිබඳබ ව ශම් ගරු සභාවට ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනා 

ඉදිකාපත් කර තිශබනවා. විශ ේ ශයන්ම ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

ශ ෝභාමත් කළ මන්ත්රීවරයකු ශමන්ම අමාතයවරශයකු වූ 

ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමාශක අභාවය පිබඳබ ව ව්න රීහිපයසත 

කථා රීමටමට මට අවස්ථාව ස සා දීම පිබඳබ ව ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. විශ ේ ශයන්ම ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමා 

සුවිශ ේෂී ශද් පා න ්කාතයසත. එතුමා සිය ශද් පා නය ස හා 

මුලින්ම ශතෝරා ගත්ශත්  මකා සමසමාප පසත ය, ඒ 1950දී. ඉන් 

පසුව එතුමා 1955දී එසතසත් පාතික පසත යට බැඳි ා, එසතසත් 

පාතික පසත ශේ ඉතාම  රියාකාකා සාමාජිකශයකු ශ ස වැඩ 

කටයුතු කරමින් එම පසත ශේ ලන්නතිය ස හා ඉමහත් 

කැපීමමරීන් හා නනෑකමරීන් වැඩ කටයුතු කළා.  

ඉන් අනතුරුව 2008දී සිකාමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
යටශත් ශ්රී  මකා නිදහස් පසත යට එකතුශව ා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 
තුළ ශ්රී  මකා නිදහස් පසත ය ශවනුශවන් වි ා  කාර්ය භාරයසත 
ඉ ්ට කළා. එතුමා 1989දී තමයි පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු 
ව ශයන් පත් වුශණ්. ඉන් පසුව එතුමා පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු 
පිබඳබ  අමාතයවරයා ශ සත් වර්  ශදකකට අධික කා යසත 
කටයුතු කළා. එතුමා තුළ තිදු  සුවිශ ේෂී දසත තාව හා 
විශ ේ ත්වය තමයි, පාර්ලිශම්න්තුව පටන් ගත්ත ශව ාශේ සිට 
අවසානය දසතවා පාර්ලිශම්න්තුශේ රැඳී සිටි මන්ත්රීවරයකු ශ ස ශ්රී 
 මකා පාර්ලිශම්න්තුශේ වාර්තා තැබීම. ඒ වාශකම එතුමා සෑම වාද 
විවාදයකටම සහභාගි වුණා. විශ ේ ශයන්ම එතුමා ශ ෝක ප්රකා  
ශයෝපනා ගැන කථා කරන විට, සෑම ශ ෝක ප්රකා  
ශයෝපනාවකටම වාශක කථා කළ මන්ත්රීවරශයසත. එවැනි කැප 
රීමටමසත එතුමා තුළ තිදණා. එපමණසත ශනොශවයි.  

එතුමා තමන්ශක කගමට දහමට ඉතාමත් ළැදි, සිය කගමික 
වි ්වාසයන් දැඩි ශ ස වි ්වාස කළ, ඒ සම්බන්ධව පාතික හා 
අන්තර්පාතිකව පැවති සමුුල, සම්මන්ණ සියඛ ටම සහභාගි 
වුු , කගමට ගරු කළ මන්ත්රීවරශයසත. ගරු නිශයෝපය 
කථානායකතුමනි, එතුමා පාර්ලිශම්න්තු නිශයෝජිත කණ්ඩායම් 
ගණනාවකට සහභාගි වුණා. අන්තර් පාතික පාර්ලිශම්න්තු 
සම්ශම් නය, එසතසත් පාතීන්ශක සමවිධානය ඇතුුල සමවිධානව ට 
ශ්රී  මකා පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජිත කණ්ඩායම් යවන අවස්ථාව  
එතුමා ඒ නිශයෝජිත කණ්ඩායම්ව  ඉතාම රියාකාකා 
සාමාජිකශයකු ව ශයන් කටයුතු කළා.  

මම 1989දී විපසත ශේ මන්ත්රීවරශයකු ව ශයන් පත් වුු  
අවස්ථාශේ සිටම මට මතකයි, එතුමා පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදායන් 
පිබඳබ ව වාශකම ස්ථාවර නිශයෝග පිබඳබ ව ශබොශහෝ 
ලනන්දුශවන් කටයුතු කළ බව. Erskine May ශක ශපොත නිතරම 
එතුමා අශත් තිදණා. එතුමා තර්ක විතර්ක හැම පැත්තටම 
හරවමින්, කරකවමින් තර්ක කළ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයසත. 
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එතුමා ශ ොකු පවයරීන් තමයි පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කටයුතු කශළේ. 
ඇඛමැරුු  ස්වභාවයරීන් ශතොරව දැවැන්ත පවයරීන් කටයුතු 
කළ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයකු ව ශයන් එතුමා අශක 
පාර්ලිශම්න්තුශේ නවක මන්ත්රීවරුන්ටත් සුවිශ ේෂී වූ කදර් යසත 
 බා දුන්නා. ඒ තුබඳන් එතුමා පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහාසය තුළ අපට 
වි ා  කදර් යන්  බා දුන්නා.  

විශ ේ ශයන්ම එතුමා තමන්ශක පසත ශේ නායකයා කවුද, ඒ 

නායකයාට හා පසත යට ඒ අවස්ථාශේදී කරන්නට ුළුලවන් ලපකාම 

ශසේවාව හදවතින්ම ඉටු කළ මන්ත්රීවරශයසත. 

එතුමාශක විශයෝශවන් ශ ෝක යට පත්  එම පවුශඛ ඥාති 

මිාදීන් සියලු ශදනාටම  විශ ේ ශයන් ශ්රී  මකා නිදහස් පසත ශේ  

ශ ෝකය පළ කරන බව මම ශම් අවස්ථාශේදී ප්රකා  කරන්නට 

කැමැතියි.   

ගරු  නිශයෝපය කථානායකතුමනි,  අපි ජිනදාස නියතපා  

මැතිතුමාශක අභාවය පිබඳබ  ශ ෝක ප්රකා ය අද දින ශම් සභාශේ 

ගැශනනවා. ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා මට පළමුශවන්ම  මුණ 

ගැසුශණ්  මා  ශකොළඹ මහ නගර සභාශේ  නාගකාක මන්ත්රීවරශයකු 

ශ ස 198  වර් ශේදී  කටයුතු කරනු  ැබූ  අවසථ්ාශේදියි.  එතුමා 

පව සම්පන්න ශද් පා නඥශයසත වුණා. විශ ේ ශයන් වෘත්තීය 

සමිති, පනතා සමවිධානය රීමටම්  වැනි කරුු ව දී  විශ ේ ශයන් 

ඉදිකායට  පැමිණි  නිර්භීත ශද් පා නඥශයකු  ශ සයි අපි ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමා  හනානාශගන තිදශණ්. එතුමා ුළවත්පත් 

ක ාශේදිශයකු ශ ස  කටයුතු කරමින් මුලින්ම  එසතසත් පාතික  

පසත ශේ " සියරට"  පශේ කටයුතු භාර අරශගන  වි ා  

ශසේවාවසත   ඒ පසත ය ශවනුශවන්  ඉ ්ට කළා.  ඉන් අනතුරුව 

එතුමා 1966 වර් ශේදී පාර්ලිශම්න්තුවට  පත් වුණා.  ඊට ශපර 

ශකොළඹ මහ නගර සභාශේ,  පසුව   ශකෝ  ශ   නගර සභාශේ  

විවිධ තනතුරු දරමින්  එතුමා ශසේවය කළ බව අපට මතකයි.  

19 5 වර් ශේදී මට  එතුමා ත් සමඟ ඉතාම රී ටුශවන් කශ්රය 

කරන්නට  ැදණා. ශබොරැඛ  කසනශේ ශ්රී  මකා නිදහස් 

පසත ශේ සමවිධායකවරයා ව ශයන්  ශකොළඹ දිස්ත්රිසතකශේ  

එතුමාත් සමඟ අත්වැඛ බැ ගනිමින්  අපි  විපසත  ශද් පා නශේ 

ශයදුණා.  විපසත  ශද් පා නශේ ශයදී  අවුරුදු 1 සත තිස්ශසේ අපි 

විවිධ දුසත ශේදනා විඳිමින් එතුමාත් සමඟ වි ා  ශද් පා න 

වයාපරව ට  සහභාගි වුණාය රීය ු ා රීයන්නට  නනෑ. ඒ සෑම 

අවස්ථාවකදීම එතුමා  විශ ේ ශයන් ශකෝ ශ   හා ඒ අවට ප්රශද්  

නිශයෝපනය කරමින්  හැම රැස්ීමමකටම  සහභාගි  වුණා පමණසත 

ශනොව එතුමා ඉතා දසත  ශේගවත්  කිකකශයසත බවට පත් වුණා.  

එතුමාශක  ඒ ගාම්භීර කිකකත්වය  මශක  හද වශත් තවමත් රැේ 

පිබඳරැේ ශදනවා. එතුමාශක අභාවශයන්   විශයෝවට පත්  එතුමාශක 

පවුශඛ සියලුම සාමාජිකයන්  ශවත  එතුමා ශ්රී  මකා නිදහස ්

පසත යට හා ශම් රශ  ශද් පා නය ශවනුශවන්   කරන  ද 

දැවැන්ත  කාර්ය භාරයට අශක  කෘතශේදී ස්තුතිය  ශම් අවස්ථාශේ 

ුළද කරමින්  එතුමා ට අපරාමර නිවන් සැප  ැශේවායි  ප්රාර්ථනා 

කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි,  ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි.  
 
 
[1.40p.m.] 

 
ගුණ රවුෆන  කීන ප තා (නගර ජැලසුන, තල ජනපාදන ජ  

උජජන අධායාපන අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல், நீர் வழங்கல் 

ைற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்) 

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

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Speaker, we are paying tribute to three 
Members of Parliament today in this Condolence Motion. 
First among them is the late (Hon.) A.H.M. Azwer.  

The name, A.H.M. Azwer, to those who knew him 
was synonymous with Parliamentary practice and 
Parliamentary traditions. I had the privilege of being the 
Presiding Member for six years in the Parliament in my 
first entry. Sir, during those times, Mr. A.H.M. Azwer 
was known to me as someone who would ad nauseum 
raise points of Order to no end - to the point that the Chair 
would get irritated with him. He had this rare knack of 
keeping on, persisting in his position until the Chair 
virtually lost its cool and was almost considering 
expelling him from the House. He would know the exact 
moment at which the Chair would lose its patience and 
quickly sit down, so denying the pleasure to the Chair of 
throwing Mr. Azwer out. Such was Mr. Azwer’s ability in 
interrupting Proceedings in Parliament. That was all in 
the cause of his Party, in the cause of the politics for 
which he came into this House.  

He had this rare distinction of being originally a 
disciple of those giants of this House like Dr. N.M. 
Perera, Dr. Colvin R. De Silva, Hon. Robert 
Gunawardena and many others who had been 
representing this House on behalf of the Lanka Sama 
Samaja Party. Thereafter, he joined the United National 
Party and was known to be someone who would be very 
close to several leaders of the United National Party. He 
was so with President J.R. Jayewardene, thereafter with 
President Premadasa, President Wijetunga and even with 
the current Leader, the Hon. Ranil Wickremesinghe. Fate 
had it that he in his twilight years joined the Sri Lanka 
Freedom Party, became a loyal supporter of the former 
President, Hon. Mahinda Rajapaksa. Whoever he joined, 
he would defend them to the hilt. Such was his 
characteristic.  

As far as the Muslim community in this country is 
concerned, he would be known as someone who fought 
for the cause of his community within this Chamber and 
outside. I still remember the all Ceylon Muslim 
Educational Conference that conducts its monthly 
meetings in the Zahira College, Colombo. He was a 
product of Zahira College, Colombo  and in these 
meetings at the All Ceylon Muslim Educational 
Conference, Mr. Azwer was a member who would 
unfailingly attend every meeting.  He would take up the 
cause of Muslim education in every such forum and in 
this Chamber and outside with the Ministers of Education 
and the Ministers of Higher Education. 

Sir, he was also wearing many hats - as a journalist, as 
a commentator and as an artist. He would be a member of 
a variety of different organizations, various non-
governmental organizations which promoted the cause of 
his community. The Moors’ Islamic Cultural Home, the 
All Ceylon Moors Association, the All Ceylon Muslim 
League Youth Front, then the Sri Lanka Muslim Media 
Forum and the All Ceylon Young Men's Muslim 
Association Conference, in a variety of different 
organizations, in every event, he would be someone who 
would be present there.  
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His loss is very much felt by the community since he 
was someone who would fight for the cause of the 
downtrodden, who would take up even the cause of 
unknown entities who would come and approach him for 
help. He was someone who never could enrich himself 
with anything but by loyal service to his people.  

Today, it is my privilege to participate in this 
Condolence Motion and pay tribute to Mr. Azwer. To us, 
he was known as "incorrigible Mr. Azwer", but he is an 
"inimitable Mr. Azwer".  I do not think there could be 
another Mr. Azwer in this Chamber. Be it a friend or a foe 
within the Chamber, but outside the Chamber, with such 
comradery, with such wit and repartee he would conduct 
himself. This House is much poorer by his absence and 
that is what I would say in tribute to one of our colourful 
Parliamentarians who adorned this House.  

Now, let me also say a few words about the late Hon. 
P.S. Soosaithasan. Mr. Soosaithasan was a Member 
representing the Tamil United Liberation Front who 
entered Parliament representing the Mannar District for a 
period of four to five years. Perhaps, in the period of 1977 
to 1983, the period in which the late Mr. A. 
Amirthalingam was the Opposition Leader of this House. 
The Members of the TULF faced many difficulties during 
that period. That was a period in which the famous Sixth 
Amendment pushed the Members of Parliament outside 
the House. They lost their membership in the House; most 
of them had to seek refuge in Tamil Nadu in Southern 
India; most of their leaders one by one were getting 
attacked and eliminated by the armed forces that had 
taken control of the Northern Province. Mr. Soosaithasan 
remained a non-controversial politician but who would 
always stand up for the cause of the Federal Party. He 
started his career as a Teacher and ended up as a Charted 
Accountant of repute. I believe he was also a partner of 
Ford Rhodes Thronton and Company and his ability as an 
accountant finally enabled him or rather made him 
Chairman of the Public Accounts Committee in the years 
of J.R. Jayewardene’s rule. A Chartered Accountant 
Chairing the Public Accounts Committee was indeed a 
big boon to the Committee’s work. He told me in his later 
years that he would always be questioning not the normal 
audit but would want value for money audit to be the 
criteria which the deliberations of the Public Accounts 
Committee must focus on. Subsequently, when some of 
us became Chairmen of that Committee, the tutelage we 
had from people of his calibre was so useful.  

I would pay my tribute to Mr. Soosaithasan as 
someone who had contributed immensely to the course of 
public oversight over public finance; the oversight of this 
House over public finance by being a renowned member 
and a Chairman of the Public Accounts Committee.  

May I also add a few words about the late Hon. 
Jinadasa Niyathapala who himself was also a very 
colourful politician who had also been at a time the 
General Secretary of the United National Party, one of the 
largest and the oldest Parties in this country.   

The late Hon. Niyathapala was a member representing  
the electorate of Sri Jayewardenepura Kotte.   He, I 
believe, was also a member of the Colombo Municipal 
Council and also a member of the then Sri 
Jayewardenepura Kotte, Urban Council. Thereafter, he 
was the Opposition Leader of the Urban Council,  Sri 
jayewardenepura Kotte.   The Hon. Jinadasa Niyathapala 
was also, like the Hon. A.H.M. Azwer, a journalist and a 
man of repute who would defend his Party and his cause 
to the hilt in this House and outside.  

May I convey the condolences of my Party and 
myself to the Members of the families of the late Hon. 
A.H.M. Azwer, Hon. P.S. Soosaithasan and the Hon. 
Jinadasa Niyathapala.   

Thank you. 

 

ගුණ නිපයෝතය කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු දිශන් ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා. 

 
 

[අ.භා.1.50] 
 

ගුණ දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ප තා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි, ගරු ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් 

මැතිතුමා ශවනුශවන් අද දින ඉදිකාපත් කළ ශ ෝක ශයෝපනාව 

පිබඳබ ව ශම් ගරු සභාශේ දසතවන  ද අදහස් සමඟ මා එකඟ 

ශවනවා. ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්ත්රීතුමා දීර්න කා යසත 

පාර්ලිශම්න්තුවට සම්බන්ධව පාර්ලිශම්න්තු සභා ගර්භය තුළ 

සිදුවන කටයුතුව දීත්, පාර්ලිශම්න්තුශවන් බාහිරව පාර්ලිශම්න්තු 

රමය පිබඳබ ව සිදුවන කටයුතුව දීත් අත් දැකීම් සම්භාරයසත 

එකතු කරමින්, ඒ ශගෞරවය දිනාගත් මන්ත්රීවරයකු හැටියට 

එතුමාට අශක ශගෞරවය පළමුශකොට ුළද කරන්න කැමතියි.  

එතුමා හිටුළ කථානායක බාකීර් මාකාර් මැතිතුමා සමඟ 

පාර්ලිශම්න්තු කාර්යා ශේ කටයුතු කළ කා ය අපට සිහිපත් 

ශවනවා. ඒ කා ශේදී එතුමාශක දසත කම්, හැරීයාවන් විදහා 

පෑවා. ඊට පස්ශසේ එතුමා ුළත්ත ම දිස්ත්රිසතකශේ මන්ත්රීවරයකු 

හැටියටත්, රාපය අමාතයවරයකු හැටියටත්, අමාතයවරයකු 

හැටියටත් පාර්ලිශම්න්තු සභා ගර්භයට එසතවුණා. හැම කණ්ඩු 

කා යකදීම එසතශකෝ කණ්ඩු පසත ශේ, එසතශකෝ විපසත ශේ 

වගකීම් රාශියසත ඉ ්ට කළ එතුමා පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු 

හැටියට සභා ගර්භයට පැමිණි පසු, සභා ගර්භශේ කටයුතු 

අවසන්වන තුරු අන්තිම ශමොශහොත දසතවා රැඳී සිටිමින්, හැම 

විවාදයකටම සවන් ශදමින්, ඒ අතර තුර ඒ කරුු  කාරණාව ට 

සම්බන්ධ ශවන්න තිශබන අවස්ථාව දී භිය නැතුව නැඟිට ඒවාට 

සම්බන්ධ ශවමින්, මටති ප්ර ්න මතු කරමින් කටයුතු කළ කකාරය  

මා ශම් අවස්ථාශේදී සිහිපත් කරනවා. කණ්ඩු පසත ශේ සහකාර 

සමවිධායක හැටියට කටයුතු කළ කා ශේත්, පසුගිය කණ්ඩු කා  

පකාච්ශේද තුළදීත් ගරු අස්වර් මැතිතුමා දැසතවූ සහ ශයෝගය 

පාර්ලිශම්න්තුවටත්, ස්ථාවර නිශයෝග අනුව කටයුතු රීමටශම් 

රියාදාමයටත් කදර් යසත වුණා. ඒ වාශකම එතුමා අපට සම්පතසත 

වුණා. පාසඛ දරුවන්ට ලගන්වන ගුරුවරයකු ශ ස මන්ත්රීවරුන් 

රාශියකට එතුමාශගන් ස්ථාවර නිශයෝග පිබඳබ වත්, ඒ වාශකම 

පාතයන්තරව "අර්ස්රීන් ශම්" ශක නයායයන් සහ විවිධ 

පාර්ලිශම්න්තුව  දුන් නිශයෝග පිබඳබ වත් දැන ගැ සමට 

971 972 

බගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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ුළුලවන්කම  ැදු  බව ශම් අවස්ථාශේදී ස හන් රීමටම මශක 

යුතුකමසත ශවනවා.  

ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි, ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් 

මැතිතුමා මූලික අධයාපනය  ැදශේ මහරගම දවශනකබාහු 

විදයා ශයනි. ඒ විදයා ය අශක රශ  අවුරුදු 120සත පැරණි 

විදයා යසත බවට අද පත් ීම තිශබනවා. ඒ කා ශේ අශක රශ  විර  

විදයා වලින් එකසත වූ දවශනකබාහු විදයා ශේ අධයාපනය  ැබූ 

කා ශේ භා ා තුශනන්ම අධයාපනය  බා ගැ සමට එතුමා දසත  

වුණා. එතුමා ඒ තුබඳන් වර්ධනය කර ගත් දැනුම් සම්භාරය 

සියලුශදනාටම  බා දුන්නා.  

මශක කදරණීය බාකපා වන ශරොබ  ගුණවර්ධන - මකා 

සමසමාප පසත ශේ ශකෝ ශ  මන්ත්රීතුමා- සමඟ ඉතාමත් 

රී ටුශවන් කශ්රය කරමින්, ඔහුශක පන්තිව ට සහභාගි ශවමින් 

සමසමාප වයාපාරශේ ශනොසැශ න භටශයසත හැටියට අවුරුදු 

ගණනාවසත කටයුතු කළ හැටි මෑත කා ශේදීත් එතුමා අපට 

සිහිපත් කශළේ ශබොශහොම ශගෞරවශයන්. සමසමාප වයාපාරශයන් 

ශපෝ ණය  ැදවා වාශකම යුසතතිය සහ සාධාරණය ශවනුශවන්, 

පනතාව ශවනුශවන් මැදිහත් වූ ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමා 

අධි ්සාන සහගතභාවශයන් යුතුව කටයුතු කළා.  මකාශේ නනෑම 

පළාතක හැම අවස්ථාවකදීම එතුමාශක නම සිහිපත් කරන්ශන්, 

පනතාව එතුමා ගැන දැන සිටි නිසාත්, එතුමා පාතික ශද් පා න 

සතශ ේශේ කැපී ශපනුු  ්කාතයසත ශ ස කටයුතු කළ නිසාත්ය.  

ඒ විතරසත ශනොශවයි. මා ප  සම්පාදන අමාතයවරයා ව ශයන් 

කටයුතු කළ කා ශේදී එතුමා පැමිණ කළ ඉඛලීම් නිසා ඈත එපිට 

ගම්මානව ට පා සය ප ය  බා දීශම් වයාපෘති රාශියසත රියාත්මක 

කර ගැ සමට ුළුලවන් වුණා. විශ ේ ශයන්ම ශද් පා න 

ශපොරපිටිව දී අපට එතුමාව කශ්රය කරන්න  ැදණා. සමහර 

දවස්ව ට අපි පැය ගණන් එකම වාහනශේ ගමන් කළා. ඒ 

වාහනශයන්ම මා එසතක කපසු පැමිණියා. සටන් ශපරමුශණ් 

ශනොසැශ න ශද් පා නඥයකු හැටියට එතුමා කටයුතු කළා.  

එතුමාශක අදහස ් සම්භාරය තුබඳන් ශඛනන ක ාව ශපෝ ණය 

කළා. එතුමා විසින්ම විවිධ භා ාවලින්, විවිධ ලිපි ඉදිකාපත් කළා; 

ශද් න ඉදිකාපත් කළා.  

ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි, විපසත නායකතුමාත්, මමත්, 

ගරු අස්වර් මැතිතුමාත් අපි මැශඛසියාශේ තිදු  ICAPPMU 

සම්ශම් නයට සහභාගි වුු  අවස්ථාව තමයි අමතක ශනොවන 

අවස්ථාව බව එතුමාශක පවුශඛ ලදවියට මතක ඇති. ගරු අස්වර් 

මැතිතුමාත්, මමත්, අශක මන්ත්රී කණ්ඩායමත් එදා ජීවිත 

අවදානමකට මුහුණ දුන්නා. ඒ අවස්ථාශේ අශක ගමශක මන්ත්රීතුමා 

හිටියා; එම මැතිනිය හිටියා. එදා ඇති වුු  ිමහිසුු  සිද්ධිශේදී ගරු 

අස්වර් මැතිතුමා ශනොසැලී සිටි කකාරය මම යබඳත් සිහිපත් 

කරනවා. ඒ, වැඩි ඈතක ශනොශවයි; 2017 වසශර්දීයි. ගරු අසව්ර්  

මැතිතුමා හැම අම යරීන්ම කටයුතු කරන්න ුළුලවන්, නනෑම 

ශදයකට ශනොිමයව මුහුණ ශදන්න ුළුලවන් ශකශනසත. එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ දසත  විවාදකශයසත. ඒ වාශකම එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් බාහිරවත් දසත  ශ ස තම කර්තවය පනතාව 

ශවනුශවන් ඉ ්ට කළා; ප්රපාතන්වාදය ශවනුශවන් ඉ ට් කළා. 

එතුමාශක දරුවන්,  විශද්  ශසේවය ඇතුුල විවිධ ශසේවාව  ශයදී 

සිටිනවා. ශම් අවස්ථාශේදී එතුමාශක විශයෝව ශවනුශවන් අශක 

ශ ෝකය එතුමාශක පවුශඛ සියලු ශදනාට පළ කර සිටිනවා.  

ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි, ඒ වාශකම අශක 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටි මන්නාරම දිස්ත්රිසත පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු 

පී.එස්. සුසයිදාසන් මැතිතුමාවත් ශම් අවස්ථාශේදී සිහිපත් කරන්න 

නනෑ. මම පාර්ලිශම්න්තුවට කශේ 198  මැයි මාසශේදීයි. ඒ වන 

විට සුසයිදාසන් මැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයසත. 

විපසත ශේ අපි එකට ඉ  ගත්ශත්. අමිර්තලිමගම් මැතිතුමාශක 

විපසත නායක කාමරශේ රැස්ශවන අවස්ථාව දී එතුමාත්, අනුර 

බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාත්, අපිත් එකට හමුීම පාර්ලිශම්න්තු විවාද 

ගැන කථා කළා. එතුමා රාපය ගිු ම් කාරක සභාශේ සභාපතිවරයා 

ව ශයන් පාර්ලිශම්න්තුවටත්, ගිු ම් සතශ ේයටත්, රාපය මුදඛ 

කළමනාකාකාත්වයටත් ඉතාම වටිනා නායකත්වයසත  බා දුන්නා. 

එතුමා රාපය ගිු ම් කාරක සභාශේ සභාපතිවරශයසත හැටියට 

කටයුතු කරමින්, රාපය ශසේවය පණ ඇති ශසේවයසත බවට පත් 

කරන්නට  සතතියසත දුන්නා. අපි එතුමාට ඊට පසුවත් දිගටම 

ශගෞරවය දැසතවූශේ ඒ විශ ේ  ශසේවාව නිසායි. ජූලි මාසශයන් පසු -

ඒ ිමහිසුු  කනගාටුදායක ජූලිශයන් පසු- අශගෝස්තු මාසශේ 

සම්මත කළ පනත නිසා ගරු සුසයිදාසන් මැතිතුමා ා ඒකීය රාපය 

සමකඛපය පිබඳගන්ශන් නැතිව පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඉවත් ීම යන්න 

තීරණය කළා. මට අද වාශක මතකයි, එතුමා අපත් සමඟ අතට අත 

දී යබඳ පැමිශණ් ද නැද්ද රීයන සැකය ප්රකා  කරමින් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කලින්දශයන් පිටව ගිය ශමොශහොත. ඊට පසුවත් 

අපට ගරු සුසයිදාසන් මැතිතුමා හමුවුණා. එතුමා  මකාවට පැමිණි 

අවස්ථාව , විවිධ සම්මන්ණව දී එතුමාත් සමඟ කථා කරන්නට 

අපට අවස්ථාව  ැදණා. පසු කා යක ද්රවිඩ එසතසත් විමුසතති 

ශපරමුණ ඒකීය රාපයය පිබඳශගන පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණියා. 

ගරු සුසයිදාසන් මැතිතුමන් ා වැනි කා යසත වි ා  ශසේවාවසත 

ඉ ්ට කරන්නට ුළුලවන්කමසත තිදු  අය යබඳ පාර්ලිශම්න්තුවට 

පැමිණිශේ නැහැ. එතුමා තමන්ශක සතශ ේය තුබඳන් වි ා  

ශසේවාවසත අශක රටටත්, පාතයන්තරවත් ඉටු කළ  මකා ුළශයසත 

හැටියට අශක ශගෞවරය යබඳත් ුළද කරමින්, ඒ පවුශඛ සැමශදනා 

සමඟ අශක ශ ෝකය ශබදා ගන්නා බව ස හන් කරනවා.  

ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි, අභාවප්රාකත ගරු ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමා අශක දීර්නකාලීන ශද් පා න මිශයසත. 

එතුමා ශම් රශ  එසතසත් පාතික පසත ශේ - මකාශේ වි ා තම 

ශද් පා න පසත ශේ- මන්ත්රීවරශයසත. ගරු නිශයෝපය 

කථානායකතුමනි, එතුමා  ැදශේ ශබොශහොම විර  අත් දැකීමසත. 

එසතසත් පාතික පසත ශේ කරම්භක ශද් පා න නායකයන් සමඟ 

කථා බස් කරන්නට, කශ්රය කරන්නට තරුණශයසත හැටියට  ැබූ 

ඒ අවස්ථාව එතුමා නිතර ශදශේශඛ සිහිපත් කශළේ ශබොශහොම 

කඩම්බරශයන්. ඩඩ්ලි ශසේනානායක මැතිතුමා, සර් ශපෝන් 

ශකොත ාව  අග්රාමාතයතුමා, ශජ්.කර්. පයවර්ධන පනාධිපතිතුමා, 

අගමැතිතුමා, පසත  නායකතුමා ශම් සියලු ශදනා සමඟ එකට 

කටයුතු කර  ැබූ අත් දැකීම් සම්භාරය නිසාත්, ප්රපාතන්වාදී 

ශද් පා න සතශ ේය  සතතිමත් කරන්න පනමාධයශේ නිදහස 

අව යයි රීයන  සතතිමත් අදහසක සිටි පනමාධයශේදිශයසත 

හැටියටත්, ශද් පා නඥශයසත හැටියටත්, එසතසත් පාතික 

පසත ශේ ශඛකම්වරයා හැටියටත් එතුමාශගන්  වි ා  ශසේවාවසත 

ඉටු වුණා.  

ඔබතුමාට මතක ඇති, අපි තරුණ කා ශේ ඩඩ්ලි 

ශසේනානායක මැතිතුමා එතුමාශක මුහුණ ශඛන්සුවරීන් බැ ශගන,  

 සත  ගණන් පනයා එකතු කර ගනිමින් මහ පාරට බැහැ ා 

ප්රවෘත්ති ප නිදහස ශවනුශවන් පැවැත්වූ මහා ශපළපාබඳය. ඒ 

සටන ශමශහයවූශේ ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාය රීයන එක 

පිබඳබ ව රීසිශවසත ප්ර ්න කරන්ශන් නැහැ. එතුමා ඉතාම දසත  

සමවිධායකශයසත. ශද් පා න ලපායමාර්ග ඉතාම දසත  ශ ස 

රියාත්මක රීමටමට එතුමා දසතවුළ දායකත්වය නිසා ඒ සටනත් 

පයග්රහණයට පත් වුණා.  

ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා ශකොළඹ නාගකාක මන්ත්රීවරයකු 

හැටියටත් කටයුතු කළා. ඒ කා ශේ නනෑම ශකශනකුට ශකොළඹ 

නාගකාක මන්ත්රීවරශයසත ශවන්න  සතිශයන් ඉඩසත  ැදණා. 

ශකෝ ශ  නාගකාක මන්ත්රීවරයකු ව ශයනුත් පත් වුණා. ඒ හරහා 

ශපොදු පනතාව ශවනුශවන් වි ා  ශසේවාවසත ඉ ්ට කරන්න එතුමාට 

973 974 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ුළුලවන්කම  ැදණා. 1960 මාර්තු මැතිවරණශේදී වි ා  

සටනරීන් පසු එසතසත් පාතික පසත ශේ ශකෝ ශ  කසනශේ 

මන්ත්රීවරයා හැටියට එතුමා පත් වුණා. ඒ කණ්ඩුව ශබොශහොම සුුල 

කා යසත තිදු  කණ්ඩුවසත. දවස්  0යි ඒ කණ්ඩුව තිදශණ්. ඒ 

කණ්ඩුව විසුරුවා හැමටශමන් පසු ශදවැනි මැතිවරණශේදී එතුමා 

පරාපයට පත් වුණා.  පරාපය නිසා ශද් පා න ශපොර පිටිශේදී 

කවදාවත් පසු බැස්ශසේ නැති ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක 

අධි ්සාන සහගත කදර් වත් එඩිතරකම මා ශම් අවස්ථාශේ යබඳත් 

සිහිපත් කරනවා. ශජ්.කර්. පයවර්ධන මැතිතුමා සමඟ   වැඩ 

කරන්න බැකා ප්ර ්නයසත මත එතුමා එම පසත ශයන් ඉවත් කළා. ඒ 

ශව ාශේ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සමඟ ශපොදුපන අරගළයට 

එකතු වුු  ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා, ඒ කා ශේ  විපසත ය 

හැටියට ශගොඩනැඟූ මහා ශපරමුශණ් කටයුතු කළා. රුසතමන් 

ශසේනානායක මන්ත්රීතුමාත් ඒ තීරණය ශනොගන්න, ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමා ඒ ශව ාශේ ඒ තීරණය ගන්ශන් නැහැ. එතුමා 

රුසතමන් ශසේනානායක මන්ත්රීතුමා එසතක තමයි එසතසත් පාතික 

පසත යට කයුශබෝවන් රීය ා එබඳයට කශේ. ඒ බව මා ශමහිදී 

ස හන්න් කරන්නට නනෑ.  

