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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் . ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

Chair. 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
2017 ජුනි 22 දිනට නියමිතව තිබූ කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව 
2017 ன் 22ஆம் ேததிக்கு 

குறித்ெதா க்கப்பட் ந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண 
ADJOURNMENT MOTION SCHEDULED FOR 22ND JUNE, 2017 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 ජුනි මස 22 දිනට, එනම් ඊෙය් දිනට නියමිතව තිබූ කල් 

තැබීෙම් ෙයෝජනාව විවාදයට ගැනීමට ෙනොහැකි වීම පිළිබඳව ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇතුළු මන්තීවරු කණ්ඩායමක් 
විසින් මා ෙවත කරුණු වාර්තා කරන ලදී. එම කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව නැවත ගැනීමට ඇති හැකියාව මම ෙසොයා බැලුෙවමි. 
ඒ පිළිබඳව සියලු පාර්ශ්වයන්ෙගන් විමසා බැලීෙමන් අනතුරුව 
එකී කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සඳහා අද දින පැය ෙදකක කාලයක් 
ලබාදීමට මා තීරණය කළ බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. ඒ අනුව අද 
දින දිවා විෙව්කෙයන් ෙතොරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
පවත්වාෙගන යෑමටත්, ෙශෝක ෙයෝජනා සියල්ල අවසන් වූ වහාම 
පැය ෙදකක කාල සීමාවක් අදාළ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට 
ලබාදීමටත් සුදුසු වන බව මම ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමා දන්නවා, 

ඊෙය් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සඳහා අපි කැමැත්ත දුන් බව. ඊෙය් 
දිනට නියමිතව තිබූ පධාන කටයුතු පිළිබඳ විවාදය අවසන් වුණාට 
පසුව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් නම මූලාසනෙය් හිටපු ගරු 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා. නමුත් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  
සභාෙව්  සිටිෙය් නැහැ. ඒකයි වුෙණ්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අද අපි ඒ විවාදය  ගනිමු, ගරු සභානායකතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් අපි සිය කැමැත්ෙතන් එම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 

ඊෙය්ම විවාදයට ගැනීමට එකඟ වුණා. එම ෙයෝජනාවට අවසර 
ලැබීමට මන්තීවරු 20ෙදෙනක් නැඟිටින්න ඕනෑ. නමුත්, 20ක් 
නැඟිටින්න කලින් මම නැඟිටලා කිව්වා, "අපි විවාදය ෙදන්නම්" 
කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම අගය කරනවා, ගරු සභානායකතුමනි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නමුත් එතැනදී වුෙණ්, එතුමා නියමිත ෙවලාවට හිටිෙය් නැති 

එකයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළාම එතුමා සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ. ඊට 
පස්ෙසේ ඇවිල්ලා ෙම් සභාව ඇතුෙළේ අපට ෙහොඳටම බණින්න 
පටන් ගත්තා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් අපි ඒක සාමදානව විසඳාගත්තා ෙන්. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ ෙවලාෙව් එතුමා සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. ඊ ට පස්ෙසේ 

ඇවිල්ලා තමන්ෙග් වැරැද්ද වහගන්න අපට ෙහොඳටම බැන්නා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. දැන් ඒ ගැන වාදයක් ඇති කර ගන්න ඕනෑ 

නැහැ. දැන් ඒ පශ්නය විසඳලා දුන්නා ෙන්. වාඩි ෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්] ෙහොඳයි, දැන් ඒක පිළිගත්තා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් 

එක්කයි, GMOA එක එක්කයි සාකච්ඡාවකට ගිහිල්ලා හිටිෙය්. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙහොඳයි. අපි දැන් ෙම් වාදය අවසන් කරමු. [බාධා 

කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, අපි අද ඒක විසඳුවා 
ෙන්.  

1931 1932  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා දීලා තිෙබන තීරණය මම අගය කරනවා. අපට ඊෙය් 

දිනෙය් කල්තැබීෙම් විවාදය පටන් ගන්න තිබුෙණ් පස් වරු 
4.30ටයි. ආණ්ඩුෙව් කථිකයන් කල් තැබීෙම් විවාදය නැති 
කරන්න, කලින් විවාදයට කථා ෙනොකර පැනලා ගියා. ඒ නිසායි -
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ අසත්ය. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Please allow me to speak. ෙම් පශ්නය ගැන 

අද කථා කරලා විසඳා ගත්තා. දැන් අපි සභාෙව් කටයුතු කරෙගන 
යමු. ගරු සභානායකතුමා සිය කැමැත්ෙතන්ම අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා. මම ඒක අගය කරනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා, අද 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න හදනෙකොට ඒකට ෙගෝරි 
දාන්ෙන් නැතිව - 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා- 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ඊෙය් 

විවාදෙය්දී  අෙප් සියලුම කථිකයන් කථා කළා. කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න නියමිතව හිටපු සියලුම 
කථිකයනුත් සභා ගර්භෙය් හිටියා. කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන මන්තීවරයා සභාෙව් ෙනොසිටි නිසා තමයි ෙම් 
තත්ත්වය ඇති වුෙණ්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සම්පූර්ණෙයන්ම අසත්ය කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගෙයන් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව අද 

දින ගන්නවා. දැන් අපි ඒ කාරණය අවසන් කරමු. 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න. ෙමතැන වාදයක් කර ගන්න ඕනෑ 

නැහැ, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමනි.  
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කරපු ෙචෝදනාව 

බරපතළයි. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අවසන් වනෙතක් 
හිටපු මන්තීවරු හැටියට අපි දැක්කා, කථා කිරීමට නියමිතව හිටපු 
මන්තීවරු කථා කළ බව. නමුත් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා හිටිෙය් නැහැ. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව අවභාවිත 
කරනවා. එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුව අවභාවිත කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ. ෙමොකද, ජනතාවට වග කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ගරු සභානායකතුමාෙගන් සහ විපක්ෂෙය් අදහස් විමසායි 

දිවා ආහාර විෙව්කය නැතිව සභාෙව් කටයුතු ෙගනයමු කියලා 
ෙයෝජනා කෙළේ. නමුත් දිවා ආහාර විෙව්කය නැතිවත් අපහසු 
ෙවනවා. ෙමොකද, පැමිෙණන අමුත්තන්ට දිවා ෙභෝජනය ලැබිය 
යුතු නිසා, දිවා ෙභෝජනය සඳහා සභාෙව් කටයුතු නැවැත්විය යුතුය 
කියන අදහෙසේයි මම ඉන්ෙන්. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාවක් ෙවනුෙවන් පැයක කාලයක් 

ෙවන් කෙළොත් ඇති. අද දිනට නියමිත ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා 
හතරක් තිෙබනවා. එතෙකොට පැය 4යි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. Then, 
we will have enough time.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම කියා සිටින්ෙන්, දිවා ෙභෝජනය සඳහා,- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
For time management, we can allocate one hour for 

each Vote of Condolence. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, but let us have the one-hour lunch interval.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can have one  hour for each Vote of 

Condolence. So, by 2 o’clock, those will be over.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes. We can have a one-hour lunch interval.  

1933 1934 
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II 
ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව : සාමාජිකයන් ආෙද්ශ කිරීම 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு : உ ப்பினர்கள் பதிலீ  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON ECONOMIC 

DEVELOPMENT: SUBSTITUTION OF MEMBERS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් 19වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සම්බන්ධෙයන් වූ 
ෙයෝජනාෙවහි 8(අ) (viii) සහ 8) ආ) ෙඡ්ද පකාරව ෙත්රීම් කාරක 
සභාව විසින් ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තිලක් 
මාරපන මහතා සහ ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඉවත් 
ෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා සහ 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස 
පත්කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
 

III 
ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකෙයකු 

ආෙද්ශ කිරීම 
சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் 

ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு : 
உ ப்பினர் பதிலீ   

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS 
(ANTI-CORRUPTION) AND MEDIA: SUBSTITUTION OF 

MEMBER 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් 19වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සම්බන්ධෙයන් වූ 
ෙයෝජනාෙවහි 8(අ) (viii) ෙඡ්දය පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව 
විසින් ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා ඉවත් ෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
(ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා එම කාරක සභාෙව් 
ෙසේවය පිණිස පත්කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 

IV 
පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත 
ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව: සාමාජිකෙයකු ආෙද්ශ කිරීම 
நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் 
கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 

கு : உ ப்பினர் பதிலீ   
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON RECONCILIATION 
AND NORTH AND EAST RECONSTRUCTION: SUBSTITUTION 

OF MEMBER 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් 19වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සම්බන්ධෙයන් වූ 

ෙයෝජනාෙවහි 8(අ) (viii) ෙඡ්දය පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව 
විසින් පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩ 
නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තිලක් මාරපන 
මහතා ඉවත් ෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් 
මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත්කරන ලද බව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
V 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීෙම් 
තීරණය  

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு வின் 
தீர்மானம் 

DECISION OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ඊෙය් දින පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී, අද දින සිට වාචික පිළිතුරු 
අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න සඳහා ෙවන්කර ඇති උපරිම කාල සීමාව 
පැයක් දක්වා පමණක් සීමා කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබීමට කාරක 
සභාව විසින් තීරණය කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

එකී කාලසීමාව අවසානෙය්දී වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන, 
න්යාය පතෙය් ඇති ඉතිරි පශ්නවලට පිළිතුරු ලැබී තිෙබ් නම් ඒවා 
සභාගත කිරීමටත්, පිළිතුරු ලබා දීමට කල් ඉල්ලා තිෙබන පශ්න 
ෙවනත් දිනකට ෙයොමු කිරීමටත් කටයුතු කරන බැවින්, ඒ සඳහා 
පශ්න අසන ගරු මන්තීවරුන්ෙග් සහ පිළිතුරු ලබාෙදන 
අමාත්යවරුන්ෙග් සහෙයෝගය මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 2016 වර්ෂය 
සඳහා ව්යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

1935 1936 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලන හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  
ගරු කථානායකතුමනි,  අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය 
සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලන හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා ශී 
ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் 
ெதாழிற்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Skills 
Development and Vocational Training)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂය සඳහා  ජාතික ධීවර හා 

නාවික ඉංජිෙන්රු ආයතනෙය් (සාගර විශ්වවිද්යාලෙය්) වාර්ෂික 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு வின் 
அறிக்ைக 

REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මුදල් හා ජනමාධ්ය 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Finance and Mass Media) 
ගරු කථානායකතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි 

සභාවාරය සඳහා රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙදවන 
වාර්තාව (2016.05.04 සිට 2016.10.28 දක්වා) මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය"යි 

මම ෙයෝජනා කරනවා. 

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

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ 

සම්බන්ධෙයන් යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඔව් ගරු කථානායකතුමනි, කරුණාකරලා මට විනාඩි 5ක් 

ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද අපට ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමා විනාඩි තුනක වාෙග් සුළු කාලයක් ගන්න. 

1937 1938 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද අප ෙම් අට වන පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ඉදිරිපත් කෙළේ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙදවන 
වාර්තාවයි. ෙම් වාර්තාෙව් ආයතන 36ක් පිළිබඳව කරුණු ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහි ෙපොදු නිර්ෙද්ශ 5ක් සහ නිගමන 10ක් ද 
ඇතුළත් වනවා. එම ආයතන 36 සඳහා අමාත්යාංශ, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල, පළාත් සභා, පළාත් 
පාලන ආයතන හා විෙශේෂිත වූ ආයතන සියල්ලක්ම ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 
අප ෙම් දක්වා ආයතන 110ක් විමර්ශනයට ලක් කර තිෙබන බව. 
අපි ෙමම කාරක සභාෙව් පළමුවන වාර්තාව 2015 ෙනොවැම්බර් 
26වන දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
රෙට් පධාන ආයතනවල පරිගණක පද්ධති පාවිච්චි කරලා රාජ්ය 
ආදායම වැඩි කර ගැනීෙම් අරමුණින් ගරු ඉරාන් විකමරත්න රාජ්ය 
අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් අනුකාරක සභාෙව් 
වාර්තාවකුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. එෙහම 
බැලුවාම, අද අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් තුන්වන වාර්තාවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  සම්මත කරන 
අය වැෙයන් ලබා ෙදන මුදල් නිසියාකාරව ෙයදෙවනවාද කියා 
පරීක්ෂා කිරීෙම් කාර්ය භාරය තමයි අෙප් කාරක සභා ෙදෙකන්ම 
ඉටු කරනු ලබන්ෙන්. ෙම් කාර්ය නිසි පරිදි සිද්ධ වන්න නම්, අප 
ඉදිරිපත් කරපු ෙම් වාර්තා ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරලා 
ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, අෙප්  කාරක සභාව දින 
150ක, 200ක කාලයක්  මිඩංගු කරලා ඉදිරිපත් කරන ෙම් වාර්තා 
වාර්තාවලටම පමණක් සීමා ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයත් ෙම් 
කටයුතුවලදී දක්වන විෙශේෂ සහෙයෝගය පිළිබඳව අෙප් ස්තුතිය 
කාරක සභාව ෙවනුෙවන් පළ කරනවා. ෙමම කාරක සභාෙව් 
අරමුණ යථාර්ථයක් වීමට නම් විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දීත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ෙම් වාර්තා පිළිබඳ කරුණු 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
කටයුතු තවතවත් ශක්තිමත් කරන්න අපි විෙශේෂෙයන්ම අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

පථම වතාවට ආයතන 847ක් ඇතුළත් කරලා පරිගණක 
වැඩසටහන් සකස් කර තිෙබනවා.   ෙමම වර්ෂය අවසන් වීමට 
ෙපර  එම වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙමය වඩාත් ඵලදායී ආකාරයට 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන ෙලස.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි 

පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දීත් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ගරු 
සභානායකතුමාත් දැනුවත් කර තිෙබනවා. ඉතා ඉක්මනින් ඒ 
සඳහා දිනයක් ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් මම ඔබතුමාට  ස්තුතිය 
පුද කර සිටිනවා. ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ෙම් සියලුම 
ආයතනවල අධීක්ෂණ කටයුතු කරලා  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුව වශෙයන් අපි ඉතාමත්ම අගය කරනවා.  

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
ෙවනුෙවන් මම ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “උතුරු පළාත් සංචාරක 
අධිකාරිය පඥප්ති ෙකටුම්පත” සම්බන්ධෙයන් එම කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  LakshmanKiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, “උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය 

පඥප්ති ෙකටුම්පත” සම්බන්ධ ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් වාර්තාව පිළිගත යුතු ය.” යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ඊට අනුකූලව, ස්ථාවර නිෙයෝග 46අ. (3)(ආ) යටෙත් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස ්  අදාළ පළාත් සභාවට දැනුම් දීමට නිෙයෝග 
කරන ලදී. 

 
அதன்ப , நிைலயியற் கட்டைள இல. 46அ.(3)(ஆ)இன்கீழ், 

பாரா மன்றத்தின் க த் க்கைள உாிய மாகாண சைபக்கு 
அறிவிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Accordingly, the views of Parliament was ordered to be forwarded 

to the relevant Provincial Council under Standing Order 46A(3)(b).  
 

  

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

ඉදිරිපත් කරමි.  

(1)  ගාල්ල, ෙහේමානන්ද මාවත, තලගහෙහේන පටුමඟ, අංක 1 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පියෙසේන ගලගන් ෙගොඩෙග් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)    බද්ෙද්ගම, හල්පාෙතොට, "සැනසුම" යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්එම්.ෙක්. ලියනෙග් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3)  වක්වැල්ල, හපුගල, අක්කර 5, මවුන්ට් ප්ලසන්ට් යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි  යූ.ජී. සුෙන්තා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

1939 1940 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත.  
  
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. S.N. 

Nadaras of No. 20 A, Second Lane, Ambatenna Watta, 
Bandarawela.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
(1)   කිතුල්ගල, මහබාෙග්, පරත්තවල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

බී.එම්. හැරියට්  ෙනෝනා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   කිතුල්ගල, ෙගෝනගමුව, යකලවත්ත අංක ඩී 145/3 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. ජයරත්න දිසානායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  කිතුල්ගල, පුංචි මඩවල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එල්. 
සුසන්ත සිසිර කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

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

 

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ: බදුල්ල දිසත්ික්කය  
நீேரந்  பிரேதசங்கள் : ப ைள மாவட்டம் 

WATER CATCHMENT AREAS: BADULLA DISTRICT  
 

1121/’16 
3. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) රෙට් ෛජව විවිධත්වෙයන් අනූන ජල ෙපෝෂක 

පෙද්ශ රාශියක් බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ පිහිටා 
තිෙබන බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iii) එම ජල උල්පත් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යම් වැඩසටහනක් 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය මඟින් 
ආරම්භ කර තිෙබ්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විසත්ර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) நாட் ல் உயிர் பல்வைகைம நிைறந்த  
ஏராளமான நீேரந்  பிரேதசங்கள் ப ைள 
மாவட்டத்தி ள் அைமந் ள்ளன என்பைத 
அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப   இடங்கள் யாைவ;  
 (iii) ேமற்ப  நீர் ஊற் க்கைள எதிர்கால 

சந்ததியின க்காக பா காக்கும் ெபா ட்  
ஏேத ம் ேவைலத்திட்டம் மகாவ  அபிவி த்தி 
மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சினால் ஆரம்பிக்கப் 
பட் ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the  Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether he is aware that many water 
catchment areas of the country abounding 
in biodiversity are located in the Badulla 
District; 

 (ii) if so, what those locations are; 

 (iii) whether the Ministry of Mahaweli 
Development and Environment has 
commenced any course of action to save 
such water springs for posterity; and  

 (iv) if so, what its details are? 

(b)    If not, why?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)  1997 වසෙර් සිදු කරන ලද ජාතික සංරක්ෂණ 
විමසුම මඟින් ශී ලංකාෙව් පවත්නා 
වනාන්තරවලින් ෛජව විවිධත්වය, පස හා ජල 
සංරක්ෂණය අනුව පමුඛව වැදගත් වනාන්තර 
අනුමත කමෙව්දයන් මත හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒ 
යටෙත් බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් පහත වනාන්තර 
ෛජව විවිධත්වෙයන් අනූන ඉතා වැදගත් ජල 
ෙපෝෂක වනාන්තර ෙලස හඳුනා ෙගන ඇත. 

 බණ්ඩාරෙවල වනාන්තරය 

 බිබිෙල්ෙහල වනාන්තරය 

 ඇල්ල වනාන්තරය 

1941 1942 
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 එරබැද්ද වනාන්තරය 

 ඇත්තල්පිටිය වනාන්තරය 

 ජජස ්හිල් වනාන්තරය 

 කරන්ෙද් කුඹුර වනාන්තරය 

 ෙකොහිෙල් වනාන්තරය 

 ෙකොටකිතුලකන්ද වනාන්තරය 

 මීෙගොල්ලෑගම වනාන්තරය 

 රාවනාඇල්ල වනාන්තරය 

 නමුණුකුල වනාන්තරය 

 ඔහිය වනාන්තරය 

 අරාව වනාන්තරය 

 ගසව්ත්ත වනාන්තරය 

 මහගම වනාන්තරය 

 දුන්හිඳ වනාන්තරය 

 ෙතොටුෙපොලකන්ද වනාන්තරය 

 ෙතල්ෙදනිය කන්ද වනාන්තරය 

 මී වාගල වනාන්තරය 

 ෙවෙල්ගම වනාන්තරය 

 හග්ගල වනාන්තරය 

 හපුතෙල් වනාන්තරය 

 උඩෙලෙල් ගම වනාන්තරය 

 රිලාඇල්ෙල්පතන වනාන්තරය 

 මීගහකිවුල වනාන්තරය 

 කිරිඔරුව රක්ෂිත වනාන්තරය 

 ෙබෝගන්දනා වනාන්තරය 

 කිනිගම වනාන්තරය 

 ඉලුක්පැලැස්ස වනාන්තරය 

 ආගරතැන්න වනාන්තරය 

 මැදි ෙපොකුණ වනාන්තරය 

 බඹරගල වනාන්තරය 

 ෙපතියාෙගොඩ වනාන්තරය 

 රිලාඔලු කන්ද වනාන්තරය 

 කිවුෙල්ෙගදර වනාන්තරය 

 කිතුලානෙහල කන්ද වනාන්තරය 

 ගුරුෙගොඩ කන්ද වනාන්තරය 

 මැදෙවලගම වනාන්තරය 

 ෙබෝගහපැලැසස් වනාන්තරය   
   

  ඉහත සඳහන් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු 
පාලනෙය් පවත්නා සියලු භූමීන් වන සංරක්ෂණ 
ආඥාපනතට අනුව ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන 
අතර, වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත යටෙත් ෙමම 
වනාන්තර සංරක්ෂිත හා රක්ෂිත වනාන්තර ෙලස 
පකාශයට පත් කිරීෙම් කටයුතුද සිදු කරමින් පවතී. 

  ඉහත සංරක්ෂිත පෙද්ශවලට අමතරව බදුල්ල 
දිසත්ික්කය තුළ පිහිටා ඇති, ෙත් වතු ආශිතව පිහිටි 
බිම් කැබලි 1,675ක් වැදගත් ජල රක්ෂිත පෙද්ශ 
ෙලස ඌව පළාත් සභාව විසින් හඳුනා ෙගන ඇත. 
එම හඳුනා ගත් ජල රක්ෂිත පිළිබඳ සාරාංශගත 
වාර්තාව පහත සඳහන් ෙව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මැන හඳුනා 
ගන්නා ලද ඉහත අංක (ii)හි සඳහන් ෙත් වතු 
ආශිතව ඇති ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ, ජාතික 
පාරිසරික පනත යටෙත් පාරිසරික ආරක්ෂක 
පෙද්ශ ෙලස පකාශයට පත් කිරීම සඳහා ඌව 
පළාත් සභාව විසින් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ෙවත 
2014 වර්ෂෙය් දී ලබා ෙදන ලදී. 

  පසුව ෙමම ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ ජාතික පාරිසරික 
පනතට අනුව සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ 
ආයතන හා වතු සමාගම් සමඟ 
සම්බන්ධීකරණෙයන් යුතුව රැසව්ීම් වාර 05ක් 
පවත්වා ඔවුන්ෙග් අදහස,් එකඟතා ලබා 
ගැනීෙමන් අනතුරුව එම ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ, 
පාරිසරික ආරක්ෂක පෙද්ශයන් ෙලස පකාශයට 
පත් කිරීමට මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 
තීරණය කරන ලදී. 