රශ  ප්රපාතන්වාදී පන සමාපය  සතතිමත් කළ යුතුය, ශපොදු 

පනතාවශක ප්ර ්නව දී කර්ිකක ප්රගතිය තුබඳන් ඔවුන්ට සාධාරණ 

ප්රති ාභයසත  බා දිය යුතුය, ඒ ස හා අශක සමාපය ශවනස ් විය 

යුතුය රීයන මතශේ සිටිමින්, ඒ ස හා ශසේනානායකවරු සමඟ 

ඉතාම රී ටුශවන් කටයුතු කරමින් එතුමා සිකාමාශවෝ 

බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සමඟ එකතු වුණා. එතුමා එවැනි සටන් 

ගණනාවක කටයුතු කළා. ඒ අනුව 1988-1989 පැවැති  

මැතිවරණශයන් එතුමා පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු හැටියට 

ශකොළඹ දිස්ත්රිසතකශයන් පත් වුණා. අපි එකම ශපරමුණසත 

නිශයෝපනය කරමින් පාර්ලිශම්න්තුශේ විරුද්ධ පසත ශේ ඉ ශගන 

සිටියා. එය ශබොශහොම  අභිශයෝගාත්මක  සතතියසත තිදු  

කණ්ඩුවසත. නමුත්  විරුද්ධ පසත ව ටත් ඒ සමානව  සතතිමත්ව 

කටයුතු කරන්න ුළුලවන් වුණා. 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු, ශයෝධ ශද් පා න පසත යක 

ශඛකම්වරයකු, ශපොදු පනතාව සමඟ කටයුතු කළ නාගකාක 

මන්ත්රීවරයකු, පනමාධයශේදියකු හැටියට පමණසත ශනොශවයි, 

එතුමා ඉතාම මිශීලි ුළද්ග ශයසත.  අපශක ශගෞරවය දිනාගත් 

එතුමා  කශ්රය කරන්න මටත් ුළුලවන් ීමම ගැන ම ු ා කඩම්බර 

ශවනවා.  

1983 අතුරු මැතිවරණශේදී මා මහරගම කසනයට තරග කළ 

ශද් පා න සටශන්දී ශේදිකාශවන් ශේදිකාවට එතුමා   බා දුන් 

දැවැන්ත  සතතිය නිසා මට එම අතුරු මැතිවරණශයන් පයග්රහණය 

රීමටශම් අවස්ථාව පෑදුණා. එම අවස්ථාව පෑදුු   නිසා  මට 

පාර් ශම්න්තුවට එන්න ුළුලවන්කම  ැදණා. 

එපමණසත ශනොශවයි, අශක රශ  කගමික කටයුතු ශවනුශවන්,  

අශක රශ  පනතා අයිතිවාසිකම් ශවනුශවන් ජිනදාස නියතපා  

මැතිතුමා ශනොසැලුු  ප්රතිපත්තියක සිට ඉටු කළ ශමශහය නිසා අද 

ශම් සමාපයට මහා පයග්රහණ දායාද කරන්න ුළුලවන්කම 

 ැදණාය රීයන කාරණයත් මා ස හන් කරන්න නනෑ. 

එතුමාශක ශගදරට ගිහින් ම ු ා රීහිප වතාවසත එතුමා හමු වුණා. 

එතුමාශක ුළශයසත ශකෝ ශ  නගර සභාශේ නාගකාක 

මන්ත්රීවරයකු හැටියට කටයුතු කළා. ඒ වාශකම, මම හිතන විධියට 

අනිත් ුළයන්ශගන් ශකශනසත  හමුදාවට එසතීම වි ා  ශසේවයසත 

ඉ ්ට කළා. එතුමාශක අනුදැනුම මත එතුමාශක ඥාති පරම්පරාව ද 

එශ සම අශක රට ශේරා ගැ සශම් කාර්යයට හවුඛ වුණා.  

මට ශම් අවස්ථාශේ සිහිපත් ශවනවා, ගරු කථානායකතුමාශක 

ප්රධානත්වශයන් මීට ක කට ශපර පැවති ගරු ඩඩ්ලි ශසේනානායක 

මැතිතුමාශක ගුණානුස්මරණ ලත්සව සභාවට ශබොශහොම 

අමාරුශවන් පැමිණි පී.ඒ. ජිනදාස නියතපා  හිටුළ මන්ත්රීතුමා 

එතුමාශක ශගු රවය දැසත වූ ශමොශහොත. ඊට  මාස එකහමාරකට 

විතර පස්ශසේ එතුමා අප අතකාන් ශවන්ව ගියා.  

ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා දීර්න කා යසත විවිධ සතශ ේ 

හරහා අශක රට ශවනුශවන්, ශපොදු පනතාව ශවනුශවන් ඉටු කළ 

ශමශහවර අපි ඉතාම ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා.  

ශම් අවස්ථාශේ එතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනය කරමින් 

එතුමාශක පවුශඛ අයට අප ශක ශ ෝකය ප්රකා  කරනවා. 

 

 

[ெி.ெ. 2.06] 

 

ගුණ එජන. ශ්රීතරන් ප තා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கபள, ைமறந்த 

ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்கள் மூவர் ைீதொன அனுதொெத் 

தீர்ைொனங்களின் ைீது நொங்கள் இன்மறய தினம் உமரயொற்றிக் 

தகொண்டிருக்கின்பறொம். ைன்னொர் ைொவட்டத்மதப் 

ெொரொளுைன்றத்தில் ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தியவரும் வன்னி 

ைண்ைிபல வொழ்ந்தவரும் இலங்மகத் தைிழ் அரசியல் 

வரலொற்றில் ஒரு முன்னிமல அரசியல்வொதியொகத் 

திகழ்ந்தவரும் கைக்கியல்துமற சொர்ந்த நிபுைரொகத் தன்மன 

அமடயொளப்ெடுத்தியவருைொன முன்னொள் ெொரொளுன்ற 

உறுப்ெினர் ெிபலசியன் சூமசதொசன் அவர்கள் ததொடர்ெொன 

கருத்துக்கமள முதலில் இங்கு நொன் ெகிர்ந்துதகொள்ள 

விரும்புகின்பறன்.  

1934ஆம் ஆண்டு ஜூமல ைொதம் 24ஆம் திகதி ைன்னொர், 

வங்கொமல ைண்ைிபல ெிறந்த அண்ைன் சூமசதொசன் 

அவர்கள் 1977இல் நடந்த நொடொளுைன்றத் பதர்தலில் ைன்னொர் 

ததொகுதியில் தைிழர் விடுதமலக் கூட்டைி சொர்ெில் 

பெொட்டியிட்டு 15,141 வொக்குகமளப் தெற்று முதன்முதலில் 

ெொரொளுைன்றத்தில் கொலடி எடுத்துமவத்தொர். சிறந்த ெட்டயக் 

கைக்கொளரொன இவர் ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினரொக 

வந்தபெொது, இவருமடய கைக்கியல் புலமை சொர்ந்த 

அறிவிமன ைதிப்ெிட்டு அரசொங்கக் கைக்குகள் ெற்றிய 

குழுவினுமடய தமலவரொக நியைிக்கப்ெட்டமை அக்கொலத்தில் 

சிறப்புக்குொியததொரு விடயைொகப் ெொர்க்கப்ெட்டது. 

அண்ைன் சூமசதொசன் அவர்கள் ஈழ விடுதமலப் 

பெொரொட்டத்தின்ெொல் தன்னுமடய முழுமையொன ஆதரமவ 

வழங்கினொர். தைிழீழத்திற்கு ஆதரவளிக்கக்கூடொது என 

நொடொளுைன்றத்தில் அரசியலமைப்புக்கொன 6வது திருத்தம் 

தகொண்டுவரப்ெட்டு, அது குறித்துச் சத்தியப்ெிரைொைம் 

தசய்யபவண்டும் என்ற நிமலப்ெொட்டிற்கு எதிர்ப்புத் 

ததொிவித்தும்ம், கறுப்பு யூமலயின்பெொது சிங்களக் கொமடயர் 

களினொல் 3,000 தைிழ் ைக்கள் தகொல்லப்ெட்டமைக்கு எதிர்ப்புத் 

ததொிவித்தும் தைிழர் விடுதமலக் கூட்டைியின் அமனத்து 

உறுப்ெினர்களும் 1983 முதல் நொடொளுைன்றத்மத ஒன்றித்து 

ஒதுக்கல் தசய்தொர்கள். அவ்வொறு அவர்களுடன் இமைந்து 

ெொரொளுைன்றத்திலிருந்து ஒதுங்கி எதிர்ப்புத் ததொிவித்து 

வொழ்ந்த சூமசதொசன் அவர்கள், நொடொளுைன்றத்திற்கு 3 

ைொதங்கள் ததொடர்ந்து சமூகைளிக்கொத நிமலயில், 1983 

975 976 

බගරු  දිශන් ් ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ஒக்படொெர் 22இல் ைன்னொர் ததொகுதிக்கொன நொடொளுைன்ற 

இருக்மகமய இழந்தொர். அக்கொலப் ெகுதியில் தைிழர் 

விடுதமலக் கூட்டைியினுமடய அமனத்துப் ெொரொளுைன்ற 

உறுப்ெினர்களும் அவ்வொறு தங்களுமடய ெதவிகமள 

இழந்திருந்தொர்கள்.  

முன்னொள் ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர் சூமசதொசன் அவர்கள்  

2010ஆம் ஆண்டு இடம்தெற்ற பதர்தலிபல தைிழ்த் பதசியக் 

கூட்டமைப்ெின் வன்னி ைொவட்ட பவட்ெொளரொக 

பெொட்டியிட்டொர். ஆனொல், அவர் கூட்டமைப்புப் ெட்டியலில் 

ஆறொவதொக வந்தொர்; தசொற்ெ வொக்கு வித்தியொசத்தில் 

பதொல்வியமடந்த அவர் நொடொளுைன்றத்துக்குத் ததொிவு 

தசய்யப்ெடவில்மல. 2010ஆம் ஆண்டிபல அவபரொடு 

இமைந்த ஒரு பவட்ெொளரொக நொன் யொழ்ப்ெொைம் பதர்தல் 

ைொவட்டத்திபல பெொட்டியிட்டிருந்பதன். அந்த வமகயில் 

அன்று ைன்னொொிலும் வவுனியொவிலும் இடம்தெற்ற ெல 

கூட்டங்களிபல அவபரொடு ஒபர பைமடயிலிருந்து 

பெசியிருக்கிபறன். அவர் ஒரு சிறந்த பெச்சொளன்; கைீர் என்ற 

குரலுக்குச் தசொந்தக்கொரன்; வயது முதிர்ந்தபெொதிலும்கூட 

எல்பலொருடனும் இளமைத் துடிப்பெொடு ைிக ைகிழ்ச்சியொகப் 

ெழகுகின்ற ஓர் உத்தைைொன ைனிதன். அநுரொதபுரம் 

ைருத்துவைமனயில் சிகிச்மச தெற்றுவந்த நிமலயில் 2017 

ஒக்பரொெர் 13ஆம் திகதி தனது 84ஆவது வயதில் 

இயற்மகதயய்தினொர்.  

இலங்மக, ெிொித்தொனியொ, ஸம்ெியொ, கனடொ ஆகிய 

நொடுகளில் ெட்டயக் கைக்கொளரொகக் கடமைபுொிந்துள்ள இவர், 

இலங்மகப் ெொரொளுைன்றத்திபல அரசொங்கக் கைக்குக் 

குழுவின் தமலவரொகவும் ெைிபுொிந்துள்ளொர். கனடொ, இலங்மக 

ஆகிய நொடுகளின் இரட்மடக் குடியுொிமைக்குச் 

தசொந்தக்கொரரொகவும் இருந்துள்ளொர்.   தொன் ெிறந்த ைண் 

சொர்ந்து விருப்ெம் தகொண்டிருந்த இவர், ைிகவும் ததளிந்த ைனம் 

தகொண்டவர். தன்னுமடய இனம் ெடுகின்ற அவலங்கமளப் 

ெற்றிய தசய்திகமள தவளியுலகுக்குக் தகொண்டுதசல்வதில் 

தெரும் ெங்கொற்றினொர். ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர் அைரர் 

நீலன் திருச்தசல்வம் அவர்களுடன் இமைந்து, அவருமடய 

நிறுவனத்திற்கு ஊடொகச் சில ெைிகமள ஆற்றியிருந்தொர். 

இவ்வொறொன ஒரு நல்ல ைனிதனின் இழப்பு பெொிழப்ெொகும். 

அவருமடய ைரைச் சடங்கில்கூட நொன் பநரடியொக 

அவருமடய இல்லம் தசன்று கலந்துதகொண்டிருந்பதன். 
ைிகவும் திறமைவொய்ந்த இவர், கைக்கியல் துமறபயொடு 

பசர்ந்தவரொகவும் ஓர் அரசியல்வொதியொகவும் ெொிைைித்தமத 

வரலொற்றில் நொங்கள் ஓர் அமடயொளைொக ெொர்க்கின்பறொம். 

அவர் ைன்னொர் ைண்ைில் ைட்டுைல்ல, தைிழர் வொழும் 

பதசதைல்லொம் ஓர் அமடயொளைொக இருந்தொர்.  

முன்னொள் நொடொளுைன்ற உறுப்ெினர் ைொியொமதக்குொிய 

அல்ஹொஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள் ெற்றியும் நொன் இங்கு 

ஒருசில வொர்த்மதகள் குறிப்ெிட விரும்புகின்பறன். 2010 - 2015 

கொலப்ெகுதியிபல இந்தப் ெொரொளுைன்றத்திபல நொன் 

பெசுகின்றபெொததல்லொம் அவர் என்மன எதிர்த்துப் பெசுகின்ற 

அல்லது எனக்கு எதிரொகபவ பெசுகின்ற ஒரு ைனிதனொக 

இருந்தொர். ஆனொல், ெொரொளுைன்றத்திற்கு தவளியிபல அவர் 

ஒரு நல்ல ைனிதரொக இருந்தொர். இந்த வமகயில் அவர் 

தைிழர்களுக்கு எதிரொனவரொக இருந்தொர் என்றொலும்கூட, 

தைிழ்ைீது ெற்றுக்தகொண்டிருந்தொர்; நல்ல தைிழ் அறிவு 

தகொண்டவரொகவும் தைிழிபல ெொண்டித்தியமுமடயவரொகவும் 

இருந்தொர்; தொன் சொர்ந்த கட்சிக்கும் 2010 - 2015 வமர இருந்த 

அரசொங்கத்திற்கும் ைிகவும் விசுவொசைொக இருந்தொர். அவர் அந்த 

விசுவொசத்மத தவளிக்கொட்டும் வமகயில் சிலபவமளகளில் 

எங்களுக்கு எதிரொனவரொக இருந்திருக்கக்கூடும். எவ்வொ 

றொயினும், அவருமடய தைிழ் அறிமவயும் அது சொர்ந்த 

அவருமடய தசயற்ெொடுகமளயும் தைிழுக்கொக ஆற்றிய 

ெைிகமளயும் நொங்கள் இந்த இடத்தில் நிமனவுகூருகிபறொம்.  

தகௌரவ உறுப்ெினர் அைரர் பீ.ஏ. ஜினதொச நியதெொல 

அவர்களுமடய வரலொறு ெற்றி எனக்குத் ததொியொது.  

இருந்தொதலும் அவருமடய குடும்ெத்தினருக்கும் நொன் இந்த 

இடத்திபல ஆழ்ந்த அனுதொெங்கமளத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்பறன். அல்ஹொஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், பீ.ஏ. ஜினதொச 

நியதெொல ஆகிபயொமர நிமனவுகூருகின்ற அபதபவமள, 

அண்ைன் சூமசதொசன் அவர்களுமடய சிலொகிப்ெொன, நமகச் 

சுமவயொன பெச்சுக்கமளயும் நல்தலண்ைங்கமளயும் 

அவபரொடு ெகிர்ந்துதகொண்ட கொலங்கமளயும் நிமனவுகூர்ந்து, 

அவருமடய ெிள்மளகள் ைற்றும் குடும்ெத்தினருக்கு  

அனுதொெங்கமளத் ததொிவித்து, என்னுமடய உமரமய நிமறவு 

தசய்கின்பறன். நன்றி.  
 

 
[2.12 p.m.] 

 

ගුණ පජේයිඩ් අිම ජාහිර් පවුලානා ප තා (ජපාත 

ජවිබලගැන්වීන රාතය අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ - சமூக 

வலுவூட்டல் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana - State Minister of 
Social Empowerment) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Inna lillahi wa inna ilayhi rajioon. "Certainly, from 
Him do we come and unto Him do we return for certain." 
In short, that is what the Holy Qur'an describes about life 
in this world, that we are born by the mercy of the 

Almighty Allah, and we return to Him. “ நிச்சயைொக 

நொங்கள் அமனவரும் அல்லொஹ்வுக்குொியவர்கள்,  பைலும் 

அவனிடபை நொங்கள் அமனவரும் ைீளக்கூடியவர்கள்”  

என்ெதுதொன் அதன் தெொருள்.  

Kullu nafsin zaa'ikatul maut, Kullu man alayhaa faan. 
"Every creation will taste death. All that is on earth will 

perish." ஒவ்பவொர் ஆத்ைொவும் ைரைத்மத சுமவக்கக்கூடியதொகும். 

இந்தப் பூைியிலுள்ளமவதயல்லொம் அழியக்கூடியமவதொன்.  

Sir, today I rise with a heavy heart to condole the 
demise and pay tribute to a long known friend to me and 
my family, Marhoom Alhaj A. H. M. Azwer. This day is 
a solemn day because we are remembering one of our 
dear departed Colleagues, the Hon. Alhaj A. H. M. 
Azwer. Today, Sir, as I stand before you, pleasant and 
nostalgic memories tingle with a deep sense of sadness 
flooding in my mind. Many are the precious moments I 
have shared with Alhaj Azwer and I shall cherish those 
moments with all my heart as long as I live.  

Many a man has trod the soil of the earth. Many more 
will do so in time to come, but not every one of them will 
leave their footprints in the sands of time. Whilst a few 
have done so, and there would be more who would leave 
their mark. The Hon. Azwer was an illustrious son of 
Mother Lanka whose indefatigable endeavours and feats 
have brought honour and dignity to our nation. 
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Hon. Alhaj Azwer always had an energetic and 
enthusiastic personality. He was amicable, amenable and 
God-fearing. His cherubic face, his cheerful laughter and 
sense of humour was infectious. His manner of interaction 
with people from all walks of life sans discrimination was 
certainly awe-inspiring. He rubbed shoulders with 
eminent and distinguished personalities, Heads of State 
and theologians, without losing his common touch, and 
won much admiration throughout the world.  

Azwer was undoubtedly a prolific speaker in all three 
languages. He would recite Sinhala poems, Tamil odes 
and English quotations. Thus he displayed his talent in the 
fluency of all three languages which is certainly not a 
record in any Parliament in any part of the world. 

When he was first appointed as a Member of 
Parliament by the late President Ranasinghe Premadasa, 
the President insisted Azwer to be present in every 
Session of the Parliament. So Azwer made his presence at 
all Sessions for 24 years in Parliament, which is a 
noteworthy record. He was the first to arrive and last to 
leave the Parliament premises. 

A newspaper dubbed him as “Parlimenthuwe 
Yathura" - "key of the Parliament” and yet another 
dubbed him as “Parlimenthuwe Anaya" - "Nail in the 
Parliament”. Call him what you may like, but Azwer was 
Azwer.  

During his lifetime, he was very pious, dedicated in 
practicing Muslim schools of thought and was an ardent 
follower of Rifai Tarika and Tablighi Jamaat. He was also 
associated with the All Ceylon Jamiyyathul Ulama and a 
host of other religious bodies. He actively promoted the 
practice of our forefathers’ recitation of the Mowlood 
during the different  seasons of Mowlood, specially in the 
month of Rabi’al-awwal and the recital of Qasidat al-
Burda of Imam al-Busiri.  

When it came to the question of issues connected with 
Islam or Muslims, Azwer would not compromise on his 
faith and religious beliefs, but he knew that he was 
treading a tightrope and therefore, was always careful in 
issuing well-thought-out statements that would not 
antagonize those who matter. He would debate and speak 
on sensitive issues in tense situations, bearing every 
community in the country in mind, since we all had a 
great breadth of vision to see that the ultimate  analysis of 
some of these issues needed solutions on a broader 
perspective than that of a narrow sectarian interest.  

There were many occasions which required him to 
communicate eloquently in all three languages on matters 
that were detrimentally sensitive where he would plead 
with the leaders of the relevant communities very 
strongly, but amicably and was willing to accommodate 
and compromise in order to resolve such sensitive issues. 
This is where I found him as a constructive Member of 
Parliament of whichever Government he was affiliated to.           

Sixty years in politics, 24 years in Sri Lanka 
Parliament as a Member and a Minister is in fact a long 
time and is certainly a thing to remember, though not 
endorsed as an achievement. The late Hon. Azwer did not 
contest for a Seat from any electorate, but was appointed 
from the National List. Without contesting a Seat, who 
else can claim to have acquired a Seat in Parliament on 
five instances without spending even five cents for 
attaining it? He was consequently elected to the Panel of  
Chairmen and was a great exponent of Erskine May.  He 
was a Member of Parliament; State Minister of Muslim 
Religious and Cultural Affairs and Minister of 
Parliamentary Affairs. During his tenure as a Member of 
Parliament or Minister, he carried out his duties 
meaningfully. Sir, I have associated with him on many 
political meetings, conferences, and social work. We 
have travelled together to the North and the East of Sri 
Lanka during conflict times and have narrowly escaped 
through some divine providence being caught between 
crossfires.  It has been a privilege traveling abroad with 
him.     

One such incident was in 1997, when a delegation 
went to Libya led by the Hon. Mahinda Rajapaksa, 
during his tenure as the Minister of Fisheries, on the 
invitation of late Col. Muammar Gaddafi, the then 
President of Libya, during the time when there was a 
trade embargo imposed on Libya by the USA. Our 
delegation was comprised of the Hon. Mahinda 
Rajapaksa and his wife, the late Hon. Azwer, late Dr. 
Mahroof from Kandy, and the great poet and journalist 
Shams, and also former Member of Parliament the late  
Hon. Anver Ismail and my good friend and attorney-at-
law Muneer and myself. We could fly only up to Malta. 
After which we had to travel on sea from the Valletta 
Harbour to Tripoli crossing the Mediterranean Sea on a 
vessel named "Garnatha". Our eight-hour voyage on sea 
to Libya was pleasant as it was an overnight sailing. We 
had a five-day stay attending many conferences, meetings 
and a distinguished meeting in a tent with Col. Muammar 
Gaddafi.  

Our return to Malta was scheduled on the same vessel 
“Garnatha” and our delegation boarded the vessel in the 
evening with dignitaries from various other countries as 
well - even President Tito was there - hoping to reach 
Valletta Harbour in Malta the next morning. However, 
when we awoke the next morning, we found ourselves 
still in the mid of the Mediterranean Sea and it was not 
berthed. Due to heavy storm and rough sea, it was 
impossible to berth our vessel into Valletta Harbour. So 
the vessel remained in the mid of the sea for two days. 
Anxiety began to build up within the passengers as food 
supplies were running out. The supplies were available 
for just eight-hour voyage or maybe a little more. But 
Haji Azwer began reciting Moulood and praying with me 
and spiritually kept up everybody’s hope that nothing 
harmful would happen until we reach the shores. The 
scheduled eight-hour voyage ended after 52 hours in the 
Mediterranean Sea.  

Sir, the late Hon. Alhaj A.H.M. Azwer will be 
remembered for years to come, by those whom he served 
so passionately; and if our ethics are in their right and 
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proper places, he will be remembered by the progeny of 
those whom he gave so much of his time. He has left an 
everlasting legacy in the field of politics and community 
service to which he so lovingly dedicated his whole life.  

All of us, as responsible Members of this Parliament, 
as a team, we have to live and work in a multi-cultural, 
multi-ethnic, multi-religious pluralistic society. And such 
a society is where our people must always be encouraged 
to remember that a policy of tolerance is very important. 
One should remember that one cannot be right all the 
time. Even if one is right, sometimes it is best not to 
enforce the point too hard or harshly. This is where the 
late Hon. Azwer had this attribute in ample measure and it 
made him a very welcomed colleague in any team, 
whether it is the UNP team or the SLFP team. We miss 
such individuals and their company amongst us, as he was 
such a dependable person in any crisis such as what we 
are facing now.  

Of course we had heated arguments in the House of 
Parliament since there were many views very vigorously 
debated and daggers drawn, but never ended with 
bitterness, because the late Hon. Azwer was a person who 
had cultivated a habit of recognizing the value and worth 
even of his adversaries. He would often quote Erskine 
May's Parliamentary Practice, and therefore would never 
carry a heart full of acrimony whenever he left the 
Chamber.  

He always had good, reasonable suggestions and ideas 
for peaceful solutions and communicated such proposals 
as he was capable of demonstrating his capacity in 
working together with people from all walks of life 
irrelevant of the backgrounds they came from.  

I sincerely condole with his family members, his wife, 
son, daughters and their spouses, grandchildren and 
extended family members for their personal loss, and we 
as friends and colleagues as well as the Sri Lankan 
community have endured a grievous loss by the demise of  
the Hon.  A.H.M. Azwer. May all mighty Allah 
Subhanahu wa ta’ala grant him the highest  facility and 
may his eternal rest be in Janatul Firdous.  

Having said that,  Sir, before I conclude let me express 
my sincere condolences to the family members of  the late 
Hon. P.S. Soosaithasan, former Member of Parliament, 
and also to the family members of the late Hon. P.A. 
Jinadasa Niyathapala, ex-member of Parliament.  May 
these souls  attain eternal peace!  
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ගුණ ගාක ණී පලොකුපක ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝපනය කළ මන්ත්රීවරු තිශදශනකුශක අභාවයන් පිබඳබ ව අද 

අපශක ශ ෝකය පළ කරනවා. විශ ේ ශයන්ම ගරු (අඛහාජ්) 

ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්ත්රීතුමා, පී.එස්. සුසයිදාසන් මන්ත්රීතුමා, පී.ඒ. 

ජිනදාස නියතපා  මන්ත්රීතුමා තමයි එම මන්ත්රීවරු. ශම් සභාශේ 

ගරු මන්ත්රීවරු ශම් හිටුළ මන්ත්රීවරුන් පිබඳබ ව අද කළ ගුණ 

කථන මම අහශගන හිටියා. මම පළමුශවන්ම ගරු අස්වර් 

මන්ත්රීතුමා ගැන කථා කරන්න කැමැතියි.  

එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටි කා ය තුළ අපි සමඟ ඉතාම 

මිශීලීව කටයුතු කළා.  අපි  එතුමා දැන හනානා ගත්ශත් 19  දී  

පාර්ලිශම්න්තුශේ කථානායකතුමා හැටියට පත්වුු  බාකීර් මාකාර් 

මැතිතුමාශක ශඛකම්වරයා හැටියටයි. හිටුළ පනාධිපති කර්. 

ශප්රේමදාස මැතිතුමා අස්වර් මැතිතුමා පාතික  ැයිස්තුශවන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට පත් කළා. එතැන් සිට එතුමා ඇමතිවරශයසත, 

රාපය ඇමතිවරශයසත ශ ස කටයුතු කළා. ඊට පසුව එතුමා 

ශපොදුපන එසතසත් ශපරමුණට එකතු ශව ා මහින්ද රාපපසත  

පනාධිපතිතුමාත් සමඟ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයසත ශ ස 

කටයුතු කළා. 

ගරු අස්වර් මන්ත්රිතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු කළ කා ය 

තුළ අපිට එතුමාශගන් ඉශගන ගන්න ශබොශහෝ ශද්වඛ තිදණා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ නනෑම වි යයසත පිබඳබ ව විවිධ ප්ර ්න නඟන්න, 

ඒවා පිබඳබ ව තර්ක කරන්න එතුමාට ශහො  හැරීයාවසත තිදණා. 

ශකශනකුට එතුමාශගන් ඉශගන ගත හැරී ශබොශහෝ ශද්වඛ 

තිදණා. ඒ වාශකම එතුමා ශබොශහොම ප්රියශීලී මන්ත්රීවරශයසත. 

එතුමා භා ා තුනම පකාහරණය කළා. එතුමා ශේදිකාශේදිත්, ඉන් 

පිටදීත් භා ා තුශනන්ම පකාවර්තක කටයුතු කරමින්, පනතාව 

කමන්ණය කරන්න අශක රශ  නායකයන්ට  සතතියසත දුන්නා; 

ඒ අයශක හිතවශතසත, මිශයසත බවට පත් වුණා.  පාර්ලිශම්න්තුව 

තුළ කාරක සභා රැස්ීමම් පැවැත්ශවන අවස්ථාව , ඒ විවිධ වාද 

විවාදව දී එතුමා ඉතාම ශහො  තර්ක ඉදිකාපත් කළා. ඒවා තුළ 

අපට ඉශගන ගත හැරී ශබොශහෝ  ශද්වඛ තිදණා. එතුමාශක 

අභාවය පිබඳබ ව අපි ඉතාම කනගාටු ශවනවා. එතුමාශක අභාවය 

ශවනුශවන් එතුමාශක පවුශඛ සියලුශදනාට අශක  ශ ෝකය පළ 

කරනවා.  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටුළ මන්ත්රීවරශයසත වන පී.ඒ. ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමා ගැනත් මම විශ ේ ශයන් කථා කරන්න නනෑ. 

ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා අපි දැන හනානා ගත්ශත් 1960 

ද කශේදීයි. එසතසත් පාතික පසත ය කරම්භ කළ ශමොශහොශත් 

සිට, එතුමා එම පසත ශේ ප්රබ  සාමාජිකශයසත හැටියටත්, එහි  

තරුණ ශපරමුශණ් ශඛකම්වරයා හැටියටත්, පසත ශේ 

ශඛකම්වරයා හැටියටත් කටයුතු කළා.  

ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා  එසතසත් පාතික පසත ය නඟා 

සිටුවන්න වි ා  වැඩ ශකොටසසත කළා. ඓතිහාසික "නුවර පා 

ගමන" සමවිධානය කරනශකොට අපි පාසඛ ශි යශයෝ. එතුමා 

නායකත්වය අරශගන එදා 1956දී ශජ්.කර්. පයවර්ධන මැතිතුමා 

සමඟ  "නුවර පා ගමන" සමවිධානය කළා. එතුමා පසත ශේ විවිධ 

කටයුතු සමවිධානය කරන්න හැම ශමොශහොශත්ම  සතතිමත් 

නායකයකු හැටියට ශප ස සිටියා. මට මතකයි, 60 ද කශේදී 

එතුමා තරුණ ශපරමුශණ් ශඛකම්වරයා හැටියට කටයුතු 

කරනශකොටයි එසතසත් පාතික පසත ය සමඟ අශක රී ටු 

සම්බන්ධතාවසත ඇති වුශණ්. එතුමා ඩඩ්ලි ශසේනානායක මැතිතුමා 

සමඟ ඉතාම රී ටු හිතවතකු හැටියට රියා කළා. පසත ය වැටුු  

අවස්ථාව  පසත ය නඟා සිටුවන්න කටයුතු කළා වාශකම රට ුළරා 

තරුණ ශපරමුණ සමවිධානය කර එසතසත් පාතික පසත ය තුළ 

ඉතාම  සතතිමත් තරුණ ශපරමුණසත හැදුවා.  ඒ කටයුතු කරන 

ගමන් පසත ශේ ශඛකම්වරයා හැටියටත් කටයුතු කළා. 1960 

මාර්තු මැතිවරණශේදී එතුමා එසතසත් පාතික පසත ශයන් 

ශකෝ ශ  කසනයට තරග කර  මන්ත්රීවරයකු හැටියට පත් වුණා. 

ඒ දවස්  2ක කණ්ඩුව තුළත් එතුමා මන්ත්රීවරයකු හැටියට කටයුතු 

කළා.  ඒ වාශකම එතුමා පසත ශේ සම ශඛකම්වරයකු හැටියට 

981 982 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කටයුතු කළා. ශම් කකාරයට එසතසත් පාතික පසත ය නඟා 

සිටුවන්න විවිධ කටයුතු කළා.  19   වනශකොට එතුමා අශක 

පසත ශයන් ගිහිඛ ා සිකාමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සමඟ 

එසතව කටයුතු කළා. 19   මැතිවරණශේදී එසතසත් පාතික 

පසත ශේ කථානායක හැටියට කටයුතු කළ කනන්ද තිස්ස ද 

අඛවිස් මැතිතුමා සමඟ ශකෝ ශ  කසනයට තරග කළා. එතුමාට 

එදා පයග්රහණය කරන්න බැකා වුණත්, ඊළඟ මැතිවරණශේදී එතුමා 

ශකොළඹ දිස්ත්රිසතකශේ මන්ත්රීවරයකු හැටියට පත් වුණා. පත් ශව ා 

එතුමා ශ්රී  මකා නිදහස් පසත යත් සමඟ ඉතාම  සතතිමත් 

සමවිධානයසත හදා ශගන කටයුතු කළා. එතුමා ඉතාම  සතතිමත් 

ශද් පා නඥයකු හැටියටත්, ශහො  කිකකයකු වාශකම 

සමවිධායකවරයකු හැටියටත් ඉතාම ඉහළ කීර්තිනාමයසත  බා 

ගත්තා. එතුමා විශ්රාම ගියාට පසු විශ්රාමිකයකු හැටියටත් රටට 

ශහො  කීර්තිමත් වැඩ ශකොටසසත ඉටු කළා.  

ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි, එතුමා ශහො  ශඛනකශයසත. 

"සියරට" ුළවත්පත එතුමාශක නායකත්වශයන් කරම්භ කළා. 

තවත් විවිධ ුළවත් පත් එතුමාශක නායකත්වශයන් කරම්භ කළා. 