  ඒ අනුව, හාලි ඇල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි ජල ෙපෝෂක බිම් කැබලි 
383ක් (භූමි පමාණය ෙහක්ටයාර් 217.75) 
පාරිසරික ආරක්ෂක පෙද්ශයක් ෙලස පකාශයට 
පත් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් දියත් කරන ලදී. එහි පථම පියවර 
ෙලස වසර ගණනාවකට ෙපර හඳුනාගත් ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශවල ෙතොරතුරු යාවත්කාලීන කර 
ගැනීමට ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති සැලසුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දායකත්වය ලබා ගන්නා ලදී. 
ඒ අනුව එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පසුගිය 
වර්ෂෙය්දී ක්ෙෂේත අධ්යයනයක් සිදු කර ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශ 383ක් ඒකාබද්ධ කර සිතියම් 
සකස ් කර අවසානෙය් කැබලි 101ක් මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය ෙවත ලබා ෙදන ලදී. එම ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශ 101ක් ජාතික පාරිසරික පනත 
යටෙත් පරිසර ආරක්ෂක කලාප ෙලස පකාශයට 
පත් කිරීම සඳහා ගැසට් නිෙව්දනය සකස ්කර එය 
නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙම් වන 
විට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

1943 1944 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

කැබලි සංඛ්යාව වර්ගඵලය 

1. බදුල්ල 29 21.4110 

2. හාලිඇල 383 217.7530 

3. ඇල්ල 89 105.9632 

4. බණ්ඩාරෙවල 93 105.9340 

5. හපුතෙල් 319 217.6000 

6. හල්දුම්මුල්ල 268 127.3830 

7. වැලිමඩ 85 46.2480 

8. ඌව පරණගම 173 60.2377 

9. පස්සර 114 116.7340 

10. ෙසොරණාෙතොට 57 65.4150 

11. මීගහකිවුල 20 27.9560 

12. කන්දකැටිය 45 36.3580 

  මුළු එකතුව 1675 1148.9920 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

මම මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න කැමැතියි. අෙප් 
පෙද්ශයට ඉතාම වැදගත් කාරණා කිහිපයක් තමයි ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කෙළේ. මම දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම 
සභාපතිවරයා හැටියට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඔය වතුවල තිෙබන 
ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ නිදහස් කර ගැනීමට අදාළ කටයුතු ෙම් වන 
විට සිදු ෙවලාය කියන කාරණය තමයි ඔබතුමාෙග් ෙල්ඛන අනුව 
පැහැදිලි වන්ෙන්. ඒවා ෙවන් කර හඳුනා ගන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා මධ්යම පරිසර අධිකාරියට චක ෙල්ඛනයකින් බලය පවරා 
තිෙබනවාය කියන එක තමයි කියැවුෙණ්. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඇත්තටම ෙම් තාක් එෙහම ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ෙමොකද, 
ඉහළ ඌෙව් වාෙග්ම මධ්යම කඳුකරෙය් පවතින ජල ෙපෝෂිත අප 
ආරක්ෂා කළ යුතුයි. රට ෙවනුෙවන් අප ඒ සඳහා වග කිව යුතුයි. 
අද ෙමතැන ඉන්නා ෙම් දරුවන්ෙග් අනාගතය සම්බන්ධව තමයි 
අපි සෑම සියලු ෙදනාම කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම මෙග් 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙගොඩ නගන්ෙන් ඒ හා සම්බන්ධවයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම අෙප් දිසාපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
දැනුවත් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙමම චක ෙල්ඛනය පිළිබඳව 
දැනුවත් කර, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හරහා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරිෙය්දී ඉතා කඩිනම්ව කරන්නය කියන කාරණය සම්බන්ධව 
දැනුවත් කිරීමට ඔබතුමා කටයුතු කරන්ෙන් ෙකෙසේද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අදාළ අමාත්යාංශයට එය දැනුම් 

ෙදන්නම්. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් 

උමා ඔය ව්යාපෘතිය නිසා අපි ෙම් ෙවනෙකොට සංරක්ෂණය කරලා 
තිෙබන සියලු ෙද්වල් විනාශයට පත් ෙවනවා කියලා මම හිතනවා.    
උමං කැණීම තුළ ෙම් ෙවනෙකොට දිනකට ජල ලීටර් ෙකෝටි 
නවයක පමාණයක් නිදහස් ෙවනවාය කියන කාරණය අපි 
දන්නවා. ඔබතුමා සඳහන් කළ සියලුම වනාන්තර ෙපෝෂණය 
වුෙණ්, ෙම් ජල ෙපෝෂිතය තුළින්. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, එක්ෙකෝ 
ඉතාම කඩිනමින් ෙමම ව්යාපෘතිය අවසන් කරන්නට ඕනෑය 
කියලා. එෙහම නැත්නම් මම ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. මම 
අධ්යයනය කළ විධියට ෙමම ව්යාපෘතිය සිදු කරන ඉරාන 
සමාගමට -ෆරාබ් සමාගමට- ෙම් කටයුතු කිරීම සඳහා තාක්ෂණ 
හැකියාව නැහැ, මූල්ය හැකියාව නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පකාශ කළා, එතුමා කඩිනමින්ම රටවල් කිහිපයක් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා ෙනෝර්ෙව් රාජ්යය ෙගන්වා ෙමම කටයුතු ඉක්මන් 
කරන්න කියා කරනවාය කියලා. නමුත් එම රාජ්යයන් සියල්ල එන 
ෙකොට, ෙම් සියල්ල විනාශ ෙවලා ඉවර ෙවයි කියලා මම හිතනවා. 

ඊට පථම යම්කිසි කටයුත්තක් කරන්න සූදානමක් තිෙබනවාද 
කියන කාරණය තමයි මට ඔබතුමාෙගන් අහන්න තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ෙවනත් අමාත්යාංශයක් නිසා 

මට පැහැදිලි උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මම ඒ අදාළ 
අමාත්යාංශයට ඔබතුමාෙග් සියලු අදහස් දැනුම් දීලා, ඔබතුමාට 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කටයුතු කරන්නම්.  

මඩකළපුව දිසත්ික්කෙය් ෙගොවිබිම්: විසත්ර 
மட்டக்களப்  மாவட்ட விவசாய நிலங்கள்: விபரம் 

 AGRICULTURAL LANDS IN BATTICALOA DISTRICT: DETAILS   
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5.  ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) මඩකළපුව දිසත්ික්කය තුළ,  
 (i) 1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් 

පමාණය ෙකොපමණද; 
 (ii)  1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් 

පමාණය එක් එක් ෙබෝගය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය 
තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන ලද මුළු බිම් 
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා 
කරන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில், 

 (i )  1983ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
ெமாத்த விவசாய நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைக 
பண்ணப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் அள  
ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் 
த்த நிைலைம ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைக 

பண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iv) த்த நிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் 
இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க் 
கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 

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

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

1945 1946 
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 (ii) the extents of land cultivated in the years 
1982 and 1983, separately in respect of each 
crop in each year; 

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

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

 (v) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) මුළු ෙගොවි බිම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර 63,545කි. 
(හැටතුන්දහස ්පන්සිය හතළිසප්හයි.) 

 (ii)    
         වී 

 
 
 

අතිෙර්ක ෙබෝග  

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

වගා කළ බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර්) 

වගා කළ බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර්) 

             54,699       56,183 

   එළවලු 

 
පලතුරු 

සැ.යු. 1983 වර්ෂය සඳහා ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පලතුරු පිළිබඳ දත්ත වාර්තා කර නැත.  

  

වර්ෂය තුළ මුළු වගා බිම් එකතුව  

 
 (iii)  ෙමම පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන් දීර්ඝ ලැයිස්තුවක් තිෙබන නිසා එය 

සභාගත* කරන්නම්. එකතුව 1,393,982යි.  
 (iv)  
 

 
   

 

 

 

 

  

 (v) ඔව්. 
(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය 
වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
ෙබෝගය 

වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 

i. අළුෙකෙසල් 379 i. අළුෙකෙසල් 391 

ii. වම්බ  ටු 350 ii. වම්බටු 358 

iii. වට්ටක්කා 44 iii. වට්ටක්කා 41 

iv. බණ්ඩක්කා 248 iv. බණ්ඩක්කා 267 

v. පුහුල් 26 v.  පුහුල් 23 

vi. කරවිල 71 vi. කරවිල 83 

vii. පෙතෝල 86 vii. පෙතෝල 98 

viii. පිපිඤ්ඤා 15 viii. පිපිඤ්ඤා 16 

ix. තක්කාලි 79 ix. තක්කාලි 55 

උප එකතුව 1,298 උප එකතුව 1,332 

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

වර්ෂය තුළ මුළු වගා 
බිම් එකතුව 
(ෙහක්ෙටයාර) 

 59,794 වර්ෂය තුළ මුළු 
වගා බිම් එකතුව 
(ෙහක්ෙටයාර) 

63,545 

1947 1948 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය  (ෙහක්ෙටයාර) 

2010   81,378 
2011   84,590 
2012   88,718 

2013   98,975 

2014   87,395 

2015   94,056 

2016   94,745 

එකතුව 629,857 

1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය 
වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
ෙබෝගය 

වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 

i. ෙකෙසල් වාර්තා වී නැත. i. ෙකෙසල් 437 

ii. ගස් කජු වාර්තා වී නැත. ii. ගස් කජු 976 

iii. ෙදහි වාර්තා වී නැත. iii. ෙදහි 62 

iv. අඹ වාර්තා වී නැත. iv. අඹ 119 

v. ෙදොඩම් වාර්තා වී නැත. v.  ෙදොඩම් 66 

vi. පැෙපොල් වාර්තා වී නැත. vi. පැෙපොල් 45 

vii. අන්නාසි වාර්තා වී නැත. vii. අන්නාසි 15 

උප එකතුව  උප එකතුව 1,720 

1982 වර්ෂය   

ෙබෝගය වගා කළ 
බිම් 

පමාණය 
(ෙහක්
ෙටයාර) 

ෙබෝගය වගා කළ 
බිම් 

පමාණය 
(ෙහක්
ෙටයාර) 

i. කුරක්කන් 86 i. කුරක්කන් 116 

ii. බඩඉරිඟු 576 ii. බඩඉරිඟු 668 

iii. මුං 102 iii. මුං 136 

iv. ෙසෝගම් 42 iv. ෙසෝගම් 47 

v. කව්පි 106 v. කව්පි 155 

vi. තල 51 vi. තල 41 

vii. රටකජු 403 vii. රටකජු 477 

viii. මඤ්ෙඤොක්කා 1,754 viii.මඤ්ෙඤොක්කා 1,883 

ix. බතල 123 ix. බතල 146 

x. රතුලූනු 185 x. රතුලූනු 195 

xi. අමුමිරිස් 411 xi. අමුමිරිස් 446 

උප එකතුව 3,839 උප එකතුව 4,310 

 1983 වර්ෂය   



පාර්ලිෙම්න්තුව 

*සභාෙම්සය මත තබන (අ) (iii)හි පිළිතුර: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட அட்டவைண : 
  Answer tabled for (a)(iii): 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහන පශ්නවලට 

පිළිතුරු ලබා දීමට  කෘෂිකර්ම අමාත්ය දුමින්ද දිසානායක මහතා  
දිගින් දිගටම  ෙනොපැමිණීම පිළිබඳව මා කනගාටුව පකාශ 
කරනවා.  

මෙග්  පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්නම්.  

එල්ටීටීඊ තස්තවාදී ගහණයට ලක් වී තිබුණු අතිශය විෙශේෂ වූ 
ඒ ෙගොවිබිම්වල -සාතිශය බහුතර ෙදමළ ජනතාව හා මුස්ලිම් 
ජනතාව ජීවත් ෙවන ඒ පෙද්ශවල- යුද්ධය නිම වීෙමන් ලැබුණු 
සාමය මත ෙගොවිතැන් බත් කරන ෙගොවීන්ෙග් පමාණය වැඩි වී 
තිෙබන බව සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ඔප්පු ෙවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මට අහන්න තිෙබන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පසු ගිය කන්න ෙදෙක් ෙම් දිස්තික්කවල -මඩකළපුව, මා 

නිෙයෝජනය කරන ෙමොනරාගල දිස්තික්කය ෙමන්ම අම්පාර, 
ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය, හම්බන්ෙතොට වැනි දිස්තික්කවල- 
ෙගොවිතැන් බත් කරන ෙගොවීන් ඉතා තද නියඟයකට හසු වුණා. ඒ 
වාෙග්ම  ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම පිළිබඳ පශ්නයකුත් ඒ 
පළාත්වල තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් නියමිත කලට කන්න ෙදෙක්දී 
ඒ ෙගොවිතැන් බත් කරන ෙගොවීන්ට ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවනුෙවන් ලැෙබන මුදල් පතිපාදන ඒ අදාළ ගිණුමට ලැබීම 
පිළිබඳව ගැටලුවක් ගැන අපි යන හැම තැනකදීම කියනවා. මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, මඩකළපුව දිස්තික්කෙය් ඒ 
නියඟයට හසු වුණු පෙද්ශවලට නියමිත කාල වකවානුව තුළ 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබන 
බැවින්, පසු ගිය කන්නෙය්දී මඩකලපු දිස්තික්කෙය් ෙපොෙහොර 
සහනාධාර ලබා දුන්නු සමස්ත පමාණය ෙකොපමණද කියලා? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ අතුරු පශ්නය මුල් පශ්නෙය් නැති නිසා පිළිතුරක් ලැබිලා 

නැහැ. අදාළ අමාත්යවරයාට නැවත ෙයොමු කරමු. සාමාන්යෙයන් 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් හැම දාම ඉතා වග කීෙමන් 
පිළිතුරු ෙදනවා, වසන්ත අලුවිහාෙර් රාජ්ය ඇමතිතුමා. අද විතරයි, 
එතුමාට හදිසි කටයුත්තක් නිසා එන්න බැරි වුෙණ්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එතුමා සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් හැම දාම පිළිතුරු ෙදනවා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මට තිෙබන්ෙන්, වසන්ත අලුවිහාෙර් මැතිතුමා සම්බන්ධව 

පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අමාත්යාංශය තවම ෙගන ෙනොෙගොස් 
තිබියදීත්, සබීතා ෙපෙර්රාෙග් ෙගොඩනැඟිල්ලට ෙකෝටි 
ෙදකහමාරක් වියදම් කරන කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නවලට උත්තර ෙනොදී මඟ හැර තිබීම ගැනයි 
මට පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 

 
පුවක් වගාව පවර්ධනය: කියා මාර්ග 

பாக்கு பயிர்ச்ெசய்ைக ஊக்குவிப்  : நடவ க்ைக 
PROMOTION OF ARECANUT CULTIVATION: ACTION TAKEN   

                                                                   1396/’16 
7.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 161 ෙයෝජනාවට අනුව, 
වාණිජ වශෙයන් පුවක් වගාව උනන්දු කිරීම සඳහා 
එම වර්ෂය තුළදී අනුගමනය කළ කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

1949 1950 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ 
මුළු බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

1984      67,914 
1985      60,924 
1986      57,249 

1987      55,112 
1988      47,350 
1989      48,134 
1990      58,494 
1991      16,637 
1992      50,267 
1993      48,588 
1994      49,223 
1995      50,439 

1996      39,771 

1997      38,972 

1998      52,484 

1999      57,565 
2000      61,090 
2001      62,572 
2002      59,774 
2003      72,800 

2004      69,078 
2005      68,129 
2006      68,021 
2007      24,066 
2008      41,398 
2009      67,931 
එකතුව 1,393,982 
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 (ii) උක්ත ෙයෝජනාව අනුව පිහිටුවනු ලැබූ පුවක් එකතු 
කිරීෙම් කලාප සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම කලාප පිහිටුවා ඇති සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iv) වර්ෂ 1977 සිට 2016 දක්වා ශී ලංකාෙව් පුවක් 
නිෂ්පාදනය හා අපනයනය කළ පුවක් පමාණය, 
මිල සහ මුළු වටිනාකම දැක්ෙවන ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (v) ශී ලංකාෙව් වාණිජ වශෙයන් පුවක් වගා කිරීම 
සඳහා නිශච්ිත සැලැසම්ක් තිෙබ්ද; 

 (vi) එවැනි සැලැසම්ක් සැකසීම පිළිබඳ වගකීම 
භාරගත යුතු අමාත්යාංශය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2 0 1 6ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 

திட்டத்தின் 161ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின்ப , 
வணிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச்ெசய்ைகைய 
ஊக்குவிப்பதற்காக அந்த ஆண் ல் கைடப் 
பி க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின்ப  தாபிக்கப்பட் ள்ள 
பாக்கு ேசகாிப்  வலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வலயங்கள் தாபிக்கப்பட் ள்ள 
இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) 1977ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  
வைர இலங்ைகயில் பாக்கு உற்பத்தி மற் ம் 
ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட பாக்கின் அள , விைல 
மற் ம் ெமாத்தப் ெப மதி உள்ளடங்கிய 
பட் யெலான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத 

ம்;  

 (v) இலங்ைகயில் வணிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச் 
ெசய்ைகக்காக நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒ  திட்டம் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) அவ்வாறான திட்டெமான்ைற அைமத்தல் 
ெதாடர்பில் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ய அைமச்சு 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Primary Industries:  

(a) Will he inform this House - 

  (i) the action taken in the year 2016 to promote 
commercial cultivation of arecanut as per 
Budget Proposal No. 161 of the 2016 
Budget; 

 (ii) the number of arecanut collection zones 
established as per the aforesaid Proposal; 

 (iii) the locations in which the aforesaid zones 
are established; 

 (iv) whether a register comprising of arecanut 
production in Sri Lanka, the export volume 
of arecanut, quantity, price and total value 
from year 1977 to year 2016 will be 
submitted; 

 (v) whether there is a specific plan for the 
cultivation of arecanut commercially in Sri 
Lanka; and 

 (vi) the Ministry which should undertake the 
responsibility of formulating such a plan? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
(අ) (i)  ජන සවිය ෙගවතු වගා වැඩසටහන යටෙත් 

අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
පුවක් පැළ 651,565ක් සිටුවීම. 

    සාම්පදායික ෙනොවන පෙද්ශවල -අම්පාර, 
අනුරාධපුරය හා ෙපොෙළොන්නරුව- පුවක් වගාව 
පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන මඟින් පුවක් පැළ 
157,225ක් සිටුවීම. 

   නව වගාවක් ෙලස පුවක් වගා කිරීම යටෙත් පුවක් 
පැළ 79,825ක් සිටුවීම. 

    ඇළ-ෙව්ලි පාරවල් ෙදපස, රක්ෂිත මායිම්වල 
පුවක් වගාව ඇති කිරීම සඳහා ජනතාව උනන්දු 
කරවීමට වැඩසටහන් දියත්ෙකොට තිෙබනවා. 

    ෙම් අනුව අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් 2016 වසෙර් පුවක් පැළ 888,615ක් එනම්, 
වපසරිය ෙලස සලකා බැලුවෙහොත් ෙහක්ෙටයාර 
523ක් වගා කර ඇත. 

    උසස ් තත්ත්වෙය් පුවක් පැළ නිෂ්පාදනය කර 
ෙබදා හැරීම. 

     අපනයන කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ අංශය මඟින් නව 
පුවක් පෙභ්ද බිහි කිරීම.    

 (ii) පුවක් වගා කරන සෑම දිසත්ික්කයකම පුවක් මිලදී 
ගන්නා ෙපෞද්ගලික ෙවෙළඳ මධ්යසථ්ාන ඇත. 
ඒවා ෙවත වගාකරුවන් හා ජංගම ෙවෙළඳුන් 
විසින් පුවක් රැෙගන ඒම සිදුෙව්. 

 (iii)  විෙශේෂ එකතු කිරීෙම් කලාප පිහිටුවා නැත. 
 (iv) ඔව්. ඇමුණුම යටෙත් දක්වා ඇත. ඇමුණුම  

සභාගත* කරමි. 
 (v) ඔව්. 
 (vi) පාථමික කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්යාංශය.   
  ඒ යටෙත් ඇති අපනයන කෘෂිකර්ම 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙම්කට වගකීම දරනවා.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිල්ල : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
  Document tabled: 

1951 1952 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

අය වැය ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබන ආකාරයට ඒ 
පුවක් එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන තිෙබනවාද කියලා තමයි  මම 
අසා තිෙබන්ෙන්. අය වැය ෙයෝජනාෙව් තමයි තිෙබන්ෙන්, එවැනි 
මධ්යස්ථාන ඇති කරනවා කියලා. නමුත් එෙහම ඒවා ඇති කරලා 
නැහැ. ඒවා කතන්දර විධියට සඳහන් කරලා තිෙබන ෙද්වල් 
පමණයි. චීනය වාෙග් රටවල පුවක් වගාව ඉතා විශාල ෙලස 
පාෙයෝගිකව සිදු කරනවා. එය ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ තත්ත්වයට 
ඉතා විශාල ෙලස සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් එවැනි 
සැලසුමක් සකස් කරලා තිෙබන බව ඔබතුමා සඳහන් කළ නිසා 
මම දැන ගන්න කැමැතියි, ඇමතිවරයාට දන්වා, ෙම් රට තුළ පුවක් 
වගාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අලුෙතන් සකස් කරලා තිෙබන ඒ 
සැලැස්ම ගරු සභාෙව් දැන ගැනීම සඳහා සභාගත කරනවාද 
කියලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අද දවෙසේ එය සභාගත කරන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි ඒ කාරණය අදාළ අමාත්යතුමාට දැනුම් 
ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව ඉල්ලීමක් කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ ඉල්ලීම කරනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පසු ගිය දිනවල ඇති වූ නියඟය, ගංවතුර හා නායයෑම් නිසා 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ඉතා විශාල පශ්නයක් 

ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමොකද, සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත සියල්ලම ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන් ණය 
පාග්ධනය මතයි. එම ණය වාරික සහ ෙපොලිය අනිවාර්යෙයන්ම 
බැංකු ෙහෝ අදාළ මූල්ය ආයතනවලට ෙගවන්න ඕනැ. එෙසේ 
ෙගව්ෙව් නැත්නම්, red notice එකක්  එවලා, දඩ ෙපොලියත් එකතු 
කරලා අය කර ගන්න කටයුතු කරනවා. ඒෙකන් කර්මාන්ත 
සියල්ල විනාශ ෙවලා යනවා. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා ශී ලංකා මහ බැංකුවත් සමඟ මැදිහත් ෙවලා ඒ ණය 
පතිව හගතකරණය කරලා, ණය වාරික සහ ෙපොලිය අය කිරීම 
අඩුම වශෙයන් වර්ෂයකටවත් අත්හිටුවලා, එම 
කර්මාන්තකරුවන්ට සහාය ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කරා ෙයොමු 
වන්නය කියා මා ඉල්ලනවා. ෙමොකද, එය විශාල පශ්නයක්. ෙමොන 
කර්මාන්තයක නිරත වුණත්, හැම ෙකෙනක්ම -සියයට 90ක් 
වාෙග්- ණය අරෙගන තිෙබනවා. ණය ෙනොගත් ව්යාපාර නැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගංවතුෙරන් විපතට පත් වූ අය ලබාෙගන 

තිෙබන ණය සම්බන්ධව ගත යුතු කියා මාර්ග ගැන අගාමාත්යතුමා 
මහ බැංකුවට උපෙදස් දී තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ලබා දුන් උපෙදස් අනුව විසඳුමක් 

ෙනොලැබීෙමන් ඒ අයට ඇති වන දුක්ඛ ෙදෝමනස්ස තිෙබනවා නම් 
අපි ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමා ඒවා අදාළ ඇමතිතුමාට 
ෙයොමු කර ෙදන්න. 