එසතසත් පාතික පසත යට වාශකම ශ්රී  මකා නිදහස් පසත යටත් 

එතුමා ඒ පසත ව  ඉන්න කා ව  ඉතාම  සතතියසත දී ා කටයුතු 

කළ නායකශයසත. එතුමාශක අභාවය පිබඳබ ව අපි කනගාටු 

ශවනවා.  අශක ශද් පා න ගමන කරම්භ කරන්නත් එතුමා අපට 

වි ා  සවියසත වුණා. අද පාර්ලි ශම්න්තුශේ ඉන්න ගරු  සිකානාඛ ද 

ශමඛ මැතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා, මම එතුමා සමඟ එකට ඒ 

කා ශේ ශද් පා නය කළා.   තරුණ ශපරමුණට අපි ඇතුුල 

වනශකොට එතුමා තමයි එහි ශඛකම්තුමා හැටියට ඒ අවස්ථාව  බා 

දුන්ශන්. මටත්, සිකානාඛ ද ශමඛ මැතිතුමාටත්, ගරු 

අග්රාමාතයතුමාටත් 19 4 තරුණ ශපරමුණට ඇතුළත් ීමමට එතුමා 

පසත ශේ ශඛකම්වරයා හැටියට අවස්ථාව  බා දුන්නා.  එතුමාශක 

අභාව ය ගැන අපි කනගාටුවට ශමන්ම ශ ෝකයට පත් ශවනවා. 

එතුමා පිබඳබ ව ව්න රීහිපයසත ශහෝ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා 

කර එතුමාට ශගෞරව කරන්න  ැබීම ඉතාම අගය කරන ගමන් 

එතුමාශක අභාවය ගැන අශක කනගාටුව, ශ ෝකය ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමාශක  පවුශඛ සියලුම සාමාජිකයන් ශවත ුළද 

කරමින් මශක ව්න ස්වඛපය අවසන් කරනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි.  

 
ගුණ නිපයෝතය කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු රමජිත් මද්දුමබණ්ඩාර 

ඇමතිතුමා. 

 

 

[අ.භා. 2. 5] 
 

ගුණ මර්.එන. රාජිත් පශදුප බණ්ඩාර ප තා (රාතය 

පරිපාලන  ා මපදා කළපනාකරණ අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை ெண்டொர - தெொது 

நிருவொக ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சர்) 
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Disaster Management)   
ගරු නිශයෝපය කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටුළ  

මන්ත්රීවරුන් වන ගරු ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශකත්, ගරු 

(අඛහාජ්) ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මැතිතුමාශකත්, ගරු පී.එස්. 

සුසයිදාසන් මැතිතුමාශකත් අභාවයන් පිබඳබ  ශ ෝක ශයෝපනා 

ඉදිකාපත් කර තිශබන ශම් ශව ාශේ විශ ේ ශයන් කෘතහස්ත 

ශද් පා නඥයකු වුු , එශමන්ම අශක පවුශඛ ශබොශහොම රී ටු 

මියකු වුු ,  ඒ වාශකම, අශක ශද් පා න ගුරුවරයකු වුු  ගරු 

ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා ගැන මුලින්ම ව්න රීහිපයසත කථා 

කරන්න මා බ ාශපොශරොත්තු වනවා. එතුමා එසතසත් පාතික 

පසත ය කරම්භශේ සිටම පසත ය  සතතිමත් කරන්න කටයුතු කළ 

පතාක ශයෝධශයසත.  

එතුමා ශද් පා නඥශයසත විධියට මුලින්ම පාර්ලිශම්න්තුවට 

කශේ 1960 මාර්තු මාසශේ පැවැති මැතිවරණශයන්. එතුමා මශක 

පවුශඛ මිශයසත රීයා මම රීේශේ, මශක කදරණීය පියතුමාත්, 

ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාත් 1960 එකට පාර්ලිශම්න්තුවට කවා 

විතරසත ශනොව එතුමන් ා ශදශදනා ශබොශහොම රී ටු මියින් වුු  

නිසායි. ඒ වාශකම එතුමා 1960 එසතසත් පාතික පසත ශයන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිඛ ා, 1989 නැවත වරසත ශ්රී  මකා නිදහස ්

පසත ශේ මන්ත්රීවරශයසත විධියට පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න එතුමාට 

ුළුලවන් වුණා. ඒ රීයන්ශන් පසත  ශදකම නිශයෝපනය කරමින් 

පාර්ලිශම්න්තුවට කුළ මන්ත්රීවරශයසත විධියට එතුමා ඉතිහාසගත 

වනවා. එතුමා එවකට තිදු  ශසශන  සභාශේ මන්ත්රීවරශයසත 

විධියට 1968 පත් ශව ා, ශසශන  මන්ත්රීවරශයසත විධියටත් 

කටයුතු කර තිශබනවා. ඒ වාශකම, පළාත් පා න ශද් පා නය 

ගත්තාම, 1962 ශකෝ ශ  නගර සභාශේ නාගකාක මන්ත්රීවරශයසත 

ශ ස කටයුතු කර තිශබනවා. ඊට පසුව 196  ශකොළඹ මහ නගර 

සභාශේ නාගකාක මන්ත්රීවරශයසත විධියට කටයුතු කර තිශබනවා. 

ශමයින් ශපශනනවා, ශද් පා නශේ හැම තරාතිරමසතම, හැම 

සතශ ේයසතම නිශයෝපනය කරන්න එතුමාට හැරීයාවසත  ැබී 

තිශබනවාය රීයා. ඒ හැම අවස්ථාවකම එතුමා ශබොශහොම දසත , 

රියාකාමට ශද් පා නඥශයසත, කිකකශයසත, වික වවාදිශයසත 

ශව ා තිශබනවා. මම හිතන විධියට එතුමා ද ක නවයසත පමණ 

ජීවත් වුණා. එතුමා අවසාන කා ය දසතවා ශද් පා නශේ නිරතව 

හිටියා.  

1946 ශකොළඹ ෆාම් ශකෝ  මන්දිර ශයන් එසතසත් පාතික 

පසත ය කරම්භ කරන ශව ාශේ  එතුමා එහි හිටිය සාමාජිකශයසත. 

එසතසත් පාතික පසත ශේ තරුණ ශපරමුශණ් ප්රධාන ශඛකම්වරයා 

විධියට 1956 සිට 19 1 දසතවා අවුරුදු 15සත ශමතුමා කටයුතු කර 

තිශබනවා. ඒ වාශකම, පසත ශේ ලප සභාපතිවරශයසත විධියට, 

පසත ශේ මහ ශඛකම්වරයා විධියට එතුමා එසතසත් පාතික 

පසත ශේ   සියලු තනතුරු ශහොබව ා තිශබනවා. ඒ වාශකම, 

එසතසත් පාතික පසත ශේ පළමුවැනි මැයි දිනය 195  සමරද්දී  

එතුමා එහි ප්රධාන සමවිධායකවරයා ශව ා තිශබනවා. යම් යම් 

අර්දද නිසා එසතසත් පාතික පසත ශයන් එතුමා ගියත්, එසතසත් 

පාතික පසත යට නැවත සම්බන්ධ ශව ා එතුමා කටයුතු කළ 

කකාරය මට මතකයි.  

ශද් පා නඥයන් විධියට අපි ශද් පා නයට පැමිණ එසතසත් 

පාතික පසත ශේ සමවාදී ශි ය ශපරමුණ කරම්භ කරද්දී  සිකාශකොත 

මන්දිරයට ගියාම ඒ සම්බන්ධව නියතපා  මැතිතුමා අපට  පන්ති 

පවත්වුළ කකාරය මට මතකයි. එතුමා අපට ඒ සම්බන්ධව මාර්ගය 

රීයා දුන් කකාරය මතකයි.  

එතුමා ශම් රශ  එසතසත් පාතික පසත ය  සතතිමත් කරන්න 

වි ා  වැඩ ශකොටසසත කර තිශබනවා. අද අපට ශම් කකාරයට 

ශද් පා නය කරන්න ගුරුහරුකම් එතුමා දී ා තිශබනවා. අපිත් 

සමඟ  ශද් පා නය කළ පිකාස අතර සිටි වි ා  පිකාසසත අද 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටිනවා. ඉම්තියාස් බාකීර් මාකාර් මැතිතුමා, 

මශහේන් ගුණශසේකර මැතිතුමා, පාලිත පැඛශපො  මැතිතුමා වැනි 

වි ා  පිකාසසත හිටියා. ඒ වාශකම එතුමාශක දියණියසත විවාහ 

කරශගන සිටින්ශන්, අප සමඟ ශද් පා නය එකට කරම්භ කළ, 

අශක පාතික ි පට සමස්ථාශේ සභාපති සිශත්න්ද්ර ශසේනාරත්න 

මැතිතුමායි. 

983 984 
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නියතපා  මැතිතුමා අපට එක පැත්තරීන් ශහො  

ශද් පා නඥශයසත වුණා, ගුරුවරශයසත, හිතවශතසත වුණා. අශනසත 

පැත්ශතන්, එතුමා සම්බන්ධශයන් ශම් කාරණය මම ශනොරීයාම 

බැහැ. එසතසත් පාතික පසත ශේ "සියරට" ුළවත් පත කරම්භ 

කරන්න, ඒක ඉදිකායට  ශගන යන්න එතුමා කටයුතු කළා. ඒ 

වාශකම  යුසතතිය, සිශ ෝන් ගාඩියන්, දිනපතා, සතිපතා වැනි ුළවත් 

පත් සියඛශඛම එතුමා ප්රධාන කර්තෘවරයා වුණා. එතුමා 

ශද් පා නශේ ශමන්ම අශනකුත් සතශ ේව  වි ා  දස්කම්, 

හැරීයාවන් දසතවා තිශබනවා.  

ශමොකසත ශහෝ පවපවාහි ස වැඩසටහනක අපි කථාවසත කශළොත්, 

එතුමා ශ ඩ ඇශ ේ සිටි අවස්ථාශේත් දුරකථනශයන් කථා කර  

අපට කශීර්වාද කළා. එතුමා අපට ඒ සම්බන්ධව විග්රහයසත  බා 

දුන්නා. එවැනි කකාරශේ ශබොශහෝ කෘතහස්ත ශද් පා නඥශයසත. 

එසතසත් පාතික පසත යට වි ා  ශමශහයසත කළ, පසත යට 

ශබොශහොම  සතතියසත වුු  ශද් පා නඥශයසත විධියට නියතපා  

මැතිතුමාව මම හනාන්වා ශදනවා. 

ඒ වාශකම  එතුමා මශක කදරණීය පියතුමාශක සමකාලීන 

මිශයසත; පවුශඛ හිතවශතසත. එතුමාශක පවුශඛ අයත් සමඟ 

පැවැති අශක සම්බන්ධකම් තවම තිශබනවා. එවැනි 

ශද් පා නඥශයසත පිබඳබ  කථා රීමටමට අවස්ථාව  ැබීම ගැන 

මම සන්ශතෝ  ශවනවා. ඒ වාශකම නියතපා  මැතිතුමාව මා ඉතා 

ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා. එතුමාශක අභාවය සම්බන්ධශයන්  

මශකත්, අශක පසත ශේත්, මශක පවුශඛත් කනගාටුව හා ශ ෝකය 

එතුමාශක දරුවන්ට සහ පවුශඛ ඥාතීන්ට  ප්රකා  කරමින්, ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරනවා.  

ශම් අවස්ථාශේදී අඛහාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමා ගැනත් 

ස හන් කළ යුතුය. අස්වර් මැතිතුමාත්, මමත් පාර්ලිශම්න්තුවට 

කශේ 1989 වර් ශේයි. ශම් රටට හනාන්වා දුන් අලුත් පාර්ලිශම්න්තු 

රමය තුළ අපි කසන, දිස්ත්රිසතක නිශයෝපනය කරමින් එනශකොට, 

එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට කශේ පාතික  ැයිස්තුශවන්. ඒ අවස්ථාශේ 

එසතසත් පාතික පසත ශේ නායකයා, ශම් රශ  පනාධිපතිවරයා 

ව ශයන් සිටිශේ රණසිමහ ශප්රේමදාස මැතිතුමායි. රණසිමහ ශප්රේමදාස 

මැතිතුමා එක එක සතශ ේව  දසත යින් පාතික  ැයිස්තුවට 

ඉදිකාපත් කළා. අස්වර් මැතිතුමා මුස්ලිම් පාතිකශයසත; දසත  

කිකකශයසත; දසත  විවාදකශයසත.  ඒ නිසාම එතුමා පාතික 

 ැයිස්තුශවන් කවා. අපි ඉස්ශසඛ ාම එතුමාව හනානා ගත්ශත්, 

අශක මි ඉමිටියාස ් බාරීර් මැතිතුමාශක පියා වන ශම් රශ  සිටි 

කීර්තිමත් කථානායකවරශයකු වුු  අඛහාජ් බාරීර් මාකර් 

මැතිතුමාශක ශපෞද්ගලික ශඛකම්වරයා විධියටයි. එතුමායි, අපයි 

අතර දීර්න කා යසත හිතවත්කම්, සම්බන්ධකම් පැවතුණා. එතුමා 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වාද විවාදව ට හැම දාම සම්බන්ධ වුණා. 

මම හිතන විධියට එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වාර්තාවසත තිය ා 

තිශබනවා. එතුමා හිටුළ හැම දවසකම කථා කර ා තිශබනවා. ඒ 

හැම දවසකම භා ා තුශනන්ම -සිමහ  භා ාශවන්, ද්රවිඩ භා ාශවන් 

සහ ඉමග්රීසි භා ාශවන්- කථා කර ා තිශබනවා. එතුමා ශනොදන්න 

මාතෘකාවසත නැහැ. හැම මාතෘකාවසත ගැනම කථා කර ා 

තිශබනවා. එතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ වාද විවාදව ට සම්බන්ධ වුණා 

වාශකම, එතුමාට පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග කට පාඩම්. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්ප්රදායන්, පාර්ලිශම්න්තුව පැවැත්ශවන 

කකාරය පිබඳබ  එතුමා ශබොශහොම ශහො ට දැනශගන හිටියා. 

ශමශහේ විතරසත ශනොශවයි, එමග න්ත පාර්ලිශම්න්තුව, පාතයන්තර 

පාර්ලිශම්න්තුව  කටයුතු කරන කකාරය ගැනත් එතුමාට දැනුමසත 

තිදණා. එතුමා ඒ කාරණා ඉදිකාපත් කළා, තර්ක විතර්ක ඉදිකාපත් 

කළා. අඛහාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමා රීයන්ශන් එවැනි 

ශද් පා නඥශයසත. එතුමා ශේදිකාශේ ශබොශහොම දසත  

කිකකශයසත වුණා. පනතාව ප්රශබොධමත් කරන, පනතාව 

හිනස්සවන ශබොශහොම දසත  කිකකශයසත. අස්වර් මැතිතුමා දීර්න 

කා යසත අපට කශ්රය කරන්න  ැදණා. එතුමාත් නියතපා  

මැතිතුමා වාශකම ශම් රශ  ප්රධාන පසත  ශදශකන්ම 

පාර්ලිශම්න්තුවට කුළ ශකශනසත. එසතසත් පාතික පසත ය 

නිශයෝපනය කරමින් කවා.  

     
ගුණ නිපයෝතය කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී ගරු කථානායකතුමා 

මූ ාසනයට පැමිශණනවා ඇත.  

 
අනුවුණව ගුණ නිපයෝතය කථානායකුවපා මූලාජනපයන් ඉවත් 

වූපයන්, ගුණ කථානායකුවපා  මූලාජනාරූඪ විය. 
அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு ெிரதிச் செொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, செொநொயகர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.    

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

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, please go ahead. 

 

ගුණ මර්.එන. රාජිත් පශදුප බණ්ඩාර ප තා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை ெண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැන් කථා කශළේ අස්වර් මැතිතුමා 

ගැනයි. එතුමා පසත  ශදකම නිශයෝපනය කරමින් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට කවා. එතුමාශක විශ ේ ත්වයසත තිශබනවා. 

එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට කශේ එසත අවස්ථාවකවත් ාන්දයරීන් 

ශනොශවයි;  පාතික  ැයිස්තුශවනුයි.  එතුමාශක පාතික ම ටශම් 

පිබඳගැ සම එසතසත් පාතික පසත ශේ ශමන්ම ශ්රී  මකා නිදහස් 

පසත ශේත් තිිම ා තිශබනවා. අශක ශබොශහොම රී ටු මිශයසත 

වුු , පාර්ලිශම්න්තුශේ සමකාලීනශයසත වුු  අස්වර් මැතිතුමාශක 

අභාවය ශවනුශවන් එතුමා පවුශඛ සියලුශදනාට අශක ශ ෝකය, 

කනගාටුව ප්රකා  කරමින්, අශක කගම අනුව මම එතුමාට  නිවන් 

සුව ප්රාර්ථනා කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

ඒ වාශකම සූසයිදාසන් මන්ත්රීතුමාත් කා යසත අපත් සමඟ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටියා. එතුමාශක අභාවය සම්බන්ධශයන්ද 

එතුමාශක පවුශඛ අයටත් මශක කනගාටුව ප්රකා  කරමින්, 

එතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.   

 
 

[ெி.ெ. 2.46] 

 

ගුණ පජල්වන අවඩක්කලනාදන් ප තා (නිපයෝතය 

කාරක ජභාපක ුවපා) 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன் - குழுக்களின் ெிரதித் 

தவிசொளர்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
தகௌரவ செொநொயகர் அவர்கபள, ைமறந்த ெொரொளுைன்ற 

உறுப்ெினர்கள் மூவர் ெற்றிய அனுதொெத் தீர்ைொனத்தின்ைீது 

நொங்கள் இப்தெொழுது உமரயொற்றிக் தகொண்டிருக்கின்பறொம். 

இவர்கமள நிமனவுகூருவதற்கொன சந்தர்ப்ெத்மத ஏற்ெடுத்தித் 

தந்தமைக்கொன உங்களுக்கு நொன் முதலிபல நன்றி 

தசொல்கின்பறன். என்னுமடய ைண்மைச் பசர்ந்த - 

என்னுமடய ெிரபதசத்மதச் சொர்ந்த அண்ைன் தகௌரவ 

சூமசதொசன் அவர்கமள நிமனவுகூருகின்ற இந்தச் 

985 986 



පාර්ලිශම්න්තුව 

சந்தர்ப்ெத்திபல அவர் ெற்றிக் குறிப்ெிடுகின்ற தெொறுப்பும் 

கடமைப்ெொடும் எனக்கு இருக்கிறது. அவர் நொடொளுைன்ற 

உறுப்ெினரொக இருந்தபெொது  2 - 3 முமறகள் அவமர நொன் 

சந்தித்திருந்தபெொதிலும், அவபரொடு தநருங்கிப் ெழகும் 

வொய்ப்புக் குமறவொக இருந்தது. எங்களுமடய ைக்கள் ைன்னொர் 

ைொவட்டத்திபல ெல ெிரச்சிமனகமள எதிர்தகொண்டபெொது 

ைிகவும் துைிச்சலுடன் தசயற்ெட்டு அந்தப் ெிரச்சிமனகமளத் 

தீர்த்து மவத்தவர் அவர். அவொிடைிருந்து நொன் ெல 

ெடிப்ெிமனகமளப் தெற்றுள்பளன். எங்களுமடய ைக்கள் 

பநரம் கொலம் இல்லொைல் எந்த பநரமும் அவமரச் சந்திக்கின்ற 

சந்தர்ப்ெத்மத அவர் உண்டுெண்ைியிருந்தொர். எங்களுமடய 

ைக்களுக்கு அநீதி இமழக்கப்ெடுகின்றபெொது அதமன 

உடனுக்குடன் தீர்த்து மவக்கின்ற துைிச்சமலக் 

தகொண்டிருந்தொர் அவர் பெச்சொற்றல்ைிக்கவரொக இருந்தொர். 

அவருமடய பெச்மசக் பகட்டுக் தகொண்படயிருக்கலொம்.  

அவர் ஒரு ெடித்த ைனிதர். அவர் என்னுமடய குரு - 

வழிகொட்டிதயன்றுகூடச் தசொல்லலொம். நொன் அவமரப் 

ெொர்த்துத்தொன் ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் அரசியலில்  

ஈடுெட்படன் என்ெமத இங்கு தெருமைபயொடு தசொல்லிக் 

தகொள்ள விரும்புகின்பறன். அவருமடய துைிச்சலொன 

தசயற்ெொடு இன்மறக்கும் எனக்கு வழிகொட்டிக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. நொன் அவமர ஒரு குருவொகப் ெொர்க்கின்ற 

தன்மைமயக் தகொண்டிருக்கின்பறன் என்ெமத இங்கு 

தெருமைபயொடு தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்பறன். 

அண்ைன் சூமசதொசன் அவர்கமளப் ெற்றி நிமறயபவ பெச 

முடியும். அவமரப் ெற்றிப் பெசுவதற்கு வொய்ப்புக் கிமடத்தமத 

தகளரவைொகக் கருதுகின்பறன். ைன்னொர் ைொவட்ட ைக்களும் 

நொனும் அண்ைன் சூமசதொசன் அவர்கமள என்றுபை ைறக்க 

முடியொது. அவருமடய தசயற்ெொடுகள் வரலொற்றிபல என்றுபை 

இடம்தெறும். வங்கொமலயிபல ெிறந்த அண்ைன் சூமசதொசன் 

அவர்கள் அந்த ைண்ைிபலதொன் ைொித்தொர். ைன்னொர் ைொவட்ட 

ைக்கள் என்மறக்கும் அவமரப் ெசுமைபயொடு 

நிமனவுகூர்கிறொர்கள். அவமரப் ெற்றி உமரயொற்றுகின்பெொது, 

ைிகப் தெொறுமைபயொடும் நிதொனத்பதொடும் எனக்குள்ள 

கடமைகமள எண்ைிப் ெொர்க்கின்பறன்.  

அடுத்தெடியொக, ைர்ஹூம் அல்ஹொஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் 

அவர்கள் ெற்றிக் குறிப்ெிட விரும்புகின்பறன். அஸ்வர் 

அவர்கள் என்னுடன் ததொடர்ச்சியொக நொடொளுைன்றத்திபல 

அங்கத்துவம் வகித்து வந்தவர். நொன் அவொிடைிருந்து ெல 

விடயங்கமளப் ெடித்திருக்கின்பறன். உைவு உண்ணும் பநரம் 

தவிர்ந்த  ஏமனய பநரங்களில் எல்லொம் இந்தச் சமெயில் 

ததொடர்ச்சியொக  அைர்ந்திருந்து விவொதங்களிபல ெங்குதகொள்ள 

பவண்டுதைன்ெமத உைர்த்தியவர் அவர். அந்த வமகயில் 

இந்தச் சமெயில் விவொதங்கள் நடக்கின்றபெொது அவர் தனது 

ஆசனத்திபலபய அைர்ந்து தகொண்டிருப்ெொர். ெொரொளுைன்றம் 

முடியும் தருவொயில்தொன் அவர் சமெயிலிருந்து எழுந்து 

தசல்வொர். ஆனொல், இப்தெொழுது இந்தச் சமெயில் அந்த 

நிமலமைமயக் கொை முடிவதில்மல.  அதொவது, நொடொளுைன்ற 

உறுப்ெினர்கள் விவொதங்களில் உொிய கவனம் தசலுத்துவதொக 

இல்மல. ஆனொல், அஸ்வர் ஐயொமவப் தெொறுத்தைட்டிபல, 

அவர் முழுமையொகபவ விவொதங்களில் கவனம் தசலுத்திய 

ைொதெரும் ைனிதர். என்மனச் சந்திக்கின்ற பெொததல்லொம் 

எனக்கு நிமறய ஆபலொசமனகமள வழங்குவொர். அவருமடய 

ஆத்ைொ சொந்தியமடய பவண்டும் என்று ெிரொர்திப்ெபதொடு, 

அவருமடய குடும்ெத்திற்கு எைது அனுதொெத்மதத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்பறொம். அடுத்தெடியொக, அைரர் பீ. ஏ. ஜினதொஸ 

நியதெொல அவர்கமளயும் இங்பக நிமனவுகூர்ந்து, அவரது 

குடும்ெத்துக்கும் எனது அனுதொெத்மதத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்பறன்.  

ைொித்தவர்கமள நிமனவுகூர்ந்து நொடொளுைன்றத்திபல 

பெசுவமத ைொத்திரம் நொங்கள் வழக்கைொக எடுத்துக்தகொள்ளக் 

கூடொது. சம்ெந்தப்ெட்டவர்களின் வொழ்க்மகயிலுள்ள நல்ல 

விடயங்கமள எடுத்து நடக்க பவண்டும் என்ெதுதொன் 

ெிரதொனைொகும். அதொவது அவர்களின் சிந்தமனகள், 

நடவடிக்மககள், வழிநடத்தல்கள் எப்ெடி இருந்தன என்ெமதப் 

ெற்றி எல்லொம் நொங்கள் சீர்தூக்கிப் ெொர்க்க பவண்டும்; 

அவர்களுமடய நல்ல விடயங்கமள முன்னுதொரைைொகக் 

தகொள்ள  பவண்டும். ஆகபவ, குறித்த அனுதொெத் 

தீர்ைொனத்தின்ைீது ைட்டும் தவறுைபன உமரயொற்றிவிட்டுச் 

தசல்வததன்ெது ஏற்புமடயதொகொது. ஆகபவ, நொங்கள் 

சம்ெந்தப்ெட்டவர்களுமடய நல்ல நடத்மதகமளப் 

ெின்ெற்றுகின்ற உறுப்ெினர்களொக ைொற பவண்டும் என்ெது 

என்னுமடய கருத்தொகும்.  

தகௌரவ செொநொயகர் அவர்கபள! உங்களிடைிருந்து நொன் 

ெல விடயங்கமளக் கற்றிருக்கின்பறன். ைொித்த நொடொளுைன்ற 

உறுப்ெினர்கமள நிமனவு கூருகின்ற ெண்மெ நீங்கள் 

தகொண்டிருக்கின்றீர்கள். அதொவது அவர்களுக்கு ைொியொமத 

தசலுத்துகின்ற உங்களுமடய அந்தச் தசயற்ெொட்மட நொன் 

ெடிப்ெிமனயொகக் தகொள்கின்பறன்.   

ைமறந்த நொடொளுைன்ற உறுப்ெினர் சூமசதொசன் 

அண்ைனுமடய ெொொியொர் ைற்றும் ெிள்மளகள் இங்கு வருமக 

தந்திருக்கின்றொர்கள். அவர்களுக்கும் ைற்றும் ஏமனய ைமறந்த 

நொடொளுைன்ற உறுப்ெினர்களதும் குடும்ெத்தினர்களுக்கும் 

எனது ஆழந்த அனுதொெத்மதத் ததொிவித்து, சந்தர்ப்ெம் 

தந்தமைக்கு ைீண்டும் நன்றி கூறி விமடதெறுகின்பறன்.  

நன்றி. வைக்கம். 

 

[ெி.ெ. 2.54] 

 

ගුණ අේදුල්  ලීන ප තා (තැපැල් පජේවා  ා මුජනිමන 

මගක ක ක යුුව අපාතයුවපා) 
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம் - தெொல் பசமவகள் ைற்றும் 

முஸ்லிம் சைய அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Postal Services and 
Muslim Religious Affairs) 
தகௌரவ செொநொயகர் அவர்கபள, இன்மறய இந்த 

அனுதொெத் தீர்ைொனத்தின்ைீது உமரயொற்றுவதற்குச் சந்தர்ப்ெம் 

வழங்கியமைமயயிட்டு முதலில் உங்களுக்கு நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்பறன். இங்கு உமரயொற்றுவதற்கு 

எனக்கு வழங்கப்ெட்டிருக்கும் குறுகிய பநரத்திபல குறித்த 

உறுப்ெினர்கள் எல்பலொமரயும் ெற்றிப் பெசுவதற்கு பநரகொலம் 

பெொதொதன் கொரைைொக முன்னொள் முஸ்லிம் சைய இரொஜொங்க 

அமைச்சரும் முன்னொள் ெொரொளுைன்ற விவகொரங்கள் 

இரொஜொங்க அமைச்சருைொன ைமறந்த தகௌரவ ஏ.எச்.எம். 

அஸ்வர் அவர்கமளப் ெற்றி ைொத்திரம் தைிழ் ெொமஷயில் ஓொிரு 

வொர்த்மதகமளப் பெச விரும்புகின்பறன். அஸ்வர் ஹொஜியொர் 

அவர்கமளப் ெற்றி பெசிய ெலரும் அவொிடம் ெல 

விடயங்கமளக் கண்டதொகக் குறிப்ெிட்டதுடன், அவரது 

திறமைகமளப் ெற்றி விொிவொகவும் அழகொகவும் 

எடுத்துமரத்தொர்கள்.      

ைர்ஹும் அஸ்வர் ஹொஜியொர் அவர்கள் ஒரு பெச்சொளரொக, 

ஒரு தைொழிதெயர்ப்ெொளரொக, ஓர் அரசியல்வொதியொக, ஒரு 

987 988 
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ென்முகப் ெொிைொைம் தகொண்டவரொக ைட்டுைன்றி, ஒரு 

ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினரொகவும் ஓர் அமைச்சரொகவும் 

சனொதிெதி அவர்களின் ஆபலொசகரொகவும் கடமையொற்றியமத 

நன்கு நொன் அறிபவன். ஆரம்ெ கொலத்தில் அல்ஹொஜ் அஸ்வர் 

அவர்கள் இபத சமெயிபல கடமையொற்றிய முன்மனநொள் 

செொநொயகர்களொன ைர்ஹும் எம்.எச். முஹம்ைத் அவர்களினதும் 

ைர்ஹும் ெொக்கீர் ைொக்கொர் அவர்களினதும் அந்தரங்கச் 

தசயலொளரொகக் கடமையொற்றியவர். அபதபநரம், அஸ்வர் 

அவர்கள் முன்னொள் சனொதிெதிகளொன பஜ.ஆர். தஜயவர்த்தன, 

ஆர். ெிபரைதொஸ, ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ பெொன்பறொொின் சிங்களப் 

ெொமஷயிலொன உமரகமள அரசியல் பைமடகளில் அழகு 

தைிழிபல தைொழிதெயர்த்து வழங்குவதிபல வல்லவரொகத் 

திகழ்ந்தொர் என்ெமதயும் இத்தருைத்திபல நிமனவுகூர 

பவண்டும்.  

ெலதரப்ெட்ட திறமைகமளக் தகொண்ட அஸ்வர் ஹொஜியொர் 

அவர்களின் திறமைகமள நன்கு உைர்ந்த  முன்னொள் 

சனொதிெதி ெிபரைதொஸ அவர்கள், 1989ஆம் ஆண்டில் அவமரத் 

பதசியப்ெட்டியல்மூலம் முதன்முமறயொகப் ெொரொளுைன்ற 

உறுப்ெினரொகத் ததொிவு தசய்தொர். அவமர முஸ்லிம் சைய 

ெண்ெொட்டு அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரொக நியைித்தது 

ைட்டுைன்றி, ெிரதிநிதித்துவைின்றி அநொமதயொக நின்ற புத்தளம் 

பதொோ்தல் ததொகுதியின் ஐக்கிய பதசியக் கட்சி அமைப்ெொள 

ரொகவும் நியைித்தொர். 1989ஆம் ஆண்டு முதல் 1994ஆம் ஆண்டு 

வமர சுைொர் 5 வருடங்கள் முஸ்லிம் சைய, ெண்ெொட்டு 

அலுவல்கள் அமைச்சரொகக் கடமையொற்றிய அஸ்வர் 

ஹொஜியொர் அவர்கள், அந்த அமைச்சின்மூலம் முஸ்லிம் 

சமூகத்துக்குப் ெல புதிய பவமலத்திட்டங்கமள 

அறிமுகப்ெடுத்தி, தசயலிலும் தசய்துகொட்டினொர். அந்தப் 

தெருமை அவமரபய சொரும்.  

விபசடைொக, நெிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்களின் ெிறந்த 

தினைொன ைீலொத் விழொமவ பதசிய விழொவொக நடொத்துவதற்கு 

நடவடிக்மக எடுத்தமதயும் நொன் இத்தருைத்திபல நிமனவுகூர 

பவண்டும். ைீலொத் விழொ நமடதெறும் ைொவட்டத்திபல 

வசித்துவரும் முஸ்லிம் ைக்களின் பூர்வீகத்திமன, 

சொித்திரத்திமன நூல் வடிவில் வடிவமைத்து தவளியிட்டு 

மவத்த பவமலத்திட்டம் இன்றும் ததொடர்வமத நொன் 

ைகிழ்ச்சியுடன் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்பறன். இதன்மூலம் 

எைது நொட்டு முஸ்லிம்களின் சொித்திரம் ஆவைப் 

ெடுத்தப்ெடுகின்றது. அது ைட்டுைன்றி, அவர் “வொழ்பவொமர 

வொழ்த்துபவொம்” என்ற கருப்தெொருளில் அறிமுகப்ெடுத்திய 

பவமலத்திட்டத்தின்மூலம் நொட்டிலுள்ள முஸ்லிம் 

கல்விைொன்கமளயும் கமலஞர்கமளயும் ஊடகவியலொளர் 

கமளயும் இலக்கியவொதிகமளயும் இைொம்கமளயும் 

முஅஸ்ஸின்கமளயும் ெக்கீர் சொஹிப்கமளயும் இனம் கண்டு 

தகௌரவித்தொர். அவர் இவ்வொறு எம்ைில் ெலமர இனம் கண்டு 

தகௌரவித்தமை ெொரொட்டுக்குொிய ஒரு பசமவ என்பற நொன் 

கருதுகின்பறன்.  

ைர்ஹும் அஸ்வர் ஹொஜியொர் அவர்கள் புத்தளம் பதொோ்தல் 

ததொகுதியின் அமைப்ெொளரொக இருந்த கொலத்தில், அந்தத் 

பதொோ்தல் ததொகுதியிலுள்ள குமறெொடுகள் ெலவற்மற நிவர்த்தி 

தசய்வதில் அரும்ெொடுெட்டு உமழத்தவர். அதன் கொரைைொகப் 

புத்தளம்வொழ் ைக்கள் இன்றும் அவமர நன்றியுடன் 

நிமனவுகூர்கின்றொர்கள். புத்தளம் ஸொஹிரொ பதசிய 

ெொடசொமலயில் கூட்ட ைண்டெம் - assembly hall இல்லொத 

நீண்ட கொலக் குமறமய ைர்ஹும் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் 

ஹொஜியொர் அவர்கள் தனது தெயொில் அந்த ைண்டெத்மத 

அமைத்துத் தீர்த்து மவத்தொர். அவரது நிமனவொகவும் அவர் 

புத்தளத்துக்கு ஆற்றிய பசமவமய முன்னிட்டும் ஒரு 

முத்திமரமய தவளியிடுைொறு நன்றியுள்ள புத்தளம் ததொகுதி 

ைக்கள் என்னிடம் அண்மையில் பவண்டிக்தகொண்டொர்கள். 