 
වසා දමා ඇති පළාත් පාසල් : වයඹ පළාත 
டப்பட்ட மாகாணப் பாடசாைலகள் : வடேமல் 

மாகாணம் 
CLOSEED DOWN PROVINCIAL SCHOOLS: NORTH-WESTERN 

PROVINCE  
1484/’16 

8.  ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වයඹ පළාත් සභාව 
යටෙත් පාලනය වූ පාසල් අතරින් වසා දමා ඇති 
පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් පාසෙල් නම හා පාසල පිහිටි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පළාත් පාසල් වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) එම පාසල් සතුව පැවති ෙගොඩනැඟිලි හා ඉඩම් ෙම් 
වනවිට ඵලදායී කටයුතුවලට ෙයොදාෙගන තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைரயில் 

வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப் 
பட்ட பாடசாைலகளில் டப்பட் ள்ள 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

1953 1954 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைலயின் ெபயர் 
மற் ம் பாடசாைல அைமந் ள்ள பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  தனித்தனிேய யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மாகாண பாடசாைலகள் டப்ப வதற் 
கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பாடசாைலக க்குச் ெசாந்தமான 
கட் டங்கள் மற் ம் காணிகள் தற்சமயம் 
பய தியான நடவ க்ைகக க்கு பயன் 
ப த்தப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Education  : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) out of the total number of schools 
functioning under the North-Western   
Provincial Council, of the number of 
schools that have been closed down since 
year 2010 to date? 

 (ii) separately the names of each of those 
schools and the names of the relevant 
Divisional Secretary's Divisions in which 
those schools are situated;   

 (iii) the reasons for closing down those 
provincial schools; and 

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

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) පාසල් 13කි. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි (i) හා (ii) තීරු  යටෙත් දක්වා ඇත. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි (iv)  තීරුව යටෙත් දක්වා ඇත.  

 (iv) ඔව්. 

  ඇමුණුෙමහි (viii) තීරුව යටෙත් දක්වා ඇත.  

   ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

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

 

* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත. 
   இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள  
  This annex is also placed in the Library. 

 

1955 1956 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, රටක් 

විධියට ආර්ථික වශෙයනුත්, සමාජයීය වශෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම 
ආධ්යාත්මික වශෙයනුත් සංවර්ධනය ෙවන්න උත්සාහ කරන අපට 
පාසලක් වහනවාය කියන්ෙන් ෙලොකු අපරාධයක් කියලායි. ඒ වැසූ 
පාසල්වල ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවා, භූමිය තිෙබනවා. ෙම් පළාෙත් 
ජීවත්වන සාමාන්ය පුද්ගලයකු විධියටත්, මහජන නිෙයෝජිතයකු 
විධියටත් මා දකිනවා, ඒ ෙගොඩනැඟිලි සහ ඉඩම් ඵල 
පෙයෝජනයකට ෙයොදාෙගන නැති බව. පළාත් සභාවලට තමයි ෙම් 
පාසල් අයිති වන්ෙන්. ෙම් පාසල් වැසීෙමන් සමාජයට වන හානිය 
අවම කරගන්න, අෙප් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයත්, පළාත් සභාවත් එක 
වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, එක්ෙකෝ වෘත්තීය පුහුණුවට ෙහෝ අද 
දවෙසේ සමාජයට අවශ්ය කරන ෙවනත් ෙමොනවා ෙහෝ  ව්යාපෘතියට 
ෙයොදවා ගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මා අතුරු පශන් 
ඇහුවාට අධ්යාපන ඇමතිතුමා අද දින ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොමැති 
නිසා ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට  ඒවාට උත්තර ෙදන්න 
බැහැ. ෙම් පශ්නය දිස්තික් මට්ටමින්, පළාත් මට්ටමින් කථා කරලා 
විසඳුමක් ලැබුෙණ් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමොකද, පළාත් 
සභාෙව් අමාත්යාංශ ෙබොෙහොම දරදඬු විධියටයි කටයුතු කරෙගන 
යන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පශ්නය පළාත් සභා තුළින් විසඳා ගන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට මම ෙම් කාරණය ෙයොමු 

කරන්නම්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 -1600/'17- (1), ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මහතා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අද විදුලිබල හා  පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා නැති 

නිසා ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් මම 
සෑහීමකට පත්ෙවනවා. ඒ එක්කම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා 
සම්බන්ධවම මම එතුමාට යම් සිහිකැඳවීමක් කරනවා. මම ෙමයට 
පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම අතුරු පශ්න අහන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් මාසෙය් 28වැනි දා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවකයින්ෙග් මහා පරිමාණ දීපව්යාප්ත වැඩ වර්ජනයක්,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට අතුරු පශ්න අහන්න බැහැ, මන්තීතුමා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමකුයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න සතියකුයි කල් ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි අවශ්ය. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න අහන්න බැහැ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි පස්ෙසේ ඒ ගැන කථා කරමු. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් ෙගොවි බිම් : විසත්ර 
தி ேகாணமைல மாவட்ட விவசாய நிலங்கள்: விபரம் 

AGRICULTURAL LANDS IN TRINCOMALEE DISTRICT: 
DETAILS  

1183/’16 

10. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) තිකුණාමලය දිසත්ික්කය තුළ,  

 (i) 1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවි බිම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගා බිම් 
පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

1957 1958 
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 (iii) වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය 
තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන ලද මුළු බිම් 
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා 
කරන ලද ෙගොවි බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 

 (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
ெமாத்த விவசாய நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைக 
பண்ணப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் அள  
ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் 
த்தநிைலைம ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைக 

பண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைற 
வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க் 
கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in respect of the 
Trincomalee  District -  

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

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

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

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

 (v) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා ෙම් පශ්නයත් 

කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන් අහලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා අහපු 
5වැනි පශ්නයත් එක්ක බලනෙකොට ෙම් පශ්නෙය් දිස්තික්කය 
විතරයි ෙවනස් ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් පිළිතුර සභාගත කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 
(අ) (i) මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර 49,869කි. 

 (ii)                             
වී  

 
 

අතිෙර්ක ෙබෝග  

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

වගා කළ බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

වගා කළ බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

36,085 44,334 

1959 1960 

1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය වගා කළ බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

ෙබෝගය වගා කළ බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

i. කුරක්නන් 140 i. කුරක්නන් 123 

ii. බඩඉරිඟු 819 ii. බඩඉරිඟු 577 

iii. ෙමෙන්රි   iii. ෙමෙන්රි   

iv. මුං 157 iv. මුං 151 

v. කවුපි 87 v. කවුපි 173 

vi. තල 119 vi. තල 119 

vii. රටකජු 425 vii. රටකජු 381 

viii. 
මඤ්ෙඤොක්කා 

1,348 viii. 
මඤ්ෙඤොක්කා 

1,173 

ix. බතල 202 ix. බතල 202 

x. අර්තාපල් 3 x. අර්තාපල් 5 

xi. රතුලූනු 449 xi. රතුලූනු 510 

xii. අමු මිරිස් 468 xii. අමු මිරිස් 598 

xiii. ෙලොකු ලූනු   xiii. ෙලොකු 
ලූනු 

  

උප එකතුව 4,217 උප එකතුව 4,012 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එළවලු  

පලතුරු  

 
සැ.යු. : 1982 වර්ෂය සඳහා ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් පලතුරු පිළිබඳ දත්ත වාර්තා කර නැත.  
 

 
 (මූලාශය :  ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

(iii)  

1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය 
වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
ෙබෝගය 

වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
i. ෙකෙසල් වාර්තා කර නැත. i. ෙකෙසල් 259 

ii. ගස් කජු වාර්තා කර නැත. ii. ගස් කජු 233 

iii. ෙදහි වාර්තා කර නැත. iii. ෙදහි 59 

iv. අඹ වාර්තා කර නැත. iv. අඹ 175 

v. ෙදොඩම් වාර්තා කර නැත. v.  ෙදොඩම් 27 

vi. පැෙපොල් වාර්තා කර නැත. vi. පැෙපොල් 36 

vii. කිෙලෝ ෙප්ර වාර්තා කර නැත. Vii. කිෙලෝ ෙප්ර   

උප එකතුව   උප එකතුව 789 

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 
වර්ෂය තුළ මුළු වගාබිම් 
එකතුව ෙහක්ෙටයාර 40,835 

වර්ෂය තුළ මුළු වගාබිම් එකතුව 
ෙහක්ෙටයාර 49,770 

(මූලාශය :  ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 
     
 (iv)   

  (මූලාශය :  ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

  (v) ඔව්. 

 (ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්න අහද්දී මම ෙම් 

කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. මම ඉස්ෙසල්ලා පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් අතුරු පශ්න ඇසූ ෙවලාෙව් -ඔබතුමාට වැරදීමක් 
වුණාද දන්ෙන් නැහැ- අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්. එක අතුරු 
පශ්නයක් අහන්න මට අවස්ථාව නැතිවුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ෙවලාෙව් බාධාවක් ඇති වුණා. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම ඉස්ෙසල්ලා ඇහුෙව් ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳවයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, එක් පැත්තකින් ෙතත් කලාපීය පෙද්ශවල 
ගංවතුර ඇතිවන අතෙර්, තවමත් නියඟයට හසුවුණු ෙගොවි 

1961 1962 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය 
වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
ෙබෝගය 

වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
i. අළුෙකෙසල් 160 i. අළුෙකෙසල් 143 
ii. වම්බ  ටු 114 ii. වම්බටු 187 
iii. වට්ටක්කා 105 iii. වට්ටක්කා 87 
iv. බණ්ඩක්කා 88 iv. බණ්ඩක්කා 122 
v. පුහුල් 4 v.  පුහුල් 8 
vi. කරවිල 24 vi. කරවිල 31 

vii. පිපිඤ්ඤා   vii. රතු අල 
(බීට්රූට්) 

6 

viii. තක්කාලි 38 viii. තක්කාලි 45 
ix. ෙගෝවා   ix. ෙගෝවා 12 

උප එකතුව 533 උප එකතුව 641 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය (ෙහක්ෙටයාර) 

1992 21,909 
1993 35,388 
1994 37,796 

1995 39,062 

1996 25,577 
1997 31,698 
1998 40,413 
1999 37,974 
2000 38,674 
2001 40,597 
2002 39,833 
2003 44,826 
2004 37,721 
2005 44,806 
2006 37,910 
2007 29,668 
2008 38,004 
2009 40,814 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය (ෙහක්ෙටයාර) 

1984 56,222 
1985 45,010 
1986 24,683 
1987 17,636 

1988 25,266 
1989 15,858 
1990 19,957 
1991 8,768 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය  (ෙහක්ටයාර) 

2010 43,519 
2011 51,624 
2012 50,164 
2013 63,517 
2014 38,137 
2015 61,235 
2016 61,466 
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ජනතාව විශාල පමාණයක් වියළි කලාපෙය් අෙප් දිස්තික්කවල 
ජීවත් ෙවනවා. තිකුණාමලෙය්ත් නියඟයට හසුවුණු ෙගොවි ජනතාව 
විශාල පමාණයක් සිටින බව පසු ගිය කාලෙය් වාර්තා වුණා. ඒ 
වාෙග්ම යාපනය දිස්තික්කෙය් පවා, මුලතිව් දිසත්ික්කෙය් පවා 
නියඟයට හසුවුණු ෙගොවි ජනතාව විශාල පමාණයක් සිටින බව 
වාර්තා වුණා. ඔවුන් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය්ත් වාර්තා වුණු කාරණයක් තිෙබනවා. අපි ගම්වලට 
යනෙකොට ඒ ගම්වල ෙගොවීන්ට නියමිත කාලයට වගා වන්දි 
ලැබිලා නැහැ. එක්ෙකෙනකුට ලැෙබන ෙකොට තව ෙකෙනකුට 
ලැබිලා නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය්  කෘපනිස මහත්වරු හරහා වගා 
හානි වුණු ෙගොවීන්ෙග් වාර්තා ගත්තා කියලා අපි දන්නවා. ඒ 
forms පුරවලා ෙගන්නුවා.  කන්න ෙදකකට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා ගත්  ෙගොවීන්  photo ගහලා එව්වා. ෙම් විධියට 
ෙම් වගා වන්දිවත් ෙගවන්නට නිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැද්ද? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන්න පුළුවන්ද, තිකුණාමල 
දිස්තික්කෙය් වගා වන්දි ෙගවපු පවුල් පමාණය හා  ෙකොපමණ 
පමාණයක් ෙගව්වාද කියලා?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහන්න.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක් අහන්න කියමු. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාට 

දැනුම් ෙදන්න, ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු  ෙදන්න එතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිය යුතු බව. ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව මුහුණ ෙදන 
පශ්න ටිකක් අපි අහන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා අනිවාර්ෙයන්ම දැනුම් 
ෙදන්න- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම පක්ෂ නායකයින් දැනුවත් කරලායි තිෙබන්ෙන්, 

පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට අදාළ අමාත්යවරුන්ෙග් පැමිණීම 
ඉතාමත් අවශ්යයි කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙවන් කළ 

මුදල : විසත්ර 
ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆராய்ச்சி க்கு 
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14.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 162 ෙයෝජනාවට අනුව, 
ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ  ෙක්ෂේතයන් 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 200 
ක පතිපාදනය එකී පර්ෙය්ෂණ ආයතන තුන අතර 
ෙබදාහරිනු ලැබුෙව් කවර අනුපාතයට අනුවද; 

 (ii) ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයන්හි 
ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් සංඛ්යා ව, එක් එක් 
ආයතනය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2002, 2005, 2010 සහ 2014 වර්ෂවලදී, ෙත් 
පර්ෙය්ෂණ, රබර් පර්ෙය්ෂණ හා ෙපොල් 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා මහා  භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා 
දුන් පතිපාදනය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ක වෙර්ද; 

 (iv) ඉකුත් දශකය තුළ, ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් ෙක්ෂේත 
තුෙනහි සිදු කළ පර්ෙය්ෂණයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

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

வினா:   
(அ) (i) 2 0 1 6ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 

திட்டத்தின் 162ஆம் இலக்க ன்ெமாழி க் 
கைமய ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு 
ஆராய்ச்சித் ைறக க்கு ஒ க்கப்பட்ட பா 
200 மில் யன் நிதி ஏற்பா  ேமற்ப  ன்  
ஆராய்ச்சி நி வனங்க க்கிைடேய பகிர்ந் 
தளிக்கப்பட்ட விகிதாசாரம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆராய்ச்சி 
நி வனங்களில் பணியாற் கின்றவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நி வனத் க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2002, 2005, 2010 மற் ம் 2014ஆம் ஆண் களில் 
ேதயிைல ஆராய்ச்சி, இறப்பர் ஆராய்ச்சி மற் ம் 
ெதங்கு ஆராய்ச்சிக்காக திைறேசாியினால் 
வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா  ஒவ்ெவா  
வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iv) கடந்த ஒ  தசாப்த காலப்பகுதியில் ேதயிைல, 
இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆகிய ன்  

ைறகளி ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House - 

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

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

1963 1964 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) separately, the year-wise allocation of 
provisions from the General Treasury for 
tea research, rubber research and coconut 
research in years 2002, 2005, 2010 and 
2014; and 

 (iv) the research carried out in the three fields of 
tea, rubber and coconut during the past 
decade? 

(b) If not, why? 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) වර්ෂ 2016 අය වැෙයහි අංක 162 ෙයෝජනාව අනුව 

ෙත්, රබර්  හා ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතන 
ශක්තිමත් කිරීම ෙවනුෙවන් වර්ෂ 2ක කාලයක් 
සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක පතිපාදන ෙවන් 
කරනු ලැබීය. 

  එම පතිපාදන පර්ෙය්ෂණ ආයතනයන්හි 
රසායනාගාර පහසුකම් ඉහළ නංවා 
රසායනාගාරයන්හි පර්ෙය්ෂණ කටයුතු ශක්තිමත් 
කිරීමට යන්ත උපකරණ සපයා ගැනීමට පමණක් 
ෙවන් කිරීමට අමාත්යාංශය තීරණය කරනු ලැබීය. 
ඒ අනුව පළමු වසර වන 2016 වර්ෂය සඳහා ෙත්, 
ෙපොල් හා රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයකට රුපියල් 
මිලියන 30 බැගින් ෙවන් කරනු ලැබීය. ඉතිරි 
පතිපාදන 2017 වර්ෂෙය් වැය කිරීමට සැලසුම් 
කරනු ලැබූ අතර, 2017 වර්ෂෙය් අය වැය තුළින් 
ෙම් සඳහා ෙවනමම පතිපාදන ෙවන් ෙනොවුණු 
අතර ෙයෝජනා කීපයක් සඳහා ෙපොදුෙව් "වැවිලි 
ක්ෙෂේතය සංවර්ධන ව්යාපෘති" ෙලස ෙවන් වූ 
රුපියල් මිලියන 362න් රුපියල් මිලියන 90ක් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනයකට රුපියල් මිලියන 30 
බැගින් වන ෙලස 2017 වර්ෂය සඳහා ද ෙවන් 
කරනු ලැබීය. 

 (ii) ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් සංඛ්යාව -  269 (ෙදසිය හැට 
නවයයි) 

  රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් සංඛ්යාව - 406 (හාරසිය හයයි) 

  ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් සංඛ්යාව - 273 (ෙදසිය හැත්තෑ 
තුනයි) 

  ගරු ඇමතිතුමනි,(අ) (iii) පිළිතුරට අදාළව, 2002, 
2005, 2010, 2014 වර්ෂ ෙවනුෙවන් ලැබුණු 
පතිපාදන ෙවන් ෙවන්ව සඳහන් කර තිෙබනවා. 
මම ඒ ෙකොටස සභාගත* කරනවා. 

 (iv) ෙත් ක්ෙෂේතෙය් සිදු කළ පර්ෙය්ෂණ ඇමුණුම 01හි 
දක්වා ඇත.   

  රබර් ක්ෙෂේතෙය් සිදු කළ පර්ෙය්ෂණ ඇමුණුම 02හි 
දක්වා ඇත. 

  ෙපොල් ක්ෙෂේතෙය් සිදු කළ පර්ෙය්ෂණ ඇමුණුම 
03හි දක්වා ඇත. 

  ඇමුණුම් සභාගත** කරමි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද (අ) (iii)හි පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட (அ) (iii)க்கான விைட : 
* Answer tabled for (a) (iii): 

එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ සඳහා 
මහා භාණ්ඩාගාරය ලබා දුන් පතිපාදන පහත පරිදි ෙව්. 

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

සම්පදායික ෙත්, රබර්, ෙපොල් කියන අපනයනතය අධ්යයතන 
ෙවෙළඳ ෙලෝකයට සරිලන ෙලස වැඩි එකතු කළ අගයක් සහිතව 
යැවීම සඳහා ''පර්ෙය්ෂණ'' ඉතාම වැදගත් වන බව ගරු 
ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා; අපි සියලු ෙදනා ෙපොදුෙව් පිළිගන්නවා. 
ඒ නිසා ෙම් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට ලබන වර්ෂෙය්දී මීට වඩා 
වැඩි මුදලක් ෙවන් කළ යුතු බව මා කියා සිටිනවා. 

අද ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය ඇතුළු 
රටවල ෙපොල් ආශිත විවිධ නිෂ්පාදනවලට - virgin coconut oil 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපොල් වතුර, ඒවායින් හදන විවිධ නිෂ්පාදන, 
සබන් වර්ග, shampoo වර්ග සඳහා -  විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබන 
බව ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට මම ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. 
ඔබතුමා පැකට් කළ ෙපොල් වතුර අපනයනය කරන 
කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරන්න ගිහිල්ලා තිෙබනවා මම 
දැක්කා.  ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. ඒ සඳහා ඉතා විශාල ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් තායිලන්තය ඇතුළු රටවල් විසින් අල්ලාෙගන තිෙබනවා. 
නමුත්, අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් ෙකොටසක් ෙලස පවතින ෙපොල් 
වගා අංශය ඊට වඩා පිටුපසිනුයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා, අලුත් ෙපොල් 
ආශිත නිෂ්පාදන හරහා අපනයන කෘෂිකර්මය සඳහා වන විෙශේෂ 
පර්ෙය්ෂණයන් කරන්න ඔබතුමා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවාද කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි. 

1965 1966 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

     
ආයතනය 

  ලැබූ 
පතිපාදන 

                               රුපියල් මිලියන 

    2002 2005 2010 2014 

රබර් 
පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය 

පුනරාවර්තන 71. 450 108.445 181.050 252.500 

  පාග්ධන 40.  000     2.506  27.550   68.000 

  එකතුව 111.450 110.961 208.600 320.500 

 ෙත් 
පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය 

පුනරාවර්තන 190.760 187.423 232.070 299.726 

  පාග්ධන   39. 482     5.000   50.904   86.005 

  එකතුව 230.242 192.423 282.974 385.731 

ෙපොල් 
පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය 

පුනරාවර්තන   57.000   91.000 135.500 179.662 

  පාග්ධන     7.250   24.596   70.000   66.840 

  එකතුව    64.250 115.596 205.500 246.502 

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

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඉතාමත් ෙහොඳ පශ්නයක් මන්තීතුමා ඇහුෙව්. ඇත්ත 

වශෙයන්ම අෙප් රෙට් සංස්කෘතියට අනුව පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතයට 
වැඩි පමුඛත්වයක් අපි දක්වන්ෙන් නැහැ. වැවිලි ක්ෙෂේතය පමණක් 
ෙනොෙවයි, අෙනකුත් ක්ෙෂේතවලත් පර්ෙය්ෂණ සම්බන්ධෙයනුත් -
අෙනකුත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලටත්, මෙග් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනවලටත්- අවශ්ය සම්පත් පමාණය; අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන මුදල් පමාණය අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම, 
ෙම්කට පධාන ෙහේතුව තමයි අපෙග් පාග්ධන වියදම් ඉතාමත් 
අධිකවීම. ඒ වාෙග්ම, ඒ තිෙබන මූල්යමය තත්ත්වය උඩ ඒ 
පාග්ධනය ලබා ගැනීමට රජයට තිෙබන අපහසුව.  