அந்த முத்திமர தவகு விமரவிபல  தவளியிடப்ெடும் என்ெமத 

இத்தருைத்திபல கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்பறன். 

இமளமையிபலபய கல்வி, கமல, கலொச்சொரம் ெற்றித் பதர்ச்சி 

தெற்றிருந்த அஸ்வர் ஹொஜியொர் அவர்கள், அகில இலங்மக 

கல்விச் சம்பைளத்தின் ஆரம்ெ கொல உறுப்ெினரொக இருந்து 

முஸ்லிம்களின் கல்வித்தரத்திமன பைம்ெடுத்துவதற்கொகப் ெல 

அொிய பசமவகமளச் தசய்து வந்தவர் என்ெமதயும் இங்கு 

நிமனவுகூருகின்பறன்.  

நொன் முதன்முதலொகப் ெொரொளுைன்றத்திற்குத் ததொிவு 

தசய்யப்ெட்ட கொலத்திபல - தகளரவ ரைில் விக்கிரைசிங்க 

அவர்களின் ெதவிக்கொலத்தில் - அஸ்வர் ஹொஜியொர் அவர்கள் 

ெொரொளுைன்ற விவகொர அமைச்சரொகக் கடமையொற்றியமத 

இன்று நிமனவுகூருகின்பறன். அன்று ெொரொளுைன்றத்திற்குப் 

புதியவனொன நொன் அவொிடைிருந்து ெல ெடிப்ெிமனகமளப் 

தெற்றுக்தகொண்படன்.  

ெொரொளுைன்ற விவகொரம் சம்ெந்தைொக அதொவது 

அரசியலமைப்பு, சிறப்புொிமை, நிமலயியற் கட்டமளகள் 

பெொன்றவற்மறப் ெற்றிய சிறந்த அறிவு தகொண்டவரொகபவ 

அஸ்வர் ஹொஜியொர் அவர்கள் தசயலொற்றினொர். அவொிடம் 

பகட்கப்ெடும் பகள்விகளுக்கு உடனடியொகப் ெதிலளிக்கும் 

திறமை அவொிடம் இருந்தமத நொன் இத்தருைத்தில் 

நிமனவுகூருகின்பறன்.  

எனது ைொைனொரொன முன்னொள் தவளிவிவகொர அமைச்சர் 

ைர்ஹூம் ஏ.சீ.எஸ். ஹைீட் அவர்கள் இந்தப் 

ெொரொளுைன்றத்திபல ஆற்றிய உமரகமள ததொகுத்து "The 

Value of Gems" என்ற தமலப்ெில் ஒரு நூல் தவளியிடுவதற்கு 

அவர் தெொிதும் உதவியமத நொன் இந்தத் தருைத்திபல 

நன்றியுடன் நிமனவுகூர விரும்புகின்பறன். அபதபெொல, 

முன்னொள் அமைச்சர் எச்.எஸ். இஸ்ைொயில் அவர்கள் ெற்றிய 

"The Golden Plain" என்ற நூமலயும் முன்னொள் அமைச்சரும் 

எைது ஐக்கிய பதசியக் கட்சியின் முன்னொள் தவிசொளருைொன 

எம்.சி.எம். கலீல் அவர்களின் உமரகள் அடங்கிய "Political 

Winds of Change" என்ற நுமலயும் தவளியிடுவதற்கொன 

முயற்சியில் ஈடுெட்டு தவற்றியும் கண்டொர்.  

ைர்ஹும் அஸ்வர் ஹொஜியொர் அவர்கமள எல்லொம் வல்ல 

அல்லொஹ் நல்லடியொர்கள் கூட்டத்தில் பசர்த்துக் 

தகொள்வொனொக! அவரது நற்கிொிமயகமளயும் பசமவகமளயும் 

அங்கீகித்துக்தகொள்வொனொக! அன்னொொின் ெொவங்கமள 

ைன்னித்து அவருக்கு 'ஜன்னத்துல் ெிர்ததௌஸ்' எனும் 

சுவர்க்கத்மத வழங்குவொனொக!  

இறுதியொக, அைரர்களொன பீ.ஏ. ஜினதொச நியதெொல 

ைற்றும் பீ.எஸ். சூமசதொசன் ஆகிபயொரது குடும்ெத்தினருக்கும் 

அனுதொெங்கமளத் ததொிவித்து விமட தெறுகின்பறன். 

 

[ெி.ெ. 3.04] 
 

ගුණ පාවව පජෝ. පජේනාධිරාතා ප තා 
(ைொண்புைிகு ைொமவ.  பசொ.  பசனொதிரொஜொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தகௌரவ செொநொயகர் அவர்கபள, இந்த அமவமயப் 

ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்திய ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்களொன 

திரு. சூமசதொசன் அவர்கள், திரு. அஸ்வர் அவர்கள், திரு. பீ.ஏ. 

ஜினதொச நியதெொல அவர்கள் ஆகிய மூவொினதும் 

ைமறமவதயொட்டிய அஞ்சலி உமரகள் - நிமனவுமரகள் 
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இன்று இங்கு இடம்தெற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றன. முதலிபல 

நொன் தைிழர் விடுதமலக் கூட்டைியின் ெொரொளுைன்றப் 

ெிரதிநிதியொக இருந்த அைரர் பீ. எஸ். சூமசதொஸன் 

அவர்கமளப் ெற்றிச் சில வொர்த்மதகமளக் குறிப்ெிட 

விரும்புகின்பறன். அைரர் சூமசதொசன் அவர்கள் ஒரு சிறந்த 

கல்விைொனொக ைற்றும் சிறந்த கைக்கொளனொக - Chartered 

Accountant ஆக விளங்கினொர். அவர் கைக்கியல் 

கற்மகதநறியில் சிறந்த பதர்மவப் தெற்று, இந்த நொட்டில் 

ைட்டுைல்ல கனடொ, ெிொித்தொனியொ நொடுகளிலும் கைக்கொள 

ரொகப் ெைியொற்றினொர்.    

அைரர் சூமசதொசன் அவர்கள் ைன்னொர் ைொவட்டத்தின் 

வங்கொமலப் ெிரபதசத்மதச் பசர்ந்தவர். அவர் நற்ெண்புகமளக் 

தகொண்டவரொக, ஒழுங்கமுள்ளவரொக, சிறந்த ஆற்றல், 

அறிமவக் தகொண்டவரொக விளங்கினொர். நொன் இளவயதினரொக 

இருந்த கொலத்திபலபய அவமரப் ெற்றி நொன் அறிந்திருந்பதன். 

திரு. சூமசதொசன் அவர்கள் ஒரு ைொைனிதர். அவர் 1977ஆம் 

ஆண்டு தெொதுத் பதர்தலில் தைிழர் விடுதமலக் கூட்டைி 

சொர்ெில் பெொட்டியிட்டொர். அப்தெொழுது தைிழர் விடுதமலக் 

கூட்டைியின் தெொதுச் தசயலொளரொக திரு. அைர்தலிங்கம் 

அவர்கள் இருந்தொர். திரு. அைர்தலிங்கம் அவர்கள் 

ெொரொளுைன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தமலவரொகவும் இருந்தொர். 

ைன்னொொிலுள்ள முக்கியஸ்தர்கள் ைற்றும் தைிழர் விடுதமலக் 

கூட்டைிமயச் பசர்ந்தவர்கள் குறிப்ெொக, தைிழரசுக் கட்சிமயச் 

பசர்ந்தவர்கள் திரு. சூமசதொசன் அவர்கமள ைன்னொர் 

ததொகுதியின் பவட்ெொளரொக நிறுத்த பவண்டுதைன்று அன்று 

அைர்தலிங்கம் அவர்களிடத்தில் பவண்டிக் தகொண்டொர்கள். 

அந்தச் சந்தர்ப்ெங்களில் நொனும் அங்கிருந்திருக்கின்பறன். 

அன்று பவட்ெொளர்களுக்கொன பதர்மவ நடத்துவதற்கு குறித்த 

ஆதரவொளொர்கள் - தைிழரசுக் கட்சிமயச் பசர்ந்தவர்கள், தைிழர் 

விடுதமலக் கூட்டைிமயச் பசர்ந்தவர்கள் - ைன்னொர் நகர சமெ 

ைண்டெத்திபல தெொியததொரு கூட்டத்மத ஏற்ெொடு 

தசய்திருந்தொர்கள். அங்கு இன்னுதைொரு முன்னைி 

பவட்ெொளரொக இருந்தவர் திரு. பஜொன் ைொர்க் அவர்கள். அைரர் 

அைிர்தலிங்கம் அவர்களும் நொனும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு 

அமழக்கப்ெட்டிருந்பதொம். அந்த பைமடயிபல நொங்கள் 

அைர்ந்திருந்ததெொழுது, திரு. பஜொன் ைொர்க் அவர்களும் அைரர் 

சூமசதொசன் அவர்களும் தொங்கள் ஒபர கட்சியில் அதொவது, 

தைிழர் விடுதமலக் கூட்டைியில் பெொட்டியிட விரும்புவ 

தொகவும் அதற்கொன கொரைங்கள் ெற்றியும் அந்த பைமடயில் 

எடுத்துக் கூறினொர்கள்.  அந்த நிகழ்வில் சூமசதொசன் அவர்கள் 

அழகு தைிழில், இனிய குரலில் கவிமதகமளயும் 

இமடயிமடபய சிறந்த ெொடல்கமளயும் ெொடித் தன்னுமடய 

உமரமய ஆற்றினொர். தந்மத தசல்வொமவப் ெற்றியும் 

அைிர்தலிங்கம் அவர்கமளப் ெற்றியும் ெல குறிப்புக்கமளச் 

தசொன்னொர். அவர் பெசிய ஒவ்தவொரு சந்தர்ப்ெத்திலும் 

சமெயிபல இருந்தவர்கள் ைிக ஆரவொரம் தசய்து மகதட்டி 

அவரது உமரமய வரபவற்றொர்கள். இறுதியில் அங்குள்ள 

ைக்களுமடய பவண்டுபகொளுக்கு இைங்க அைரர் சூமசதொசன் 

அவர்கள் அந்தத் பதர்தலிபல தைிழர் விடுதமலக் கூட்டைி 

சொர்ெில் பெொட்டியிடுவதற்கொன பவட்ெொளரொக நியைிக்கப் 

ெட்டொர்.   

திரு. சூமசதொசன் அவர்கள் கைக்கொளர் - Chartered 

Accountant என்ற வமகயில் அரச நிறுவனங்களுமடய 

கைக்குகமள ஆய்கின்ற ெொரொளுைன்ற Public Accounts 

Committee - அரசொங்கக் கைக்குகள் ெற்றிய குழுவின் 

தமலவரொகத் ததொிவு தசய்யப்ெட்டொர். ெொரொளுைன்றச் 

சம்ெிரதொயங்களின்ெடி தெரும்ெொலும் எதிர்த்தரப்மெச் 

பசொோ்ந்தவர்கள்தொன் அந்தப் ெதவிக்குத் ததொிவு தசய்யப் 

ெடுவதுண்டு. அவர்கள்தொன் அந்தப் ெதவிமய அலங்கொித்து 

வந்தொர்கள். ஆனொல், அரசொங்கப் தெொறுப்புமுயற்சிகள் ெற்றிய 

குழுவிபல அமைச்சர்கள் தமலவரொக இருந்தமை ெற்றி 

அறிந்திருக்கின்பறொம். இன்மற அரசொங்கத்தின் 

சிந்தமனகளின்ெடி எதிர்த்தரப்ெில் இருக்கின்றவர்கள்தொன் 

இன்று அரசொங்கக் கைக்குகள் ெற்றிய குழுவிலும் அரசொங்கப் 

தெொறுப்புமுயற்சிகள் ெற்றிய குழுவிலும் தமலவர்களொக 

இருப்ெமத நொங்கள் ெொர்க்கின்பறொம். நொங்கள் இமத ஒரு 

சிறந்த ஜனநொயகப் ெண்ெொக அவதொனிக்கின்பறொம். திரு. 

சூமசதொசன் அவர்களுக்கு முன்னர் இடதுசொொிக் கட்சிமயச் 

பசொோ்ந்த ைிகவும் ெிரெலைொன பெர்னொட் தசொய்சொ அவர்கள் 

ெொரொளுைன்றத்தில் Committee on Public Accounts இன் 

Chairman ஆக இருந்தமதயும் அறிந்திருக்கின்பறொம். சிறந்த 

முமறயில் அந்தக் குழுமவ வழிநடத்தியவர்களில் திரு. 

சூமசதொசன் அவர்களும் ஒருவர். அவர் எல்பலொரொலும் 

ைதிக்கப்ெட்டொர்.  

நொன் இமளஞனொக இருந்த கொலத்தில் திரு. சூமசதொசன் 

அவர்கள் எங்கபளொடு ைிகவும் அன்ெொக, ெண்ெொக, ைதிப்ெொகப் 

ெழகிய சந்தர்ப்ெங்கள் அதிகைொக இருந்தன. அதொவது, கட்சிக் 

கூட்டங்களில், நிர்வொக சமெக் கூட்டங்களில், அவற்மறவிட 

ைொநொடுகளில் நொங்கள் அவமரச் சந்திக்கின்ற, அவபரொடு 

பெசுகின்ற - அளவளொவுகின்ற சந்தர்ப்ெங்கள் இருந்தன. 

அப்பெொது அவர் குறித்த விடயங்கமள ைிகவும் சிறந்த 

முமறயில் ெடித்து, ஆரொய்ந்து அங்கு முன்மவத்திருந்தமத 

நொங்கள் ெொர்த்திருக்கின்பறொம். அவர்கள் இந்தச் சமெயிபல 

பகட்கப்ெடும் பகள்விகளுக்கொன ெதிமல ைிகத் ததளிவொக 

முன்மவப்ெொர். அவர் எங்களுமடய கட்சி நடவடிக்மககளிலும் 

கூட ைிகவும் திறமையொக வொதொடி உொிய தீர்ைொனங்கமள 

எடுத்திருக்கின்றொர்.   

அதிகைொகக் கமரபயொரப் ெிரபதசங்களிபல வொழ்கின்ற 

ைக்கள் ைத்தியிபல அவர் நன்ைதிப்மெப் தெற்றிருந்தொர். 

ைன்னொர் ைொவட்டம் இந்துக்களின் ெஞ்ச ஈஸ்வரங்களில் 
ஒன்றொன திருக்பகதீஸ்வரம் அமைந்துள்ள ெிரபதசைொகும். 

அபதபநரம் அந்த ைொவட்டத்தில் கிறிஸ்தவம், இஸ்லொம், இந்து 

சையம் என  மூன்று சையத்மதச் பசொோ்ந்த ைக்களும் 

வொழ்கின்றொர்கள். அவ்வொறொன ஒரு ெிரபதசத்தில் திரு. 

அழகக்பகொன் அவர்களுக்குப் ெின்னர் சிறந்த ஒரு ெொரொளு 

ைன்றப் ெிரதிநிதியொகவும் தமலவரொகவும் வழிகொட்டியொகவும் 

திரு. சூமசதொசன் அவர்கள் விளங்கினொர். ஒரு கிறிஸ்வரொக 

இருந்தபெொதிலும், எல்லொ ைதங்கமளயும் எல்லொ ைதத்தவர் 

கமளயும் பநசித்தொர். இந்து ைக்களும் முஸ்லிம் ைக்களும் 

அவொிடம் பகொொிக்மககமள முன்மவக்கின்றபெொது, சிறந்த 

முமறயில் அவர்களுமடய பகொொிக்மககமள நிமறபவற்றி, 

அவர்களுக்கு உதவியொக இருந்திருக்கின்றொர். அவர் 

தமலமைத்துவப் ெண்புள்ளவரொக விளங்கினொர் என்ெமதயும் 

நொங்கள் நிச்சயைொக அறிந்திருக்கின்பறொம்.   

ெொரொளுைன்றத்தில் தைிழர் விடுதமலக் கூட்டைி ெல 

தநருக்கடிகமள எதிர்பநொக்கியிருந்தமதப் ெற்றி எனக்கு முன் 

பெசியவர்களும் குறிப்ெிட்டிருந்தொர்கள். பஜ. ஆர். ஜயவர்த்தன 

அவர்கள் ெிரதைரொகவும் அதற்குப் ெின்னர் ஜனொதிெதியொகவும் 

இருந்த கொலகட்டங்கமள நொங்கள் எண்ைிப் ெொர்க்கின்பறொம். 

அன்று ெொரொளுைன்றத்தின் 5 ஆண்டு ெதவிக்கொலத்மத 

நீடிப்ெதற்கொன ஒரு ெிபரரமை தகொண்டு வரப்ெட்டபெொது 

தைிழர் விடுதமலக் கூட்டைி அமத ஏற்றுக்தகொள்ளவில்மல. 

அதற்தகதிரொக வொக்களித்தது. அமதவிட, அரசியலமைப்ெின் 

ஆறொவது திருத்தத்திற்கு அமைய ஒற்மறயொட்சிக்கு ஆதரவொகச் 

சத்தியப் ெிரைொைம் தசய்யபவண்டும் என்ற ெிபரரமைமயயும் 
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எதிர்த்தது. இந்த இரு விடயங்களுக்கும் தைிழர் விடுதமலக் 

கூட்டைியினுமடய தமலவர்கள் ஆதரவு அளிக்கொததனொல் 

அவர்கள் தைது ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர் ெதவிகமளத் துறக்க 

பநர்ந்தது. அதொவது, அன்று அரசியலமைப்புக்கொன ஆறொவது 

திருத்தத்மத அவர்கள் எதிர்த்தொர்கள். ஐந்து ஆண்டு கொலப் 

ெகுதிக்குப் ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்கள் ததொிவு 

தசய்யப்ெடபவண்டுதைன்ற தநறிமுமறபய இருந்தது. ஆனொல், 

குறித்த கொலத்மத நீடிப்ெது ஜனநொயக முமறக்கு முரைொனது 

என்று தைிழர் விடுதமலக் கூட்டைி அதமன எதிர்த்தமதயும் 

நொன் இங்பக ஞொெகப்ெடுத்த பவண்டும். வடக்கு, கிழக்கில் 

தநருக்கடிகள், பெொர்கள் நிகழ்ந்த சந்தர்ப்ெங்களிலும் திரு. 

சூமசதொசன் அவர்கள் அங்கிருந்து தவளிபயறொைல் 

தன்னுமடய ஊொிபலபய இருந்தமத இங்கு நொங்கள் நிமனவு 

கூரபவண்டும். அக்கொலத்தில் எைது ெொரொளுைன்ற 

உறுப்ெினர்கள் ெலருக்குப் ெல அச்சுறுத்தல்கள் 

ஏற்ெட்டிருந்தன. அதனொல் அவர்கள் இந்தியொவுக்குச் தசன்று 

வொழபவண்டிய நிமலமையும் ஏற்ெட்டது.  

தந்மத தசல்வொைீதும் அவர் வகுத்த தகொள்மககள்ைீதும் 

ெற்றுக்தகொண்ட அைரர் சூமசதொசன் அவர்கள் தைிழ் இனத்தின் 

விடிவுக்கொகப் ெொடுெட்டவர்; தைிழர்கள் தங்களுமடய 

ெிரபதசங்களில் தங்கமளத் தொங்கபள ஆளபவண்டும் என்ற 

தைிழரசுக் கட்சியின் தகொள்மகக்கொக ைிகவும் ெற்றுறுதிபயொடு 

தசயற்ெட்டவர்;  கட்சியினொல் எடுக்கப்ெடுகின்ற தீர்ைொனங் 

கமள நமடமுமறப்ெடுத்துவதிலும் அவற்மறக் கமடப் 

ெிடிப்ெதிலும் ஆர்வங்தகொண்டவர். அந்த வமகயில், அைரர் 

சூமசதொசன் அவர்கள் தனது கட்சியினுமடய சிறந்த 

விசுவொசியொக, தனது இனத்தினுமடய சிறந்த விசுவொசியொக, 

கட்சியின் தகொள்மககளுக்கு விசுவொசமுள்ளவரொக  வொழ்ந்து 

கொட்டினொர் என்ெமதயும் இந்தச் சந்தர்ப்ெத்திபல நொன் 

நிமனவுகூர பவண்டியவனொக இருக்கின்பறன். 

திரு. சூமசதொசன் அவர்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் தனது வீட்டில் தனிமையிபலபய வொழ்ந்து வந்தொர். 

நொங்கள் ைன்னொருக்குச் தசல்கின்றபவமளகளில், வங்கொமலக் 

குச் தசன்று அவமரச் சந்திப்பெொம். அவர் வயதில் மூத்தவரொக 

இருந்தொர். ஆனொல், வயதில் ைிக இமளயவர்களொகிய நொங்கள் 

அங்கு தசல்கின்ற சந்தர்ப்ெங்களில் எல்லொம் அவர் வீட்டுக்கு 

தவளிபய வந்து எங்கமளப் புன்னமகபயொடு அமழத்துச் 

தசல்கின்ற நல்ல, சிறந்த ெண்புமடயவரொக இருந்தொர். அவர் 

ைற்றவர்கமள ைதிக்கின்ற, நன்றியுள்ளம் தகொண்ட ைனிதரொகத் 

தன்மன அமடயொளப்ெடுோ்த்தி வந்திருக்கின்றொர். ெலமுமற 

நொங்கள் அவருமடய இல்லத்தில் உைவு உண்டதுண்டு. 

நொங்கள் அவருமடய வீட்டில் எங்களுமடய தமலவர்கபளொடு 

பசொோ்ந்து ெல விடயங்கமள கலந்தொபலொசித்திருக்கின்பறொம். 

அவருமடய வழிகொட்டலின்கீழ், அவருமடய 

ஆபலொசமனகளின் அடிப்ெமடயில் ெல தீர்ைொனங்கமள 

எடுத்திருக்கின்பறொம். நொங்கள் தெொறுப்புடன் சில 

தீர்ைொனங்கமள எடுப்ெதற்கு எங்களுக்கு அவர் உதவியொக 

இருந்திருக்கிறொர்.  

84 வயது வமரக்கும் வொழ்ந்த அவர் சிறந்த ஆன்ைீகப் 

ெற்றுள்ளவரொக, சிறந்த ைதப் ெற்றுக் தகொண்டவரொக, கடவுள் 

நம்ெிக்மகைிக்கவரொக இருந்த அபதபவமள, ைற்மறய 

ைதத்தவர்கமளயும் ைற்ற இனத்தவர்கமளயும் ைற்ற 

தைொழிகமளயும் பநசிக்கின்ற, ைதிக்கின்ற சிறந்த ெண்ெொடு 

நிமறந்தவரொகவும் நொகொீகமுள்ளவரொகவும் வொழ்ந்து கொட்டினொர் 

என்ெமத இந்தச் சந்தர்ப்ெத்திபல நிமனவுகூர்கின்பறன். அவர் 

இரட்மடக் குடியுொிமை தகொண்டவரொக நீண்ட கொலம் 

கனடொவிலும் ெிொித்தொனியொவிலும் வொழ்ந்து வந்தொர். இந்த 

நொட்டிலுள்ள தைிழ் ைக்களுமடய விடுதமலக்கொக, 

சுதந்திரத்துக்கொகப் பெொரொடுகின்ற ஒரு விசுவொசியொகத் 

தன்மன அமடயொளப்ெடுத்தினொர். அவர் தனது 84ஆவது 

வயதிபல இந்த ைண்ைில் தைிழ் ைக்கமள விட்டு 

விமடதெற்றுச் தசன்றொர்.  

இன்று நொங்கள் இந்தச் சமெயிபல ஒரு சிறந்த, உயர்ந்த 

ெண்ெொளருமடய ெைிமயப் ெற்றி, ஜனநொயகத்தின்ைீதும் 

தைிழர்களுமடய விடுதமலயின்ைீதும் அவர் தகொண்டிருந்த 

ெற்மறப் ெற்றி நன்றிபயொடும் ைொியொமதபயொடும் எடுத்துக் 

கூறி, இந்த இரங்கலுமரமய நிகழ்த்திக் தகொண்டிருக் 

கின்பறொம். இந்த நிகழ்மவ அவருமடய குடும்ெத்தினர் இங்கு 

அவதொனித்துக் தகொண்டிருக்கின்றனர். அவருமடய 

இழப்ெினொல் கவமல தகொண்டிருக்கும் அவரது 

குடும்ெத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதொெங்கமளத் ததொிவிப் 

ெபதொடு, அவர்களின் துயரத்திலும் ெங்குதகொள்கின்பறொம்.  

அடுத்து, கொலஞ்தசன்ற அல்ஹொஜ் அஸ்வர் அவர்கமளப் 

ெற்றியும் சில வொர்த்மதகமளக் குறிப்ெிட விரும்புகின்பறன். 

அஸ்வர் அவர்கள் ைிகுந்த அறிவும் ஆற்றலும் உள்ளவரொக 

விளங்கினொர். இந்தச் சமெயில் அவர் அங்கம் வகித்த 

கொலப்ெகுதிமய குறிப்ெொக, திரு. ெிபரைதொச அவர்கள் 

ஜனொதிெதியொக இருந்த கொலத்மத நொன் நிமனவு 

கூருகின்பறன். இந்த அமவயிபல அவர் ஆற்றிய ெல 

உமரகமள பகட்டிருக்கின்பறன். இந்தச் சமெயில் 

உறுப்ெினர்கள் பெசுகின்றபெொது அவர்கள் ெொரொளுைன்ற 

நமடமுமறகளுக்கும் விதிமுமறகளுக்கும் ைொற்றைொகப் 

பெசுவொர்களொயின் அல்லது அவர்களின் உமரகளில் ஏதும் 

தவறுகள் ஏற்ெடுைொயின் அஸ்வர் அவர்கள் இங்கு 

உடனடியொக எழுந்து நின்று தனது ஆட்பசெத்மதத் 

ததொிவிப்ெொர் அல்லது குறித்த விடயத்தில் திருத்தத்மதச் 

சைர்ப்ெிப்ெொர். அப்ெடி அவர் முன்தைொழிந்த சில விடயங்கள் 

சமெயிபல குழப்ெங்கமளயும் சர்ச்மசகமளயும் 

ஏற்ெடுத்தியதும் உண்டு. அபதபநரம் அவர் ெலமுமற 

செொநொயகர் ஆசனத்திலைர்ந்து இந்தச் சமெக்குத் தமலமை 

வகித்திருக்கின்றொர். அப்தெொழுது எல்லொம் அவர் சிறந்த 

ஆளுமையுடன் இந்தச் சமெமய வழிநடத்தியிருக்கின்றொர் 

என்ெமத நொங்கள் ைறந்துவிடவில்மல. 

அமதவிட, அவர் 3 தைொழிகளிலும் சிறந்த ஆற்றலுள்ள 

வரொகவும் சிறந்த பெச்சொளரொகவும் விளங்கினொர். அஸ்வர் 

அவர்கள் இந்தச் சமெயிபல ைதங்களுமடய தத்துவங்கமளயும் 

தகொள்மககமளயும் சிந்தமனகமளயும் ைற்றும் தொன் கற்ற 

நூல்கமளயும் சுட்டிக்கொட்டிப் பெசுவொர். இந்தச் சமெயில் 

அவமர எவ்வளவு தூற்றிப் பெசினொலும் அல்லது 

விைர்ச்சித்துப் பெசினொலும் அவர் அபதெொைியில் ெதில் 

தசொல்வதில்மல. இஸ்லொைிய சைய நூலொன குர் ஆனில் 

இருந்து சிறந்த பகொட்ெொடுகமள எடுத்துக்கொட்டுவது 

ைட்டுைல்லொைல், ைற்ற ைதங்களுமடய பகொட்ெொடுகமளக்கூட 

எடுத்துக்கொட்டித்தொன் அவர் அதற்குப்  ெதில் வழங்குவொர். 

அவர் சிறந்த கவிஞனொக, எழுத்தொளனொக, ெத்திொிமக 

யொளனொக, பெச்சொளனொக, ஆன்ைீகவொதியொகத் திகழ்ந்தொர்.  

அவர் ெற்றிய பைலும் ெல விடயங்கமள இங்கு குறிப்ெிட 

விரும்புகின்பறன். அதொவது நொன் ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினரொக 

இருந்த கொலங்களில் புத்தளத்திற்குச் தசல்லுகின்ற 

சந்தர்ப்ெங்கள் அதிகைொக இருந்தன. பெொர்க் கொலத்திபல 

யொழ்ப்ெொைத்மத விட்டு தவளிபயற்றப்ெட்ட அதிகைொன 

முஸ்லிம் ைக்கள் புத்தளத்திபல முகொம்களிலும் தனியொர் 

வீடுகளிலும் இருந்தொர்கள். அவர்கமளச் சந்திக்க வருைொறு 

எங்கமளயும் அவர்கள் அமழப்ெொர்கள். அந்தச் சந்தர்ப்ெங் 

களில் எல்லொம் நொங்கள் அங்கு தசன்று அவர்கமளச் சந்தித்து, 
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அவர்களுக்கு எங்களொல் முடிந்த உதவிகமளச் தசய்வதுண்டு. 

அந்த ைக்களில் ெலர் வீட்டு வசதி முதலிய வசதிகள் இல்லொைல் 

இருந்தொர்கள்; வறுமையிபல இருந்தொர்கள். அஸ்வர் அவர்கள் 

ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினரொகக் கடமையொற்றிய கொலத்தில் 

அவமர நொன் சந்தித்துக் அந்த ைக்கள் சம்ெந்தைொகக் 

கலந்துமரயொடியிருக்கின்பறன். அந்த ைக்கள் சொர்ெில் சில 

ெிபரரமைகமளக்கூட இந்தப் ெொரொளுைன்றத்திபல 

முன்மவத்திருந்பதொம். யொழ்ப்ெொைத்மத விட்டுச் தசன்று 

அகதிகளொகப் புத்தளத்திபல இருக்கின்ற முஸ்லிம் ைக்களுக்கு 

அங்கு வீட்டுத்திட்டங்கமளக் தகொடுப்ெது ெற்றியும் அந்த 

வீடுகளில் அவர்களுமடய ெிள்மளகளுடன் அவர்கள் 

இருக்கலொம். ஆனொல், அவர்கள் ைீோ்ண்டும் யொழ்ப்ெொைத்திற்கு 

வர பவண்டும் என்ெது ெற்றியும் அப்ெடி அவர்கள் ைீண்டும் 

யொழ்ப்ெொைத்துக்கு வருகின்றபெொது குறித்த வீடுகள் 

அவர்களுக்கு உொித்தொக்கப்ெடொதுவிட்டொல், அந்தப் ெகுதிகளில் 

இருக்கின்ற ஏமனய ைக்களுக்கு அந்த வீடுகமள தகொடுப்ெது 

சம்ெந்தைொகவும் திரு. அஸ்வர் அவர்கபளொடு நொங்கள் 

கலந்துமரயொடி இருக்கின்பறொம். வீடமைப்புக்குப் 

தெொறுப்ெொன அமைச்சர் அவர்களுடன் அது சம்ெந்தைொகப் 

பெசியிருக்கின்பறொம். அந்தச் சந்தர்ப்ெங்களில் எல்லொம் திரு. 

அஸ்வர் அவர்கள் எங்கபளொடு பூரைைொக ஒத்துமழத்தொர்; 

உதவியொக இருந்தொர். அந்த வமகயில் அந்த அகதி ைக்களுக்கு 

அவர் என்றும் உதவியொக இருந்து வந்துள்ளொர் என்ெமத நொன் 

இந்தச் சந்தர்ப்ெத்திபல எடுத்துக்கூற விரும்புகின்பறன்.  

முஸ்லிம் ைக்களுக்கு ைத்தியில் தைிழில் ைிகவும் ஆழைொன 

ஆற்றல், அறிவு, எழுத்தொற்றல் தகொண்டவர்கள் ைற்றும் 

கவிஞர்கள் இருக்கின்றொர்கள். அந்த வமகயில் திரு. அஸ்வர் 

அவர்கள்கூட தைிழில் ைிகவும் ஆழைொன ஆற்றல், அறிவுைிக்கச் 

சிறந்த தைிழ் அறிஞரொகவும் கவிமத நமடயில் பெசக்கூடிய 

வரொகவும் எழுத்தொற்றல்ைிக்கவரொகவும் தன்மன அமடயொளப் 

ெடுத்திக் தகொண்டொர். அவர் இந்தச் சமெயிபலகூட ெலமுமற 

கவி ெொடியமத நொன் ெொர்த்திருக் கின்பறன். முஸ்லிம் ைக்கள் 

வீட்டில் தைிழ்தைொழிமயப் பெசுவர்களொக, தைிமழ வளர்த் 

ததடுப்ெவர்களொக இருந்துள்ளமத நொங்கள் அறிந்திருக் 

கின்பறொம். இவ்பவமளயிபல அஸ்வர் அவர்களது பசமவமய, 

தமலமைத்துவப் ெண்புகமள, ஆற்றல், அறிவு, அர்ப்ெைிப்பு 

என்ெவற்மற நொன் நிமனவுகூர்வதுடன், அவருக்கு 

எங்களுமடய அஞ்சலிமயச் தசலுத்துகின்பறொம்.  

அடுத்து அைரர் திரு. ஜினதொச நியதெொல அவர்கள் ெற்றியும் 

ஒருசில வொர்த்மதகமளப் பெச விரும்புகின்பறன்.                        

திரு. ஜினதொச நியதெொல அவர்கள் இடதுசொொி ைனப்ெொன்மை 

தகொண்டவரொக இருந்திருக்கின்றொர் என்று நொன் 

அறிந்திருக்கின்பறன். அவர் ஏமனய கட்சிகளிலும் ைதிப்பு 

மவத்திருந்தொர். அவர் ெொரொளுைன்றப் ெிரதிநிதியொக 

இருந்ததுடன் உள்ளூரொட்சி ைன்றங்களின் தமலமைத்துவப் 

தெொறுப்புக்கமள வகித்திருந்தொர். திரு. ஜினதொச நியதெொல 

அவர்களுமடய குடும்ெத்தினருக்கும் எைது அனுதொெங்கமளத் 

ததொிவித்துக் தகொள்வதுடன், சந்தர்ப்ெத்துக்கு நன்றி கூறி, 

விமடதெற்றுக் தகொள்கின்பறன். நன்றி. வைக்கம்.  
 

[අ.භා. .26] 
 

ගුණ  ගාක ණී විජිත් විතයමුස  පජොයිජා ප තා 
(ைொண்புைிகு கொைினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශක රශ  සිටි ශපය ්ස, ඒ වාශකම 

ශශ්රේ ්ස ශද් පා නඥයන් තිශදශනකුශක අභාවයන් පිබඳබ ව 

අපශක ශ ෝකය ප්රකා  කරන ශම් අවස්ථාශේ, එතුමන් ා පිබඳබ ව 

ගුණ කථන කරන්න මමත් ඉතා ලනන්දුශවන් එකතු ශවනවා. ශම් 

අවස්ථාශේ ඔබතුමා මූ ාසනශේ සිටීම ගැන මම ඉතාම සතුටු 

ශවනවා. අශක ජිනදාස නියතපා  හිටුළ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමා, 

අශක හිතවත් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මැතිතුමා, ඒ වාශකම පී.එස්. 

සුසයිදාසන් මැතිතුමා රීයන ගරු මන්ත්රීතුමන් ාශක අභාවයන් 

පිබඳබ ව ශ ෝකය ප්රකා  රීමටශම් ශයෝපනා අද ශම් ගරු සභාවට 

ඉදිකාපත් කර තිශබනවා. ශමතුමන් ා විශ ේ ශයන්ම තම ප්රපාවශක 

යහපත ශවනුශවන් ශද් පා න වයාපාර ශතෝරාශගන, ඒ 

ශද් පා න වයාපාර තුළ කැපී ශපශනන නායකශයෝ හැටියට 

කටයුතු කළ අයයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා ගැන මම 

පළමුශවන්ම කථා කරන්න කැමැතියි. එතුමා එසතසත් පාතික 

පසත ශේ පතාක ශයෝධශයසත. එතුමා එසතසත් පාතික පසත ශේ 

කටයුතු කළ කා ය මට මතකයි. එතුමා මශක පියාශක 

සමකාලීනශයසත. මශක පියාත් ඒ කා ශේ ඔහුශක ශද් පා න 

වයාපාරව ට විවිධ අවස්ථාව  ශසනඟ සහභාගි කරවමින් කටයුතු 

කළ කකාරය මම කුඩා කා ශේ දැසතකා. ඒ නිසා ජිනදාස 

නියතපා  මැතිතුමා සමඟ පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 1989 වසශර් 

සිට මට අවස්ථාව  ැදණා. මශක පියා සමඟ ශද් පා නය කළ 

එතුමා සමඟ මට පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝපනය රීමටමට අවස්ථාව 

 ැදණා. මට මතකයි, ශ්රී  මකා නිදහස් පසත ය හැටියට අපි 

රපයසත  බා ගැ සම ස හා එදා විපසත ශේ ඉ ශගන, "පාද යාා", 

"පන ශනෝ ා" වැනි මහා ශද් පා න වයාපාරව  කටයුතු කළ 

කකාරය. මහින්ද රාපපසත  හිටුළ පනාධිපතිතුමා එක දවසසත පාද 

යාාව යන්නට ශපර ශ්රාවස්තිශේ මශක කාමරයට ඇවිත්, රීකාබත් 

කා ා, ඊට පස්ශසේ අපි හතර පස්ශදශනසත එකතු ශව ා 

ටවුන්ශහෝඛ එකට ගියා. ටවුන්ශහෝඛ එකට යනශකොට රීසිම 

ශකශනසත හිටිශේ නැහැ.  'අද ශසනඟ නැති නිසා ශම් පාද යාාව 

අසාර්ථක ශවනවා, එශහම වුශණොත් ශවන කරන්න ශදයසත නැහැ, 

ශපොලීසියත් එසතක අරගළයසත කරන එක තමයි අපට කරන්න 

තිශබන්ශන්' රීයා ඒ ශව ාශේ මම මහින්ද රාපපසත  මැතිතුමාට 

රීේවා. එශහම කථා කර කර ඉඳිමින් අපි ගිහින් වටයසත කැ රශකන 

ශකොට ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා දිග බැනර්ව  සටන් පාස 

ලියාශගන වි ා  ශසනඟසත එසතක පැමිණියා. අපි පළමුවැනි 

රීශ ෝමීටර් 1  ශමොරටුව දසතවා ඔහුශක ශසනඟත් එසතක තමයි ඒ 

පාද යාාශේ ගමන් කශළේ.  

එතුමා තමන් නිශයෝපනය කරන ශද් පා න වයාපාරයට, 

පසත යට කදරය කළා. ඒ වාශකම පනතාවට කදරය කළා. අපට 

ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක ුළයා කශ්රය කරන්න  ැදණා. 

එතුමා තමයි, ලදයාම නියතපා . ඔහු අනුර බණ්ඩාරනායක 

මැතිතුමාශක සමීප හිතවශතසත හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා 

නාගකාක මන්ත්රීවරශයසත. ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා රීයන්ශන්. 

විවිධ ශද් පා න තනතුරු  බමින් තමන්ශක පනතාව 

ශවනුශවන්, පසත ය ශවනුශවන් තම ජීවිතයම කැප කළ 

නායකශයසත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට මම ඒ.එච්.එම් අස්වර් 

මැතිතුමා ගැන රීයන්නම්. එතුමා 1989 වසශර් සිට මාත් එසතක 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු කළා. එතුමා ශමක  හිටියා නම් 

වඩා වැදගත්ය රීයා මම හිතනවා. පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදාය ගැන, -

බ්රිතානය පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදාය ගැනත් විස්තර කරමින්- 

''අර්ස්රීන් ශම්'' වාශක අයශක ශපොත්වලින් ලදාහරණ අරශගන, 

ස්ථාවර නිශයෝග ඉදිකාපත් කරමින් තමයි එතුමා තමන්ශක 

ප්රතිවාදියාට පහර දුන්ශන්.  අසැිම ව්න සහ අසම්මත රියාව  

ශයශදමින් පාර්ලිශම්න්තුශේ තමන්ශක ප්රතිවාදින්ට ප්රහාර එඛ  

කරන්න එතුමා කවදාවත් ශපළඹුශණ් නැහැ. 1989 කා  

වකවානුශේදී පාර්ලිශම්න්තුශේ අපට කථා කරන්න එතුමා ඉඩ 

ශදන්ශන් නැහැ. එතුමා ස්ථාවර නිශයෝග ශපොත අරශගන නියමිත 
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ස්ථාවර නිශයෝගය හකායට ඉදිකාපත් කරනවා. අපි එතුමන් ා 

අධයයනය කළා. අපි එතුමන් ාශගන් යමසත ඉශගන ගත්තා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට එන තරුණ මන්ත්රීවරුන් හැටියට අපට එදා 

යම්රීසි  අධයයනයසත කරන්න, යම්රීසි අභයාසයසත  බන්න 

ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමා වාශක ශශ්රේ ්ස ශද් පා නඥයන්ශගන් 

ශහො  පිටුවහ සත  ැදණා.  

එතුමාත් ගරු ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා වාශකම එසතසත් 
පාතික පසත ශේත්, ශ්රී  මකා නිදහස් පසත ශේත් හිටියා. අස්වර් 
මැතිතුමා  1989 වකවානුශේදී එසතසත් පාතික පසත ශේ හිටියා.  ඒ 
වාශකම එතුමා ශ්රී  මකා නිදහස් පසත ශේත් කටයුතු කළා. එතුමා 
රණසිමහ ශප්රේමදාස හිටුළ පනාධිපතිතුමාශක සමීප හිතවශතසත 
හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා සමහර අවස්ථාව  කථා කරන 
ශද්වඛ අහශගන හිටියාම අපට ශත්ශරනවා, එතුමා ශහො  මුස්ලිම් 
භසතතිශයසත බව. ඒ වාශකම එතුමා හකායට කගම අදහන 
ශකශනසත. දු ්කර ප්රශද් ව  ඉන්න මුස්ලිම් ප්රපාව ගැන එතුමා 
හකායට කම්පා වුණා.  

එතුමා දු ්කර ප්රශද් ව  ඉන්න මුස්ලිම් ප්රපාව ගැන විශ ේ  
අවධානයසත ශයොමු කළා. විශ ේ ශයන්ම ශමොනරාග  දිස්ත්රිසතකශේ 
අුලශපොත, බරීනිගහශව , කනුඛශව  වැනි ප රශද් ව ට ගිහිඛ ා, 
මුස්ලිම් ධන  කුශේරයන් සමඟ පමණසත ශනොව අහිමසක, පීඩිත 
මුස්ලිම් පනතාව සමඟ සමීප සම්බන්ධතාවරීන් යුතුව කටයුතු 
කරුළ මුස්ලිම් ප්රපාවශක නායකශයකු තමයි, අශක අස්වර් මැතිතුමා. 
ඒ වාශකම මහින්ද රාපපසත  හිටුළ පනාධිපතිතුමා සමඟ එතුමා 
ශබොශහොම හිතවත්ව කටයුතු කළා. ගරු අස්වර් මැතිතුමා අවසන් 
ශමොශහොත දසතවා එතුමා සමඟ කටයුතු කරුළ මුස්ලිම් නායකශයසත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුසයිදාසන් මැතිතුමා ලගශතසත 
වාශකම ගණකාධිකාකාවරශයසත. එතුමා ශදමළ පනතාවශක 
අයිතිවාසිකම් ශවනුශවන් වාශකම ශදමළ පනතාවට සිදු වන 
අයුසතතිය, අසාධාරණය ශවනුශවන් කැපී ශපශනන ශද් පා න 
කටයුත්තසත කරුළ ශද් පා න නායකශයසත. ශමවැනි නායකයන් 
අභාවප්රාකත ීමම -ඔවුන් අප අතකාන් ස හටම ශවන් ීමම- අපටත්, 
අශක රටටත්, ශම් රශ  සිමහ , දමිළ, මුස්ලිම් පන ශකො සාස 
සමඟි කරවමින් ශම් රට එසතසත් කර සමවර්ධනය කරා යන ගමනට 
බාධාවසත ශ ස මා දරීනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

මා පළමුව ගරු ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක ුළ රත්නය 
වන ලදයාම ති කරත්න මහතා ඇතුුල පවුශඛ සියලුම ශදනාට 
මාශක ශ ෝකය පළ කරනවා. ඒ වාශකම ගරු අස්වර් මැතිතුමාශක 
පවුශඛ සියලු ශදනාටත්, ගරු සූසයිදාසන් මැතිතුමාශක පවුශඛ 
සියලු ශදනාටත් මශක ශ ෝකය ශම් අවස්ථාශේදී පළ කරනවා. 
ශපෞද්ගලිකව අප පසත ශේත්, අශක ශද් පා න වයාපාරයට 
අලුතින් සම්බන්ධ ශවච්් කණ්ඩුශේත් ශ ෝකය පළ කරමින්, ඒ 
සියලු  ශදනාටම ඔවුන් ප්රාර්ථනා කරන ස්ථානයකට යාමට කුසඛ 
 ැශේවා! රීයා ප්රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වනවා. ශබොශහොම 
ස්තුතියි. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ඊළඟට, ගරු වාසුශද්ව නානායසතකාර 

මැතිතුමා. 

 

[අ.භා.  .  ] 
 

ගුණ වාසුපශව නානායක්කාර ප තා 
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව  බා දීම 

සම්බන්ධශයන් මා පළමුශවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක, ගරු අස්වර් මැතිතුමාශක සහ 

ගරු සූසයිදාසන් මැතිතුමාශක අභාවය ගැන  සමශේග  ශයෝපනා 

ඉදිකාපත් ීම තිශබන අද දවශසේ,  ඒ ශවනුශවන් යමසත කීමට අශක 

ප්රපාතන්වාදී වාමාමශික ශපරමුණට  ැදු  අවස්ථාව ගැන මා 

සතුටු වනවා. ශම් ලතුම් ුළද්ග යන් පිබඳබ  මා ශවන ශවනම 

යමසත රීව යුතුව තිශබනවා.  

මට මතක හැටියට ගරු ජිනදාස නියතපා  මන්ත්රීතුමා මට 

මුණ ගැශසන්ශන් එතුමා මැදි වයසට එන්නටත් ශපරයි. නමුත් 

එතුමා මට මුණ ගැශසන්ශන් ප්රතිවාදිශයකු ශ සයි. අපි ක ගිය 

තැනක එතුමා සිටින බව දැන ගත් වහාම අපට බරපතළ 

තර්පනයසත තිශබනවාය රීයා අපි ශත්රුම් ගන්නවා. එතුමා 

එසතසත් පසත ශේ මහා බ  කු වසත හැටියට දීර්න කා යසත 

තිස්ශසේ අඩිශයන් අඩිය ඒ පසත ශයන් ඉහළට පැමිණි ශකශනසත. 

එතුමා එසතසත් පාතික පසත ශේ ප්රබ ශයසතව හිටුළ කා ශේ -

19 0 මැතිවරණයට කසන්න කා ශේ- ටීඑන්එඛ විදයුත් මාධය ය 

මධයස්ථානශේදී වාද විවාද පිබඳබ ව අලුත් වැඩසටහනසත කරම්භ 

කළ කකාරය මට මතසත වනවා. ශද් පා න වාද විවාද දැන් 

ශබොශහෝ තැන්ව  තිශබනවා. ඒ දවස්ව  ටීඑන්එඛ එශසත තමයි 

ශද් පා න වාද විවාදය කරම්භ කශළේ. මට මතක හැටියට ඒකට 

රීේශේ "පන අරගළය" රීය ු ායි. එහි පළමු අවස්ථාශේදීම වාශක 

ශදපාර් ්වය -මශක මිශයකු බවට පත් වු ගරු ජිනදාස නියතපා  

මහතාත්, මමත්-  හිටිශේ එරීශනකාට ප්රතිවිරුද්ධවයි. අපි 

ශදශදනා අතර  ශබොශහොම තියුු , ප්රබ  වාක ගැටුම් සහිත 

විවාදයසත තිදණා. අපි ශදශදනා සහභාගී වු එම වැඩසටහනින් 

පස්ශසේ ඒ පන අරගළය ශබොශහෝ ශසේ පනප්රියත්වයට පත් වුණා. 

අග වත්ත අතුරු මැතිවරණශේදී එතුමා හා එතුමාශක  බ කාය 

ඇවිඛ ා හිටියා මට මතකයි. අග වත්ත අතුරු මැතිවරණය 

ශබොශහොම ලු සුම්ව පැවැත්වුු  මැතිවරණයසත. ඒ අවස්ථාශේදී 

අපට එතුමා මුණ ගැසුණා. ඒ අවසථ්ාව වනශකොට අපි එතුමා සමඟ 

ශපෞද්ගලික මිත්වයකට බැඳී තිදශණ් නැහැ. නමුත් එතුමා අප 

දිහා බ මින් ගියා. එතුමා අපි දිහා බ මින් ඔහුශක බ  ඇණියත් 

සමඟ ගිය කකාරයට අපි ශබොශහෝ විට හිතුවා, අපි පහරකට  සත 

ශවන්නට ඉඩ තිශබනවාය රීයා.  

නමුත් එශහම ගැටුමසත ඇති වුශණ් නැහැ, එශහම අවස්ථාවසත 

ඇති වුශණ් නැහැ. පසු කා යක එතුමා සමඟ මශක ඉතා සමීප 

හැනානුම්කම් ඇති වුණා. මශක සශහෝදරයා වූ ක්ාර්ය ශහේමකුමාර 

නානායසතකාර මහතාත් ඔහුශක අනුගාමිකශයසත හැටියට එසතසත් 

පාතික පසත ශේ තරුණ වයාපාරශේ හිටියා. මශක සශහෝදරයාශක 

සමශේගයත්, ශම් ශව ාශේ මශක සමශේගයට එකතු කරනවා.  

ශබොශහෝ තරුණ පිකාවර පසත යට ඇදශගන, පසත ය තුළ 

ඔවුන්ව හසුරුවා ශගන, පසත ය ශපෝ ණය කරුළ ශකශනසත 

හැටියට ජිනදාස නියතපා  මහතාට තිදශණ් වි ා  කීර්තියසත. 

ඔහු ඉතාම දසත  කිකකශයසත. ඒ වාශකම ලියන්නට ඉතාම ශහො  

හැරීයාවසත තිදු  ශකශනසත. ඔහු සියුම් හැඟීම් ස්පර්  කරමින් 

ලියන්නටත් ුළුලවන්, කථා කරන්නටත් ුළුලවන් ශකශනසත. 

එමඟින් ඔහුශක කථාව ට එසතතරා භාවමය වටිනාකමසත ඇති 

වුණා. ඒ නිසාම එතුමා ශබොශහෝ ශසේ පනප්රිය වුු  බවත් අපි 

දන්නවා.  

පසු කා යක එතුමා යූඇන්පී ශනොවන අශක ක වුරට එකතු 

වුණාට පසුව, අශක සමීපතාව වැඩි වුණා. මශක ශබොශහොම ශ ොකු 

හෘදයාමගම බැඳීමසත එතුමා ගැන ඇති වුණා. ඇත්තටම ඔහුශක 

ජීවිතය ගැන කඛපනා කරනවා නම්, ඔහුශක ජීවිතශේ 

තර්කානුකූ  විකා නය ගැන කඛපනා කරනවා නම්, එසතසත් 

පාතික පසත ශේ පසු කා යක ඇති වුු  නිශයෝ-ලිබරඛවාදයට 

ඔහු රීසිශසේත්ම ගැළුළශණ් නැති බව ශප ස යනවා. ඒ නිසාමයි ශම් 

ශවන්ීමම සිදු ශවන්ශන්. එය, එසතතරා විධියක ශපෞද්ගලික 

ස්වපවපයසත දැරුවත්, ඉතාම තර්කානුකූ යි, 19  න් පසුව කරම්භ 

997 998 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශවන එසතසත් පාතික පසත  යුගශේදී ඔහුට එයින් ඉවත්ීමමට සිද්ධ 

ීමම.  

නියතපා  මහතාශක තිදු  ශබොශහොම පනප්රිය ගති සිකාත්,  

පනතාව අතර ඔහුට තිදු  වි ා  කකර් ණය, පනතාවශක 

අමාරුකම් ගැන ඔහුට තිදු  සමශේදීතාව යන ශම් සියඛ සතම 

එකට ගත් කළ, ඔහු එසතසත් පාතික පසත ශේ තවත් දීර්න කා යසත 

ශනොසිටීමට ශහේතු තත්ත්වයන් ලදාීමම ගැන මට ුළදුමයසත නැහැ. 

ඔහුශක ජීවන කා  පකාච්ශේදශේ ඔහු ඉටු කරුළ ශමශහවර, ඔහු 

කළ කැපීමම්, ඔහු මුහුණ දුන් අතුරු අන්තරා සියඛ මත්, ඔහුශක 

ශපෞරු යත්, ඔහුශක හැරීයාවත් අනුව බැලුවාම ඔහු ශම් රශ  

එසතසත් පාතික පසත ශේ අගමැතිවරශයසත විය යුතුව සිටි ශකශනකු 

හැටියට මම ස කනවා.  

ඊළඟට, මම කැමැතියි මශක මි අස්වර් මැතිතුමා ගැන කථා 

කරන්න. එතුමා ශකතරම් වයස්ගත වුණත්, එතුමාශක තරුණ විශේ  

ගති  සත ණ දිගටම තිදණා. සිනහශවන් කඛ ශගීමම, හාසය රසය 

භුසතති විඳීම, අශනසත අය සමඟ ශබොශහෝ කුලුපග ශ ස කතන්දර 

රීයා ගැ සම යනාදිය එතුමාශක  සත ණයසත වුණා. අපි ඉදිකාශේ 

තිශබන ශම් මැද ිමමට අපි එනවා, ශනොසන්සුන් වූ හැම 

ශේ ාවකම. පාර්ලිශම්න්තුව ශනොසන්සුන් වූ එවැනි ශව ාවසත මට 

මතකයි. ඒ ශව ාශේ අපි මැද ිමමට කවා. ඒ පැත්ශතනුත් -

කණ්ඩුව පැත්ශතනුත්- කවා, අශක පැත්ශතනුත් අපි මැද ිමමට 

ගියා. ඒ ගිය ශව ාශේ, අස්වර් මන්ත්රීතුමා මශක ප්රතිවාදිශයසත 

හැටියට මා ඉදිකාශේ සිටි බව මට මතකයි. ඒ තමයි අස්වර් 

මන්ත්රීතුමා ම ශක ප්රතිවාදිශයසත හැටියට හමු ශවන පළමුවැනි 

වතාව. එරීශකනාට සමීපව තර්පනාත්මක ශ ස මුහුණ ශදමින්, 

එතුමා ශබොශහොම තද ව්නවලින්, ඉතාම තියුු  ව්නවලින් අපට 

අභිශයෝග කළා. ඒ වාශකම මමත් මශක වාක සමග්ර හශයන් ඒ 

ශව ාශේ එතුමාටත් කරුු  දැසතවූවා. අපි ශදශදනා අතර එදා ඇති 

වුු , ශබොශහොම තියුු  ගැටුමකට සමීප වූ එම වාක ප්රහාරය, වාක 

ප්රහාරයක සීමාව තුළ ර වා ගනිමින් එතුමාශක ඒ හැරීයාව ඉතාම 

වි්සත ණ ශ ස අපට ශපන්නුම් කළා.  

පසු කා යක එතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ අශක ක වුරට එකතු 

ශවනශකොට, නැත්නම් යූඇන්පී ශනොවන ක වුරට එකතු 

ශවනශකොට, එතුමාව සාද රශයන් පිබඳගන්න ඉදිකාපත්  ශවච්් 

ශකශනසත තමයි මම. ශමොකද, එතුමාශක වි ා  හැරීයාවන් අපි 

ශහො ට දැසතකා. ඒ හැරීයාවන් අපට එකතු ශවන එක ගැන අපට 

තිදශණ් ශ ොකු සතුටසත. ඒ නිසා එතුමාව පිබඳගන්නට ඉදිකාශයන්ම 

සූදානමින් හිටුළ ශකශනසත, මම. 

මම එතුමාශක ලශදයෝගිමත් ශද් පා න කරම්භය ගැනත් රීව 

යුතුයි. එතුමාශක තරුණ කා ශේ එතුමා ඇදී ගිශේ, කකර් ණය 

වූශේ රැඩිකඛ ශද් පා නයටයි; වික වකාමට ශද් පා නයටයි. ඒ 

නිසා එතුමා  මකා සමසමාප පසත යට ශබොශහොම ඇලුම් කරමින් 

එහි රියාකාමට සාමාජිකශයසත ශ ස දිගු ක සත වැඩ කළා. ඉන් 

පසුව තමයි එතුමා එසතසත් පාතික පසත යට එකතු ශවන්ශන්. 

එතුමා එසතසත් පාතික පසත යට එකතු වුණත්, පසු කශ ක 

එතුමාට වැටහුණා, එසතසත් පාතික පසත ය එතුමාශක  සත ණයන් 

අනුව ගැළශපන තැනසත ශනොශවයි රීය ා. ඒ නිසා එතුමාටත් 

එසතසත් පාතික පසත ශයන් ඉවත් ීම යාමට ශහේතු තත්ත්වයන් මතු 

වුණා. එතුමා තනතුරු අශකසත ා කරුළ ශකශනසත ශනොශවයි. එතුමා 

තනතුරු ශසොයා ශගන ගිශයත් නැහැ. නමුත්, සිමහ , ඉමග්රීසි සහ 

ශදමළ රීයන භා ා තුශනන්ම වැඩ රීමටශම් හැරීයාව එතුමාට 

තිදණා. ඒ භා ා තුශන්ම හැරීයාව පිබඳබ ව එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශහොඳින් මැනවින් ප්රදර් නය කළා. ඒ වාශකම, 

එතුමාශක මේ භා ාව හැටියට ශදමළ භා ාවට එතුමා ඇලුම් කළා. 

නමුත්, ශම් භා ා තුනම එතුමාශක මේ භා ාවන් ශ ස එතුමා 

සැ කූ බව එතුමාශක රියාශවන් අපට ශපනුණා.  

පාර්ලිශම්න්තුශේ නාම ුළවරුව ශදමළ භා ාශවන් හකායට 

ලිය ා නැහැ රීය ා, පාතික භා ා හා සමාප ඒකාබද්ධතා 

ඇමතිවරයා හැටියට මම ඉන්නශකොට, ඒ බව මට ශපන්වා දුන්ශන් 

එතුමා. එතුමා රීේවා, "බ න්න ශකෝ, අර ලිය ා තිශබන හැටි?" 

රීය ා. එදා පාර්ලිශම්න්තුශේ නාම ුළවරුශේ ශදමළ භා ාශවන් 

ස හන්ව තිදශණ්, ெொரொளைன்றம் රීය යි. ඒක නිවැරැදි ශවන්න 

නනෑ, ெொரொளுைன்றம் රීය ා.  

එතුමා ුළදුම රික  ශ ෝලිශයසත. එතුමා දවසසත මට රීේවා, 

"අර බ න්න, රික  විකා නය වන කකාරය දිහා?" රීය ා. 

 මකාශේ රික  කණ්ඩායම ගැන එතුමාට තිදු  ඉතාමත්ම 

ලශදයෝගීමත් හැඟීම එතුමා රික  ්රීඩාව තුළ බැ  තැබූ බව මා 

දන්නවා. රික  ්රීඩාව විකා නය කරනශකොට පාතික සමගිය 

ශවනුශවන් එය ශදමළ බසිනුත් විකා නය ීමම විය යුතු ශදයසත 

හැටියට ස කා, එයට එකඟීම අපි ශදශදනාම ශ්රී  මකා ගුවන් විදුලි 

සමස්ථාවටත්, පවපවාහි ස කයතනයටත් ගියා. එශසේ ගිහිඛ ා 

ශදමළ බසින් ද රික  තරගශේ ශතොරතුරු විකා නය, ප්ර්ාරය 

 බාදීම ස හා කටයුතු කරන්න රීය ා ඉඛ ා සිටියා. සමහර විට 

එතුමා ශම් ශවනුශවන් ශපෞද්ගලිකව මැදිහත් වුණා. එම නිසාම 

රික  ශතොරතුරු ශදමළ බසින් විකා නය ීමම ඉටු කර ශදන්නට 

එතුමා අපට ලදවු වුණා.  

එතුමා ශදමළ භා ාවට ඇලුම් කළ ශකශනසත හැටියට, පාතික 

භා ා හා සමාප ඒකාබද්ධතා ඇමතිවරයා හැටියට මම කටයුතු 

කරුළ කා ශේ මට එතුමාශගන්  ැදශණ් මහා සහශයෝගයසත. ඔහු 

ඉතාමත්ම තදින් පාතික සමගිය ශවනුශවන් ශප ස සිටියා. අද අපට 

තිශබන දුක ඒ වාශක මුස්ලිම් නායකයින් අඩු ශේශගන යන 

කා යක අපි ඉන්න එක ගැනයි. තවමත් ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි 

මැතිතුමා වැනි අය අපට ඉන්නවා. පාතික සමගිය ශවනුශවන් 

ඉස් ාම් පනතාවට ඔවුන්ශක අයිතිවාසිකම් ශේරා ශදමින්, පාතික 

සමගිය ශවනුශවන් ශප ස සිටි එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඩේලිේ. 

දහනායක මහතාශක සම්ප්රදාය අනුගමනය කරමින්, සමහර ඉමග්රීසි 

කවි, සිමහ  කවි ශද් පා න සමඟ ගළපා එතුමා ශම් මුුල සභාව 

රසවත් කරමින් එදා කරුළ කතාවන් අපට මතසත ශවනවා.  

එතුමා නැති ශම් සභාශේ වි ා  පාුලවසත  අපට දැනුණා. 

ශමොකද, එතුමාශගන් ශම් සභාවට බාධා ශකරුු  අවස්ථා 

බැලුශවොත් අප්රමාණයි. ඒ නිසා හැමදාමත් මූ ාසනයට හකාම 

කරදරයසත ශ ස දැනුු , ඒත් අපි කවුරුත් අතර හුරතඛභාවයරීන් 

යුසතතව ශම් සෑම ශද්කටම මැදිහත් ශවච්්, ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් 

මැතිතුමා ගැන සිහිපත් ශවනශකොට අපට සමශේගයසත ඇති 

ශවනවා.  

ශම් අවස්ථාශේදී පී.එස්. සුසයිදාසන් මහතා ගැනත් රීයන්න 

නනෑ. එතුමා වමට බර වූ ශදමළ පාතික වයාපාරශේ නායකශයසත. 

අපි දන්නා ප්රමාණයට එතුමා පනතාව ශවනුශවන් ශප ස සිටිමින්, 

පනතාව ලශදසා තමන්ශක ශමශහවර ඉටු කරමින් කරන  ද මහා 

ශසේවාව අද අපි අනුස්මරණය කළ යුතුයි, අගය කළ යුතුයි. අපි අද 

ශම් ශමොශහොශත් මතසත කරමින් රීයා සිටින්න නනෑ, අද අපශක 

ශම් සමශේග ශයෝපනාව ට බනාන් වන ගරු පී.ඒ. ජිනදාස 

නියතපා  මන්ත්රීතුමාත්, අශක ගරු (අඛහාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් 

මන්ත්රීතුමාත්, ගරු පී.එස්. සුසයිදාසන් මන්ත්රීතුමාත් රීයන 

මන්ත්රීවරු තිශදනාම  අශක රශ  කීර්තිමත් ශද් පා නඥයන් බව. 

ඔවුන් ගැන තිශබන්නා වූ අශක සමශේගය එතුමන් ාශක පවුඛව  

ඉන්නා දරු මුු දරන් ඇතුුල සියලු ශදනාටම පළ කරමින්, ඔවුන් 

ශවනුශවන් තිශබන්නා වූ හෘදයාමගම බැඳීම් ද සිහිපත් කරමින්, 

999 1000 

බගරු වාසුශද්ව නානායසතකාර  මහතා] 
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විශ ේ ශයන්ම ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක පවුශඛ හැම 

ශදනාටම ශපෞද්ගලිකවම මම මශක සමශේගී හැඟීම පළ කරමින් 

මා නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරීමර මැතිතුමා.  

 

 
[අ.භා.  .46] 
 

ගුණ පහින්ද අපරවීර ප තා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට විශි ්ට ශසේවයසත 

කරුළ මහපන නිශයෝජිතයන් තිශදශනකුශක අභාවයන් පිබඳබ ව 

ශ ෝකය පළ කරන අවස්ථාවටයි අද දිනශේ මා සම්බන්ධ වන්ශන්. 

ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්ත්රීතුමා, ගරු පී.එස.් සුසයිදාසන් 

මන්ත්රීතුමා සහ ගරු පී.ඒ. ජිනදාස නියතපා  මන්ත්රීතුමා යන 

මන්ත්රීතුමන් ාශක අභාවයන් පිබඳබ ව තමයි අද දවශසේ ශ ෝක 

ශයෝපනා ඉදිකාපත් කර තිශබන්ශන්. මම කතා රාශියසත අසාශගන 

සිටියා. ඒ කතාව දී ඒ මන්ත්රීවරුන් තිශදනා පිබඳබ වම ඉදිකාපත් 

කළ සියලු කරුු  මා ද අනුමත කරනවා. ඒවා ුළනුළනා රීයන්න 

මා ලත්සාහ දරන්ශන් නැහැ. නමුත් මා එතුමන් ා පිබඳබ ව අදහස ්

කීපයසත ඉදිකාපත් කළ යුතු ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේ ශයන්ම ජිනදාස නියතපා  

මැතිතුමා අප ශද් පා නය කරම්භ කරන ශකොටත් ශද් පා න 

සතශ ේශේ සිටියා. එතුමාශක ශද් පා න ජීවිතශේ කීර්තිමත්ම 

යුගශේදී තමයි අශක ශද් පා නය කරම්භ කරන්න අපට අවස්ථාව 

 ැදශණ්. එතුමා ශද් පා නශේ සිටි කා ශයන් ශකටි කා යසත 

තමයි මට එතුමා සමඟ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව  ැදශණ්. 