අපි දැන් බැලුෙවොත් ෙම් මුදල් ටික අපට ලැබිලා        
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක වැඩිවීමක්. රුපියල් මිලියන 
200ක් කියන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් කීයද? ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 1.5යි. අපි බැලුෙවොත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙගෝලීයකරණය වූ ආර්ථිකෙය් -global economy එෙක්- 
m u l t i n a t i o n a l  සමාගමක් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයකට, 
පර්ෙය්ෂණයකට අඩුම ගණෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
තුන, හතරක් වියදම් කරනවා. නමුත්, අපි කටයුතු කරෙගන 
යන්ෙන් ෙමවැනි සුළු මුදල් පමාණයකින්. ඒ නිසා සියලු රජයන් 
පිළිගන්න ඕනෑ, ෙම් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට ලබා ෙදන සම්පත් 
පමාණය වැඩි කරන්න අවශ්යයි කියන එක.  

ඊළඟට තව එක කරුණක් කියන්න අවශ්යයි, අෙප් ෙපොල් 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන්. අපි දළ වශෙයන් ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 
2500ක් - 3000ක් අතර පමාණයක්  නිෂ්පාදනය කරනවා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ෙමය සියයට 10කින්, 15කින් පමණ අඩු ෙව්වි,  නියඟය 
සහ බලපෑ අෙනකුත් කාරණා  නිසා. නමුත්, අපි නිෂ්පාදනය කරන 
ෙපොල් පමාණෙයන් සියයට 80ක්ම පරිහරණය ෙවන්ෙන් ෙද්ශීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළයි. මිලියන 200ක්, 300ක් වැනි ඉතා සුළු ෙපොල් 
පමාණයක් තමයි ඔබතුමා කියන පරිදි value addition කරලා 
export  කරන්ෙන්. ඉතින්  අපට අලුත් ෙපොල් වගා කිරීමක් 
අවශ්යයි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල 
ෙදවැනි ෙපොල් තිෙකෝණය පටන් ගැනීමට මා දැන් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තර්කය මා පිළිගන්නවා. 
විෙශේෂෙයන් පර්ෙය්ෂණ පැත්ෙතන් අපි මීට වඩා ෙගොඩක් 
ඉදිරිෙයන් සිටිය යුතුයි කියන ඔබතුමාෙග් මතෙය් මාත් ඉන්නවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නයට ඇසීමට ෙපර 

ඔබතුමාට උදව්වක් වශෙයන් කාරණයක් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙහෝමාගම අලුතින් පිහිටුවා තිෙබන, අෙප් සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමා යටෙත් තිෙබන නැෙනෝ තාක්ෂණ 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ පර්ෙය්ෂණ 
රාශියක් කරන නිසා, ඔබතුමාෙග් ෙම් ආයතන තුනටත් නැෙනෝ 
තාක්ෂණික අංශෙය්ත් සහායක් ලබා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලා 
හිතනවා.  

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගං වතුර නිසා සමහර ෙත් වගා පෙද්ශවලට හානියක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  දැනට ඒවා තක්ෙසේරු කරලා ඒ සඳහා සහනයක් 
ලබා ෙදන්නට ඔබතුමා කුමන පියවරක් අරෙගන තිෙබනවාද?  

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඔබතුමාට කියන්න සතුටුයි, අද උෙද් අෙප් ගරු වජිර 

අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා මට කථා කළා. ඊෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  
සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිෙබනවා. ඒ අලාභයට මුහුණ දුන් සියලු  
කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ඒ අලාභය ලබා දීමට රජය තීරණය කර 
තිෙබනවා. ඒ මුදල් ටික කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා 
අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට යැවීමට අපි කටයුතු කරනවා. 

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

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් දිනවල ඔබතුමා ග්ලයිෙෆොෙසේට් 
රසායනික දව්ය භාවිතය සම්බන්ධෙයන් විවාදයකට පැටලිලා 
සිටිනවා. ඒවා ෙත් වගාව සඳහා ලබා ෙදන්න තීරණය කරනවාද, 
ලබා ෙදන්ෙන් නැතිව ඒ තහනම එෙලසින්ම කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කරනවා ද? ෙම් ෙදෙකන් ෙකොයි එක ද කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙම්ක ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ.  නමුත්, මා පිළිතුරක් 

ෙදන්නම්. ග්ලයිෙෆොෙසේට් සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර කරුණු ෙසොයා 
බැලීම සඳහා ගරු අගමැතිතුමා කමිටුවක් පත් කළා. එහි වාර්තාව 
දැන් එළියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාෙව් සරල ෙලස සඳහන් 
කර තිෙබන්ෙන්, ෙත් වගාවට පමණක් සීමා කරලා දැඩි 
ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ග්ලයිෙෆොෙසේට් ෙගන ඒමට ඉඩ ෙදන්න 
කියලායි. ඉතින් ඒ ෙකොන්ෙද්සි අනුව කියා කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, උන්වහන්ෙසේයි 
මමයි ඉතාම  සුහදශීලිව කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 15 - 1468/'16 - (1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ ගරු ඇමතිතුමා එදා  මට ඉතා 

බරපතළ ෙචෝදනාවක් කළා. මම එය නිවැරදි කර ගැනීමටයි 
උත්සාහ කෙළේ. එතුමා මට ෙචෝදනා කළා. මම  කනගාටුෙවන් 
පකාශ කරනවා, එතුමා ඇත්තටම ෙම් සභාවට එන්ෙන් නැත්ෙත් 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් අපි කියපු ඒ ෙහොරු ආරක්ෂා කරන නිසාමයි 
කියලා. එතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණය  අහන්ෙන්, පැහැදිලි කර 

1967 1968 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීමටයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් අවස්ථා 
කිහිපයකදීම එතුමාට කිව්වා. එතුමා කියනවා ෙසොයලා බලනවා 
කියලා. ෙගදර ඇඳ යටද දන්ෙන් නැහැ ෙහොයන්ෙන්.  

කරුණාකරලා එතුමාට ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 
 
පශ්න අංක 1-1067/'16-(2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා, ගරු පවාහන හා සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසීමට.  එම පශ්නය විපක්ෂෙය් කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් 
අසනවාද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
පශ්නය අහන්නත් කවුරුත් නැහැ. අහන්ෙන් නැද්ද? එෙහම 

නම් පශ්නයක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය අහන්නත් 
කවුරුත් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් කමක් නැහැ. 

පශ්න අංක 2 - 1087/'16 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

කළුතර දිසත්ික් කීඩා සංකීර්ණය: වැය කළ මුදල 
க த் ைற மாவட்ட விைளயாட் த் 

ெதாகுதி :ெசலவிட்ட பணம் 
KALUTARA DISTRICT SPORTS COMPLEX: MONEY SPENT  

    1135/’16 
 

4. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු (ෛවද් ය) නලින්ද 
ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) බණ්ඩාරගම ඉදි කළ කළුතර දිසත්ික් කීඩා 
සංකීර්ණෙයහි ඉදි කිරීම් අවසන් කළ දිනය 
කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැයවූ මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එහි ගෘහසථ් කීඩාගාරය, ධාවන පථය හා පිහිණුම් 
තටාකය ඉදි කිරීමට වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එය විවෘත කිරීම පමාද වීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (v) එහි නඩත්තු කටයුතු භාරව සිටින්ෙන් කවුරුන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) பண்டாரகமவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட க த் ைற 
மாவட்ட விைளயாட் த் ெதாகுதியின் 
நிர்மாணிப் கள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் உள்ளக விைளயாட்  அரங்கு, ஓ பாைத 
மற் ம் நீச்சல் தடாகத்ைத நிர்மாணிக்க 
ெசலவான பணத்ெதாைக தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) இதைனத் திறந் ைவப்ப  தாமதமைடவதற் 
கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) அதன் பராமாிப் ப் பணிக க்குப் ெபா ப்பாக 
இ ப்பவர்கள் யார் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of  Sports:  

(a) Will he inform this House - 

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

 (ii) the amount of money spent for that; 

1969 1970 

[ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා] 
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 (iii) the amount of money spent to construct the 
indoor stadium, running track and the 
swimming pool separately; 

 (iv) the reasons for the delay of opening it; and 

 (v) the persons who are in charge of the 
maintenance?  

(b) If not, why? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

 
(අ) (i) ගෘහස්ත කීඩාගාරය හා ෙපේක්ෂකාගාරය ඉදි කිරීම - 

2015.03.31 

  පිහිනුම් තටාකය ඉදි කිරීම - 2015.03.31  

   මීටර් 400 ධාවන පථය ඉදි කිරීම - 2015.03.31 

 (ii) රු.මි. 247.14 (වැට් සහිත) 

 (iii) ගෘහස්ත කීඩාගාරය හා ෙපේක්ෂකාගාරය ඉදි කිරීම - රු.මි. 
147.53 (වැට් සහිත) 

   පිහිනුම් තටාකය ඉදි කිරීම - රු.මි. 33.13 (වැට් සහිත)  

   මීටර් 400 ධාවන පථය ඉදි කිරීම - රු.මි. 48.33 (වැට් සහිත) 

   අමතර වැඩ - රු.මි. 18.15 (වැට් සහිත) 

 (iv) ෙමම කීඩා සංකීර්ණෙය් ඉදි කිරීම් නිම කර තිබූ නමුත් 
බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් ඉල්ලීම 
පරිදි ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් මූල්යමය දායකත්වෙයන් 
කිකට් කීඩාව කළ හැකි ෙලස සකස් කළ තණ තීරුවක් 
(pitch), එම ආයතනය විසින් සකසන ලදී. එම නිසා ෙමම 
කීඩා සංකීර්ණය විවෘත කිරීම පමාද විය. 

 (v) ෙමම කීඩා සංකීර්ණෙය් වැඩ අවසන් කර ඇති බැවින් 
විධිමත් ෙලස කීඩා සංවර්ධ න ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
පවරාෙගන ජුනි මස 29 වන දින ප.ව. 4.00ට කීඩා 
අමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් විවෘත ෙව්. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
 වාරිමාර්ග නඩත්තු ෙහෝ පතිසංසක්රණ වියදම: 

මාතර දිසත්ික්කය   
நீர்ப்பாசன திட்டப் பராமாிப்  அல்ல  னரைமப் ச் 

ெசல : மாத்தைற மாவட்டம் 
 MAINTENANCE OR RECONSTRUCTION EXPENDITURE OF 

IRRIGATION SYSTEMS: MATARA DISTRICT  
     
    1291/’16 

6. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් ඇති මධ්යම රජයට හා පළාත් 
සභාවට අයත් වාරිමාර්ග කම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් වාරිමාර්ග කම මඟින් 
අසව්ද්දනු ලබන මුළු කුඹුරු ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් කුඹුරු ඉඩම් පමාණය, එක් 
එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මධ්යම රජයට අයත් 
වාරිමාර්ග නඩත්තුව ෙහෝ පතිසංසක්රණය සඳහා 
වැය කළ මුදල;  

 (ii) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කයට 
අයත් වාරිමාර්ග නඩත්තුව ෙහෝ පතිසංසක්රණය 
සඳහා වැය කළ මුදල; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் உள்ள மத்திய 
அரசாங்கத் க்கும் மாகாண சைபக க்கும் 
ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் ெவவ் 
ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நீர்ப்பாசன 
திட்டங்களின் லம் பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப் 
ப கின்ற ெமாத்த வயற் காணிகளின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் 
காணிகளின் அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  மட்டத்தில் எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013ஆம் ஆண் ந்  2016ஆம் ஆண்  வைர 
மத்திய அரசாங்கத் க்கு ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன 
திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல  

னரைமப்பதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக; 

 (ii) 2013ஆம் ஆண் ந்  2016ஆம் ஆண்  வைர  
மாத்தைற மாவட்டத் க்குாிய நீர்ப்பாசனத் 
திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல  

னரைமப் க்குச் ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக; 

 ஒவ்ெவா  ஆண் க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management:  

(a) Will he inform this House - 

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

1971 1972 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

 (i) the amount of money that has been spent on 
the maintenance or reconstruction of 
irrigation  systems  coming under the 
central government from the year 2013 to 
2016; and 

 (ii) the amount of money that has been spent on  
the maintenance  or reconstruction of 
irrigation  systems  belonging to Matara 
district from the year 2013 to 2016 
separately? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) මධ්යම රජයට අයත් වාරිමාර්ග කම. 

පළාත් සභාවට අයත් වාරිමාර්ග කම 

 

 (ii) අක්කර 19,211 

 (iii) මධ්යම රජයට අයත් මාරිමාර්ග කම 

1973 1974 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

වාරිමාර්ග 
කමය 

වැව/අමුණ/
ව්යාපාරය/වාරි 
ෙයෝජනා කමය 

මුළු වගා 
පමාණය 
(අක්කර) 

වැව් කැකණදුර 1,100 
  ෙදනගම  847 
  උයන්වැව  243 
  හාලිඇල  246 
  ඇල්ලෙවල 1,304 

අමුණු ඌරෙපොල 1,548 
  ෙපත්තර  784 
  අලවතුෙගොඩ  336 
  සපුෙගොඩ  309 
  හමරෙගොඩ  355 
  ෙදදිලගල  350 

  දියලෙප්  700 
ගංවතුර පාලන 
ව්යාපාර 

කද්දූව 1,300 

  කඩවැද්දූව 5,000 

  කිරළකැලය 5,000 

උස්සාන 
වාරිමාර්ග 
ෙයෝජනා කම 

අකුරැස්ස 1,200 

අනු අංකය වැෙවහි නම 

01 මාකාවිට වැව 

02 කුඹල්ගම වැව 

03 වැවහමන්දූව වනිගෙසේකරවත්ත වැව 

04 කඹුරුගමුව වැව 

05 කනංකෙදණිය වැව 

06 ෙබොරාල වැව 

07 හල්ලලෙදොළ වැව 

08 මාරඹ වැව 
09 ෙමොරගහෙවල වැව 
10 තිත්තමුගුණ වැව 

11 ලාල්ෙප වැව 

12 ෙපොත්තෙවල වැව 
13 උඩුපීල්ලෙගොඩ වැව 
14 ෙබරුෙව්ෙවල වැව 

15 ජනසවිය වැව 
16 මාළුවරාල වැව 
17 උඩකිතනාවල වැව 
18 අමුෙහේන්වල කනහලාගම වැව 

19 එබකන්ද වැව ව්යාපාරය 

20 දන්ෙදණිය වැව ව්යාපාරය 

21 හීන්දැලිය වැව 
22 උළුපට්ටල්ෙදණිය වැව 
23 සුල්තානාෙගොඩ වැව 

24 සමරසිංහාරාම වැව 

25 රදවමුල්ල වැව 

26 කිරිවැල්ෙදොළ වැව 

27 යමමුල්ල වැව 

28 උඩපස්ෙගොඩ රන්මෙල්කන්ද වැව 

29 නාඔටුන්න වැව 

30 ඉල්වත්ත අමුණ ව්යාපාරය 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

මුළු කුඹුරු පමාණය 
(අක්කර) 

01 මාතර 1,050 
02 තිහෙගොඩ 5,400 

03 කිරින්ද පුහුල්වැල්ල    894 

04 හක්මණ 1,090 

05 කඹුරුපිටිය 1,387 

06 අකුරැස්ස    450 

07 අතුරලිය 1,200 

08 මාලිම්බඩ 1,520 

09 ෙදවිනුවර    882 

10 දික්වැල්ල    133 
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(ආ) (i) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා සමස්ථ දිවයිෙන්ම මධ්යම 
රජයට අයත් වාරිමාර්ග නඩත්තුව සඳහා වැය කළ මුදල 
පහත පරිදි ෙව්. 

  මීට අමතරව ෙතෝරා ගන්නා ලද ව්යාපෘති මඟින් ද සමස්ථ 
දිවයිෙන්ම වාරිමාර්ග පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරන 
අතර, ඒ සඳහා වැය කළ මුදල් පහත පරිදි ෙව්. 

 (ii) 

  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ඉඩම් ෙනොමැති ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීම: මාතර 
දිසත්ික්කය 

காணிகள் அற்ற மக்க க்கு காணி வழங்கல்: 
மாத்தைற மாவட்டம்  

PROVISION OF LAND TO LANDLESS PEOPLE: MATARA 
DISTRICT   

  1295/’16 

11.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 

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

ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් ඇති  රජෙය් ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් ඉඩම් පමාණය, එක් එක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) මාතර දිසත්ික්කෙය් පදිංචිය සඳහා ෙබදා දීමට 
හඳුනාෙගන ඇති රජෙය් ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් ඉඩම් පමාණය, එක් එක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ෙනොමැති 
ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා කියාත්මක ෙවමින් පවතින ෙහෝ 
කියාත්මක කිරීමට බලාෙපො ෙරොත්තු වන 
වැඩසටහන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில்  காணப்ப ம் அரச 

காணிகளின் அள  எவ்வள ; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்காக 
பகிர்ந்தளிப்பதற்கு அைடயாளம் காணப் 
பட் ள்ள அரச காணிகளின் அள  எவ்வள ; 

 (iv) ேமேல (iii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்கு 
காணிகள் அற்ற மக்க க்கு காணிகைள வழங்கு 
வதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

1975 1976 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

මුළු කුඹුරු ඉඩම් 
පමාණය (අක්කර) 

01 මාතර 220 

02 වැලිගම 452 

03 වැලිපිටිය 1,730 

04 අකුරැස්ස 350 

05 හක්මණ 608 

06 අතුරලිය 280 

07 දික්වැල්ල 1,140 

08 මාලිම්බඩ 288 

09 මුලටියන 15 

10 පස්ෙගොඩ 100 

11 ෙදවිනුවර 22 

වර්ෂය වැය කළ මුදල  (රු.මිලියන) 

2013 1,096.31 

2014 1,143.74 

2015 1,035.47 

2016 1,201.13 

වර්ෂය වැය කළ මුදල (රු. මිලියන)   
  ෙද්ශගුණික අව බලපෑම අවම 

කිරීෙම් ව්යාපෘතිය (CRIP) 
ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා 
ජල සම්පත් 
සැලසුම්කරණ 
ව්යාපෘතිය (DSWRP) 

2013 ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන 
ලද්ෙද් 

551 

2014 2014 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය්දීය 727 
2015 370 353 

2016 700 654 

වර්ෂය වැය කළ මුදල  
(රු.මිලියන) 

2013 66,744,967.39 

2014 77,426,172.98 

2015 64,452,264.69 

2016 73,748,579.32 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) இ  ெதாடர்பில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்  
வ கின்ற அல்ல  நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total extent of State land in the Matara 
District; 

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

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

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

(b) Will he also inform this House - 

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

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

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

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මම සභාගත* 

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

      
(අ) (i) මාතර දිස්තික්කෙය් අතුරලිය සහ පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ඉඩම් මැනීම් කටයුතු අවසන් කර 
ෙනොමැති අතර, එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හැර 
අෙනකුත් සියලු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුළ රජෙය් 
ඉඩම් අක්කර 70,817.33 (හැත්තෑදහස් අටසිය දහහතයි දශම 
තුනයි තුනක්) පමණ පවතී. 

 (ii) වගුෙව් 3 වන තීරය යටෙත් දක්වා ඇත. 

 (iii) අතුරලිය සහ පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හැර 
මාතර දිස්තික්කය තුළ අෙනකුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස තුළ පදිංචිය සඳහා ෙබදාදීමට හඳුනාෙගන ඇති 
රජෙය් ඉඩම් පමාණය අක්කර 97.03 (අනූහතයි දශම 
බින්දුවයි තුන)ක් පමණ ඇත. 

 (iv) වගුෙව් 4 වන තීරය යටෙත් දක්වා ඇත. 

මාතර දිස්තික්කෙය් ඇති රජෙය් ඉඩම් පමාණය 

 (ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) මාතර දිස්තික්කෙය් පදිංචිය සඳහා ෙබදා දීමට රජෙය් ඉඩම් 
ඇත්ෙත් සුළු පමාණයක් බව පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් විසින් 
එවා ඇති වාර්තාවලින් පැහැදිලි වන අතර, ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥා පනෙත් හා රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනෙත් 
විධිවිධානවලට අනුව දැනටමත් ෙබොෙහෝ රජෙය් ඉඩම් 
පුද්ගලයන් ෙවත ලබා දී ඇත. 

  ෙබදා දීමට සුදුසු රජෙය් ඉඩම් ෙනොමැති අවස්ථාවලදී සුදුසු 
ඉඩම් අත්පත් කර ෙගන කටයුතු කළ යුතු බැවින් ඒ සඳහා 
නිශ්චිත දිනයක් සඳහන් කළ ෙනොහැක. 

 (iii) (1) ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් 2008/04 චකෙල්ඛය 
අනුව 2017 වර්ෂය සඳහා රජය සතු ඉඩම් ෙකොටස් ලබා 
ගැනීම සඳහා, ඉල්ලුම් පත කැඳවා සුදුසුකම් ඇති 
තැනැත්තන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

  (2) ෙබදා දීම සඳහා සුදුසු ඉඩම් හඳුනාෙගන රජයට අත්පත් 
කර ගැනීම සඳහා  කටයුතු ෙයොදමින් පවතී. 

  (3) වතු සමාගම් සතු ඉඩම් රජයට අත්පත් කරෙගන ඉඩම් 
ෙනොමැති ජනතාව ෙවත ෙබදා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

1977 1978 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

ෙකොට්ඨාසෙය් 
පවතින රජෙය් 
ඉඩම් පමාණය 

පදිංචිය සඳහා 
ෙබදාදීමට හඳුනාෙගන 
ඇති රජෙය් ඉඩම් 
පමාණය 

01 පිටබැද්දර අක්කර 15,000 
පමණ 

නැත 

02 ෙකොටෙපොල අක්කර 16,347 
පමණ 

අක්කර 03 පමණ 

03 පස්ෙගොඩ කැබලි 23,680 
පමණ 

ෙබදා දීමට සුදුසු රජෙය් 
ඉඩම් ෙනොමැත 

04 මුලටියන අක්කර 14,312 
පමණ 

අක්කර 04 පමණ 

05 අතුරලිය අක්කර 4,040 
(කැබලි)*පමණ 
පමණ 

40 (කැබලි)* පමණ 

06 අකුරැස්ස අක්කර 10,683 
පමණ 

ෙබදා දීමට සුදුසු රජෙය් 
ඉඩම් ෙනොමැත 

07 වැලිපිටිය අක්කර 2,522 
පමණ 

නැත 

08 මාලිම්බඩ අක්කර 1,001 
පමණ 

ෙබදා දීමට සුදුසු රජෙය් 
ඉඩම් ෙනොමැත 

09 කඹුරුපිටිය අක්කර 4,140 
පමණ 

නැත 

10 හක්මණ අක්කර 409 රූඩ් 
03 පර්.34 පමණ 

අක්කර 4.5 පමණ 

11 කිරින්ද - 
පුහුල්වැල්ල 

අක්කර 1,124 
පමණ 

රූඩ් 03 පර්චස් 20 
පමණ 

12 තිහෙගොඩ අක්කර 1,225 
පමණ 

අක්කර 74 පමණ 

13 වැලිගම අක්කර 2,382 
පමණ 

නැත 

14 මාතර 
කඩවත් 
සතර 

ෙහක්ටයාර් 3.711 
(අක්කර 9.16 
පමණ) 

- 

15 ෙදවිනුවර අක්කර 20 පමණ - 

16. දික්වැල්ල ෙහක්ටයාර් 
0.9603 (අක්කර 
2.37) පමණ 

- 
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පැමිණිල්ල:  විමර්ශන කටයුතු 

எல்.ாீ.எல்.ேஹால் ங்ஸ்(பிைற) மிெரட் 
நி வனத் க்கு எதிரான ைறப்பா  : விசாரைண 

COMPLAINT AGAINST LTL HOLDINGS (PVT) LTD: 
INVESTIGATION  

     1329/'16 
12. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) එල් ටී එල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ් (LTL 
Holdings (Pvt.) Ltd.) ආයතනෙය් ෙසේවකයන්ට 
ෙකොටස ්ලබාදීෙම්දී සිදුවී ඇති අකමිකතා හා එම 
ආයතනෙය් දූෂණ වංචා පිළිබඳව මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත අංක ACC/
FC/2015/403  යටෙත් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර 
ඇති බවත්; 

 (ii) ෙම් වනෙතක් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කර 
ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) එමනිසා එහි ෙසේවකයන්ට ෙමන්ම රටටද විශාල 
මූල්යමය පාඩුවක් සිදුවී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙමම  පැමිණිල්ල විභාග කිරීමට අවශ්ය කටයුතු 
සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) எல்.ாீ.எல். ேஹால் ங்ஸ் (பிைற) மிெரட் 
நி வனத்தின் ஊழியர்க க்கு பங்கு வழங்கும் 
ேபா  இடம்ெபற் ள்ள ைறேக கள் மற் ம் 
அந்நி வனத்தின் ஊழல் ேமாச கள் பற்றி நிதிக் 
குற்றப் லனாய் ப் பிாி க்கு ACC/FC/2015/403 
இலக்கத்தின் கீழ் ைறப்பாெடான்  
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைர அ பற்றிய விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) அதனால் அதன் ஊழியர்கைளப் ேபான்ேற 
நாட் க்கும் பாாியள  நிதிசார் நட்டம் 
ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த ைறப்பாட்ைட விசாாிப்பதற்கு அவசிய 
மான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

(a) Is he aware of -  

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

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

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

(b) Will he state - 

 (i) measures will be taken to examine the 
complaint; and 

 (ii) if so, what is the date?  

(c) If not, why?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර මා 
සභාගත* කරනවා. 

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

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙමම පැමිණිල්ල FCID 191/15 යටෙත් ෙල්ඛනගත කර, 
ෙකොටුව මෙහස්තාත් අධිකරණ නඩු අංක B 5457/17 
යටෙත් ගරු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර විමර්ශන 
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (iii) එම පැමිණිල්ෙල් සඳහන් කරුණු අනුව එකී ෙසේවකයන්ට 
හා රටට මූල්ය පාඩුවක් සිදු වී තිෙබ්ද යන්න පිළිබඳව 
විමර්ශන සිදු කරමින් පවතී. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2015.12.22 වන දින විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13 - 1677/'17 - (1), ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 

මවුලානා මහතා. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

1979 1980 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

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

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාචික පිළිතරු අෙප්ක්ෂා කරන 

පශ්නවලට ෙපොදුෙව් බලපාන කරුණක් ගැන ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙකටිෙයන් ෙයොමු කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. දැන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා පකාශ 
කළා, අසනු ලබන අතුරු පශ්න අදාළ ඇමතිවරුන්ට ෙයොමු 
කරනවා, ඒ මාර්ගෙයන් පිළිතුරු ලබා ෙදනවා කියලා. ෙම්ක අද 
ඊෙය් වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි හැමදාමත් වුණු ෙදයක්. නමුත් මාෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතය තුළ කිසිම අවස්ථාවක මා මතු කළ අතුරු 
පශ්නයකට ලිඛිත පිළිතුරක් ෙහෝ ඇමතිවරයකුෙගන් වාචික 
පිළිතුරක් ෙහෝ පසුව ලැබිලා නැහැ.  

ඒ නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන් මා 
දැනගන්න කැමැතියි, ෙමහිදී එතුමාට ඉදිරිපත් කරන එම අතුරු 
පශ්න අදාළ අමාත්යාශවලට ෙයොමු කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද කියන එක ගැන. එෙහම නැත්නම් ඒවා කවදාවත් 
උත්තර හම්බ ෙවන්ෙන් නැති වචන බවට පත් වනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එහි යම් සත්යයක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. අප හැම 

තිස්ෙසේම කියන්ෙන්, අදාළ අමාත්යවරයාටම පිළිතුර ෙදන්න 
කියලායි. ෙවනදාට සාෙප්ක්ෂව දැන් එය සාර්ථකයි. අද සිකුරාදා 
නිසා ෙවන්න ඇති, ෙම් ගැටලුව ඇති වුෙණ්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නමුත්, ඔබතුමා ඒ කාර්යය ඉෂ්ට කරනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සාමාන්යෙයන්, අෙප් කාර්යාලෙයන් අමාත්යතුමාට දැනුම් 

ෙදනවා, ෙම් වාෙග් පශ්නයක් තමයි අතුරු පශ්නය ෙලස ෙයොමු 
වුෙණ් කියා. එය විධිමත් කරන එක ෙහොඳයි කියා මමත් කල්පනා 
කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම්, අවශ්ය පියවර ගන්න, ගරු අමාත්යතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පශ්න, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා.  

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උතුරු පළාෙත් නීති විෙරෝධි පන්න කම තහනම් 

කිරීම 
வட மாகாணத்தில் சட்டவிேராத மீன்பி  

ைறைமகைளத் தைடெசய்தல்  
PROHIBITION OF ILLEGAL FISHING METHODS IN NORTHERN 

PROVINCE  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில் மற் ம் 

நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகௗரவ மஹிந்த 
அமர ர அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

வடக்கு மாகாணத்தின் பாரம்பாிய நீர்ப்பரப் களாக 
விளங்குகின்ற மன்னார் ெதன்குடா கடல், பாக்குநீாிைண 
ேபான்ற சிறிய கடற்பரப் கள் பாாிய வளச் 
சுரண்டல்க க்குட்பட்  வ வதாக அறிய கின்ற . 
இந்தியக் கடற்ெறாழிலாளர்கள் எல்ைல தாண்  வந் , 
தைடெசய்யப்பட்ட உபகரணங்கைளப் பயன்ப த்தித் ெதாழில் 
ெசய்வ   ஒ ற ம் உள் ர் கடற்ெறாழிலாளர்கள் சிலர் 
அழி தரக்கூ ய வைகயில் ெதாழில் ெசய்வ  ம ற மாக 
அப்பகுதிக் கடல் வளம் நா க்குநாள் சுரண்டப்ப வ  
தற்ேபா  அதிகாித்  வ கின்ற . அத் டன், அப்பகுதியில் 
ஒ  கிேலாகிராம் இறால் உற்பத்திக்காக 18 கிேலாகிராம் 
சிறிய ரக மீன்கள் அழிக்கப்ப வதாக ம் அதன்ப  ஒ  
வ டத்தில் சுமார் 6.5 ேகா  கிேலாகிராம் மீன்கள் 
அழிக்கப்ப வதாக ம் இதன் ெப மதி சுமார் 6,510 
மில் யன் பாய் என ம் ெதாியவந் ள்ள . 

வடபகுதியில் கடற்ெறாழிலாளர் சிலாின் இ ைவம  
லமான ெதாழில் தற்ேபா  அதிகாித் ள்ளதாக ம் 

இதைனத் தைடெசய் ம் சட்ட லத்ைத நாடா மன்றத்திற்குக் 
ெகாண் வ வதற்கான ஏற்பா கள் ன்ென க்கப்பட் , 
பின்னர் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் சிலாின் தைலயீ கள் 
காரணமாக அ  தைடப்பட் ள்ளதாக ம் அறிய கிற . 
இ ைவ ம கள் மட் மல்லா , தைடெசய்யப்பட்ட, 
அழி தரக்கூ ய ‘ைடனைமற்’ பாவித்தல், கண்டல் 
மரக்குற்றிகைள ம் ஆபத்தான ெபா ட்கைள ம் கட ல் 
பரவலாக அமிழ்த் தல், மண் ைடகள் மற் ம் கூரான 
இ ம் க் கம்பிகைளக்ெகாண்  உ வாக்கப்பட்ட 
ஆயிரக்கணக்கான ெபாறிகைளக் கட ல் அைமத்தல் ேபான்ற 
கடற்ெறாழில் ைறைமகைளக் கைடப்பி த் த் ெதாழில் 
ெசய்  வ வதாக ம் ெதாியவ கின்ற .  

மன்னார் ெதன்கட ல் ஆபத்  விைளவிக்கக்கூ ய 
அகலச் சிறகு வைல எனப்ப கின்ற, அ யில் இ ம் க் 
கம்பிகள் ெபா த்திய சுமார் 300க்கு ேமற்பட்ட ெபாறிகள் 

1981 1982 



2017 ජුනි 23 

பரவலாக நி த்தப்பட் ள்ளதாகத் ெதாிவிக்கப்ப கிற . 
ஆனால், கடற்ெறாழி ல் இ ம் க் கம்பிகைளப் பயன் 
ப த் வ  சட்டவிேராதமானெதன 1966ஆம் ஆண்  
பிரகடனப்ப த்தப்பட் ப்பி ம் இப்பகுதியி ள்ள 
கடற்ெறாழிலாளர்கள் சிலர் பல வ டங்களாக ஒ  மீற்றர் 
நீளமான இ ம் க் கம்பிகைள வைலக டன் இைணத் ப் 
பயன்ப த்தி வ வதாக ம் இதனால் தாழ் பா , வங்காைல, 
ந வி க்குளம், அாிப் , அச்சங்குளம் ேபான்ற பகுதிகைளச் 
ேசர்ந்த,  ெப மளவிலான சிற்றள  ப ப்  வைல மற் ம் 
கைரவைலகைளப் பயன்ப த் ம் கடற்ெறாழிலாளர்கள் 
மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என் ம்  இதன் 
காரணமாக கடற்ெறாழிலாளர்க க்கிைடயில் ரண் 
பா க ம் அ த  ேமாதல்க ம் அதிகாித்  வ வதாக ம் 
கூறப்ப கிற . அத் டன், ெகா ம்பில் கடற்ெறாழில் 
அைமச்சின் லமாக வி க்கப்ப கின்ற ெதாழில்சார் 
விதி ைறகள் மற் ம் தைடச் சட்டங்கள் என்பன வடக்கில் 
அதிகமாக அ ல்ப த்தப்படாத நிைல காணப்ப வதாக ம் 
ெதாிகிற .   

இ ைவ ம கைளப் பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
கடற்ெறாழிைலத் தைடெசய்வதற்கான சட்ட லத்திைன 
நாடா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதில் ஏேத ம் தைடகள் 
உள்ளனவா? உள்ளனெவனில், அ குறித்  விளக்கம் தர 

மா? இல்ைலேயல், வடக்குக் கட ல் பாாிய அழிவிைன 
உண் பண்ணி வ கின்ற இத்ெதாழில் ைறைமையத் 
தைடெசய்வதற்கு நடவ க்ைகெய க்க மா? 

எம  கடல் வளத்ைத ம் ெப ந்ெதாைகயான கடற் 
ெறாழிலாளர்களின  வாழ்வாதாரங்கைள ம் அழித்  
வ கின்ற தைடெசய்யப்பட்ட  கடற்ெறாழில் ைறைமகள் 
அைனத்ைத ம் ற்றாக நி த் வதற்கும் அதற்கு மாற்றாக 
ேவ  ெதாழில் ைறைமகைள ஊக்குவிப்பதற்கும் அதற்கான 
உதவிகைள வழங்குவதற்கும் நடவ க்ைக எ க்க மா? 

கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு 
வி க்கின்ற ெதாழில் ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம் சட்டங்கைள 
வடக்கி ம் ைறயாகச் ெசயற்ப த்த வ ள்ள நடவ க்ைக 
கைள ன்ென க்க மா? 

எல்ைல தாண் ய ம் தைடெசய்யப்பட்ட உபகரணங் 
கைளப் பயன்ப த் வ மான இந்தியக் கடற்ெறாழிலாளர் 
கள  ெதாழில் அத் மீறல்கள் குறித்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்ற இ தரப் ப் ேபச்சுவார்த்ைதகளின் தற்ேபாைதய 
நிைலப்பா  என்ன? 

வடபகுதியில் சுமார் 200 கடற்ெறாழிலாளர்க க்கு 
அட்ைட பி ப்பதற்கான அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள . 
இவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள கடல் ரத்ைதவிடக் 
குைறந்தள  ரத்தில் இவர்கள் மின்ெவளிச்சத்ைதப் 
பயன்ப த்தித் ெதாழி ல் ஈ ப கின்றனர். அத் டன், 
அப்பகுதிகைளக்  கலக்குவதால் மீனினங்கள் கைலந்  
ெசல்வ டன், கைரப்பகுதிகைளப் பயண வழிகளாகக் 
ெகாள்வதன் காரணமாகச் சி  ெதாழிலாளர்கள  வைலகைள 
ஊட த் ச் ெசல்வதால் சி ெதாழிலாளர்கள் ெதாழில் 
ாீதியிலான பாதிப் க க்குட்பட்  வ கின்றனர். குறித்த 
அட்ைட பி ப்ேபா க்கு யாப்பாணக் கடல் பகுதிகளில் இரவில் 
ெதாழில் ெசய்ய அ மதியில்லாத நிைலயி ந் ம் அவர்கள் 
இர  ேவைளகளி ம் ெதாழி ல் ஈ ப கின்றனர். இவர்கள  
ெதாழில் ெசயற்பா களால் மீனினங்க க்கான உண  
வளங்கள் அழிக்கப்பட்  வ வதாகக் கடற்ெறாழிலாளர்கள் 
குற்றஞ்சாட் கின்றனர். 

இவ்விடயம் குறித்  உடன யாகக் கவனஞ்ெச த்தி, 
ேமற்ப  தைடெசய்யப்பட்ட ெதாழில் ைறைமகைள 
நி த் வதற்கும் வழங்கப்பட் ள்ள அ மதிக்ேகற்ப அவர்கள் 
ெதாழில் ெசய்வைத உ திப்ப த் வதற்கும் நடவ க்ைக 
எ க்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
நன்றி. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி 
இராஜாங்க    அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා ඉතාම 

වැදගත් පශ්න කීපයක් පිළිබඳවත්, උතුෙර් ඇති වී තිෙබන 
තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මුහුදු පතුෙල් සිට 
දැලක් ෙයොදාෙගන ඇදෙගන යන කමය  - trawl දැල්- සම්බන්ධව 
තමයි මූලිකවම අදහස් ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ සම්බන්ධව කියා කිරීමට 
කිසිදු බාධාවක් නැහැ. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම, trawl දැල් සම්බන්ධව පනත් ෙකටුම්පතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනටමත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මට අද 
දිනෙය් දැනුම් දුන්නා ඒ පිළිබඳ විවාදය 6වන දාට සූදානම් කර 
තිෙබන බව. ඒ අනුව ෙම් සඳහා- 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුර අවසන් වුණාම අහන්න, ගරු 

මන්තීතුමා.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මා පිළිතුර දී අවසන් වුණාට පසුව අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි,  - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුර අවසන් වුණාට පසුව අහන්න, 

ගරු මන්තීතුමා. එතෙකොට  ඔබතුමාටත් ෙල්සියි. එෙහම නැත්නම්, 
බාධා ෙවනවා.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව 

විවාදය 6වන දා පැවැත්ෙවනවා. එම විවාදෙය් දී තවත් අදහස් 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.   

1983 1984 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් මුහුදු සීමාෙව් එෙලස ධීවර කටයුතු කරන අයට ෙවනත් 
විකල්ප රැකියා ලබා දීම සම්බන්ධවත්, ඒ වාෙග්ම නීති විෙරෝධිව 
කරන කටයුතු සම්බන්ධවත් එතුමා අදහස ්දැක්වූවා. නීති විෙරෝධි 
පන්න කම නවතා ලීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළ රාශියක් අපි 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා සඳහන් කළ 
ඩයිනමයිට් ෙයොදා මසුන් මැරීම පිළිබඳව අපි දැඩි අවධානය ෙයොමු 
කර තිෙබනවා; ඒ සඳහා දැඩි නීති - රීති පනවා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නාවික හමුදාවට සහ ෙපොලීසියට අප 
උපෙදස් ලබා දී තිෙබන්ෙන්, අප දැනුම් දී තිෙබන්ෙන් පුපුරන දව්ය 
ෙයොදාෙගන මත්ස්යයන් මැරීෙම් කටයුතුවල නිරත වන අයට 
විරුද්ධව පුපුරන දව්ය ආඥා පනත යටෙත් නඩු පවරන්න කියන 
එකයි. ඒ අනුව ඒ කටයුත්ත දැන් සිදු ෙකෙරනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. නීති විෙරෝධි අයුරින් ඩයිනමයිට් ෙයොදා මසුන් මරන අය 
ඒ ආකාරයට අත් අඩංගුවට ගන්නවා වාෙග්ම ඒවා පවාහනය 
කරන අයත් අත් අඩංගුවට ගන්න අපි බලය දී තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒවා විකිණීම් කරන අය අත් අඩංගුවට 
ගන්නත් අපි කටයුතු කරනවා. පසු ගිය දිනවල නාරා ආයතනෙය්  
නිලධාරින් සමඟ පෑලියෙගොඩ මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේත් ඒ 
පිළිබඳ වැටලීම් කර තිෙබනවා. එහිදීත් අත් අඩංගුවට ගත්තා. අපි 
අඛණ්ඩවම ඒ කටයුත්ත කරනවා. ෙම්ක ඉතාමත් බරපතළ 
හානියක්. කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ සිදු වුණු ෙදයක්. ධීවර 
ජනතාවෙග් දරුවන්ටත් අනාගතෙය් ධීවර සම්පත ඉතිරි කිරීම 
සඳහා  ෙම්වා නතර කිරීමට ගත හැකි සියලුම කියා මාර්ග රජය 
විධියට අපි ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නීති විෙරෝධී කටයුතුවල ෙයෙදන 
අය ෙවනත් රැකියාවලට හුරු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. දැනටමත්  මුහුදු පැළෑටි වගාව උතුරු පෙද්ශෙය් 
ආරම්භ කර තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා ඇති. නයිනතිව් 
පෙද්ශෙය් එෙහම ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව කර ෙගන යනවා. ඒකට 
විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අභ්යන්තර ජලාශ, 
කළපු විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒවා සංවර්ධනය කරලා ඒ 
ජලාශ තුළ, කළපු තුළ මත්ස්ය වගාව කියාත්මක කරන්න අවශ්ය 
පියවර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රජය යටෙත් අපි ළඟදීම උතුරු 
පළාෙත් මන්නාරම දිස්තික්කෙය්  ජලජීවී වගා කලාපයක් ඇතුළුව 
වගා කලාප තුනක් ආරම්භ කරනවා. අක්කර 3000ක aquaculture 
industrial parks තුනක් අපි පටන් ගන්නවා. ඒ තුළින් උතුරු 
පෙද්ශෙය් අයට රැකියා විශාල පමාණයක් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවා. ඒ ආරම්භයත් සමඟ අෙනක් පෙද්ශවලත් තිෙබන සුදුසු 
ඉඩම් හඳුනා ගනිමින් යනවා.  අපි උතුරුකරෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, එවැනි ඉඩම් තිෙබනවා නම් අපට 
ෙසොයා ෙදන්නය කියලා. එෙසේ ෙසොයා දුන්ෙනොත් අපි ඒ පෙද්ශවල 
තරුණයන්ටම ඒවාෙය් රැකියා කර ෙගන යන්න අවශ්ය පහසුකම්, 
ආධාර, උපකාර ලබා දීලා ඒ කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

මධ්යම රජෙය් නීති - රීති රෙට් සියලුම පෙද්ශවල ධීවර 
කටයුතුවලට අදාළ ෙවනවා. රෙට් සියලුම පෙද්ශවලට එක හා 
සමාන නීතියක් තිෙබනවා. උතුරට ෙවනම නීතියකුත්, දකුණට 
ෙවනම නීතියකුත් කියාත්මක කරන්න ඉඩක් නැහැ. අපි තමයි 
නිෙයෝග පනවන්ෙන්. අපි තමයි ඒ සඳහා අවශ්ය නීති - රීති 
සම්පාදනය කරන්ෙන්. ඒ නීති - රීති අනුව තමයි කටයුතු කළ යුතු 
වන්ෙන්. එෙහම ෙනොකරන අයට එෙරහිව අනිවාර්යෙයන්ම අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ අය නීතිය හමුවට ෙගෙනනවා. එවැනි අයට 
දඬුවම් ලබා දීලාත් තිෙබනවා. ඒවාෙය් අඩුපාඩුවක් තිෙබනවා නම් 
ඔබතුමන්ලා අපට දැනුම් ෙදන්න. ඒ අනුව අපි තවදුරටත් එම 
කටයුතු කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියානු ධීවර ගැටලුව සම්බන්ධවත් 
එතුමා පශ්න කරනවා. එම ගැටලුව, මා ෙමම අමාත්යාංශයට පත් 
වුණාට පසුව තිබුණු පධාන ගැටලු ෙදෙකන් එකක්. එකක් තමයි 
යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම.  අද ඒ යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම ඉවත් 
කර ෙගන තිෙබනවා. අද එහි සාර්ථක පතිඵල  රටක් විධියට අපට 
ලැෙබන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා.  අෙප් ධීවර කර්මාන්තය තුළ  
රැකියා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යුෙරෝපයට මත්ස්ය 
අපනයනය කිරීම තුළ අපට විශාල ආදායමක් ලැෙබන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජීඑස්පී සහනය නැවත ලබා ගැනීම 
හරහා ධීවර ජනතාවට වාෙග්ම ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය උපයා 
ගන්න සම්පතක් බවට අද ධීවර කර්මාන්තය පත්  ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟ ගැටලුව වන්ෙන්, උතුෙර් සිදු කරන bottom trawling 
තහනම් පන්න කමයයි. අපි ඒකටත් දැන් මුහුණ ෙදමින් යනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමම අමාත්යාංශය භාර ගන්නා ෙතක් 
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ෙම් කටයුත්ත සිද්ධ වුණු බව මා කියන්න 
කැමැතියි. ඒ කාලය තුළ සිද්ධ වුෙණ් ෙම් අය අත් අඩංගුවට ෙගන, 
යාතා සහ දැල් ආම්පන්න සියල්ලම සමඟ පසුව ෙම් අය නිදහස් 
කිරීම. ඒක තමයි එෙතක් සම්පදාය ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත්, මා 
ෙමම අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් තිෙබන තත්ත්වය 
පිළිබඳව වැටහීමක් සහිතව ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු 
අෙප් සම්පූර්ණ රජයම ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ 
වාෙග්ම, ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා ඇතුළු උතුරු පෙද්ශෙය් 
සියලු මන්තීවරුන් ෙම් පිළිබඳව අපට ශක්තිය ලබා දුන්නා. ෙමහිදී 
අපට වටිනාම පිරිස වන්ෙන් උතුෙර් ධීවර ජනතාවයි. යුද්ධය 
පැවැති කාලෙය් ඒ මිනිස්සු අන්ත දුක් වින්දා. ඊට පසුවත් ඔවුන්ට 
හරි ආදායමක් ලබා ගත ෙනොහැකි වුණා. එම කරුණු සියල්ල 
සැලකිල්ලට අරෙගන අත් අඩංගුවට ගන්නා සියලු ෙබෝට්ටු රඳවා 
ගැනීමක් අප සිදු කළා. දැනට අප භාරෙය් ෙබෝට්ටු එකසිය හතළිස් 
ගණනක් තිෙබනවා. 