නමුත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ විතරසත ශනොශවයි, අශක ශද් පා න 

සාකච්ාා ශබොශහොමයකදීත් එතුමා පිබඳබ ව කරුු  ඉදිකාපත් ශව ා 

තිශබනවා. එසතසත් පාතික පසත ශයන් තමයි එතුමා ශද් පා නය 

කරම්භ කර තිශබන්ශන්. එතුමා පළාත් පා න කයතනව , 

ශකෝ ශ  නගර සභාශේ, ඒ වාශකම ශකොළඹ මහ නගර සභාශේ 

කටයුතු කර තිශබනවා. ශසශන  සභාශේත් මන්ත්රීවරයකු විධියට 

එතුමා කටයුතු කර තිශබනවා. එසතසත් පාතික පසත ශේ 

මන්ත්රීවරයකු විධියට වාශකම ශ්රී  මකා නිදහස් පසත ශේ 

මන්ත්රීවරයකු විධියටත් එතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු කර 

තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, නිදහස් මාධයශේදියකු විධියට තමයි 

එතුමා ශම් ශද් පා න ගමනට ප්රශේ  ශව ා තිශබන්ශන්. එතුමා 

පත්තර ගණනාවකට ලිපි ලිේවා. එතුමා ලිපි ලියූ, කර්තෘත්වය දැපව 

ුළවත් පත් ගණනාවසත තිදණා. පනමාධයශේදින් ශවනුශවන් එතුමා 

වි ා  හඬසත ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී නැඟූ බව හැන්සාඩ් 

වාර්තාවලින් අපට පැහැදිලිව ශපශනන්නට තිශබනවා. ඒ වාශකම, 

පනමාධයශේදින්ශක අයිතිවාසිකම් දිනා ශදන්න, ඒ අයට ගැටලු 

ඇති වූ සෑම ශමොශහොතකම එතුමා එතුමාශක හඬ අවදි කර 

තිශබනවා. ශබොශහෝ අය තම සතශ ේය ශවනුශවන් කතා කරන්ශන් 

නැහැ, ඉහළ තනතුරකට කවාම. නමුත් තමා මුලින් පටන් ගත් 

තැන අවසානය දසතවා අමතක කශළේ නැති ශකශනකු විධියට තමයි 

එතුමා ගැන ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සනිටුහන් වන්ශන්. ඒ 

වාශකම, ඉතාම ලගත්, භා ාමය ඥානය ඉතාම ඉහබඳන් තිශබන 

ශද් පා නඥයකු විධියට එතුමා කටයුතු කර තිශබනවා. එසතසත් 

පාතික පසත ශේ සිටි කා ශේත් ඉතාම කීර්තිමත් මහපන 

නිශයෝජිතයකු, ශද් පා නඥයකු විධියට තමයි රට එතුමා 

හනානාශගන තිදශණ්. ඒ වාශකම තමයි එතුමා, ශ්රී  මකා නිදහස ්

පසත යට කවාට පසු තත්ත්වයත්. එතුමා දරීන්නටත් කලින් ඉ  ා 

අපි එතුමාශක නම අසා තිදණා. එතුමාශක රියාකාකාත්වය ගැන 

අපි දැනුවත් ශව ා සිටියා. ශ්රී  මකා නිදහස් පසත ය ගැන කතා 

කරන විටත් එතුමා එහි මුඛ ශපශළේ රියාකාකාකයකු බවට පත්ව 

සිටි බව අපි ශහොඳින්ම දන්නවා. එතුමා සමඟ සමකාලීනව සිටි, 

එතුමා සමඟ ශද් පා න වයාපාරශේ ශයදුු  ශබොශහෝශදශනසත 

එතුමා පිබඳබ ව කරුු  රාශියසත ඉදිකාපත් කළා. එතුමා ඉතාම 

නිහතමා ස ශද් පා න ්කාතයසත. ගම්ව  සිටි සාමානය මිනිසුන් 

ගැන බැලූ ශද් පා නඥයකු විධියටත් ශබොශහෝ ශදශනසත එතුමාව 

හනානාශගන සිටියා. ඒ නිසා තමයි එතුමා කුමන පසත ශයන් 

ාන්දය ඉඛලුවත් පයග්රහණය කශළේ. එතුමා එසතසත් පාතික 

පසත ශයන් ාන්දය ඉඛලුවත් පයග්රහණය කළා; ශ්රී  මකා නිදහස ්

පසත ශයන් ාන්දය ඉඛලුවත් පයග්රහණය කළා. ඒ සියඛ ටම 

ශහේතු වුශණ් එතුමා පනතාවාදි නායකයකු ශ ස කටයුතු කළ 

නිසාය රීයන එක මා ශම් අවස්ථාශේදී ස හන් කරන්න කැමතියි. 

ශමහිදී ශබොශහෝ කරුු  ස හන් වූ නිසා මා ඒවා පිබඳබ ව ුළනුළනා 

රීයන්න යන්ශන් නැහැ. මම එතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා 

කරනවා. එතුමාශක ුළ රත්නය වන ලදයාම නියතපා  

මැතිතුමාත්, ශබොශහෝ කාර්ය භාරයන්හිදී අද අපත් එසතක 

ශබොශහොම මිශීලිව කටයුතු කරනවා. ඒ පවුශඛ සියලුශදනාට 

අපශක ශ ෝකය පළ කරනවා. ගරු නියතපා  මැතිතුමාශක ශද්හය 

පිබඳබ  අවසාන කටයුතු සිදු ශකරුු  ශමොශහොශත්දී එතුමාශක 

ශද්හය දැක බ ාගන්න මට අවසථ්ාව  ැදණා. ශ්රී  මකා නිදහස් 

පසත ශේ පතාක ශයෝධයකුශක ශද්හයට ශගෞරව කරන්න 

අවස්ථාව  ැබීම පිබඳබ ව මම ඇත්තටම කඩම්බර ශවනවා. 

එතුමාශක අභාවය ශවනුශවන් එතුමාශක පවුශඛ සියලුශදනාට 

අපශක ශ ෝකය පළ කරමින්, එතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා 

කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අභාවප්රාකත ගරු (අඛහාජ්) ඒ.එච්.එම්. 

අස්වර් මැතිතුමා පිබඳබ වත් මම අදහස් කීපයසත ඉදිකාපත් කළ 

යුතුයි. ගරු අස්වර් මැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝපනය කශළේ 

අපට ශපරයි. අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පත් ශව ා එනශකොටත්, 

එතුමා පාතික  ැයිස්තු මන්ත්රීවරශයසත විධියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝපනය කරමින් සිටියා. ඊට පසුව එතුමා මැතිවරණයට 

ඉදිකාපත් ශව ා, ුළත්ත ම් දිස්ත්රිසත මන්ත්රීවරශයසත විධියට කටයුතු 

කළා. එතුමා රාපය අමාතයවරශයසත විධියටත් කටයුතු කළා. 

අස්වර් මැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝපනය කළ කා ය 

ගත්තාම, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට වැදගත්ම කා ය, එතුමා 

විපසත ශේ හිටුළ කා ය හැටියටයි මම දරීන්ශන්. ඒ පසත යට -

විපසත යට- වැදගත්ම කා  පරාසය ශවන්ශනත් ඒක. එතුමා 

කණ්ඩුශේ සිටියදීට වඩා විරුද්ධ පසත ශේ ඉන්නශකොට තමයි 

එතුමා පිබඳබ ව රට දැන ගන්ශන්.  

මට දැන ගන්න  ැදු  කකාරයට පාර්ලිශම්න්තුශේ කා  

පකාච්ශේදයක වැඩිශයන්ම කථා කළ, විවාදව ට සම්බන්ධ ශවච්් 

මන්ත්රීවරයා බවට පත් ීම තිශබන්ශන් ගරු අස්වර් මැතිතුමා. එතුමා 

පිබඳබ ව මා ඒ සටහන තැිමය යුතු වනවා. ගරු අස්වර් මැතිතුමා 

පිබඳබ ව වාසුශද්ව නානායසතකාර මැතිතුමා  ශබොශහෝ කරුු  

ඉදිකාපත් කළා. ගරු අසව්ර් මැතිතුමා රික  ශ ෝලිශයසත. ඒ බව 

මමත් දන්නවා. ඇත්තටම රික  තරග පිබඳබ ව එතුමා ශබොශහෝ 

විට පාශර් යද්දී පවා කථා කරනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 

ශව ාශේත් match එකසත තිශබනවා නම්, නිතරම ඒ පිබඳබ ව 

ශතොරතුරු විමසමින් තමයි එතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු කශළේ. 

එතුමා කථානායකතුමාට නිරන්තරශයන් බාධා කරුළ 

මන්ත්රීවරශයසත. ඒ බාධා රීමටම් හැබැයි, ගරු කථානායකතුමාට අද 

තිශබන බාධා වාශක ශනොශවයි.  අද වාශක පහත් විධිශේ බාධා ඇති 

වුශණ් නැහැ. දැන් අපට දරීන්න  ැශබන්ශන් ශමොනවාද? අපි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

1994 පාර්ලිශම්න්තුශේ දැසතක බාධා රීමටම් ශනොශවයි, අද 

දරීන්ශන්. ඔබතුමා දන්නවා, ඒ බාධා රීමටම් සියඛ ම සිදු කශළේ අද 

වාශක පහත් තත්ත්වයට පත් ශවන්ශන් නැතුව, එතුමා නිශයෝපනය 

කරන ශද් පා න පසත ය, කණ්ඩායම කරසත ා කරමින්, 

තමන්ශක සශහෝදර මන්ත්රීවරු, ඇමතිවරු කරසත ා කරමින් බව. 

එතුමාට රශ  තිශබන අණ පනත් පිබඳබ ව, මටති පිබඳබ ව කට 

පාඩශමන් කීමට තරම් දැනුමසත තිදණා. සිමහ , ශදමළ හා ඉමග්රීසි 

රීයන භා ා තුනම ඉතාමත් ්තුර ශ ස හැසිරීමශම් හැරීයාවසත 

එතුමාට තිදණා. හැන්සාඩ් වාර්තාව  තිශබන එතුමා කළ කථා 

අරශගන බැලුශවොත් ශපශන්වි, එතුමා කළ හැම කථාවසතම භා ා 

තුශනන්ම ඉදිකාපත් කරන්න එතුමා වග බ ා ගත් බව. එතුමා ශහො  

කවිශයසත. එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළදී කවි රීය ා 

තිශබනවා. කවි රීයන්ශන්, එතුමාශක කථාව ට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ගැළශපන කකාරශයන් එතුමා කවිය පවා 

ලපශයෝගී කරගත්තා. ගරු අස්වර් මැතිතුමා මුස්ලිම් පාතිකශයසත 

වුණත් ශහො  සිමහ  ලදාහරණ, දද්ධාගශම් තිශබන සමහර ගාථා 

පවා කීමට හැරීයාවසත එතුමාට තිදණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ කාර්ය මණ්ඩ ය 

ශවනුශවන් එතුමා නිතරම ශප ස සිටියා. අදත් පාර්ලිශම්න්තු කාර්ය 

මණ්ඩ ශේ අය මට මුණ ගැහුණ ශව ාශේ ඔවුන් ඒ බව සිහිපත් 

කළා. එතුමාත්, මමත් House Committee එශසත හිටියා. එම කමිටු 

රැස්ීමම්ව දීත් පාර්ලිශම්න්තුශේ කාර්ය මණ්ඩ යට තිශබන ප්ර ්න, 

ඒ අයශක වැටුක පිබඳබ  ප්ර ්න, ඒ අයශක කහාර හා ශවනත් 

පහසුකම් පිබඳබ ව තිශබන ප්ර ්න පිබඳබ ව නිරන්තරශයන්ම කථා 

කළා. පාර්ලිශම්න්තුශේදී පමණසත ශනොශවයි. සෑම අවස්ථාවකම 

එතුමා ඒ අය ශවනුශවන් ශප ස සිටියා. ඒ විතරසත ශනොශවයි. මට 

මතකයි, එක දවසසත පාර්ලිශම්න්තු විවාදය අවසන් කරන්න 

තිදශණ් මට. මශක ළඟට ඇවිඛ ා එතුමා රීේවා, "විනාඩි පහසත 

වැඩිශයන් කථා කරන්න" රීය ා. මම කථාව නවත්වන්න හදුළ 

ශව ාශේ තමයි ඇවිඛ ා රීේශේ, "තව විනාඩි පහසත කථා 

කරන්න" රීය ා. එතුමාශක කීමට මම තව විනාඩි පහසත කථා 

කළා. රැස්ීමම් අවසාන ශව ා මම එතුමාශගන් ඇහුවා, "මම කථාව 

අවසන් කරන්න යන ශව ාශේ මට විනාඩි පහසත වැඩිශයන් කථා 

කරන්න රීේශේ ශමොකද?" රීය ා. "අර අහිමසක මිනිස්සු ටික -

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශසේවකශයෝ ටික- මහන්සි  ශව ා ඉන්ශන්. ශම් 

විනාඩි පහ නැති වුශණොත් අද ඒ ශගොඛ න්ට කීයසතවත් අතිශර්කව 

හම්බ ශවන්ශන් නැහැ" රීය ා. බ න්න, ඒ පිබඳබ ව පවා දැනුමසත 

තිදණා. මම ඒ කාරණාව රීේශේ, ශසේවක මණ්ඩ ය හෑඛලු 

රීමටමට ශනොශවයි. ඔවුන් වි ා  කාර්ය භාරයසත කරනවා. එතුමා ඒ 

විනාඩි පහ ගැන වුණත් අවධානය ශයොදව ා ඒ යුතුකම ඉටු කශළේ, 

ශම් ශසේවක මණ්ඩ ය පිබඳබ ව එතුමාශක අවධානය ශයොමු ීම 

තිදණ නිසායි. 

ගරු අස්වර් මැතිතුමා නැතිීමම නිසා ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට වි ා  පාුලවසත දැශනනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

රැස්ීමම් පැවැත්ශවන දිනව  ලශද් පටන් ගත්තාම අවසාන වන 

ශතසත ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝපනය කළ මන්ත්රීවරශයකු තමයි, 

ගරු අස්වර් මන්ත්රීතුමා. එතුමාටත් අශක කගශම් හැටියට නිවන් 

සුව  ැශේවා! රීයා මා ප්රාර්ථනා කරනවා. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝපනය කළ ගරු සුසයිදාසන් 

මන්ත්රීතුමා පිබඳබ ව පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශගන් ශබොශහෝ 

කරුු  ශම් සභාශේදී ඉදිකාපත් වුණා. මා එම කරුු  සියඛ ත් 

අනුමත කරමින් එතුමාටත් නිවන් සුව  ැශේවා! රීයා ප්රාර්ථනා 

කරමින්, ගරු කථානායකතුමනි, අවස්ථාව  බා දීම පිබඳබ ව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් නිහඬවනවා. 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා. 
 
[3.56 p.m.] 

 

ගුණ ඒ.එ්..එන. ෆවුසි ප තා 
(ைொண்புைிகு  ஏ.எச்.எம். தெௌஸி) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Hon. Speaker, it is with a deep sense of sorrow that I 

rise in this House to speak on the Vote of Condolence on 
the passing away of my close Friend and Colleague, the 
late Hon. A.H.M. Azwer.  

"Azwer", as he was known to all of us, was not just a 
politician or a Parliamentarian, but a human being who 
felt more for the people of Sri Lanka than for his own 
family. He was always dedicated to the cause he was 
entrusted with and very loyal to the leader of whichever 
party he was a member or a supporter. He never gave up 
hope and continued his efforts in what he believed to the 
end. I knew him well from growing up together.  

His parents being people of simple means would 
never have imagined that their first son would one day be 
in the National Parliament. When he was admitted to the 
Zahira College, Maradana after the World War II, he was 
already conversant in Tamil and Sinhala languages. 
Having passed the SSC in all three languages, he became 
an excellent stenographer. He got through the Law 
College Entrance Examination, but financial difficulties 
prevented him from completing law studies. Instead, he 
was employed at Maliban Biscuit Company and later, at 
James Finlay.  

Azwer’s interest in politics came up with his friends 
starting the Zahira Majlis,  a mock parliament, where 
Azwer was the Prime Minister.  He did not want to sit 
even in a mock parliament without knowing 
Parliamentary procedure. Therefore, he mastered 
Parliamentary practice.  

The late Hon. Azwer, before pursuing a political 
career, was an ardent admirer of Dr. N.M. Perera and Dr. 
Colvin R. de Silva. This influenced him to join the LSSP 
and was imbued with socialist thinking learned from Dr. 
Osmund Jayaratne, Stanley Tillekeratne and V. 
Karalasingham. An irony of fate made him join the UNP 
and later, his fate took him away from the UNP to the 
SLFP in 2008.  He was loyal to the SLFP and respected 
former President Mahinda Rajapaksa, the person who 
gave him a hand when his political career was at a low 
ebb.  

He had trilingual oratory skills and also an ability to 
translate the vernacular speeches by national and political 
leaders. He had an ability to recite trilingual “kavi” - 
poetry - and they are recorded even in Hansard. He was 
an active participant in Parliamentary conferences. In 
Parliamentary debates, he holds a record for interruptions 
in Proceedings and raising points of Order. He was also 
carried out of Parliament by his own party Members for 
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disobeying the Speaker and not by the Sergeant-at-Arms. 
He had addressed Parliament in all three languages. 
Azwer will certainly be remembered for his antics in and 
out of Parliament. Before entering Parliament, he had 
served as the Public Relations Officer to the late Hon. 
M.H. Mohamed and later, the Secretary to former 
Speaker, the late Hon.  Bakeer Markar. 

He showed his mettle in 2014 by resigning his Seat in 
Parliament as a gesture of loyalty to  the then President, 
Mahinda Rajapaksa. He said that President Mahinda 
Rajapaksa appointed him as a Member of Parliament and 
he needed  some appointed Member to give up his Seat 
for Ameer Ali.   Hon. Azwer  agreed  to it spontaneously 
and did not complain at that moment. However, some 
time later, the political stand of the  Hon. Ameer Ali  and 
other supporters changed  and President Mahinda 
Rajapaksa lost the Election. But  Hon. Azwer did not give 
up hope and he kept Mahinda Rajapaksa’s flag flying 
despite severe criticism from some quarters of the Muslim 
community who later realized that  he was right. 

The late President, Ranasinghe Premadasa appointed 
Hon. Azwer as a National List Member and later, in 1989,  
appointed him as the Minister of Parliamentary Affairs 
and the Minister of State for Muslim Religious and 
Cultural Affairs.  The Hon. Azwer held many Ministerial 
positions till the UNP lost its Parliamentary majority.  

On a lighter side,  the  Hon. Azwer was a jovial 
personality and a great stage actor. He wrote and staged 
several plays which were held in the Ghafoor Hall at 
Zahira College, Colombo. His acting talent should have 
made him a big star in the Sinhala silver screen if he 
really pursued his interest; his portrayal of Muslim 
Thambi Mudalaili at times kindled many of the spectators. 
Moreover, everyone  heard Hon. Azwer’s voice during 
national cricket matches.   He was a regular commentator 
of Test and One Day Cricket events in Sri Lanka and 
abroad. He could comment in all three languages at the 
same time and made a lot of quips to make the listeners 
appreciate cricket shots and  bloopers. So, the late Hon. 
Azwer will also be remembered as a great broadcaster.  
His voice was unique and ideally suited to entertain 
people at all levels. 

Later,  Hon. Azwer devoted himself to the cause of 
Islam and to the service of the Muslim community. In 
fact, his loss made Sri Lanka missing a worthy son, but 
his deeds and words will reverberate forever  for others to 
follow.  

With the deep appreciation of  the life, career and 
contributions of  Hon. Azwer, I wish to conclude  by 
praying that he will have a special place in jannat, as we 
say, in heaven.  

 

 

[අ.භා.4.04] 
 

ගුණ පයන්ත දිජානායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ශ ෝක ප්රකා  ශයෝපනා 

ඉදිකාපත් ශකශරන, ගරු පී.ඒ. ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක, 

ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමාශක සහ පී.එස්. සුසයිදාසන් 

මැතිතුමාශක  අභාවය  පිබඳබ ව ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාශක 

පවු  ශවනුශවන්, මශක මව වන ශ්රීමා දිසානායක මැතිනියශකත්, 

මාශක වැඩිමඛ සශහෝදර නීමන් දිසානායක මැතිතුමාශකත් 

කනගාටුව   ශම් අවස්ථාශේදී ුළද කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම විශ ේ ශයන් ස හන් කරන්නට 

නනෑ පී.ඒ. ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා එසතසත් පාතික පසත ය 

තුළ ශද් පා නය කරන අවස්ථාශේදී රටටත්, එසතසත් පාතික 

පසත යටත් වි ා  ශසේවයසත කළ බව.  මාශක පියා වන ගාමිණී 

දිසානායක මැතිතුමා එසතසත් පතික පසත ශේ නායකත්වය 

අරශගන පනාධිපතිවරණයට ඉදිකාපත් ශවන අවස්ථාශේ එතුමා 

ශවනුශවන් පී.ඒ. ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා නැවත වරසත 

එසතසත් පාතික පසත යට ඇවිඛ ා, ඒ පනාධිපතිවරණශේදී ගාමිණී 

දිසානායක මැතිතුමාට අව ය ෛධර්යය,  සතතිය සහ සමවිධාන 

 සතතිය ලපකාම ශ ස  බා ශදන්නට කටයුතු කළ බව 

විශ ේ ශයන් ශම් අවස්ථාශේ ස හන් කරන්නට නනෑ.  ඒ 

ශවනුශවන්, සදාකාලිකව අපි ඒ පවු ට ණයගැතියි රීයන එකත් 

ශම් අවස්ථාශේදී ස හන් කරන්න නනෑ. ශ ෝකයට පත් පී.ඒ. 

ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක පවුශඛ අය ශවත ගාමිණී 

දිසානායක මැතිතුමාශක පවු  ශවනුශවන් අශක බ වත් 

කනගාටුව ශම් අවස්ථාශේ ප්රකා  කර සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශකම තමයි අශක ඒ.එච්.එම්. 

අස්වර් මැතිතුමා. එතුමාත් ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා සමඟ 

සම්බන්ධශව ා ශද් පා නය කළා. ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමා 

ඉතා ශශ්රේ ්ස නායකයකු බව ශම් අවස්ථාශේදී ස හන් කරන්න  

නනෑ. එතුමාශක එක ගුණාමගයසත තමයි තමන් සිටින පසත ශේ 

නායකත්වයට ළැදිව කටයුතු රීමටම. ම ු ාශක ජීවිතශේ ඉතා ළඟින්   

එතුමා ඇසුරු කළා. හැම තිස්ශසේම එතුමා මට ුළශතකු ව ශයන් 

සැ කුවා; ලපශදස්  බා දුන්නා. එතුමාශක ශද් පා නය ශමොකසත 

වුණත් මට දුන්නු ලපශද් ය තමයි, "මයන්ත, ගාමීණී දිසානායක 

මැතිතුමා ජීවිතය පකාතයාග කළ එසතසත් පාතික පසත ය -මහ 

ශගදර- තුළ ඉ  ා, ගැටලු තිදණත් සටන් කර ා, එසතසත් පාතික 

පසත ශේ අනාගතය කරසත ා කර ා කවදා ශහෝ ශම් රටට 

ශසේවයසත කරන්න; ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාශක අඩි පාශර් 

ගමන් කරන්න" රීයන එක.  

ගරු කථානායකතුමනි, අශක ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් 

මැතිතුමාශක අභාවය ශවනුශවන් එතුමාශක පවුශඛ සියලුශදනා 

ශවතත්, පී.එස්. සුසයිදාසන් මැතිතුමාශක අභාවය ශවනුශවන් 

එතුමාශක පවුශඛ සියලුශදනා ශවතත් අපශක බ වත් කනගාටුව, 

ශ ෝකය මා ශම් අවස්ථාශේ ප්රකා  කර සිටිනවා. ඒ වාශක 

නායකයන් අද රටට අව යයි, තරුණ මන්ත්රීවරුන්ට 

නායකත්වයසත  බා ශදන්නට ඒ වාශක නායකයන් අව යයි.  

ශමවැනි නායකයන් නැවත වරසත අප අතශර් ිමහි ශේවායි රීයා 

ප්රාර්ථනා කරමින්, එතුමන් ාශක කගම අනුව යහපතම  අත් 

ශේවායි ප්රාර්ථනය කරමින්  මශක ව්න ස්වඛපය අවසන් 

කරනවා. ස්තුතියි. 

 

 
ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හිටුළ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් වන  ගරු (අඛහාජ්) 

ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමාශක, ගරු පී.එස්. සුසයිදාසන් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මැතිතුමාශක සහ ගරු පී.ඒ. ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාශක 

අභාවය පිබඳබ ව පාර්ලිශම්න්තුශේ ශදපාර් වශයන්ම කරන  ද 

ශ ෝක ශයෝපනා අනුමත කරමින්, මමද ඒ හා එකතුීමමට 

කැමැත්ශතමි.  

අද දින රැස්ීමමට අදාළ නි  හැන්සාඩ් වාර්තාශේ පිටපත්  

ශ ෝකයට පත් පවුඛව  අය ශවත යවන ශමන් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

මහ ශඛකම්වරයාට මම නිශයෝග කරමි.  

ගරු (අඛහාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මැතිතුමාත්,  ගරු පී.එස.් 

සුසයිදාසන් මැතිතුමාත්, ගරු පී.ඒ. ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමාත් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝපනය කළ කීර්තිමත් ුළද්ග යන් තුන් 

ශදශනසත. පාර්ලිශම්න්තුශේ ශදපාර් ්වශයන්ම  ශ ෝක පණිවිඩ 

 ැදණා. එතුමාශක විශි ්ට ්කාතාපදානයන් ගැන, එතුමා කළ 

අසීමිත ශසේවාවන් ගැන දීර්න ව ශයන් කරුු  ස හන් කළා. ඒ 

සියලුම අදහස්ව ට මාශක එකඟත්වය පළ කරනවා. 

විශ ේ ශයන්ම පී.ඒ. ජිනදාස නියතපා  මැතිතුමා එසතසත් පාතික 

පසත  ඉතිහාසශේ ශකොටසසත ව ශයන් මම හනාන්වන්නට නනෑ. 

එතුමා තුළ වි ා  සමවිධාන  සතතියසත තිදණා. එතුමා පසත යට 

වි ා  ශ ස ශසේවාවසත කළ ්කාතයසත. වි ා  නායකත්වයසත දීුළ 

්කාතයසත. එතුමාට වැඩසත භාර දුන්නාට පසුව එය කැප රීමටශමන් 

නිම රීමටම ගැන එතුමා සැමවිටම කාශකත් ශගෞරවයට පා වුණා. 

ඒ වාශකම එතුමා අවමක ුළද්ග ශයසත. මහත්මා ශද් පා නය කළ 

මහපන නිශයෝජිතශයසත. ඒ වාශකම එතුමා තරුණයින්ට අත හිත 

දී ා තිශබනවා. අද හුඟාසත තරුණ ශද් පා නඥයන් එතුමාශක 

මාර්ශගෝපශද් කත්වය යටශත් අද ශද් පා නය කරනවා. 

එතුමාශක පවු  සමඟත් මා ඉතා රී ටුශවන් සම්බන්ධකම් 

පැවැත්වූවා. ශමම අවස්ථාශේ දී මම එතුමාව ශගෞරවශයන් 

සිහිකරමින්, එතුමාට අපරාමර නිවන්සුව  ැශේවා රීයා ප්රාර්ථනා 

කරනවා. කදරණීය ුළ රත්නය, දියණිය, බෑණා ඇතුුල පවුශඛ 

සියලු ශදනාටම මාශක ශ ෝකය ශම් අවස්ථාශේදී ප්රකා  කරන්න 

කැමතියි.  

 ගරු (අඛහාජ්) ඒ.එච්.එම්.අස්වර් මැතිතුමාත් මා ඉතාමත්ම 

රී ටුශවන් කශ්රය කළ ශහො  ශද් පා න නායකශයසත.  විවිධ 

අවස්ථාව දී, මශක ශද් පා න කටයුතුව දී  එතුමා මට වි ා  

 සතතියසත  බා දුන්නා. මා සමඟ සම්ාරයන් කළා. ශබොශහෝ 

අවස්ථාව   මකාව වශ ම මා සමඟ සම්ාරය කළා. ඒ වාශකම 

පාතික සමගිය ඇති රීමටශම් දී එතුමා අපට  බා දුන්න  සතතිය මම 

ශම් අවස්ථාශේ දී ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා.  ඒ වාශකම අද 

එතුමාශක අඩුව පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අපි දරීනවා. ඒ වාශකම 

පාර්ලිශම්න්තු නිශයෝග සම්බන්ධශයන්,  සතිමටති සම්බන්ධශයන් 

එතුමා තුළ තිදු  දැනුම පිබඳබ ව ශම් අවස්ථාශේ දී මා 

ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා. ඒ ශවනුශවන් මාශක ශගෞරවය 

එතුමාට ශම් අවස්ථාශේ දී ුළද කර සිටිනවා. මාශක ශ ෝකය පවුශඛ 

සියලුම සාමාජිකයින්ට  ශම් අවස්ථාශේදී ුළද කරන්නට මා 

කැමැතියි.  

ගරු පී.එස්.සුසයිදාසන් මන්ත්රීතුමාත් වශම් ශද් පා නශයන් 

ඇවිඛ ා කීර්තිමත් ශද් පා නඥශයසත ව ශයන් තම පනතාවට 

වි ා  ශසේවාවසත කළ මන්ත්රීවරශයසත. එපමණසත ශනොශවයි එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළත් වි ා  ශසේවාවසත කරුළ අවමක 

ශද් පා නඥශයසත. ඒ නිසා එතුමාත් මා ශම් අවස්ථාශේදී 

ශගෞරවශයන් සිහි කරමින් එතුමාශක පවුශඛ සියලු ශදනාටම 

මාශක ශ ෝකය ශම් අවස්ථාශේදී ුළද කර සිටිනවා.  

කල්තැබීප 
ஒத்திமவப்பு  

ADJOURNMENT 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව දැන් කඛ තැිමය 

යුතුය"යි  මා ශයෝපනා කරනවා.  
 

ප්ර නනය ජභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது. 

Question proposed. 

 

ගුණ කථානායකුවපා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව කඛ තබන අවස්ථාශේ ශයෝපනාව ඉදිකාපත් රීමටම, ගරු 

ිමමඛ රත්නායක මන්ත්රීතුමා. ඊට ශපර ගරු නිශයෝපය කාරක 

සභාපතිතුමා මූ ාසනයට පැමිශණනවා ඇති. 
 
 

අනුවුණව ගුණ කථානායකුවපා මූලාජනපයන් ඉවත් වූපයන්, 
නිපයෝතය කාරක ජභාපක ුවපා [ගුණ පජල්වන අවඩක්කලනාදන්  

ප තා] මුලාජනාරූඪ විය. 
 

அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலபவ, குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்  

[ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

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

ගුණ නිපයෝතය කාරක ජභාපක ුවපා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ිමමඛ රත්නායක මන්ත්රීතුමා, කථා කරන්න. 

 
 

  ශ්රී ලාකාව ජ  ඇපපරිකා එක්ජත් තනපදය අතර වූ 

මරක්ෂක ගිවිසුනවල බලපෑප 
இலங்மகக்கும் ஐக்கிய அதைொிக்க இரொச்சியத்துக்கும் 

இமடயிலொன ெொதுகொப்பு உடன்ெடிக்மகயின் 

தொக்கம் 
EFFECTS OF DEFENCE AGREEMENTS BETWEEN SRI LANKA 

AND THE UNITED STATES OF AMERICA 

      

 

[අ.භා.4.12] 
 

ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි,  අද දින සභාව කඛ 

තබන අවස්ථාශේ මම පහත ස හන් ශයෝපනාව ඉදිකාපත් කරනවා: 

"ශ්රී  මකාව සහ ඇමකාකා එසතසත් පනපදය අතර, 200 දී අත්සන් කරන 

 ද ACSA ගිවිසුම කඛ පිමටශමන් පසු එම ගිවිසුම පිබඳබ  අවස්ථා ගණනාවකදී 

කණ්ඩුශවන් විමසුව ද එයට පාර්ලිශම්න්තුශේ නිසි පිබඳතුරු  බා ශනොදීම 

නිසාත්, එශමන්ම ශ්රී  මකාව හා එසතසත් පනපදය අතර තවත් කරසත ක 

ගිවිසුමසත SOFA - Status of Forces Agreement අත්සන් රීමටම ස හා 

සාකච්ාා කරම්භ කර ඇති නිසාත්, 

1.  ශ්රී  මකාශේ සෛ්වමටත්වයට බ පාන, එහි සව්ානවන විශද්  
ප්රතිපත්තියට බ පාන, ශමම ගිවිසුම් පිබඳබ  සම්පූර්ණ තත්ත්වය 
පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා කළ යුතු බවටත්, 
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2.  ශ්රී  මකාශේ සෛ්වමටත්වයට හා සව්ානවන විශදස ්ප්රතිපත්තියට හානිකර 
ශමවැනි ගිවිසුම් අත්සන් ශනොකළ යුතු යැයි ද ශමම පාර්ලිශම්න්තුවට 
ශයෝපනා කරයි." 

 

ගුණ සුනිල්  ඳුන්පනත්ක  ප තා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ිමමඛ රත්නායක 

මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදිකාපත් කරන  ද සභාව කඛ තැබීශම් 

ශයෝපනාව මම ස්ිකර කරනවා. එතුමාශක කථාශවන් පසුව මා කථා 

කරන්නම්. 

     

ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ශමම කඛ තැබීශම් 

ශයෝපනාව මා විසින් ඉදිකාපත් කරන  ද්ශද්, ඇශමකාකා එසතසත් 

පනපදය සහ ශ්රී  මකා පනරපය අතර Acquisition and Cross 

Servicing Agreement නමින් ඇශමකාකානු හමුදාවන්ට ශ්රී 

 මකාශේ තිශබන විවිධාකාර යුදමය කටයුතු ස හා අව ය කරනු 

 බන පහසුකම් සම්බන්ධශයන් 200  මාර්තු මාස ශේ 5 වනදා 

අත්සන් කරනු  ැද ගිවිසුම සම්බන්ධවයි.  අශක වරායන්, අශක 

ගුවන්ශතොටුශපොළවඛ, අශක සන්නිශේදන පහසුකම් ශම් සියලුම 

ශද්වඛ සැපයීම පිබඳබ  එකඟ ශවමින්  මකාව 200  මාර්තු 

මාසශේ 5 ශවනිදා ගිවිසුමකට කවා .  

එවකට කරසත ක ශඛකම් ව ශයන් හිටුළ ශගෝසාභය 

රාපපසත  මහතාත්, එවකට එසතසත් පනපදශේ ශ්රී  මකා තානාපති 

ව ශයන් හිටුළ  ශරොබ  න. ේශඛසත මහතාත් එම ගිවිසුම අත්සන් 

කරනු  ැදවා. ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒශසත 

ශද් පා න සරදම ශකොපමණද රීේශවොත්, අප දන්නා තරමින් එම 

ගිවිසුම කැිමන  මණ්ඩ යටවත් ඉදිකාපත් වුශණ් නැහැ. අප දන්නා 

පකාදිම එය පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිකාපත් වුශණ්ත් නැහැ. ඒ විතරසත 

ශනොශවයි. එය ශහොශරන් අත්සන් කළා පමණසත ශනොශවයි, එය 

අත්සන් කරනු  ැදශේත් ඇශමකාකානු ුළරවැසියන් ශදශදශනකු 

විසින්. එම ගිවිසුම අත්සන් කළ ශගෝසාභය රාපපසත  මහතාත් 

ඇශමකාකානු ුළරවැසිශයසත, ශරොබශටෝ ේශඛසත මහතාත් 

ඇශමකාකානු ුළරවැසිශයසත. ඊට පසුව අපි මාස හයකට වැඩි 

කා යසත ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ දිගින් දිගටම ලද්ශනෝ ණ කරනු 

 ැදවා, ශම් කරසත ක ගිවිසුම රටට ශහබඳදරේ කරන්න රීය ා. 

ශමොකද, ශම් රශ  කරසත ාව භාරව තිශබන්ශන්; ශම් රශ  

ස්ෛවමටත්වය භාරව තිශබන්ශන් ශම් රශ  කණ්ඩුරම 

වයවස්ථාවට සහ ඒ කණ්ඩුරම වයවස්ථාශවන් නිර්මාණය කර 

තිශබන ප්රධානම කයතනය වන පාර්ලිශම්න්තුවටයි. කාට හකා 

රීයන්න ුළුලවන්, පනාධිපතිවරයා පත් වන්ශන් ාන්දශයන් රීය ා. 

ඒක ඇත්ත. නමුත්, පනාධිපතිවරශයකුට වඩා හැම විටම බහු පසත  

රමය නිශයෝපනය කරන පාර්ලිශම්න්තුව, ඊට වඩා දිගු 

ඉතිහාසයසත තිශබන; ඊට වඩා දිගු සම්ප්රදායන් මත ස්ථාපිත වුු  

කයතනයසත. එම නිසා අපි දිගින් දිගටම ඉඛ ා සිටියා, ශම් ACSA 

රීයන ගිවිසුම අඩු ගණශන් පාර්ලිශම්න්තුවට  බා ශදන්න රීය ා. 

ඊට මාස හයකට පසුව,  මශක මතකශේ හැටියට 200  ජුනි 

මාසශේ දී ශහෝ ජූලි මාසශේ දී පමණ වාශක වි ා  සටනරීන් 

පස්ශසේ ඒ ACSA රීයන ගිවිසුශම් ශකොටසසත ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සභාගත කරනු  ැදවා. එශහත් ඒකට අදාළ ඇමුු ම්  බා දුන්ශන් 

නැහැ. එම නිසා රටට ශහොශරන්; කැිමන  මණ්ඩ යට ශහොශරන්; 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශහොශරන් තමයි, 200  දී එවකට පැවතුු  

රාපපසත  පා නය විසින් එසතසත් පනපදය සමඟ ශම් ගිවිසුම 

අත්සන් කරනු  ැදශේ.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි,  එම ගිවිසුම අත්සන් 

රීමටශමන් අපි ශපන්වා දුන්නා, අපි කුඩා රටසත බව. අපි ඉතා 

බ ගතු රාපයයන් රාශියසත මැද්ශද් ජීවත් වන රටසත. ඉන්දියාව 

එක පැත්තරීන් ඉන්නවා; චීනය අශනසත පැත්ශතන් ඉන්නවා. 

පාරීස්තානයත් වි ා  රටසත. ඒ වාශකම අපට ඈතින් සිටියාට 

එසතසත් පනපදයත් දැවැන්ත රටසත. 'ශනොබැඳි ප්රතිපත්තිය' රීය ා 

එකසත ශම් රශ   අවුරුදු ගණනසත තිස්ශසේ තිදණා.  දැන් නම් 

එශහම එකසත නැහැ. ශම් විශද්  ප්රතිපත්තිය රරීන එක අපට 

වැදගත් වනවා. එශහම නැත්නම්, ශම් බ ගතු රටව ට අපට එක 

එක ශද් පා න අඛ ස් ශදන්න සිද්ධ ශවනවා.  

මම ලදාහරණයසත රීයන්නම්. පසුගිය කා ශේ දී අපි ඒක 

ශහො ටම දුටුවා. ලතුරු දුම්කාය මාර්ගය හදන්න ඉන්දියාවට 

ශකොන්ාත් එක -ශටන්ඩර් එක- ශදනශකොට, දකුු  දුම්කාය 

මාර්ගය හදන්න චීනයට ශදන්න සිද්ධ වුණා. චීනයට මත්ත  

ගුවන් ශතොටුශපොළ හදන්න ශදනශකොට, ප ාලි ගුවන් ශතොටුශපොළ 

හදන්න ඉන්දියාවට ශදන්න සිද්ධ වුණා.  

ඊළඟට, සාම්පූර්ව  ගඛ අඟුරු බ ාගාරය හදන්න ඉන්දියාවට 

ශදනශකොට, ශනොරච්ශ්ෝශඛ බ ාගාරය හදන්න චීනයට ශදන්න 

සිද්ධ වුණා. ඔබතුමා දන්නවා, දැනුත් හම්බන්ශතොට වරාය චීනයට 

විරීු වාට පස්ශසේ අපට සිද්ධ ශව ා තිශබනවා, - ඒ රීයන්ශන් 

ශම් කණ්ඩුවට  දැන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා -  මත්ත  ගුවන් 

ශතොටුශපොළ ඉන්දියාවට විකුණන්න. ගරු නිශයෝපය කාරක 

සභාපතිතුමනි, අපි වශ  ්ණ්ඩි ශගොඩාසත සිටිනශකොට අපි එක 

්ණ්ඩිශයකුට යට වුශණොත් ශමොකද ශවන්ශන්? ඒවාශකම බ ගතු 

රාපයයන් ශගොඩසත සිටිනශකොට ඒවාට දණ ගහන්න අපට සිද්ධ 

ශවනවා. එම නිසා අශක සෛ්වමටත්වශේ නාමශයන්; අශක 

කරසත ාශේ නාමශයන් කටයුතු කරන්න තරම් ශකොන්දසත ශම් 

කණ්ඩුව ට නැත්නම්, ඉතාමත්ම ලි ත පියවර ශවන්ශන්; 

ලපරමශීලීව ගත යුතු පියවර ශවන්ශන් රීසිම ්ණ්ඩිශයකුට 

එනම්, රීසිම බ ගතු රාපයයකට අනව ය ශ ස ලදේ කරන්න 

යන්ශන් නැතිව ඉන්න එකයි. 

ශමොකද, අපට ඒ රීසිම ශකශනසත එසතක යුදමය ව ශයන් 

හැකශපන්න බැකා නිසා. නමුත්, ඒ ශව ාශේ රාපපසත  මහතා 

ස්ෛවමටත්වය, කරසත ාව, රශ  අනාගතය, ඒ සියඛ  පාවා 

ශදමින් ශහොර රහශසේ තමන්ශක ඇශමකාකානු ුළරවැසි සශහෝදරයා 

 වා ඒ ගිවිසුමට අත්සන් කළා. 201  මාර්තු මාසශේ 5වැනිදා එම 

ගිවිසුම කඛ පිශරන බව දැනශගන, පනතා විමුසතති ශපරමුණ 

ව ශයන් අපි ඊට ශපර සිට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දී ප්ර ්න කරනු 

 ැදවා, එම ගිවිසුමට කුමසතද ශවන්ශන් රීය ා. ඔබතුමා හැන්සාඩ් 

වාර්තා අරශගන බ න්න,  201  මාර්තු මාසයට ශපර සිට අපි ශම් 

පිබඳබ ව ප්ර ්න කළා. අපි ඉඛ ා සිටියා, ඒ ගිවිසුමට අත්සන් 

කරන්න එපා, ඒශසත කා ය දීර්න කරන්න එපා රීය ා. ඒක 

අත්සන් කශළේ, අවුරුදු 10සත ස හායි. අපි විශ ේ  ප්රකා යසත 

කරමින් අග්රාමාතයවරයාශගන් ඉඛ ා සිටියා, ACSA ගිවිසුමට 

කණ්ඩුව කරන්න යන ශද් අපට රීයන්න රීය ා. රනිඛ විරමසිමහ 

මහත්මයා ශපොශරොන්දු වුණා, තමන් අගමැතිවරයා ව ශයන් ඒ 

පිබඳබ  රපශේ ස්ථාවරය පාර්ලිශම්න්තුවට ප්රකා  කරන බවට. 

හැබැයි, එතුමා ඒ ස්ථාවරය ප්රකා  කශළේ නැහැ, ගරු නිශයෝපය 

කාරක සභාපතිතුමනි. අද මම ඒක ඉතා වග කීශමන් රීයනවා. මම 

ශම් අවස්ථාශේ දී එම ගිවිසුම ජභාගත* කරනවා. 

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, රශ  පනාධිපතිවරයා, 

රශ  අගමැතිවරයා, ඒ ශදශදනාම ඉතාම නින්දා සහගත විධියට 

1009 1010 

————————— 
*  පුජනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශබොරු රීයමින් ශමොකසතද කර තිශබන්ශන්? 

201  අශගෝස්තු මාසශේ 4වැනිදා නැවත ACSA ගිවිසුම අත්සන් 

කරනවා; ඇශමකාකානු යුද ශසේවා සපයන ගිවිසුම නැවත අත්සන් 

කරනවා. කරසත ක අමාතය ෛමත්රීපා  සිකාශසේන මහතා විසින් 

තමයි එශසේ අත්සන් රීමටමට අදාළ කැිමන  පත්රිකාව ඉදිකාපත් කර 

තිශබන්ශන්. 201  ජුනි මාසශේ  0වැනිදා එතුමා කැිමන  පත්රිකාව 

දානවා. ඊට පස්ශසේ 201  අශගෝස්තු මාසශේ 4වැනිදා එම ගිවිසුමට 

අත්සන් කරනවා. එය අත්සන් රීමටශම් දී කලින් ගිවිසුමට වඩා 

තවත් යම් යම් බ ත , යම් යම් ඉඩ කඩ ඇශමකාකානු කරසත ක 

හමුදාවන්ට  බා ශදමින් තමයි එය අත්සන් කර තිශබන්ශන්. 

පනාධිපතිතුමා ඊශේ ශම් සභාවට කවා. එතුමා ඊශේ ශම් රශ  

ප්රපාතන්වාදයයි, ශම් රශ  ස්ෛවමටභාවයයි ඔසතශකෝම ශද්වඛ 

ගැන කථා කළා. හැබැයි, එතුමා ශනොදන්න ඒවා වි ා  

ප්රමාණයකුත් රීේවා. ශනොදන්න ඒවා රීේශේ, එතුමාට ලිය ා 

දුන්න අය වරද්දවා ලියා දුන්නාද රීය ා මම දන්ශන් නැහැ. නමුත්, 

ඊශේ ශමතැනදී ශනොදන්නා කරුු , වැරැදි කරුු  වි ා  

ප්රමාණයසත රීේවා.  ශම් අවස්ථාශේ දී මම  ඒවා ගැන කථා කරන්න 

යන්ශන් නැහැ. හැබැයි, එතුමා සෛ්වමටත්වය ගැන, හමුදාව ගැන, 

ඒ වාශකම "රණ විරුශවෝ" රීය ා රීයමින් හැම විටම කථා කරන 

ශද්වඛ ගැන මතසත කර ා බ න්න. නමුත්, එතුමා ශමොකසතද 

කර ා තිශබන්ශන්? එතුමා ශපෞද්ගලිකව කරුළ කථාත් ශම් රටට 

රීයනවා ශන්. කරසත ක ඇමතිවරයා ව ශයන් එතුමා ශහොර 

රහශසේ ශමොකසතද කශළේ? ඇශමකාකාවට යට ශව ා ශම් ගිවිසුමට 

අත්සන් කළා. වැදගත්ම ඇමුු ම් නැතුව එම ගිවිසුශම් ශකොටසසත 

තිශබනවා. ඒ රීයන්ශන් 200  දී රාපපසත  මහත්මය ා ගිවිසුශම් 

පිටපත් දුන්ශන් නැහැ වාශකම, වර්තමාන ෛමත්රීපා , රනිඛ 

විරමසිමහ කණ්ඩුවත් එම ගිවිසුම පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිකාපත් කශළේ 

නැහැ. 2019 ශපබරවාකා ශවනශකොට ඒකට අත්සන් කර ා අවුරුදු 

එකහමාරසත ශවනවා. පනාධිපතිවරයාශක අමාතයාම ය යටශත් 

තමයි එම ගිවිසුම අත්සන් ශකරුශණ්. ගරු නිශයෝපය කාරක 

සභාපතිතුමනි, මම ශම් කාරණය වග කීශමන් රීයනවා. එම 

ගිවිසුශම් කා ය දීර්න කර ා අලුතින් අත්සන් කරන්න ගියාම 

ඒකට විශද්  කටයුතු අමාතයාම ශේ නි ධාකාන් සම්බන්ධ වුණා. 

විශ ේ ශයන්ම යුද හමුදාශේ නි ධාකා මහත්වරු සම්බන්ධ වුණා. 

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒ පිබඳබ ව දන්නා නිසා  

සම්පූර්ණ වගකීම අරශගනයි ශම් රීයන්ශන්.  අශක රශ  රාපය 

නායකයා කවුරු වුණත්, ඔහුට අපහාස රීමටශම් අව යතාවසත මට 

නැහැ. නමුත් මා වග කීශමන් රීයනවා, ශම් පාවා දීශම් ගිවිසුම; 

අශක රට අනව ය ශද් පා න ලගුඛව ට ශකොටු කරන ශම් 

ගිවිසුම අත්සන් රීමටශම් දී, ශමවැනි ගිවිසුමසත අත්සන් රීමටශමන් 

අශක රටට ශවන්න ුළුලවන් හානිදායක තත්ත්වයන් ගැන යුද 

හමුදාව පැත්ශතන්, විශ ේ ශයන්ම ත්රිවිධ හමුදාශේ නි ධාකාන්ශක 

පැත්ශතන් ඔවුන් කරුු  ඉදිකාපත් කරනු  ැබූ බව.  

ඇශමකාකා එසතසත් පනපදය අද එකම සුපිකා බ වතා 

ශනොශවයි. එයට අභිශයෝග කරන්න ුළුලවන් ශ ෝකශේ තවත් 

රාපයයන් තුන හතරසත නැඟිට ා තිශබනවා. අපි ඉන්ශන්ත් 

එසතසත් පනපදය කසන්නව ශනොශවයි. ඒ නිසා අපට හිතන්න 

ශගොඩසත ශද්වඛ තිශබනවා. නමුත්, ශමොකසතද කශළේ? ශම් ගිවිසුම 

අත්සන් කරන එක හානිදායකයි රීයන එක ත්රිවිධ හමුදාශවන් ගිය 

නි ධාකාන් රීේවා. ඒ පිබඳබ ව හැම පැත්තරීන්ම රීේවා. 

අවසානශේ දී ශමොකසතද කශළේ?  

මා දන්නා තරමින්, රට ශවනුශවන් කථා කළ ත්රිවිධ හමුදාශේ ඒ 

අදාළ නි ධාකාන්ට බැණ ා පැන්නුවා. එශහම කර ා ශමොකසතද 

කශළේ?  ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, 200 දී ගිවිසුම 

අත්සන් කශළේ අවුරුදු 10කටයි. ඒ නිසා තමයි, 201 දී එය කඛ 

ඉකුත් වුශණ්. වර්තමාන පනාධිපතිවරයා ශමොකසතද කශළේ? එතුමා 

රීේවා, "ශම් ගිවිසුමට කා  වකවානුවසත දමන්න නනෑ නැහැ, නනෑ 

කා යකට බ පාන්න අත්සන් කරන්න" රීයා. ගරු නිශයෝපය 

කාරක සභාපතිතුමනි, පනාධිපතිවරයා අද  එසතසත් පනපදයත් 

සමඟ ශම් ගිවිසුම අත්සන් කර තිශබන්ශන් කා  නියමයසත 

නැතිවයි. ඒ රීයන්ශන්, අනාගතය දසතවා, අනන්තය දසතවා ශම් 

ගිවිසුම අත්සන් කර තිශයනවා. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, ශම් 

ගිවිසුශම් එක වගන්තියසත තිශබනවා, අපට නනෑ නම් මාස හයකට 

කලින් දැනුම් දී ා ඉවත් ශවන්න ුළුලවන්. නමුත්,  බ ගතු 

රාපයයන් එසතක ශනොශවයි, බ ගතු සමාගමසත එසතක සාමානය 

ශකශනසත ගිවිසුමසත අත්සන් කළත් එශහම ශ ශහසිශයන් ඉවත් 

ශවන්න බැහැ. බ ගතු සමාගම්, බ ගතු රාපයයන්ට අති දැවැන්ත 

 සතතියසත තිශබනවා. ඔවුන්ට අපට බ පෑම් රීමටශම් වි ා  

හැරීයාවන් තිශබනවා. ඒ නිසා පාවාදීශම් ශමවැනි නින්දිත ගිවිසුම් 

හරහා පනාධිපතිවරයාත්, අග්රාමාතයවරයාශක කණ්ඩුවත් ශ්රී 

 මකාව සහමුලින්ම ිමලි දී ා තිශබනවාය රීයන එක තමයි අපි 

ශම් රීයන්ශන්.  

කවුරු ශහෝ රීයන්න ුළුලවන් ශම් ගිවිසුශමන් ඇශමකාකන් 

හමුදා ක වුරු ඇති ශව ා නැහැය රීයා. ගරු නිශයෝපය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ක වුරු නනෑ නැහැ. ඇමකාකන් හමුදාශේ නාවික 

යාා, ගුවන් යානා  මකාශේ ශගොඩ බාන්නම නනෑ නැහැ. නමුත් 

ඔවුන්ට යුද්ධයකදී අව ය කරන සියලු ශසේවාවසතම  මකාව  බා 

ශදනවා නම් ඒක ක වුරසත තමයි, de facto. එහි ශදවැනි ගිවිසුම 

ගැනත් මම ඊළඟට රීයන්නම්.  

අශනසත කාරණය ශම්කයි. ඔබතුමා දන්නවා, අද ශ ෝකය 

ස්තවාදය ගැන කථා කරන බව. එතශකොට  එසතසත් පනපදය 

ශවනත් රටසත කරමණය කරන එකට නාවික කධාර ගන්ශන්, 

ශතඛ ගන්ශන්, communication systems ගන්ශන්, කහාර 

ගන්ශන්  මකාශේ කණ්ඩුශවන් නම්; ඒ සියලුම services  බා 

ශදන්ශන් අපි නම්, අවසානශේ ශවන්ශන් ශමොකසතද? සමහර විට 

එසතසත් පනපදය යුද්ධ කරන රාපයය ඒශසත පබඳය අශපන් ගන්න 

ුළුලවන්. ඒ නිසා තමයි ශතෝරු, ශමෝරු ගහ ගන්නශකොට 

හාඛමැස්ශසෝ ගිහිඛ ා මැදට පනින්න නනෑ නැත්ශත්. අනික, 

ශම්ශකන්  ත පහක කර්ිකක ප්රශයෝපනයසත, කරසත ක 

ප්රශයෝපනයසත නැහැ. ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, 

ඔබතුමාත් දන්නවා ශන්, ඇමකාකා එසතසත් පනපදශයන් අපට 

රීසිම වාසියසත නැති බව.  ඊශ්රාය ය හැශරන්න, එසතසත් පනපදය 

රාපයයසත කරසත ා කරන්න එක ශඩො රයසත වියදම් කර නැහැ. ඒ 

නිසා පළමුශවන්ම අපි රීයන්ශන්, ශම් ගිවිසුම අත්සන් රීමටශමන් 

අශක රශ  ස්ෛවකාත්වය, කරසත ාව සහ අශක රශ  ශනොබැඳි 

විශද්  ප්රතිපත්තිය සහමුලින් ිම  වැටී තිශබනවාය රීයන 

කාරණයයි. 

ශම් ගිවිසුම මා සතුව තිශබන එක ශවනම කථාවසත. නමුත්, 

අඩුම ගණශන් ශම් සම්පූර්ණ ගිවිසුම පාර්ලිශම්න්තුවට  ඉදිකාපත් 

වුණාද, නැද්ද රීයන ප්ර ්නය  කැිමන  මණ්ඩ ය නිශයෝපනය 

කරමින් ශමම ප්ර ්නයට පිබඳතුරු ශදන්න සිටින කණ්ඩු පසත ශේ  

ප්රධාන සමවිධායකතුමාශගන් මම අහනවා.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන්  මකාව ඇමකාකානු 

යුද ශකො නියසත කරශගනයි යන්ශන්. ඔබතුමා දන්නවා, ශම් එක 

ගිවිසුමසත අත්සන් කළාට අමතරව, දැන් කණ්ඩුව කරමින් ඉන්ශන් 

ශමොකසතද රීයා. දැන් ඔවුන් තව ගිවිසුමසත අත්සන් කරන්න 

යනවා. ඒ ගිවිසුශම් නම තමයි,  SOFA - Status of Forces 

Agreement between the USA and Sri Lanka. විශද්  කටයුතු 

අමාතයාම ය ශම් පිබඳබ ව කමශික අනවසත ණ කාරක සභාවට 

ඉදිකාපත් කරන  ද සටහන මා සතුව තිශබනවා. මා ඉඛ ා සිටියාට 

පසුවයි ඔවුන් ඒ සටහන  බා දුන්ශන්. එහිදී ඔවුන් පිබඳගන්නවා,  

1011 1012 
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SOFA, එශහම නැත්නම් Status of Forces Agreement එකසත 

අත්සන් කරන්න කටයුතු කරන බව; ඒ ස හා දැනට සාකච්ාා 

කරමින් සිටින බව.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් ගිවිසුම 

සම්බන්ධශයන් මම ඔබතුමාට කරුු  රීහිපයසත  රීයන්න 

කැමැතියි.  අපි වාශක රටවඛ ශකොයි තරම් දීන ශව ාද රීයන 

කාරණය ශපන්නුම් රීමටමටයි මම ඒ කාරණා රීයන්ශන්. ශම් 

ශගොඛ න් කථා කරන්ශන් ශද්  ශප්රේමය ගැනයි; සෛ්වමටත්වය 

ගැනයි. ෛමත්රීපා  සිකාශසේන මහත්මයා ඊශේ කථා කළ කකාරය 

දැසතකා ශන්. එතුමා කථා කරනශකොට  හිශතන්ශන් එතුමා තරම් 

ශම් රටට කදරය කරන, සියලු ශද් දන්නා ශකශනසත තවත් 

ශනොමැත රීයායි.  එතුමාශක  මටරශේ හැම තැනකම ස්ෛවමටත්වය 

තිශබනවා වාශක ශන්, කථා කරන්ශන්. රනිඛ විරමසිමහ 

මහත්මයාට දසත  ශ ස කථා කරන්න බැකා වුණාට එතුමාත් 

එශහමයි. රාපපසත  මහත්මයා කථා කරන විධියට 

සම්පූර්ණශයන්ම ස්ෛවමටත්වය තමයි එතුමා ඇ ශගන ඉන්ශන්. 

එතුමාශගන් ඒක ශේශරනවා වාශගයි. නමුත් ශමොකසතද ශව ා 

තිශබන්ශන්?  ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, මශක අශත් 

තිශබන ශම් ලියවිඛ  මම සභාගත කරන්නම්.  ්න්ද්රිකා 

බණ්ඩාරනායක පනාධිපතිවකායශක කා ශේ -1995 ශපබරවාකා 

9වන දා- මහින්ද රාපපසත  මහත්මයා කැිමන  ඇමතිවරයකුව සිටි 

කා ශේ, ෛමත්රීපා  සිකාශසේන මහත්මයාත් කැිමන  

ඇමතිවරයකුව සිටි කා ශේ එසතසත් පනපදශයන්  මකා 

කණ්ඩුවට ලියවිඛ සත එවනවා.  

ඒ  ශමොකසතද? Status of Forces Agreement එකට රී ටු 

ගිවිසුමසත අත්සන් කරන්නයි ඒ ලියවිඛ  එවන්ශන්. එහි අරමුණ 

ශමොකසතද? මම එය රීයවන්නම්.  එහි අදහස සර ව ගත්ශතොත්,   

ඇශමකාකානු හමුදාවන්ට; එහි ශසොඛදාදුවන්ට, ඇශමකාකානු යුද 

ශදපාර්තශම්න්තුවට සම්බන්ධ  සිවිඛ ුළද්ග යන්ට, ඇශමකාකානු 

යුද ශදපාර්තශම්න්තුවට සම්බන්ධ  ශකොන්ාත්කරුවන්ට ශ්රී 

 මකාව තුළ සහමුලින්ම සියයට  සියයසතම තානාපති වරප්රසාද 

 ැශබන විධිශේ  ගිවිසුමසත අත්සන් කරන්නය රීයා 1995 වර් ශේ 

ශපබරවාකා 9වැනි දා ඔවුන් ශ්රී  මකා කණ්ඩුශවන් ඉඛ ා සිටිනවා. 

ඒ, ්න්ද්රිකා මැතිනියශක රපය පත්ශව ා මාස ශදකකට පසුවයි.  

1994 ශනොවැම්බර් මාසශේ තමයි එතුමිය පනාධිපතිවරණශයන් 

දිනන්ශන්. ඊට මාස ශදකහමාරකට පසුව ශම්ක එනවා.  

ඒ අවස්ථාශේදී ඇශමකාකාව ශයෝපනා කරන්ශන් ශමොකසතද? 

මට ශ ොකු කා යසත නැහැ, ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි. 

එහි තැන් රීහිපයසත පමණසත මම ශකටිශයන් රීයවන්නම්. ඒ 

ඉඛලීමට 1995 මැයි 16වන දා ශ්රී  මකා කණ්ඩුව පිබඳතුරු ශදනවා. 

ශමොකසතද, පිබඳතුර? "This Ministry is pleased to inform that 
the above-mentioned personnel will be accorded the same 
status as provided to technical and administrative staff of the 

Embassy of the United States."  සර ව රීේශවොත්, තමන්ශක 

හමුදා ශසොඛදාදුවන්ටත්, ඔවුන්ශක යුද  ශකොන්ාත්කරුවන්ටත්, 

ඔවුන්ට විවිධ ශසේවා  සපයන අයටත්, ඇශමකාකානු තානාපති 

කාර්යා ශේ ඉන්න තාසත ණික හා පකාපා න නි ධාකාන්ට වියානා 

සම්මුතියට අනුව  ැශබන වරප්රසාද  බා ශදන්නය රීයා ඇශමකාකා  

එසතසත් පනපදය ඉඛ ා සිටිනවා.  ශ්රී  මකා කණ්ඩුව 1995 

වර් ශේදී ඒක එශහම පිටින්ම පිබඳගනු  බනවා.  

  ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි,  මකාව 1995 

වර් ශේදී ශහොශරන් අත්සන් කර තිශබන ගිවිසුම ඒකයි. ඒ 

කා ශේ  ශම් ගැන කැිමන  මණ්ඩ ය කථා කළාද, නැද්ද රීයා 

මම දන්ශන් නැහැ. මට ඒවා ශසොයන්න විධියසත නැහැ. ඒ අනුව 

ශමොකසතද  ැබී තිශබන්ශන්?  ශමන්න ශම් අය තමයි  තානාපති 

වරප්රසාද  බන ක ටිය,  ගරු ඇමතිතුමනි. ශම්ක රටවඛ ශදකසත 

අතර තිශබන ගිවිසුමසතය රීයනවා.  ශම් ගිවිසුශමන් තානාපති 

වරප්රසාද  ැශබන්ශන් කාටද? US military and civilian 

personnel.  ඊළඟට ශමන්න ශම් ක ටිය අයිතියි,  - personnel 
who are under contract to the US Department of Defence 
who may be temporarily present in Sri Lanka in connection 
with ship visits, training, exercises, humanitarian activities 
and other activities mutually agreed. 

ශම් සියලුම ුළද්ග යන්ට තානාපති වරප්රසාද  ැශබනවා.  

ගරු නිශයෝපය  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ශම් කාරණය 

බ න්න. ශම්වා නින්දිතයි. ඇශමකාකාව බාබශඩොස් වැනි banana 

republics ටිකසත  ටිකසත තියාශගන ඉන්නවා. ඒ ශගොඛ න් ඒ 

රටවඛ තියාශගන ඉන්ශන් ඇශමකාකානුවන්ට ශකො නි ව ශයන් 

පාවිච්ි  කරන්නයි. මම ශම් ඒ ුළරවැසියන් අපහාසයට  සත 

කරනවා ශනොශවයි.  අපට තිශබන ප්ර ්නය ශමයයි. ඇශමකාකානු 

කණ්ඩුශේ තිශබන  ඉතාම මි සමරු, මානව විශරෝනව  විශද්  

ප්රතිපත්තියත්  එසතකයි අපට ගැටලුව තිශබන්ශන්.  ඒ රශ  

ුළරවැසියන් එසතක අපට ප්ර න්යසත නැහැ. ඔවුන් රටවඛ 

ප්රමාණයසත පාවිච්ි  කරශගන තියාශගන ඉන්නවා. ඇශමකාකන් 

අයට passport  එක නැතිව driving licence  එශකන්, තමන්ශක 

Identity Card එශකන්  ශවන රටව ට යන්න ුළුලවන්.  මා 

දන්නවා, ඔබතුමා ළඟදී  කැනඩාවට යන්න ගිහින්  ඇති වුු  ීමසා 

ප්ර ්නය ගැන. අපිට DNA test එකත්  කරනවා.  අපිට එශහමයි. 

 මකාණ්ඩුව ශමොකද  කරන්ශන්?  මකාණ්ඩුව එකඟ ශවනවා. ශම් 

ගිවිසුශම් ශමශසේ ස හන් ශවනවා: 

“...that U.S. personnel may enter and exit Sri Lanka with US 
identification and with collective movement or individual travel 
orders;....." 

ඇශමකාකන් හමුදාශේ ශසොඛදාදුවන්ට, ඒකට සම්බන්ධ සිවිඛ 

ුළද්ග යන් නනෑ ශකශනකුට  Identity Card  එශකන්  මකාවට  

එන්න ුළුලවන්. ඊළඟට ශමොකසතද තිශයන්ශන්?   

“......Sri Lankan authorities shall accept as valid, without a driving 
test or fee, driving licences or permits issued by the appropriate US 
authorities to US  personnel for the operation of vehicles.” 

ඒ රීයන්ශන්,  ඇශමකාකන් හමුදාවට සම්බන්ධ ුළද්ග යන්ට 

ශහෝ ඒ අයට  මකාශේ ඒ අයශක යුද වාහන drive කරන්න 

ුළුලවන්. Driving licences ශමොනවත් ගන්න නනෑ නැහැ. ඊළඟට 

ශකොශහොමද?  

“The Embassy further proposes that US personnel be 
authorized to wear uniforms while performing official 
duties and to carry arms while on duty if authorized  to 
do so by their orders.”  

ඒ රීයන්ශන්, ඇශමකාකන් හමුදාශේ ශකශනකුට ශමශහදි 
තමන්ශක යුනිශෆෝම් ඇ ශගන, කයුධ අරශගන යන්න එන්න 
ුළුලවන්.  ශම්ක Agreement එකසත  නම් මම ශම් කාරණය දැන 
ගන්න කැමතියි.  මකාශේ හමුදාශේ පනරාඛවරයා  
අව යතාවන්ට ඇශමකාකාශේ යනවා ශන්.  මකාශේ ත්රිවිධ 
හමුදාශේ අයට ශම් අයිතිය තිශබනවාද?   මකාශේ  ත්රිවිධ හමුදාශේ 
ඉතාම ප්රධාන ුළද්ග යාටවත් ශම්  අයිතිය තිශබනවාද? එශහම 
නැහැ ශන්. ඇශමකාකන් හමුදාවට විතරසත ශනොශවයි, ඒ 
ශදපාර්තශම්න්තුව යටශත් ඉන්න  සාමානය contractors ාටත් 
ුළුලවන්.  ශමශහ තිශබන ඇශමකාකාශේ ශමොකසත ශහෝ ශදයකට 
බත් පැක  සපයන  මකාශේ ශනොශවන ශකශනසත ඉන්නවා නම් 
ඔහුටත් ශම් අයිතිය තිශබනවා. ඇශමකාකන් හමුදාවට සිශමන්ති 
ශදන, ඇශමකාකන්  හමුදාවට වතුර ශදන කුමසත ශහෝ foreign 

company  එකසත - Indian company එකසත ශහෝ -තිශබනවා නම්  
ඒ ශගොඛ න්ටත් ශම් අයිතිය දී තිශබනවා. ඒකයි ශම් ගිවිසුම.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

දැන් කණ්ඩුව කරමින් ඉන්ශන් ශමොකසතද?  ගරු නිශයෝපය 

කාරක සභාපතිතුමනි, ඇශමකාකානු තානාපති කාර්යා ශයන් 2018 

අ ශගෝස්තු 28වැනිදා  මකා කණ්ඩුවට ශම්ක එවා තිශබනවා. 1995 

මැයි මාසශේ අත්සන් කරන  ද ගිවිසුමට තවත් කරුු  එකතු 

කර යි අලුතින් එවා තිශබන්ශන්. මම තව කරුු  ශදක, තුනසත 

ඔබතුමාට රීයන්නම්.  ශම් ගිවිසුශම් ඊළඟට ශමශසේ ස හන් 

ශවනවා:   

“(3) The Government of Sri Lanka recognizes the 
particular importance of disciplinary control by 
U.S. Armed Forces authorities over U.S. personnel 
and, therefore, authorizes the Government of the 
United States to exercise criminal jurisdiction over 
U.S. personnel while in Sri  Lanka.”  