ඊට පසුව ෙම් පිළිබඳව වූ සාකච්ඡා සඳහා ඉන්දියානු 
පාර්ශ්වෙයන්ම ෙවනදාට වැඩි උනන්දුවක් දක්වන්නට පටන් 
ගත්තා. ඒ අනුව අමාත්ය මණ්ඩල මට්ටෙම් සාකච්ඡා ෙදකකුත්, 
නිලධාරි මට්ටෙම් සාකච්ඡා ෙදකකුත් රට තුළ පැවැත්වුණා. ඒ 
ෙවලාෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා විධියට සිටි මංගල සමරවීර 
මැතිතුමාත්, මාත් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
පැවැත්වූවා. ඒ සාකච්ඡාවල සාර්ථකත්වය මත අද ෙම් පශ්නය 
නිරාකරණය ෙවමින් තිෙබනවා. දැනටමත් ඒ ර ෙට් බහුදින 
යාතාවලට වරායන් ෙදකක් සකස් කරනවා, ෙවන රටවලට ෙම් 
ධීවරයන් ෙයොමු කරන්න. ඔවුන් විකල්ප කියා මාර්ගවලට ෙයොමු 
කරනවා වාෙග්ම, දැන් bottom trawlingවලට ලියා පදිංචි කිරීමත් 
නතර කරලා තිෙබනවා. පළමුෙවනි වතාවට ඉන්දියාව පිළිගත්තා, 
ෙම්ක තහනම් පන්න කමයක් කියලා. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධව 
විශාල පගතියක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
වනෙකොට එන ෙබෝට්ටු පමාණෙය්ත් විශාල වශෙයන් අඩුවීමක් 
තිෙබනවාය කියන එකත් අපට ඔබතුමා ඉදිරිෙය් සඳහන් කරන්න 
පුළුවන්. ෙම් අභිෙයෝගයත් අපි ඉදිරි කාලෙය්දී සාර්ථකව 
ජයගහණය කරනවා. ඒ සඳහා අපට ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය්ත්, ඒ 
වාෙග්ම  ධීවරයාෙග්ත් සහෙයෝගය ලැෙබනවා. 

අවසාන වශෙයන්, මුහුදු කූඩැල්ලන් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
කියපු කාරණය ගැනත් මා ෙසොයා බැලීමක් කළා. ෙම් කාරණෙය් 
යම් සත්යතාවක් අපට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. අපි ඒ කටයුත්ත 
සම්බන්ධෙයනුත් සම්පූර්ණෙයන් මැදිහත් වනවා. අපි ඒ සම්පත 
ආරක්ෂා කර ගන්න දැනටමත් නීතිය කියාත්මක කළත්, ඒකට 
බාධාවන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම්, අපි ඒවාටත් මැදිහත් වනවා. 

1985 1986 

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. Hon. 

Douglas Devananda, are you satisfied with the answer given?  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු 

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙම් කාරණය, අත්යවශ්ය කාරණයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනට කාල ෙව්ලාව පහුෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙව්ලාව 

ෙපර වරු 11.35යි.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
දැන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා කළ 

පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව මට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් එතුමා විසින් 
ජූලි මාසෙය් 06 වැනිදාට ෙගෙනන්න හදන සංෙශෝධනෙය්, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අපි ෙවනත් දවසක් 

ෙයොදා ගනිමු, ගරු මන්තීතුමා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ කාරණය ගැන 
කථා කරන්න අමාරුයි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නයි හදන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We are already late. ෙම් වනෙකොට ෙපර වරු  11.35ත් පසු වී 

තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ලබා ෙදන්න. ඔබතුමාෙගන් මට ඊෙය් 

අවස්ථාවක් ලැබුෙණ්ත් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ෙවනත් දවසක් ෙයොදා 

ගන්න පුළුවන්. We have to take up the Votes of Condolence.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we have the Day's Programme. - [Interruption.] 

Even then, එෙහම ෙව්ලාව ෙදන්න බැහැ. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙම්ක ඇත්ත කාරණයක්. මට විනාඩි පහක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට විනාඩි පහක් ලබා ෙදන්න කියායි මා කියන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපර වරු 11.30ට තමයි අපි වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 

පශ්න අවසන් කෙළේ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද දවෙසේ කළ යුතු යැයි නියම කළ වැඩ තිෙබනවා. ඒ වැඩ 

ටික කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
හැම දාම වැඩ තිෙබනවා ෙන්. 

1987 1988 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද පධාන වශෙයන් තිෙබන්ෙන් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා 

පිළිබඳව කථා කරන්නයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කීර්තිමත් 
ෙද්ශපාලනඥයන් හතර ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනා පිළිගැන්වීම තමයි අද තිෙබන්ෙන්. ඒ, හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා, හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමා, හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා සහ හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා යන 
අය    ෙග් අභාවයන් සම්බන්ධෙයනුයි. 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න ෙපර වරු 11.30ට අසා 
අවසන් කරන්න අපි ඊෙය් තීරණයක් ගත්තා. ෙම්ක පිටස්තර 
පශ්නයක්. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙපර වරු 11.30ට ඒ වැඩ කටයුතු 
අවසන් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අද මට අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවාය කියා ඔබතුමා කිව්වා, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සඳහා ඉඩ ලබා ෙදන්න බැහැ.  

[බාධා කිරීමක්] කරුණාකරලා ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න, ගරු 
මන්තීතුමා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මමත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙන්.  

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

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
පුදුම පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙන් ෙම්ක.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
මා කියන ෙද් පිළිගන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිහාල් 

ගලප්පත්ති මන්තීතුමා, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනායි. අභාවපාප්ත 

ඒ මන්තීවරුන්ට ගරු කරන්න. 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම එතුමන්ලාට ගරු කරනවා. එතුමන්ලාට ගරු කරන්න 

ඕනෑ බව මා දන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉතා වැදගත් මන්තීවරුන්ෙග් අභාවයන් පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ 

ෙයෝජනා ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා. ෙපර වරු 11.30ට වාචික 
පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න අසා අවසන් කරන්නත් මම 
තීරණයක් ගත්තා. 

 
ෙශෝක පකාශය : ගරු ඒ.එම්.එස්.  අධිකාරි 

මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம்: மாண் மிகு 

ஏ.எம்.எஸ். அதிகாாி 
VOTE OF CONDOLENCE: HON. A.M.S. ADIKARI 

 
[පූ.භා. 11.37] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙපොදු මහ ජනතාව නිෙයෝජනය 

කරමින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු හා අමාත්යවරෙයකු 
වශෙයන් සුවිෙශේෂී ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට මම ඉදිරිපත් කරමි. 

උතුරු කලාගම් පළාෙත් පෙද්ශ කීපයක් බාරව ෙසේවය කළ 
ගම්මුලාදෑනි ඒ.එම්.ෙක්. බණ්ඩාර මහතාට හා බණ්ඩා මැණිෙක් 
පාලමකුඹුර මහත්මියට දාව 1935 ෙනොවැම්බර් මස 24 වන දින 
අනුරාධපුරෙය්දී ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා උපත ලැබූ අතර, 
එතුමාට සෙහෝදරියන් ෙදෙදෙනක්ද සිටිති.  

අනුරාධපුර ශාන්ත ෙජෝශප් විදුහෙලන් හා යාපනෙය් ෙදමළ 
විදුහෙලන් ඉංගීසි මාධ්යෙයන් සිප් සතර හැදෑරු ෙමතුමා අධ්යයන 
ෙපොදු සහතික පත උසස් ෙපළ විභාගය ඉතා සාර්ථකව සමත් වී 
ගණකාධිකාරිවරෙයකු වශෙයන් රැකියාව කෙළේය. රාණි අධිකාරි 
ෙමෙනවිය සමඟ යුග දිවි ගමන ඇරඹූ එතුමා එක් පුත් රුවනක් 
සහ දියණියන් සිව් ෙදෙනක් ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය.  

පසු කෙලක තම රැකියාෙවන් ඉවත් වී තමන් උපන් ගමට, 
පළාතට ෙසේවය කිරීෙම් අදිටනින් ෙද්ශපාලන දිවියට පිවිසි 
අධිකාරි මැතිතුමා මහපත්තුගම් සභාෙව් ගම් සභාපති ෙලස ෙත්රී 
පත් වී ගාමීය ජනතාවෙග් සියලු වුවමනාවන් සපුරාලමින් පළාෙත් 
අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් කැප වී කටයුතු කෙළේය.  

1965 වර්ෂෙය්දී කලාවැව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක 
ෙලස ෙත්රී පත් වූ අධිකාරි මැතිඳුන් පළාත්වාසී ජනතාවෙග් 
පසාදය ෙනොමඳව දිනා ගනිමින් 1974 වසෙර්දී කලාවැව ආසනය 
නිෙයෝජනය කරමින් අතුරු මැතිවරණයට තරග කළ අතර, ඉන් 
ජයගහණය ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂ කලාවැව මන්තිවරයා 
ෙලස ෙත්රී පත් විය. 1977 වසෙර්දී පවත්වන ලද මහ 
මැතිවරණෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අති විශිෂ්ට 
ජයගහණයක් අත්කර දීමට එතුමාෙගන් විශාල දායකත්වයක් 
ලැබිණි. තඹුත්ෙත්ගම, ගල්නෑව, අවුකන, ජයමාවත විවෘත කිරීම 

1989 1990 
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සඳහා එංගලන්තෙය් මහ රැජිණ සහභාගි කරවා ගැනීම පිණිස හිටපු 
ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා සමඟ සහ ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා සමඟ එක්ව අධිකාරි මැතිතුමා කටයුතු කර 
ඇත.  

එෙසේම, වාරිමාර්ග, විදුලිබල හා මහා මාර්ග නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
ධුරය, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරය, මහවැලි 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරය, සංචාරක අමාත්ය ධුරය, 
පුනරුත්ථාපන හා සමාජ ෙසේවා අමාත්ය ධුරය, තැපැල් හා විදුලි 
සංෙද්ශ අමාත්ය ධුරය යන අමාත්ය ධුරවල වගකීම් දරමින් 
ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් ඉටු කළ අතර, ෙකොටි 
තස්තවාදීන්ෙගන් හා සුළි සුළං, ගංවතුර ආදී ස්වාභාවික 
විපත්වලින් පීඩාවට පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් මහත් කැපවීමකින් 
ෙසේවය කෙළේය.  

එෙසේම, රැකීරක්ෂා දහස් ගණනක් ලබා දීම, රජරට ජනතාවට 
ඉඩම් ලබා දීම, උදාගම් සෑදීම, ගල්නෑව ෙරෝහල අලුෙතන් 
නිර්මාණය කර ජනතා අයිතියට පත්කර දීම, තම ආසනෙය් 
දරුවන් අධ්යාපනය ලබන පාසල් වන ගල්නෑව මධ්ය මහා 
විද්යාලය, තඹුත්ෙත්ගම මධ්ය මහා විද්යාලය, කලාවැව මුස්ලිම් 
මධ්ය මහා විද්යාලය යන විද්යාල ඉතා උසස් තත්ත්වයට පත්කර 
දීම, ගල්නෑව, තඹුත්ෙත්ගම, එප්පාවල, තලාව, ඇඳගල, 
රාජාංගණය යන නගර ඉතා දියුණු තත්ත්වයට පත් කිරීම, 
කලාවැව ආසනෙය් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් කර්මාන්තශාලා පහක් 
ඇති කිරීම, හිරිපිටියාගම අධිරානි කීඩාංගණය හා ෙපොදු සුසාන 
භූමිය සඳහා තම ඉඩෙමන් ෙකොටස් ෙවන් කර දීම, මහවැලි 
ශිෂ්යත්ව අරමුදලක් පිහිටුවා මහවැලි ෙගොවි දරුවන් ෙවනුෙවන් 
ආධාර මුදලක් ලබා දීමට කමෙව්දයක් සකස් කිරීම යන සත් 
කියාවන් සියල්ල සිදු කෙළේ ජනතාවට වැඩි ෙසේවාවක් සලසාලීම 
පිණිසය.  

ගමකින් දුප්පත් පවුල් පහක් බැගින් ෙතෝරා ෙගන ගම්මානයක් 
සාදා පවුල් 250ක් පමණ එහි පදිංචි කරවීම ඔහු කළ තවත් එක් 
උදාර කටයුත්තකි. ෙමහිදී එම ගම් වැසියන් ඔවුන්ෙග් කෘතඥතාව 
පිරිනැමීම ෙවනුෙවන් අධිකාරි මහතා සහ එම මහත්මිය සිහිවීම 
පිණිස "අධිරානි ගම" යනුෙවන් එම ගමට නම් තබා ඇත. 
අහිකුණ් ටක ජනතාව ෙවනුෙවන් තඹුත්ෙත්ගම පෙද්ශෙය් අංග 
සම්පූර්ණ ගමක් සාදා ෙවන් කර, එහි පවුල් 60ක් පමණ පදිංචි 
කරවීම එතුමා කරන ලද සත් කියාවන්ෙගන් තවත් එකකි.  

හිරිපිටියාගම ශී ජිෙන්න්දාරාම විහාරස්ථානය මුළුමනින්ම සාදා 
ජනතාවට පැවරීම, ෙමෙහණින් වහන්ෙසේලා සඳහා ආරාමයක් 
තැනීමට තම ඉඩෙමන් ෙකොටසක් ෙවන් කර දීම, බුල්නෑව බුදු 
පිළිමය, තඹුත්ෙත්ගම ෙවෙළඳ සංකීර්ණෙය් බුදු පිළිමය සහ 
කලාවැව ආසනෙය් පන්සල් රාශියක් අංග සම්පූර්ණ කර, සඟසතු 
කරදීම වැනි උතුම් කියා ෙමතුමා විසින් ආගමික වශෙයන් 
ශාසනයට කරන ලද සුවිශාල ෙසේවා ෙලස ෙපන්වා දිය හැකිය. 

ඉන්දියාව, ඇෙමරිකාව, ෙමක්සිෙකෝව, සිංගප්පූරුව, චීනය, 
ෙකොරියාව, ජර්මනිය, තායිලන්තය, පින්ලන්තය, පංශය ආදි 
රටවල සංචාරය කරමින් ඒවාෙයන් ලත් අත් දැකීම්ද ෙමරට ජනතා 
ෙසේවය පිණිස ෙනොමඳව ෙයොදා ගත්ෙත්ය.  

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාෙග් මැතිනියද දිස්තික් සංවර්ධන 
සභාෙව්ත්, පසුව පළාත් සභා ආරම්භ කිරීමත් සමඟ පළාත් සභා 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ඉන් ජයගහණය කර අමාත්යවරියක් 
ෙලස හා මන්තීවරියක් ෙලස අනුරාධපුර පෙද්ශෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අගනා ෙමෙහවරක් ඉ ටු කර ඇත.  

ෙමතුමා 2000 වසෙර් සිට සියලු ෙද්ශපාලන කටයුතුවලින් 
බැහැරව සිටි අතර, අනුරාධපුර පෙද්ශවාසී කාෙග්ත් හදවත්වලට 
ෙව්දනාවක් ෙගන ෙදමින් අවුරුදු 80ක් පමණ ආයු වළඳා 2015 
ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින ෙමෙලොවින් සමු ගත්ෙත්ය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1974 වර්ෂෙය් සිට 2000 වර්ෂය දක්වා 
අවුරුදු 25කට වැඩි කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් 
කලාවැව ආසනය පමුඛ අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට අගනා 
ෙමෙහවරක් ඉ ටු කළ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී හා හිටපු අමාත්ය 
ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන 
අතර, එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් 
ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ, දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් 
ෙවත දන්වා යවන ෙලස ෙයෝජනා කරමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 

  
[පූ.භා. 11.43] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, අභාවපාප්ත අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා 

කීප ෙදෙනකුෙග් ෙශෝක ෙයෝජනා පිළිබඳව කථා කරන අද දිනෙය් 
මට තවත් වැඩ කටයුතු කීපයක් තිෙබන නිසා, ඒ මන්තීතුමන්ලා 
සියලු ෙදනාම ගැන ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මන්තීතුමා, ගරු චන්දා රණතුංග 
මන්තීතුමා, ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මන්තීතුමා, ගරු 
ෛමතීපාල ෙහේරත් මන්තීතුමා ඇතුළු අප ඔක්ෙකොම 1977 සිට 
1994 ආණ්ඩුෙව් කියා කළ අයයි. එතුමන්ලා එම පෙද්ශවල 
ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් කළා, ගරු කථානායකතුමනි. 

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පධාන 
කියාකාරී සාමාජිකෙයක්. එක්දහස්නවසිය හැට ගණන්වල සිට 
එතුමා පසිද්ධියක් ලබා තිබුණා. අෙප් රංජිත් අලුවිහාෙර් 
මන්තීතුමාෙග් පියා -එතුමා මන්තීවරෙයක් වුණා.- ෙමතුමා 
කියාකාරිකෙයක් හැටියට විෙශේෂෙයන්ම පසිද්ධියක් ලබා තිබුණා. 
එතුමා වාෙග්ම පසුව රානි අධිකාරි මැතිනියත් පසිද්ධියට පත් 
වුණා.  

මම, අධිකාරි මැතිතුමාව ෙහොඳින් දැන ගත්ෙත් 1973 කලා වැව 
අතුරු මැතිවරණෙය්දී අපත් ගිහින් එතැන වැඩ කළ කාලෙය්යි. මට 
මතකයි, ඒ කාලෙය් මමයි ගාමිණී දිසානායක ඇමතිතුමායි  ෙජෝන් 
පුල්ෙල් මැතිතුමාෙග් ෙගදර ඉඳෙගන හැම දාම ගිහින් ඒ වැඩ 
කටයුතු කළ ආකාරය. ඒ කාලෙය් විශාල නියඟයක් තිබුණා. 
අධිකාරි මැතිතුමාට නාම ෙයෝජනා ලැෙබන එකත් විශාල 
අර්බුදයක් හැටියට තිබුණා. ෙමොකද, කලාවැව අෙප්ක්ෂකකම 
එතුමාට ෙදන්න කියා ඒ කාලෙය් මෙග් මිත අනුර බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාත්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත් ඉල්ලා සිටියා. ඒ ගැන 
අෙප් කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩලය රැස් කරලා, වාද කරලා අන්තිමට 
අධිකාරි මැතිතුමාට එය ලබා දුන්නා. එතැනදි හැම එක්ෙකනාම 
අධිකාරි මැතිතුමා ෙවනුෙවන් කියා කළා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා ඇතුළු අපි සියලු ෙදනාම 
එතුමා ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කරලා, එතුමා දිනුවා.  ඒ ෙවලාෙව් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් අෙප්ක්ෂකෙයෝ ෙදන්ෙනක් සිටි නිසා 
එතුමා ජයගහණය කළා.  

1991 1992 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, මම යළිත්, 1993දී කලාවැව ආසනය 
වෙට් ගියා.  1973දී මම දැක්ෙක් ඉතා ෙනොදියුණු පෙද්ශයක්. ඒ 
කාලෙය් අපි වතුර ෙබෝතල් ටික අරෙගන යනවා අනුරාධපුෙර්ට. 
සමහර විට කෑමත් අර  ෙගන ගියා. ඒ තත්ත්වය තමයි තිබුෙණ්. 
නමුත්, අනූතුෙන්දි මම කලාවැව ආසනය වෙට් යද්දි ඉතා දියුණු 
ආසනයක් මට ෙපනුෙණ්. වාරිමාර්ග තිබුණා; පාසල් දියුණු ෙවලා 
තිබුණා; විදුලි බලය තිබුණා; ඇඟලුම් කර්මාන්ත තිබුණා. ඒක 
හිතන්න අමාරුයි. එය ඉතාම සශීක පෙද්ශයක් ෙවලා තිබුණා. 
 ෙකොෙහොමද ඒක වුෙණ්? ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා නිසායි. මම 
දන්නවා, හැත්තෑඅෙට් ජයගහණෙයන් පසුව එතුමා ගාමිණී 
දිසානායක ඇමතිතුමා සමඟ එකතු ෙවලා එම පෙද්ශෙය් 
වාරිමාර්ග දියුණු කරන්න විශාල ෙසේවයක් කළ බව. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා ෙම් පෙද්ශවලට විදුලි බලය ලබාගත්තා; පාරවල් හදන්න 
කියා කළා.  

ඒ කාලෙය් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා සමඟ උදාගම් 
කිහිපයක් ආරම්භ කළා මට මතකයි. ජලය ලබා ගැනීමට ළිං සකස් 
කර දුන්නා. මට විෙශේෂෙයන්  කරදර කරනවා පාසල් දියුණු 
කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම තරුණ ෙසේවා වැඩ කටයුතු කරන්න 
කියනවා. ඒ වාෙග් විශාල උනන්දුවක් තිබුණා. එතුමා එම පෙද්ශය 
ගැන කිසිම ෙදයක් ෙනොදැන හිටිෙය් නැහැ. හැම ෙදයක්ම 
දැනෙගන හිටියා. එතුමා එන්ෙන් නැත්නම් රානි අධිකාරි මැතිනිය 
එනවා ෙමොකක් හරි කියන්න, ඉල්ලන්න. ෙලොකු උනන්දුවක් 
තිබුණා. සමහර අයට ෙමය හිසරදයක් වුණාට, ඒ හිසරදය ඇති 
වුෙණ් ඒ පෙද්ශය ගැන තිබුණ උනන්දුව නිසායි. ඒ ෙවනස තමයි 
අවුරුදු 20කින් පසුව මට දකින්නට පුළුවන් වුෙණ්. අධිකාරි 
මැතිතුමා  ෙනොහිටියා නම්, අද ෙම් දියුණුව කලාවැව පෙද්ශෙය් ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. ධාතුෙසේන රජතුමා ඇති කරපු අති විශාල ජලාශය 
වන කලාවැව එදා තිබුණා. ඒ ඉතිහාසයට අයිති ටික.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතිරි ටික පැමිණිෙය් අධිකාරි මැතිතුමා 
නිසායි. එතුමා ජය ගඟ ආදී ව්යාපෘති විවෘත කරලා විශාල 
දියුණුවක් ඇති කළා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහොඳ කථිකෙයක්. 
1973 වර්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට පසුව විපක්ෂෙය් ෙහොඳ 
කථිකෙයක් හැටියට එතුමා හිටියා. 1977 ඡන්දය ෙවනෙකොට 
එතුමාත් වෙට් යවන්න කියලා හැෙමෝෙගන්ම විශාල ඉල්ලීමක් 
තිබුණා. පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් හැම ෙව්ලාෙව්ම හිටියා. 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න එනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ 
කටයුතුවලට විශාල උනන්දුවක් දැක්වුවා. ඉන් පසුව එතුමා 
විපක්ෂයට ගියා. 1994 වර්ෂෙය් සිට අපි විපක්ෂෙය් තමයි හිටිෙය්. 
අධිකාරි මැතිනියත් කාලයක් පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරියක් හැටියට 
ඉඳලා, පසුව පළාත් සභා මන්තීතුමියක් හැටියට තමයි කියා කෙළේ. 
ෙමතුමා එක්ක අනුරාධපුර දිස්තික්කය දියුණු කරන්න තවත් 
ෙයෝදෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් හිටියා. මහින්දෙසෝම ඇමැතිතුමා, 
චන්දා බණ්ඩාර ඇමැතිතුමා, ඊ.එල්.බී. හුරුල්ෙල් ඇමැතිතුමා 
වාෙග් අය හිටියා. අන්තිමට ෙම් පෙද්ශවල ඇඟලුම් කර්මාන්තයත් 
ආරම්භ කරලා, අනුරාධපුර නගරෙය් සංචාරක ව්යාපාරයත් දියුණු 
කළා. ඒ හතර ෙදනා අතරින් විෙශේෂෙයන් අධිකාරි මැතිතුමා ගැන 
මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

මීට අවුරුදු 40කට ෙපර 1977 වර්ෂෙය්  මා සමඟ  ගම්පහ 
දිස්තික්කෙයන් ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ෙත්රී පත් වුණා. 
එතුමා දිවුලපිටිය ආසනය තමයි නිෙයෝජනය කෙළේ. එතුමා ඊට 
කලින් ෙද්ශපාලනයට ඇවිත් හිටියා. අපි අලුතින් තමයි ආෙව්. ඒත් 
අපි සියලු ෙදනාම ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් කැලණි ග ෙඟන් උතුරු 
පෙද්ශය තමයි නිෙයෝජනය කෙළේ. අපි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා ඒ ෙකොටස ගම්පහ දිස්තික්කය බවට පත් 
කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කළා. ඉන් පසුව තමයි ෙවෙළඳ කලාප 

පටන් ගත්ෙත්. කටුනායක ෙවළඳ කලාපය පටන් ගත්තා. අපි 
බියගම ෙවළඳ කලාපය පටන් ෙගන වැඩ කටයුතු කරෙගන කළා. 
එතුමා දිවුලපිටිය ආසනය දියුණු කරන්න තමයි කියා කෙළේ.  

විෙශේෂෙයන්ම මැටි කර්මාන්තය, උළු කර්මාන්තය, ගෙඩොල් 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න කටයුතු කළා. ඒ එක්කම එතුමා 
කිව්ෙව්, "මට තිෙබන වාසිය  අෙප් තරුණ-තරුණියන් කටුනායක 
ෙවෙළඳ කලාපයට යවන්න පුළුවන්." කියලා. ඒක ඇත්ත. 
දිවුලපිටියට විශාල වශෙයන් විදුලි බලය ලබා දුන්ෙන් ආරියරත්න 
ජයතිලක හිටපු ඇමතිතුමා. පාරවල් ලබා දුන්නා. ගම්පහ 
දිස්තික්කෙයන් විශාලම ආසනය දිවුලපිටිය ආසනය. ඊළඟට 
තිබුෙණ්, මීරිගම ආසනය. බියගම වාෙග් ආසනයක තිෙබන්ෙන් 
වර්ග සැතපුම් 22යි. කැලණිය වාෙග් ආසනයක තිෙබන්ෙන් වර්ග 
සැතපුම් 12යි. ඒ වාෙග්ම වත්තලත් කුඩා ආසනයක්. ටියුඩර් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ අපි ෙයෝජනා කළා, 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ගම්පහ දිස්තික්කෙය් දිස්තික් 
ඇමතිවරයා හැටියට පත් කරන්න. ඒ පෙද්ශෙය් දියුණුවට එතුමා 
එක්කත් වැඩ කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමා ඒ පෙද්ශෙය් සංවර්ධනයට ෙලොකු 
දායකත්වයක් ලබා දුන්නා.  

1982 කාලය ෙවනෙකොට තමයි, කටුනායක දියුණු ෙවන්න 
පටන් ගත්ෙත්; බියගම නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපය ආරම්භ කෙළේ; 
ගම්පහ නගරෙය් දියුණුව ආෙව්; පෑලියෙගොඩ දියුණුව පටන් 
ගත්ෙත්; ජා-ඇල, වත්තල දියුණු වුෙණ්. ඇත්ත වශෙයන්ම එතැන 
තමයි සංවර්ධනය ආරම්භ වුණු තැන. ඒ සංවර්ධනය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න එතුමා දිස්තික් ඇමති හැටියට විශාල ෙසේවයක් කළා. 

ඊට පස්ෙසේ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා යටෙත් එතුමා මෙග් රාජ්ය 
ඇමති හැටියට කියා කළා. කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය 
ඇමතිතුමා හැටියට කාලයක් කියා කළා. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම 
දිවුලපිටිෙය් තමයි හිටිෙය්. දිවුලපිටියට තමයි රාතිෙය්ත් යන්ෙන්. 
එතුමා දිවුලපිටිෙය් සම්බන්ධකම අත් හැරිෙය් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒක දන්නවා. මීරිගමට අල්ලපු 
ආසනෙය් තමයි ඉන්ෙන්. ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා කිසි 
අවස්ථාවක දිවුලපිටිෙයන් ආරම්භ කරපු තමන්ෙග් ෙද්ශපාලනය 
දිවුලපිටියට පමණක් සීමා කෙළේ නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා 
අෙප් මන්තීතුමන්ලාට ෙහොඳ ආදර්ශයක්. ආසනය අත් හැරිෙය් 
නැහැ. ඒ එක්කම ගම්පහට එනවා. දිසා ඇමති හැටියට වැඩ 
කටයුතු කරනවා. අෙප් ආසනවලට එනවා. අපි කවුරුවත් නැති 
වුෙණොත් එතුමා ඒ වැඩ කටයුතු කරලායි යන්ෙන්.  

අන්තිම කාලෙය්දී ගම්පහ අධ්යාපනය දියුණු කරන්න මට 
එතුමා එක්ක විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 
එතුමා ගුරුවරෙයක් හැටියට කියා කළා; නීතිඥෙයක් හැටියට 
කියා කළා. මට එතුමා නීතිඥෙයක් හැටියට මුණ ගැහුණා. 1977ට 
ඉස්ෙසල්ලා මම දිවුලපිටියට යනෙකොට එතුමාෙග් නිවස නිම 
කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  මම 1977න් පස්ෙසේ යනෙකොටත් නිවස 
නිම කරලා තිබුෙණ් නැහැ. පස්ෙසේ තමයි ඒ නිවස දියුණු ෙවලා ඒ 
තත්ත්වයට පැමිණිෙය්.  

අපි එක්ක ආපු තවත් මන්තීවරෙයක් තමයි, චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා. චන්දා රණතුංග මැතිතුමායි, මමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ජාතික නීතිඥ සංගමෙය් නිලධාරින්. එතුමා හැම 
අවස්ථාවකදීම අෙප් නීතිඥ වැඩවලට ආවා. එතුමා අෙප් අතුරු 
මැතිවරණවලට ෙපනී හිටියා. අෙප් අතුරු මැතිවරණවලදී polling 
agent හැටියට ඉදිරිපත් වුණා. ඊට පස්ෙසේ එතුමාට මාවනැල්ෙල් 
සංවිධායකකම ලැබුණා. හුඟාක් අය හිතුවා එතුමා තමයි ඒකට 
සුදුසු කියලා. එතුමා මාවනැල්ල ආසනය දිනන්න විශාල ෙසේවයක් 
කළා. හුඟාක් අය කිව්වා,  "අපට මාවනැල්ල දිනන්න බැරි ෙවයි." 
කියලා. එතුමා මාවනැල්ල ආසනය දිනලා ෙහොඳ පසු ෙපළ 
මන්තීවරෙයක් හැටියට කියා කළා. එතුමා ෙපේමදාස 
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ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් රාජ්ය ඇමතිවරෙයක් විධියට වැඩ 
කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම, ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 
නිවාස වැඩ කටයුතුවලට හා අෙනක් වැඩ කටයුතුවලටත් එතුමා 
උදව් කළා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඕනෑම පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න 
එතුමා හිටියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු තුන්ෙදනා මන්තීවරු 
හැටියට ෙහොඳම උදාහරණ බව මම කියන්න ඕනෑ.  

කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් දියුණුව දිහා බැලුවාම චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා මාවනැල්ලට පමණක් ෙනොෙවයි ඒ පෙද්ශෙය්ම 
දියුණුවට කියා කරපු පුද්ගලෙයක්. එතුමා නීතිඥෙයක් හැටියටත් 
කටයුතු කළා. එතුමාෙග් සෙහෝදරයා තමයි ජනරාල් සිරිල් 
රණතුංග මැතිතුමා. අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා 1977 
ඉඳන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් සහ ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අෙප් රෙට් විශාල විප්ලවයක් ඇති කරන්න 
කියා කළා. අපි මහවැලිය පටන් ගත්තා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් 
ගත්තා. විවෘත ආර්ථිකයක් පටන් ගත්තා. ෙවෙළඳ කලාප පටන් 
ගත්තා. විවෘත ආර්ථිකය ඇති ෙවනෙකොට, "රට විකුණනවා." 
කියලා එදා අපට බැන්නා. අදත් අපට ඒකමයි කියන්ෙන්. රට 
විකුණනවා කියනවා. ඒ කියන ඒවා නවත්වන්න බැහැ. ෙකොෙහොම 
හරි ෙම් රට දියුණු ෙවලා අද ෙම් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ගැලරිෙය් ඉන්න දරුවන්ට ෙමෙහම යන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් අපි දියුණු තත්ත්වයකට ආපු නිසායි. ඒ 
වාෙග්ම, අපි යුද්ධයකට මුහුණ දුන්නා. අපි ෙකෝලාහලවලට මුහුණ 
දුන්නා. අපට පුළුවන් වුණා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරලා ෙම් රෙට් ජාතික පශ්න විසඳන්න 
පළමුවැනි පියවර ගන්න. එහිදී අපි පශ්න ගණනාවකට මුහුණ 
දුන්නා. ඒ මන්තීතුමන්ලා තුන්ෙදනා සමඟ අපි එදා කරපු ෙසේවය 
ගැනයි මම ෙම් සභාවට මතක් කරන්ෙන්. ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමා මම ළඟින් ආශය කරලා නැහැ. පරණ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විරුද්ධ පක්ෂ නායකයා ෙවලා හිටපු 
අවස්ථාවලදී ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා ඇවිල්ලා අපි එක්ක 
කථා කළා. සමහර විට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමාව එතැනට කැඳවනවා. ෙමොකද, ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමා පළමුෙවන්ම පසිද්ධිය ලැබුෙව් 1956 ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක අගමැතිතුමාෙග් දැදිගම ආසනය ජයගහණය 
කරලායි. ඒ රැල්ලටයි එතුමා ආෙව්. ඒ රැල්ෙලන් පස්ෙසේ එතුමා 
ආපසු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැහැ. 1977 රැල්ලට 
ෙපොල්ගහෙවලට පැමිණියා.  

ෙබොෙහෝ අය බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් එම්.ඩී. බණ්ඩා මැතිතුමා 
ෙපොල්ගහෙවල ආසනය ජයගහණය කරාවි කියලායි. ෙමොකද, 
ෙපොල්ගහෙවල ආසනයට එදා එම්.ඩී. බණ්ඩා මැතිතුමා විශාල 
ෙලස ෙසේවය කළා. එදා ඒ රැල්ල තිබුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
විරුද්ධව. ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා ඒ ආණ්ඩුෙව් පසු ෙපළ 
මන්තීවරෙයක් හැටියටයි කියා කෙළේ. මම දැකලා තිෙබනවා,  
එතුමා ෙව්ගෙයන්  සභාෙව් කථා කරනවා. ඒ කාලෙය් තමයි මට 
එතුමා මුණ ගැෙසන්න අවස්ථාව ලැබු ෙණ්. නමුත් 1977 අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන කාලෙය් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
පිටෙවලා තිබුණා. එතුමා ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් මන්තීතුමා 
හැටියට ගම් මට්ටමින් වැඩකටයුතු ගණනාවක් කළා. එතුමාෙග් 
ඉඩම් ලබා දුන්නා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීවරු හතරෙදනාම සිහිපත් 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ඒ හතරෙදනාටම නිවන් සැප ලැෙබ්වා! 
කියා මම පාර්ථනා කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා. 

[පූ.භා. 11.57] 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් කලාවැව ආසනයට ඉමහත් 

ෙසේවාවක් කරලා අප අතරින් ෙවන්ව ගිය ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
ඇමතිතුමා ගැන ගුණකථනයක් ෙමම සභාෙව් කිරීමට ලැබීම ගැන 
මම  සන්ෙතෝෂ වනවා.  

අධිකාරි ඇමතිතුමා ෙද්ශපාලනයට ආෙව් පහළ මට්ටෙම් සිට. 
එතුමා දකුණු කලාගම් ෙකෝරලෙය් සභාපතිවරයා වශෙයන් අවුරුදු 
15ක් මහජන ෙසේවය කරලා ඊට පස්ෙසේ 1965 එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළා. කලාවැව නිෙයෝජනය 
කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් තරග 
වැදිලා අවස්ථා ෙදකකදී එතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කර 
ගන්න බැරි වුණත්, එතුමා 1974 අතුරු මැතිවරණෙය් දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් වශෙයන් ෙත්රී පත් වුණා.  
1977න් පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය සමඟ එකතු ෙවලා 
ඇමති ධුර කිහිපයක් ලබා ෙගන කටයුතු කළා. ඒ කාලෙය් 
කලාවැව ආසනය කියන්ෙන් ඉතාම දුෂ්කර පෙද්ශයක්.  වර්තමාන 
තත්ත්වයට එම ආසනය ෙගන ඒම සඳහා සෑෙහන කැප කිරීමක් 
එතුමාෙගන් සිද්ධ වුණා.  

කලාවැව ආසනයට අධිකාරි කියන නම බැඳී තිබුණා. ෙමොකද, 
අධිකාරි ඇමතිතුමා කලාවැව ආසනය දියුණු කිරීම සඳහා  ෙබොෙහෝ 
කටයුතු කළ නිසා. විෙශේෂෙයන් තඹුත්ෙත්ගම, ගල්නෑව, එප්පාවල 
හා තලාව යන නගරවල ෙරෝහල්, තැපැල් කාර්යාල ආරම්භ කළ 
එතුමා, කලාවැව ආසනෙය් මාර්ග පද්ධතිය සකස් කිරීමට, විදුලිය 
ලබා දීමට ෙලොකු කැපවීමකින් කටයුතු කළා. එම නිසා අදත් 
කලාවැව ආසනෙය් ජනතාව, ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මහතා 
සිහිපත් කරනවා, එම පෙද්ශයට වැඩක් කරපු පුද්ගලෙයකු 
වශෙයන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා මහවැලි සංවර්ධන වැඩසටහන 
නිසා අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවට මතු වූ ඉඩම් පශ්නය එතුමාෙග් 
මැදිහත් වීම තුළ විසඳා ගන්න පුළුවන් වුණා. එතුමා පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව වැඩ කළ ෙබොෙහෝ අවස්ථා  තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගත්තාම ඒ කාලෙය් අධිකාරි මැතිතුමා සහ 
මා අතර විශාල ගැටුමක් තිබුණා. ෙමොකද, ෙද්ශපාලනමය 
වශෙයන් අපට මත ෙභ්ද තිබුණා. මම ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් 
එතුමා හතුෙරක් ෙලස ගණන් ගත් පුද්ගලෙයක්. හැබැයි, අධිකාරි 
මහත්මයා ඍජු පුද්ගලෙයක්. ජනතාවට ෙසේවය කිරීමට උපන් 
පුද්ගලෙයක්. එම නිසා එතුමාෙග් හැකියාව, දක්ෂතාව පිළිබඳව අපි 
අගය කළා; අදටත් අපි අගය කරනවා.  

එතුමා ආසනෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් කළා. 
ඇඟලුම් කම්හල් පහක් ආරම්භ කර තරුණ පිරිසෙග් රැකියා 
පශ්නය විසඳන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් ඉඩම් 
පරිත්යාග කර කීඩා පිටි සාදා පෙද්ශෙය් ජනතාවට දායාදයක් 
වශෙයන් ෙදන්නත් එතුමා කටයුතු කළා.  

එතුමාෙග් භාර්යාව වන අධිකාරි මැතිනිය, එතුමාට ෙලොකු 
ශක්තියක් වුණා. 1974 අතුරු මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ය කලාවැව ආසනෙයන් ජයගහණය කරවීමට අධිකාරි 
මැතිනිය ෙලොකු ෙසේවාවක් කළා. පළාත් සභා ඇති වීෙමන් පසුව 
අධිකාරි මැතිනියත් ෙද්ශපාලනයට පිවිස පළාත් සභා මන්තීවරියක 
වශෙයනුත්, පළාත් සභා ඇමතිවරියක වශෙයනුත් අෙප් පෙද්ශයට 
සෑෙහන ෙසේවාවක් කළ බව අපි අවිවාදෙයන්ම පිළිගන්නවා.  

1995 1996 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වර්තමාන ආණ්ඩුවට පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බව මතක් කරන ගමන්, ඒ සම්බන්ධව 
එතුමා ඉදිරිපත් කළ මතයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 1974 
ෙදසැම්බර් 10වැනි දා පස් වරු 3.15ට එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
සභා ගැබ තුළදී පකාශ කර තිෙබනවා, ෙමන්න ෙමෙහම:  

"යථා කාලෙය්දී ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

දකුණු කලාගම් ෙකෝරළෙය් ගම්සභාපති වශෙයන් මම අවුරුදු 15ක පමණ 
කාලයක් ෙසේවය කර තිෙබනවා. මීට අවුරුදු ෙදකකට පමණ ඉහතදී එම පළාත් 
පාලන ආයතනෙය් කාල සීමාව අවසන් වුණා. ඉන් පසු එහි කටයුතු පරිපාලන 
නිලධාරියකුට පැවරුවා. එෙහත් එම නිලධාරියාෙගන් පෙද්ශ වාසීන්ට නියම 
ෙසේවයක් ඉටු වන්ෙන් නැහැ. එම නිසා හැකි පමණ ඉක්මණින් එම ගම්සභාව 
සඳහා මැතිවරණයක් පවත්වන්නැයි මම ඉල්ලා සිටිනවා."  

එදා අධිකාරි මැතිතුමාත් දැනගත්තා, ගම් සභාවක් තුළින් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ කාර්යයන් ෙමොනවාද කියලා. එතුමා ෙවනුෙවන් 
මා ෙම් අවස්ථෙව්දී ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පළාත් 
පාලන මැතිවරණය ඉතා ඉක්මනින් පවත්වා ජනතාවට ෙසේවාවන් 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්නය කියලා. අෙපන් ෙවන්වී ගිය අධිකාරි 
මැතිතුමාට අමාමහ නිවන් සුව ලැෙබ්වා!යි පතන අතර, එතුමාෙග් 
අභාවය ගැන මෙග් ෙශෝකයත් ඒ පවුෙල් අය ෙවත දන්වන ෙමන් 
මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

[12.02p.m.] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Speaker, we are gathered today to pay tribute to 
four former Members of this august House. Among them, 
I must first recognize the services of the late Hon. A.M.S. 
Adikari, who had been, in fact, a colourful figure to have 
been serving the people from this House.  

In his political career, he had been one of those people 
who entered local politics at the ripe young age of 23 
years, having been elected to be the Chairman of the 
Kekirawa Urban Council. Since then, the gradual rise of 
A.M.S. Adikari was a foregone conclusion, simply for the 
reason that he was a man of the people, who had strived 
to serve his people, despite successive defeats both in 
1965 Election and 1978 General Elections. Having been 
defeated, he did not give up his commitment to serve the 
people and ultimately succeeded in winning a by-election 
in 1974 and came in to Parliamentary politics. Ever since 
then, with the landslide victory of the United National 
Party in 1977, he had the trust and confidence of his then 
Leader, the Hon. J.R. Jayewardene, as enunciated by the 
present Leader, Prime Minister Hon. Ranil 
Wickremasinghe. He was entrusted with important 
portfolios both during the late Hon. J.R. Jayewardene’s 
time and the late President Ranasinghe Premadasa’s time. 
He held the portfolios of Minister of Posts and 

Telecommunication as well as the Minister of Tourism 
and also, I believe, he served as a Deputy Minister of 
Irrigation, Power and Highways and that perhaps was one 
of those important Ministries, particularly for a Member 
serving Kalawewa Electorate. 

I also have some early memories of the late Hon. 
A.M.S. Adikari, since I happened to live in Kalawewa 
when my father was the school principal at the Kalawewa 
Muslim Maha Vidyalaya. I had lived in the principal’s 
quarters there and known the way people have been 
speaking about the manner in which A.M.S. Adikari 
behaved during the 1958 communal riots. He was there to 
see that the trouble does not affect innocent people. There 
were several Northern Tamil teachers serving the schools 
in the Anuradhapura District. Particularly, there were 
several teachers even in my father’s school. It was people 
such as A.M.S. Adikari who came to the rescue of those 
innocent Public Servants when those mindless communal 
clashes took place in 1958. People of the area very fondly 
remember the services of the late Hon. A.M.S. Adikari. 
We can speak about his services particularly to 
Tambuttegama and Galnewa. In all these places, he had 
built up several public institutions and had helped these 
areas with services as a Member of Parliament. Hon. 
Speaker, I would like to pay my tribute to the late Hon. 
A.M.S. Adikari while sharing our heartfelt grievances 
with his family. 