ඇශමකාකානු හමුදාවට සම්බන්ධ නනෑම ුළද්ග යකු ශමශහේ 

වාහනයසත accident කළත්, මි ස මැරුමසත කළත්, ශමොනවා කළත් 

අඩු ගාශන් ඔවුන්ට අදාළ කරන නඩු අහන්නවත්  මකාශේ  සතිය 

අනුව බැහැ. ඇශමකාකාව අද ශ ෝකශේම ගිවිසුම් ශවනස් කරශගන 

යනවා.  ඇශමකාකානු හමුදාව විසින්  අශක කවුරු ශහෝ දූ ණය 

කළත්, නාතනය කළත්, ශමොනවා කළත් ශම් ගිවිසුමට අනුව 

රීසිවසත කරන්න බැහැ. අද ඇශමකාකාව ශබොශහෝ රටවඛ සමඟ 

ගිවිසුම් අත්සන් කර තිශබනවා. ඒ හැම රටකටම දැන් ඔවුන් 

නිශයෝග කරමින් එනවා, ඔවුන්ට විරුද්ධව ඒ රටව  නඩු අහන්න 

බැහැ රීයන එක. පපානශේ ක වුරු තිශබනවා. ඇශමකාකානු 

ශසොඛදාදුවන් විසින් පපන් ගැහැනු දරුවන් දූ ණය කරනවා. ඒ 

වාශකම පිලිපීනශේ ගැහැනු දරුවන් දූ ණය කරනවා. අන්න 

එවැනි සිදුීමම්ව දී ඇශමකාකානු jurisdiction එක බ පාන පකාදි, ඒ 

ගිවිසුම් ශවනස් කරන්න රීයා ඇශමකාකාව බ පෑම් කරමින් එනවා. 

ඒවා තමයි දැන් ශම් එකතු ශවමින් තිශබන්ශන්. ඊළඟට, ශම් 

ගිවිසුශම් ශමශසේ ස හන් ශවනවා: 

“(4) The Embassy further proposes that the U.S. 
Department of Defense and U.S. personnel shall 
not be liable to pay any tax or similar charge 
assessed within Sri Lanka.” 

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ රීයන්ශන් ශම්ක 

යටශත්  මකාවට එන රීසිම ුළද්ග යකුට රීසිම tax එකසත අදාළ 

ශවන්ශන් නැහැ රීයන එකයි.  ඊළඟට, මා දන්නා තරමින් 

 මකාශවන් යන ඇමතිවරුන් පවා check කර ගන්ශන්. කරසත ක 

ඇමති ගියත් check කර, screen කර ගන්ශන්, ඇශමකාකා එසතසත් 

පනපදය. USA යන්න airport එශසත  ශවනමම zones හද ා 

තිශබනවා. හැබැයි, ශම් ගිවිසුම අත්සන් කර ඒ ශගොඛ න් ගැන 

රීයන්ශන් ශමොනවාද? ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ  

සම්බන්ධශයන්  ශමශසේ  ස හන් ශවනවා: 

"Such importation, exportation, and use shall be 
exempt from any inspection, license, other restrictions, 
customs duties, taxes, or any other charges assessed 
within Sri Lanka." 

ඒ රීයන්ශන්, ඒ ශගොඛ න්ශක  මකාවට ශගශනන ශද්වඛ, 

 මකාශවන් ඒ ශගොඛ න්ට යවන ශද්වඛ රීසිවසත ශම් ගිවිසුම 

යටශත්  මකා කණ්ඩුවට පමටසත ා කරන්න බැහැ රීයන එකයි.   

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් රීයන්ශන් ඇශමකාකා 

එසතසත් පනපදශේ කරසත ක ශඛකම්වරයා ගැන නම්, එසතසත් 

පනපදශේ හමුදාශේ ප්රධානියා ගැන නම් අපට පැහැදිලිව ශම් 

කාරණය  ශත්රුම් ගන්න ුළුලවන්. ශමොකද, එශහම ුළද්ග යින් එසත 

ශකනායි, ශදශදනායි.  නමුත්, ශම් ගිවිසුම යටශත්  ඇශමකාකාශේ 

ඉන්න නනෑම ශකොඛශ කුට, බඛශ කුට එන්න ුළුලවන්. මම ඒ 

ව්න රීේශේ ශම්වා එශහම රීේශේ නැත්නම් ශත්ශරන්ශන් නැති 

නිසයි. ශමොකද, ඇශමකාකාශේ military personnel ගැන විතරසත 

ශනොශවයි, ශම්ශසත තිශබන්ශන්. එසතසත් පනපද හමුදාවට 

සම්බන්ධ ශකොන්ාත් ඉටු කරන ුළද්ග යන්ටත්, ශකොන්ාත් 

සමාගම්ව  ුළද්ග යන්ටත් ශම් අයිතිවාසිකම එශහම පිටින්ම 

 ැශබනවා.   මකා කණ්ඩුවට ශම් රීසිම ශදයසත පමටසත ා කරන්න 

බැහැ.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති, 

ළඟදී සිමහරාප වනාන්තරශේ පාන සම්පත් මමශකොඛ  කෑශම් 

සිද්ධියකට අදාළ ුළද්ග යින්ට මශක දැ සශම් හැටියට එසතතරා 

විනි ්්යකාරවරයකු රුපියඛ ශකෝටියක දඩයසත ගැහුවා. අපි එය 

ඉතා අගය කරනවා. පාන සම්පත් එකතු රීමටම ශහේතුශවනුයි 

එශහම කශළේ. අපි දන්නවා, ඇශමකාකාව ශ ෝකය ුළරාම වි ා  

ශ ස දද්ධි අම  පවත්වා ශගන යන රට. ශ ෝකශේ අශනසත 

රාපයයන් කරමණය කරන්න, අශනසත රටවඛ විනා  කරන්න 

ශගොඩසත වැඩ කරන රට. ඒක ශ ෝකශේ කවුරුත් දන්නවා. ඒ 

අයශක ඔත්තු ශසේවාවන් ඉතාම ප්රබ යි. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් ශම් 

ගිවිසුම් යටශත් කවුරුන් එවාවිද රීය ු ා කවුද දන්ශන්? ගරු 

නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමා දන්නවාද?  

ඇශමකාකානු තානාපති කාර්යා ය තිශබන තැන නම් අපි කවුරුත් 

දන්නවා. ශකොළඹ නගරශේ ඇශමකාකානු තානාපති කාර්යා යට 

සම්බන්ධ, ඇශමකාකානු කණ්ඩුවට සම්බන්ධ කයතන, safe 

houses  ශකොපමණ තිශබනවා රීයාද ඔබතුමා හිතන්ශන්? ගරු 

නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒවාශේ අති වි ා  සමනයාවසත 

සිටිනවා. අපි රීයන්ශන් ශම්කයි.  ඇශමකාකාශේ  ප්රසිද්ධ, ප්රධාන  

ුළද්ග යකුට යම්රීසි අයිතිවාසිකමසත ශදන්නම නනෑ නම් ශදන 

එකයි, ශම් දන්ශන් නැති නනෑම ශකශනකුට  මකාව ඇතුළත 

නනෑම ශදයසත කරන්න රීසිම පමටසත ාවරීන් ශතොරව ඉඩ 

 බාශදන එකයි රීයන්ශන් කාරණා ශදකසත.  ශම් විධියට කටයුතු 

කරන්න  මකාශේ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකුටවත් බැහැශන්. 

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා  මකාශේ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්රධානිශයසත.  ඔබතුමා රට යනශකොට  මකාශේ 

security එශකන්  check කරනවාශන්. ඔබතුමාශක බෑක එක Sri 

Lanka Customs එශකන් බ නවාශන්. නමුත්,  ශම් ගිවිසුමට 

අනුව ඇශමකාකාශවන් එන සිවිඛ මනු යයකුශක, ශකොන්ාත් 

කරන ුළද්ග යකුශක ශදයසතවත්  මකා කණ්ඩුවට  check   

කරන්න බැහැ.  මම දන්ශන් නැහැ, රට යනශකොට රශ  

අගමැතිශක බෑක check  කරනවාද රීයා. නමුත්, ඇමතිවරුන්ශක 

බෑක නම් check කරනවා රීයා මම දන්නවා.  ශම් ගිවිසුමට අනුව 

ඇශමකාකාශවන් එන ුළද්ග ශයෝ ඉන්ශන් ඇමති ාටත් වඩා 

ලඩින්ද? ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් බ න්න. 

ඊළඟට, ශමොකසතද ශමහි තිශබන්ශන්?  

"Aircraft and vessels of the U.S. Government shall be 
free from boarding and inspection." 

ශම් ගිවිසුම අනුව  මකාවට එන ඇශමකාකන් ගුවන් යානයක, 

එශහම නැත්නම් vessel එකක -නැවක-  රීසිම  boarding එකසත  

inspect කරන්න බැහැ. මා දන්නා තරමින් රශ  පනාධිපති එන 

ශකොටත් boarding pass එකසත හම්බ ශවනවා. නමුත්, 

ඇශමකාකාශවන් එන ුළද්ග යා ඊටත් වඩා ශ ොකුයි. ඒ ශගොඛ න් 

එනවා; යනවා; දන්ශන් නැහැ.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ශම් කථා කරන්ශන් 

ශ ෝකශේ ඉතාමත්ම සාමකාමී, ඉතාමත්ම ප්රපාතන්වාදී, 

ඉතාමත්ම යුසතතිගරුක විශද්  ප්රතිපත්තියසත අනුගමනය කරන 

රටසත ගැන නම්, අපට ශමොනවා ශහෝ හිතන්න ුළුලවන්. ශ ෝකය 

ුළරාම යුද අවුුලවන, ස්ෛවමට රාපයයකට ඇඟිලි ගහන රට ශම්;  

ශ ෝකශේ බ වත්ම යුදමය රට ශම්.   
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ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට පසුව එහි 

තිශබන්ශන්  ශමොනවාද බ න්න. ඔවුන්  මකාව තුළ කරන රීසිම 

ගිවිසුමකට, රීසිම ශකොන්ාත් එකකට රීසිම බද්දසත අය කරන්න 

බැහැ රීය ා ගිවිසුශම් තිශබනවා. ශමොනවාද ගරු නිශයෝපය කාරක 

සභාපතිතුමනි, තිශබන්ශන්?  මකාව තුළ ඇශමකාකන් හමුදා 

රියාත්මක ශවන ශකොට, ඔවුන්ශක යම් රීසි service එකසත කරන 

ශකොට, ඒකට ශකොන්ාත් එකසත ශදනවා නම්, ඒ ගැන ගිවිසුශම් 

ශමශහම රීයනවා:  

“Such contracts shall be solicited, awarded and 
administered in accordance with the laws and regulations 
of the Government of the United States of America."  

 මකාව තමයි ගිවිසුම් සියඛ ම අත්සන් කරන්ශන්. නමුත්, 

ඒවාශේ  සතිය ගැන බ න්ශන් ඇශමකාකාව. ඔබතුමා දන්නවා, 

එසතසත් පාතීන්ශක සමවිධානශේ ශවනිසියු ානු නිතය නිශයෝජිත 

තානාපතිවරයාට පසුගිය සතිශේ එසතසත් පනපදය නිශයෝගයසත 

දුන්නා, New York City එශකන් එහාට යන්න බැහැ රීය ා. 

හැබැයි, ඔබතුමා බ න්න,  මකාව ඇතුශළේ කරන හැම ශසේවාවසතම 

සම්බන්ධශයන්  ඇශමකාකන්  සතිය අනුව තමයි කටයුතු 

කරන්ශන්.  

ඊට පසුව ශමම ගිවිසුශම් ශමශහම ස හන් වනවා:  

“Acquisition of articles and services in Sri Lanka by 
or on behalf of the U.S. Department of Defense in 
connection with activities under this Agreement shall not 
be subject to any taxes or similar charges in Sri Lanka.” 

ඒ රීයන්ශන්, ඒ ශගොඛ න්ට VAT අදාළ ශවන්ශන් නැහැ; 

නනෑම transaction එකසත කරන්න ුළුලවන්. ඒ නිසා ඊට වඩා 

ශහො යි කණ්ඩුරම වයවස්ථා සමශ ෝධනයසත ශගනැඛ ා රීයන්න, 

"අපි ශම් රට ඇශමකාකාශේ ඊළඟ ප්රාන්තය ශ ස ඈ ා ගන්නවා" 

රීය ා. ශම්ක රීසිම පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයකු දන්ශන් නැහැ 

ශන්. අපි අහනවා, කණ්ඩු පසත ශේ ඉන්න මන්ත්රීවරුන්ශගන්. 

ශමොකසතද ශම්ක? ශමශහම අයිතිවාසිකම්  මකාශේ කාටවත්, 

 මකාශේ පනාධිපතිටවත් නැහැ ශන්?  මකාශේ පනාධිපතිටවත් 

ශම්වා නැහැ!  මකාශේ පනාධිපතිතුමා ඉඩමසත ගත්ශතොත් බදු 

ශගවන්න නනෑ; ඒ අත්සන් කරන ඔකුළව ට ශගවන්න නනෑ. 

ඇශමකාකාශේ ක ටියට ඒවා නැහැ ශන්? ශ්රී  මකාශේ යුද හමුදාව 

කහාර සැපයුම්කරුශවසත එසතක ගිවිසුමසත අත්සන් කශළොත් බදු 

ශගවන්ශන් නැද්ද, ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි? 

ශගවන්න නනෑ. බබාධා රීමටමසත] 

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, මා දන්නවා, මශක 

ශව ාව අවසානයි රීයා රීයන්නයි  ඔබතුමා සූදානම් වන්ශන් 

රීයා. මට තව විනාඩි ශදක, තුනසත ශදන්න. අවසාන ව ශයන් ශම් 

කරුණ රීයන්නම්.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ශමය ඉතාමත්ම 

බරපතළයි.  

This further states; 

“(10) The Government of Sri Lanka recognizes that it 
may be necessary for the U.S. Armed Forces to use the 
radio spectrum.  The U.S. Department of Defense shall be 
allowed to operate its own telecommunication systems… 

This shall include the right to utilize such means and 
services as required to ensure full ability to operate 

telecommunication systems. Use of the radio spectrum 
shall be free of cost to the U.S. Government.” 

තමුන්නාන්ශසේ ාශක කණ්ඩුවසත අද තිශබන්ශන්? නමුත්, 

තමුන්ට වුවමනා ශදයසත කරන්න ඇශමකාකාවට ුළුලවන්. 

තමුන්නාන්ශසේ දැසතකා, දින පනස්ශදශසත කුමන්ණශේදී  විදයුත් 

සමනයාත අමු අමුශේ ගණිකා වෘත්තිශේ ශයදීමම නිසා ශම් රශ  

ප්රපාතන්වාදයට ශමොන තරම් හානියසත වුණාද රීය ා.  ශමොන 

කණ්ඩුව රට පා නය කළත්, ශමතරම් බ ගතු රාපයයකට, අපට 

රීසිදු ප්රශයෝපනයසත නැති ශද්කට,- ශමොකද, ඇශමකාකාව යුද්ධ 

පටන් ගන්ශන් ඒ රශ  ඉන්න මිනිස්සුත් විනා  කරශගනයි. 

යුද්ධවලින් අපට ශකොශහත්ම ලදේවසත හම්බ ශවන්ශන් නැහැ. අපි 

ඇශමකාකාවට විකුණන්න කැටශපෝ යසතවත් හදන රටසත 

ශනොශවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අශක රට ශමශහම ිමලිශදන්න 

තමුන්නාන්ශසේ ාට ශමොන අයිතියසතද තිශබන්ශන්? ඔබතුමන් ාට 

රට පා නය කරන්න දී ා තිශබන්ශන් ශම්වා කරන්න ශනොශවයි 

ශන්. ශමම ගිවිසුශම් අවසානම පිටුව බ න්න. 

“(11) The Embassy proposes that the Parties waive any 
and all claims (other than contractual claims) 
against each other for damage to, loss of, or 
destruction of the other’s property or injury or 
death to personnel of either Party’s …”  

ශම් ශගොඛ න්ශගන් -ඇශමකාකානු හමුදාවට සම්බන්ධ 

ුළද්ග ශයකුශගන්- කුමන ශහෝ ශහේතුවසත මත  -මම රීයන්ශන් 

නැහැ, ශවඩි තිය ාම මරන්න නනෑ රීය ා.- කවුරු ශහෝ 

මැරුශණොත් ඒක අපි ශදශගොඛ න් කථා කරශගන waive off කර 

ගන්නවා.  

ශම්ක Agreement එකසත. ශම් Agreement එක අනුව 

 මකාවටත් ශම් ටික තිශබනවා නම්, අඩු ගාශන් ශම් ගැන චු ටසත 

හිතන්න ුළුලවන් රීය ා මම  රීයනවා.   මකාශේ ත්රිවිධ හමුදාශේ 

ක ටියට එශහේ ගිහින් ශමශහේ driving licence එශකන් යන්න 

ුළුලවන්,  මකාශේ ශකොන්ාත් කරන ක ටියට එශහේ ගිහින් ඒ 

සියඛ ම කරන්න ුළුලවන්,  මකාශේ ශකශනසත අතින් 

ඇශමකාකානු පාතිකශයසත මැරුශණොත් ශදශගොඛ න් කථා ශව ා, 

"ඒක අවු සත නැහැ" රීය ා ශේරා ගන්න ුළුලවන් රීයන ශම්වා 

reciprocal ශවන්න එපායැ. නමුත් ශම්ශසත reciprocity එකසත 

නැහැ ශන්.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් ඉතාම නින්දිත,අශක 

රශ  ස්ෛවමටත්වය පාවා දීශම් ගිවිසුම සම්බන්ධව 1995 

ශපබරවාකා මාසශේ ඇශමකාකාශවන් එවන document එශකන් 

ඇශමකාකානු කණ්ඩුව ශයෝපනා කරන්ශන් ශමොකසතද? ඒ 

ශගොඛ න් සම්පූර්ණ draft එක එවනවා. එහි ශමන්න ශමශහමයි 

රීයන්ශන්.   

"...together with the reply from the Government of Sri 
Lanka, shall constitute an agreement between the two 
governments effective from the date of the Government 
of Sri Lanka’s reply.” 

ඒ රීයන්ශන් ඒ ශගොඛ න් Agreement එක එවනවා. අපි 

ඒකට "හා" රීය ා reply එක යැේවාම, එදා සිට Agreement එක 

රියාත්මක ශවන්න පටන් ගන්නවා. ශම් කණ අත්සන ගහනවා 

වාශක වැඩසත.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ගිවිසුමසත නම් 

ශදපාර් ්වය එකතු ශව ා සාකච්ාා කරන්න නනෑ ශන්. ගිවිසුමසත 

නම් එශහම ශන්. ශම්ක ශමොකසතද? ඒ ශගොඛ න් සියඛ ම හද ා 
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අපට එවනවා. අපි reply එක යවනවා. ඒ ශගොඛ න් රීයනවා, 

එශහම එේවාම "හකා" රීය ා. ඊළඟ පිටුව අනුව  මකා කණ්ඩුව 

එශහම තමයි යව ා තිශබන්ශන්. ඒ 1995 වර් ශේ මැයි 16වැනි 

දින. පසුගිය දිනයක ශම් ගැන රීයව ා නැති  මන්ත්රීවරශයසත ශම් 

කරුණ රීේවාම රනිඛ විරමසිමහ අගමැතිතුමා ඒ වාසිය ගත්තා. 

ශමය 1995 වර් ශේ අත්සන් කළ ගිවිසුම තමයි. නමුත් මම රීයුළ 

හැම කරුණසතම තිශබන්ශන් 2018 අශගෝස්තු 28වැනි දින  මකා 

කණ්ඩුවට ඇශමකාකානු තානාපති කාර්යා ශයන් එවන  ද 

ගිවිසුශම්යි. අපට ඇත්තටම  ැිම ා තිශබන්ශන් Annex "B" එක 

විතරයි. Annex "B" එශසත තිශබන ශකොන්ශද්සි පහශළොව තමයි 

මම රීේශේ. අවසාන ව ශයන් ශම්ශකන් ශයෝපනා කරන්ශන් 

ශමොකසතද? ඔබතුමන් ා ශම්කට reply එකසත යැේවාම එදා ඉ  ා 

පටන් ගන්නවා රීය ායි. එම නිසා අපි ඉතා වගකීශමන් 

ඔබතුමන් ාශගන් ඉඛලීමසත කරනවා. ගරු ඇමතිවරුන්ට වුණත් 

ශම් සම්බන්ධව ුළුලඛ අවශබෝධයසත තිශබනවාද රීය ා මම 

දන්ශන් නැහැ. ශම්ක අපි අනව ය ලගු ක පැටශ න වැඩසත. 

ශ ොකු රටවඛ සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කළාම අපට අව මගු 

කරන්න බැහැ. ඔබතුමන් ා ශම් වාශක දැවැන්ත රාපයයකට, ශම් 

කකාරයට දීන ශ ස අශක රශ  අනාගතය බැ  තබන්න එපා. 

ශමම වි යට සම්බන්ධ කවුරුවත් දැන්  පාර්ලිශම්න්තුශේ නැහැ. 

ශම් අත්සන් රීමටමට යන SOFA ගිවිසුම අත්සන් කරන්න එපා 

රීයා ඉඛ ා සිටිමින්, ගිවිසුශම් ස හන් කරුු  රියාත්මක රීමටමට 

ශපර වහාම  ශම් ගිවිසුම පිබඳබ  පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාදයසත  බා 

ශදන ශ ස ඉඛ ා සිටිමින්, SOFA ගිවිසුශම් පිටපත් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට  බා ශදන ශ ස ඉඛ ා සිටිමින් මශක කරුු  

දැසතීමම අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
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ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ිමමඛ රත්නායක 

මන්ත්රීතුමාශක කඛ තැබීශම් ශයෝපනාවට කරසත ක රාපය 

ඇමතිතුමා පිබඳතුරු දීමට නියමිතව සිටියත්, එතුමාට හදිසි, 

අතයව ය කටයුත්තසත පනාධිපති කාර්යා ශේ තිශබන බැවින් 

එතුමා අදාළ පිබඳතුර අප ශවත  බා දී තිශබනවා. ඊට අමතරව ඊට 

අදාළ ලියවිලි සභාගත රීමටමටත් භාර දී තිශබනවා.  

එතුමා එවා තිශබන පිබඳතුර ශමශසේයි.  

ශ්රී  මකා ප්රපාතාන්ත්රික සමාපවාදී පනරපය හා ඇශමකාකානු 

කරසත ක ශදපාර්තශම්න්තුව අතර ඇති කර ගන්නා  ද අත්කර 

ගැ සශම් හා හරස් ශසේවා ගිවිසුම - ACSA ගිවිසුම- මුලින්ම අත්සන් 

කර ඇත්ශත් 200  වසශර්දීය. ශමහි ව මගු කා ය වසර දහයරී. 

එනම් 201  මාර්තු 06වැනි දිශනන් පසුව ශමම ගිවිසුම කඛ ඉකුත් 

ීම  තිශබනවා. ඉන් පසුව ශමම ගිවිසුම නැවත අලුත් රීමටමට 

ඇශමකාකා එසතසත් පනපදශේ තානාපති කාර්යා ය විසින් නැවත 

සාකච්ාා ස හා 201  ශපබරවාකා මාසශේ තානාපති සටහනසත එවා 

තිශබනවා. 201  ශපබරවාකා මස 2 වැනි දින විශද්  කටයුතු 

අමාතයාම ය විසින් කරසත ක  ශඛකම් අමතා, විශද්  කටයුතු 

ශඛකම් විසින් ශමම ගිවිසුම අත්සන් තැබීම නිර්ශද්  කර 

තිශබනවා.  

ඉන් පසුව ශයෝජිත ගිවිසුම සම්බන්ධශයන් අමාතය මණ්ඩ  

සටහනසත 201  ජුනි  0 දින කරසත ක අමාතයාම ශයන් අමාතය 

මණ්ඩ ය ශවත යවා තිශබනවා. 

ඇශමකාකා එසතසත් පනපද කරසත ක ශදපාර්තශම්න්තුව සහ ශ්රී 

 මකා පනරපශේ කරසත ක අමාතයාම ය අතර, අදාළ ගිවිසුම 

අත්සන් තැබීමට අනුමැතිය අමාතය මණ්ඩ ය විසින්  බා දී 

තිශබනවා. 201  අශගෝස්තු මස 04 දින ශමම ගිවිසුම අත්සන් තබා 

ගිවිසුමට නැවත ඇතුුල වුණා. ශමම ගිවිසුම හා අත්සන් තබන  ද 

පැරණි ගිවිසුම අතර ප්රධාන ශවනස්කමසත ශ ස ස හන් කළ 

හැසතශසත, ගිවිසුම නැවත අලුත් රීමටමසත ශනොකර බ ාත්මක වන 

අතර රීනම් පාර් ්වයකට ශහෝ ගිවිසුම අව මගු රීමටමට අව ය 

ශවන්ශන් නම් ඒ ස හා දින 180කට ප්රථම ගිවිසුම අව මගු රීමටශම් 

අශකසත ාව ලිඛිතව දන්වා අව මගු රීමටමට ඇති කැමැත්ත අශනසත 

පාර් ්වය ශවත දන්වා අව මගු කළ හැරී ීමමයි.  ශමම ගිවිසුශම් 

අරමුණ වන්ශන්, වැඩි දියුු  කළ ප්රවර්ධන සහශයෝගීතාව තුබඳන් 

අදාළ හමුදාවන්ශක අන්තර් ප්රතිග්රහණය, සූදානම සහ කාර්ය 

සාධනතාවයි.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, අශක මන්ත්රීතුමාශක 

ඊළඟ ප්ර ්නය ව ශයන් එතුමා අහ ා තිශබනවා, ශ්රී  මකාව 

ඇශමකාකා එසතසත් පනපදය අතර තවත් කරසත ක ගිවිසුමසත 

අත්සන් කර තිශේද යන්න. එම කරසත ක ගිවිසුම ශකටි 

ශයදුශමන් හනාන්වන්ශන්, SOFA - Status of Forces Agreement 

- යනුශවනි. ශමවැනි ගිවිසුමසත අත්සන් රීමටම පිබඳබ  කරසත ක 

අමාතයාම ය විසින් තීරණයසත ශගන ශනොමැත. එවැනි ගිවිසුමසත 

ස හා අමාතය මණ්ඩ ශේ අනුමැතිය  බා ගත යුතු අතර එවැනි 

අමාතය මණ්ඩ  පත්රිකාවසත කරසත ක අමාතයවරයා විසින් 

ඉදිකාපත් කර නැහැ. අත්කර ගැ සශම් හා හරස් ශසේවා ගිවිසුම 

සම්බන්ධශයන් අදාළ ලියරීයවිලි පහත ස හන් පකාදි සභාගත 

කරනවා.  
 

 

 

ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 
 
නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
 

ගුණ නිපයෝතය කාරක ජභාපක ුවපා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Bimal Rathnayake?  
    
 

ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විශද්  කටයුතු අමාතයාම ශයන් කමශික 

අනවසත ණ කාරක සභාවට ඉදිකාපත් කරන  ද ලියවිඛ  මම 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ඉදිකාපත් කරනු  ැදවා. එහි පැහැදිලිව ස හන් 

කර තිශබනවා, SOFA ගිවිසුම අත්සන් රීමටම ස හා සාකච්ාා 

පවත්වාශගන යන බව. ඒ බව විශද්  කටයුතු අමාතයාම ය 

පාර්ලිශම්න්තුවට දැනුම් දී ා තිශබනවා. ඒ නිසා එය අත්සන් 

කර ා නැහැ රීය ා මමත් රීේවා. මශක ඉඛලීම තිශබන්ශන්ත්, 

අත්සන් කරන්න එපා රීයන එකයි. අත්සන් රීමටම ස හා සාකච්ාා 

කරම්භ කර ඇති නිසා රීය ා තමයි මශක ශයෝපනාව තිශබන්ශන්. 

මම ඔබතුමා හරහා කරසත ක ඇමතිවරයාශගන් ඉඛ ා සිටිනවා, 

එශසේ කැිමන  අනුමැතියරීන් ශතොරව ශම් ගිවිසුම අත්සන් රීමටම 

ස හා යන රියාවලියත් නතර කරන්න රීය ා. අත්සන් කළාට 

පස්ශසේ අත්සන් කළා රීය ා postmortem එක අපට කරන්න 

නනෑ නැහැ.  
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ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඉතාම පැහැදිලියි. ඒ පිබඳබ ව රීසිම තීරණයසත අරශගනත් 

නැහැ. අමාතය මණ්ඩ යට අඩු තරමින් කරසත ක අමාතයවරයා 

ඉඛලීමසත කර ාත් නැහැ. ශම් කාරණයට අදාළ ලියරීයවිලි දැන් 

මා ජභාගත* කරනවා.  

 

01.  ගිවිසුම අත්සන් රීමටමට අදාළව ඇශමකාකා එසතසත් පනපද 
තානාපති කාර්යා ය එවන  ද 201  ජූලි 11 දිනැති ලිපිය. 

02. ශයෝජිත ගිවිසුම අමාතය මණ්ඩ ශේ දැන ගැ සම ස හා 
ඉදිකාපත් කරන  ද 201  ජූනි  0 දිනැති අමාතය මණ්ඩ  
සටහන. 

03. ශමම ගිවිසුම අත්සන් රීමටමට අනුමැතිය  බා දුන් අමාතය 
මණ්ඩ  රැසී්මශම් තීරණය. 

04. ශදපාර් ව්ය අතර අත්සන් තබන  ද ගිවිසුශම් පිටපතසත. 

ශම්ක තමයි කරසත ක අමාතයාම ය විසින් - 

      
ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සභාශේ කටයුතු අවසන් කරන්න කලින් මට තත්පර ශදකසත 

ශදන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට රීයන්න ුළුලවන්ද, ශ්රී  මකා 

රපය සහ ඇශමකාකා එසතසත් පනපදය ශවනුශවන් කවුද ඒ 

ගිවිසුමට අත්සන් කර ා තිශබන්ශන් රීය ා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ සියලුම ලියරීයවිලි file එකක තිශබනවා. මම ඒවා සභාගත 

කළා.  

 
ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක අත්සන් කශළේ කවුද රීය ා මට රීයන්න ුළුලවන්ද? 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක ශහොය ශහොයා ඉන්න ශවනවා. 

 
ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
විනාඩියරීන් ඒක රීයන්න ුළුලවන්. 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාට මම ශම් file එක එවන්නද? ඔබතුමාම බ න්න. 

විනිවිදභාවශයන් ශකබඳන්ම අතටම ශදන්නම්.  

 

ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එවන්න ශකෝ. මට ඒ ගැන රීයන්න අවස්ථාව ශදන්න, 

ඇමතිතුමා කථා කළාට පස්ශසේ. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාක ලක ප තා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාට ශම් සියලුම ලියරීයවිලි ශදන්නම්. අමාතයාම ශයන් 

ශගනාුළවා දැන් සභාගත කර ා භාර ශදනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, - 

 

ගුණ නිපයෝතය කාරක ජභාපක ුවපා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Bimal Rathnayake?  
      

ගුණ බිපල් රත්නායක ප තා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කරුණාකර ා මට පිබඳතුර  බා ශදන්න. මට තත්පර 10සත 

ඇති. ගිවිසුම අත්සන් කශළේ කවුද රීයන එකත් හැන්සාඩ් 

වාර්තාවට ඇතුළත් වුණා නම් ශහො යි. ශමොකද මම කලින් ගිවිසුම 

අත්සන් කරුළ ශකනා රීයුළ නිසා මට ඔබතුමා සභාව කඛ 

තබන්න කලින් තත්පර 10ක ඉඩසත ශදන්න.  

ගරු නිශයෝපය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් ගිවිසුම අත්සන් 

කර ා තිශබන්ශන්, ශ්රී  මකා රපය ශවනුශවන්, for the Ministry 
of Defence of the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka, Mr. Kapila Waidyaratne, Secretary, Ministry of 
Defence and for the Department of Defence of the United 
States of America, Mr. Atul Keshap, US Ambassador to Sri 

Lanka, 2017 අශගෝස්තු 04. 
 

ප්ර නනය විපජන ලදින්, ජභා ජනපත විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ිමපනන්ුවව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 4.54 , අද දින ජභා 

ජනපක ය අනුව 2019 පාර්ුව 05 වන  අඟ ුණවාදා අ.භා. 2.00 වන 
පතක් කල් ගිපේය. 

அதன்ெடி ெி. ெ.  4.54  ைைிக்கு ெொரொளுைன்றம், அதனது இன்மறய 

தீர்ைொனத்திற்கிைங்க, 2019.ைொர்ச் 05, தசவ்வொய்க்கிழமை ெி. ெ. 2.00 

ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்ெட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 4.54 p.m. until 2.00 p.m. on 
Tuesday, 05th March, 2019, pursuant to the Resolution of Parliament of 
this Day.  
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*  පුජනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



 

 

 

 
 

 



 

ජැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය ස හා ස්වකීය කථාව  නිවැරදි කළ යුතු තැන් දසතවනු කාසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතසත ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු කකාරය එහි පැහැදිලිව  කුු  ශකොට, පිටපත  ැබී ශදසතියසත ශනොඉසතමවා  

 ැන්ජාඩ් සමස්කාරක ශවත  ැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்ெினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் ெதிப்ெிற் தசய்யவிரும்பும் ெிமழ திருத்தங்கமள தைது ெிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் ெிமழ திருத்தப்ெடொத ெிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் ெதிப்ெொசிொியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும். 
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 ැන්ජාඩ් වාර්තා  

පකොළඹ 5, පපොල්ප ේන්පගොඩ, රීුණළපන පාර, අාක 163 දරන ජනථානපයහි ණිහිටි 

රතපේ ප්රවතත්ක  පදපාර්තපනන්ුවපේ ණිහිටි රතපේ ප්රකා න කාර්යාා පයන්  

ක ල දී ගත  ැක. 
 

පපප  ැන්ජාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවේ අඩවිපයන්  

බාගත  ැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் ெிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்ெமன வீதி, தெொல்பஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

ெைம் தசலுத்திப் தெற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

ெதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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