Since I have got to participate in a function with His 
Excellency the President at the Sugathadasa Stadium in a 
while, may I also be permitted to say a few words on the 
other Votes on Condolence relating to the late Hon. 
Chandra Ranatunga as well.   

The late Hon. Chandra Ranatunga was, once again, 
another servant of the people, who was known for his 
humility and attachment to his electorate to such an 
extent that he never gave up his rural roots. As somebody 
hailing from the Southern Province, having come and 
settled down in the Sath Korale area, he had been 
someone who had practised in the Courts of Mawanella 
and Kegalle continuously until he took to active politics. 
His commitment to the people is still remembered. Like, 
the late Hon. A.M.S. Adikari, the late Hon. Chandra 
Ranatunga as well, was someone who had no differences 
when it came to dealing with people of other 
communities. The Muslims of Mawanella remember his 
services and his commitment. Whenever there were any 
minor clashes of a communal nature, the late Hon. 
Chandra Ranatunga was readily available to defuse those 
tensions and help the people of the area.   

I had also known that during his tenure as a Deputy 
Minister in charge of construction and subsequently, as 
State Minister of Construction, he had served immensely, 
not only the people in his electorate, but also the people 
of the entire country. His honesty and commitment to 
social service was something that needs to be mentioned. 

1997 1998 

[ගරු එස්. සී.  මුතුකුමාරණ මහතා] 
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He was remembered as a very honest and a clean 
politician as well as somebody who committed himself to 
social service. As a member of the Lions Movement, he 
had served the Lions Movement very dedicatedly and that 
is something that needs to be remembered. 

Hon. Speaker, may I also say that I had the good 
fortune to be a colleague of his son, Ranjan, who is 
presently practising in the Courts of Kegalle and 
Mawanella. We had the good fortune of being members 
of the same sports teams for the Law Collage and also had 
the pleasure of playing for the Law Collage together. 

Sir, I would extend my deepest sympathies to the 
families of the late Hon. A.M.S. Adikari and as well as of 
the late Hon. Chandra Ranatunga and conclude my 
speech.   

Thank you.  

   
[අ.භා. 12.10] 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා ෙබොෙහොම ළඟින් 

හඳුනාගත් ෙද්ශපාලන නායකයන් ෙදෙදනකු ගැන කථා කරන්න 
මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. පළමුෙවන්ම අධිකාරි මැතිතුමා 
ගැන කථා කරන්නම්. 1994 පළමුවන වතාවට මා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්වන අවස්ථාෙව්දී එතුමා විපක්ෂ මන්තීවරයකු 
හැටියට කටයුතු කළා. ඒ අධිකාරි පවුල එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
විශාල හයියක් වුණා වාෙග්ම උතුරු මැද පළාතට විෙශේෂ ෙසේවයක් 
කරපු පවුලක්. අධිකාරි මහතාෙග් අවසන් කටයුතු සඳහා මට 
සම්බන්ධ වන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවට පෙද්ශවාසින් 
විශාල පමාණයක් එකතුෙවලා සිටියා. එයින් මට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන් වුණා, එතුමා ජනතාවත් එක්ක ෙකොතරම් සමීපෙවලා 
ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබනවාද කියලා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතෙය්දී උතුරු මැද පළාතට විෙශේෂ ෙසේවයක් කරලා තිෙබනවා. 
එතුමා ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළ නායකත්වයක් දුන්න ෙහොඳ 
නමක් හදා ගත්ත ෙද්ශපාලන නායකෙයක්. එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා හැටියටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියටත් මෙග් ෙශෝකය ඒ පවුෙල් 
සියලු ෙදනාටම පකාශ කිරීම මෙග් යුතුකමක් හා වග කීමක් 
වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙමය අවස්ථාවක් 
කරගන්නවා, මෙග් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරපු, මා පුංචි 
කාලෙය් සිට හඳුනාගත් චරිතයක් වූ චන්දා රණතුංග හිටපු 
අමාත්යතුමා පිළිබඳව වචන සව්ල්පයක් කථා කරන්න. චන්දා 
රණතුංග හිටපු ඇමතිතුමා මා හඳුනා ගන්ෙන් ඇත්තටම මෙග් 
පියාෙග් ළඟ මිතයකු හැටියටයි. මා පුංචි කාලෙය් අෙප් නිවසට 
යන-එන ෙකනකු හැටියටයි මා එතුමා හඳුනා ගත්ෙත්. 
ෙද්ශපාලනයට අවතීර්ණය වන්න කලිනුත් සමාජ ෙසේවයට 
සම්බන්ධ ෙවමින්, කෑගල්ල දිස්තික්කය තුළ විවිධ සමාජ 
සංවිධානවල කටයුතු කරපු ෙකනකු හැටියට අපි කවුරුත් එතුමාව 
දැනෙගන සිටියා. ඒ වා ෙග්ම එතුමා මාවනැල්ල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය නිෙයෝජනය කරමින් ෙද්ශපාලනයට ආවාට පසුව එහි 

සංවිධායකවරයා හැටියටත් කටයුතු කළා. පසු ගිය කාලෙය්දී, 
විෙශේෂෙයන්ම රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී 
එතුමා අමාත්යවරයකු හැටියට අෙප් දිස්තික්කයට විශාල ෙසේවයක් 
ඉටු කරලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට එතුමා නිවාස ගණනාවක් 
හදලා, උදා කළ ගම්මාන කිහිපයක් හදලා, ඒ වාෙග්ම 
කර්මාන්තශාලාවලට, ඇඟලුම් කර්මාන්ත ව්යාපෘතිවලට 
සම්බන්ධෙවලා, රැකියා විශාල පමාණයක් ඇති කරපු ෙද්ශපාලන 
නායකෙයක්. අද වුණත් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්, විෙශේෂෙයන්  
මාවනැල්ල මැතිවරණ  ෙකොට්ඨාසෙය් විශාල පිරිසක් එතුමා ඒ කළ 
ෙසේවය සිහිපත් කරනවා.  

මම චන්දා රණතුංග මැතිතුමා ගැන විෙශේෂ ෙදයක් කියන්න 
ඕනෑ.  ෙද්ශපාලනෙය්දී විවිධ අවස්ථාවල විවිධ අය ෙද්ශපාලන 
පැවැත්ම සඳහා විවිධ චරිත ෙහොබවනවා. චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන චරිතෙය් පධාන ලක්ෂණයක් තිබුණා.  
එතුමා සදාචාරාත්මක ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට එතුමාෙග්  
වටිනාකම  කිසිම දවසක පාවා දුන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙකලින් 
කථා කරන, ඇත්ත කථා කරන, අසාධාරණයට විරුද්ධව ඕනෑම 
ෙකෙනකු ආරක්ෂා කරන්න  ෙපනී සිටි, සියලු ජාතීන් නිෙයෝජනය 
කළ ෙහොඳ දක්ෂ ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. 
දුර්ලභ ගණෙය් ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට තමයි කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය්  අපි එතුමා විෙශේෂෙයන් හඳුනන්ෙන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම මැතිනියට ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් 
පුතයාණන්ට, දියණියට සහ පවුෙල් සියලු ෙදනාටම  කෑගල්ල 
දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්වරයා හැ ටියට මෙග් ෙශෝකය -අෙප් ෙශෝකය-  එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන් පකාශ කරන්නට කැමතියි. සත්ුතියි.  

 
[අ.භා. 12.15] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරයකු, 

ඇමතිවරයකු හැටියට කටයුතු කළ ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝකය පකාශ කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන්  ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා  මා ඉතාම   ෙහොඳින් දන්නා  
හඳුනන මන්තීවරෙයක්; ඇමතිවරෙයක්. 1994 වර්ෂෙය් මා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මුලින්ම ආපු ෙවලාෙව් විපක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරයකු හැ ටියට එතුමා ඇසුරු කරන්න ලැබුණා. ඊ ට  ෙපර  
මෙග් පියා 1977 වසෙර් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ කාලෙය් 
සිටම  ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා සමඟ ඉතා සුහද මිතකමක් 
පැවැත්වූවාය කියන එක ඉතා සතුටින් මතක් කරන්න ඕනෑ.   

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි  මැතිතුමා කලාවැව ආසනයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, අනුරාධපුර දිස්තික්කයට විතරක් ෙනොෙවයි,   
ෙද්ශපාලනඥයකු, මන්තීවරයකු, ඇමතිව රයකු හැටියට මුළු 
රටටම විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ නායකෙයක්. ඒ කාරණය 
අපි සිහිපත් කරන්න  ඕනෑ. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන  ජීවිතෙයන් අපි 
කාටත් අදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්.  

එතුමා මුලින්ම ෙද්ශපාලනයට පිවිසිෙය් ගම්සභාව නිෙයොජනය 
කරමින්. තරුණ කාලෙය්ම ගම්සභාපතිවරයා හැටියට තමන්ෙග් 
ගමට, පෙද්ශයට වැඩ  කරලා, ඊට පසුව ජාතික ෙද්ශපාලනයට 
සම්බන්ධ ෙවලා, වාර කිහිපයක්  පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණවලට 
ඉදිරිපත් වුණා.  1974 වර්ෂෙය්  අතුරු මැතිවරණෙය්දී  

1999 2000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට  එතුමාට අවස්ථාව 
ලැබුණා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හැටියට  තමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය න්  එතුමාට 1974දී පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න 
අවස්ථාව ලැබුෙණ්.  

1977 වර්ෂෙය්දී  විශාල ෙපරළියක් ඇති කරන්න, ඒ 
ජයගහණය ලබා ගන්න ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට කලාවැව 
අතුරු මැතිවරණය  ජයගහණය කිරීම විශාල වාසියක්  වුණා. එදා 
අධිකාරි මැතිතුමා තරුණ ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට විශාල  ශක්තියක් ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් සියලු මන්තීතුමන්ලා සහභාගි වූ විශාල  
මැතිවරණ ව්යාපාරයකින් පසුව තමයි  පැවති ආණ්ඩුව පරාජයට 
පත් කරමින් 1974 අතුරු මැතිවරණය ජයගහණය කරන්නට 
ලැබුෙණ්.  අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා කියපු ආකාරයට,  එතුමා 
ඉතාම  ශක්තිමත් පුද්ගලයකු හැටියට කටයුතු කළා. 1977 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙපරළියත් සමඟම එතුමා නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් ෙවලා  මහවැලි නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට විශාල කාර්ය 
භාරයක් රජරට පෙද්ශයට ඉටු කළා. එදා මහවැලි  අමාත්යවරයා 
හැටියට  හිටපු  ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා සමඟ එකතුව විශාල 
කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන්නට ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාට 
අවස්ථාව උදා වුණා.  

ඉන් පසුව එතුමා විදුලි සංෙද්ශ විෂය භාර අමාත්යාවරයා 
හැටියට කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම තවත් අමාත්යාංශය ගණනාවක 
අමාත්යධුර දරමින් අෙප් රටට ෙහොඳ ෙසේවාවක්, විශාල කාර්ය 
භාරයක් ඉෂ්ට කළා. සමස්ත ලංකා වාසී ජනතාවටම ඒ ෙසේවාව 
ඉෂ්ට කරන්න එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණාය කියන එක සතුටින් 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

කලාවැව පෙද්ශයට එතුමා විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් ඉටු 
කළා. ඒ ෙගොවි ජනතාවට අවශ්ය වාරිමාර්ග කම දියුණු කරලා 
ඔවුන්ට අවශ්ය ජල පහසුකම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා වාෙග්ම, 
මහවැලි නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ආරම්භ කළ වැඩ කටයුතු 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගනෙගොස් එම ජනතාවට විශාල ෙසේවාවක් 
ඉෂ්ට කළාය කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනාට අපෙග් ෙශෝකය දන්වා යවන 
ෙමන් ඉල්ලා සිටිමින්, මට කථා කිරීමට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 12.19] 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරමින් අෙප් දිස්තික්කෙය් නායකයකු හැටියට 
කටයුතු කළ ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ 
ෙශෝකය පළ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ සඳහා සහභාගිවීමට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව  මම සතුටු ෙවනවා. 

1970දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාජයට පත්ෙවලා සිටියදී, 
අධිකාරි මැතිතුමා කලාවැව ආසනෙය් අතුරු මැතිවරණය 
ජයගහණය කිරීම, 1977 ආණ්ඩුෙව් ආරම්භය ෙවනුෙවන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට මහත් රුකුලක් වුණා. 1974දී එතුමා 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට අෙප් දිස්තික්කයට 
නායකත්වය දුන්නා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවලදී අවස්ථා 
ගණනාවකදී නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකු හැටියට, කැබිනට් 
ඇමතිවරයකු හැටියට අෙප් දිස්තික්කයට එතුමා විශාල ෙසේවාවක් 
කළා. එතුමා මහවැලි නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමාත් සමඟ කලාවැව ආසනයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, අනුරාධපුර දිස්තික්කය පුරාම විහිදුණු විශාල 
සංවර්ධනයක් කරන්න දායකත්වය දුන්නා. ඒක අපට කවදාවත් 
අමතක කරන්න බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි,  1974 by-election එක ෙවලාෙව් 
කලාවැව ආසනෙය් ජනතාවට බීමට ජලය තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට කුසට ආහාරයක් තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම 
යුගයක් තිබුණා. අල, බතල, මඤ්ෙඤොක්කා තම්බලා කාපු යුගෙය් 
අධිකාරි මැතිතුමා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට නායකත්වය ෙදමින්, 
1977 ආණ්ඩුව ආපු විගසම කලාවැව ආසනය ඇතුළු අනුරාධපුර 
දිස්තික්කය සංවර්ධනය කරන්න විශාල ෙමෙහයක් කළා. බුල්නෑව 
නගරය, ගල්නෑව නගරය, ගල්නෑව මධ්ය මහා විද්යාලය, 
තඹුත්ෙත්ම නගරය, තඹුත්ෙත්ගම ෙරෝහල, තලාව මහා විද්යාලය, 
තලාව ෙරෝහල, ඒ වාෙග්ම එප්පාවල ආදී පෙද්ශ දියුණු කරන්න 
එතුමා වැඩ කටයුතු රාශියක් කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට, විෙශේෂෙයන්ම රැකී රක්ෂා ෙනොමැති 
තරුණයන් දහස් ගණනකට රැකියා ලබාෙදන්න අධිකාරි 
ඇමතිතුමා ෙපරමුණ ෙගන කටයුතු කළා. ඒක අපි කාටවත් 
අමතක කරන්න බැහැ.  

සංවර්ධනය පැත්ෙතන් වාෙග්ම ආගමික වශෙයන්ද එතුමා 
විශාල ෙසේවයක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම අවුකන පුරාණ රජමහා 
විහාරස්ථානය ඇතුළු ඒ පෙද්ශෙය් ෙවෙහර විහාරස්ථාන 
නගාසිටුවන්න එතුමා විශාල ෙසේවාවක් කළා. 

මම දන්නවා, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිත කාලයම කැප 
කෙළේ තමන්ෙග් දරුවන් ෙහෝ පවුල ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි කියලා. 
එතුමාෙග් බිරිඳ එතුමාට මහත් ශක්තියක් වුණා. රාණි අධිකාරි 
මැතිනිය අපට අමතක කරන්න බැහැ. පළාත් සභාෙව් 
ඇමතිවරියක හැටියට රාණි අධිකාරි මැතිනිය අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන කටයුතුවලදී එතුමාෙග් ෙසවණැල්ල 
වාෙග් සිටිමින් එතුමාට විශාල සහෙයෝගයක් ලබාදුන්නා. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් වැඩ කටයුතුවලින් වැඩි ෙකොටසක් ඉටු කරන්න රාණි 
අධිකාරි මැතිනිය කැප වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පෙද්ශෙය් 
සංවර්ධන කටයුතුවලට වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම මා මුලින් මතක් 
කළ ආගමික වැඩ කටයුතුවලට වාෙග්ම පක්ෂයක් හැටියට අෙප් 
ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතුවලට එතුමා නායකත්වය දුන්නා. 
අධිකාරි මැතිතුමා දිස්තික් සංවිධානෙය් සභාපතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කරනෙකොට, එතුමාෙග් ෙල්කම්වරයා හැටියට අවුරුදු 
ගණනාවක් එතුමාත් එක්ක වැඩ කරන්න මට පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  එතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් 
අවවාද අනුශාසනා අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 
හැටියට කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. 

එම නිසා මැතිවරණ ගණනාවක ජයගහණ ෙවනුෙවන් අපට 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමා පරාජෙය්දී පැනලා ගිෙය් නැහැ. එතුමා ඒ ආපු හැම 
අභිෙයෝගයකටම මුහුණ දුන්නා. පාක්ෂිකයන්ෙග් ඕනෑ එපාකම් 
ඉටු කරන්න හැම ෙවෙල්ම කැපෙවලා කටයුතු කළා. මම 
හිතන්ෙන්, කලාවැව පෙද්ශෙය් තිෙබන එතුමාෙග් නිවසට 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙනොආපු ෙකෙනක් නැතිව ඇති. සැමටම 
ෙහොඳින් සැලකුවා. ඒ කටයුතු ෙවනුෙවන් විශාල කැපවීමක්, 
දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම, ඒ ගැන අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමාට අෙප් ෙගෞරවය හා 
ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ආරම්භ කරපු වැඩ ෙකොටස් 
ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. ජයගඟ සංවර්ධනය කළා, ඒත් එක්කම  

2001 2002 
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කලා ඔෙය් ඉඳලා තඹුත්ෙත්ගම, ෙනොච්චියාගම දක්වා "ජය මාවත" 
ආරම්භ කළා.  එම ජය මාවත ෙදපස විශාල රූස්ස ගස ් ඇති 
වනාන්තර ඇති කරලා, එම ෙකොට්ඨාසෙය් සංවර්ධන කටයුතු 
ෙවනුෙවන් විශාල කැපවීම් කරලා තිෙබන බව අදටත් අපට 
දකින්න පුළුවන් ෙවනවා.   එම නිසා එතුමා ෙද්ශපාලනෙය් දී අපට 
ලබා දුන් නායකත්වය; දිස්තික්කයට ලබා දුන් නායකත්වය 
සම්බන්ධෙයන්  අපි සියලු ෙදනාම එතුමාට සදාකාලිකවම ණය 
ගැතියි. එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්  ෙශෝකය පළ කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී   ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාට නිවන් සුව 
අත්ෙව්වා! යි පාර්ථනා කරන අතර,  එතුමාෙග්  බිරිඳ ඇතුළු දූ-
දරුවන්ට අපෙග් ෙශෝකය දන්වා යවන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  ගරු 
කථානායකතුමනි මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නවතිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 12.25] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි,   ෙඵතිහාසික රජරට පෙද්ශය 

නිෙයෝජනය කරමින් ෙමම උත්තරීතර සභාවට පිවිසිලා දශක 
ෙදකහමාරක වාෙග් කාලයක් ෙම් ර ටට විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් 
ඉටු කළ උදාර ගණෙය් පුද්ගලයකු වන ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්  ෙශෝකය පළ කරන අද දිනෙය් දී  
ඒ ෙවනුෙවන් මටත්  අදහස් පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී, 
විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් කන්ද උඩරට ජනතාවෙග් 
ෙශෝකයත් එයට එක් කරන්නට  ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.   

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා ෙද්ශපාලනයට පිවිසිලා 
තිෙබන්ෙන්, ගම් සභා නිෙයෝජිතයකු විධියට බව අපි දන්නවා.  
දකුණු කලාගම් ෙකෝරලෙය් ගම් සභාපති වශෙයන් අවුරුදු 15ක් 
පමණ කාලයක් ගාමීය මට්ටෙම් ෙසේවාවන් සලසලා,  ෙම් රෙට් 
1970 ගණන්වල තිබුණු පජාතන්තවාදී තර්ජනයන්ට මුහුණ 
ෙදමින්, කලාවැව ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් අතුරු 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා,  එතුමා එම මැතිවරණෙයන් විශිෂ්ට 
ජයගහණයක් ලබා මුලින්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසිලා 
තිෙබනවා. ඉන් පසු එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු වශෙයන්, කැබිනට් අමාත්යවරයකු 
වශෙයන් ෙම් රටට විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් ඉටු කර තිෙබනවා 
කියන එක  කවුරුත් අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා ඇති. ෙමොකද, එදා 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කරලා තිෙබන කථා අනුව එතුමා 
රජරට පෙද්ශය පිළිබඳ ෙලොකු ආදරයකින්, ඇල්මකින්, 
කැපවීමකින් කටයුතු කළා කියන එක අපට පැහැදිලි වනවා. 
මෑතකදී ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු ආන්ෙදෝලන 
ඇති වුණා.  එතුමා 1970 ගණන්වල  ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය පිළිබඳ 
කථා කරමින්, එවකට පැවැති රජයන්වල අවධානය ෙයොමු කර, 
එමඟින් ෙම් රටට විශාල ආදායමක් ෙගන ඒමටත්, පෙද්ශෙය් 
තරුණ-තරුණියන්ට රැකියා සැපයීෙම් අවස්ථා ඇති කරන්නටත් 
කථා කරලා තිෙබනවා.  එතුමා දීර්ඝ කාලයක් ෙද්ශපාලනය 
කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙලොකු ශක්තියක් වුණා.  අපි ඒ 
ගැන සතුටු වනවා.  

1994 දී පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසි  නවක මන්තීවරයකු විධියට 
එතුමාෙග් ආදර්ශය ෙගන කටයුතු කරන්නට මට අවස්ථාව 
ලැබුණා කියන එකත් මා සන්ෙතෝෂෙයන් සිහිපත් කරනවා.  
එතුමා සෑම අවස්ථාවකම ජය පැරදුම එක ෙසේ විඳින්නට පුළුවන් 
නායකයකු බව  පී. හැරිසන් මන්තීතුමාත් මතක් කළා. එතුමා ඒ 

ආකාරෙයන් තමයි කටයුතු කෙළේ. නිර්භීතව කටයුතු කරමින් අපට 
විශාල නායකත්වයක් ලබා දුන්නා කියන එකත් මම මතක් කළ 
යුතු වනවා. එම නිසා ෙම් සමාජය තුළින් ෙමවැනි උදාර 
පුද්ගලයන් බැහැරවීම අපට විශාල දුකක් වුණත්, මරණය ෙපොදු 
ධර්මතාවක්.  එතුමාත් ඒ ෙපොදු ධර්මතාවට පත් වුණත්, එතුමා කළ 
ෙසේවාව ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ සදානුස්මරණීය ෙලස පවතිනවා 
කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

එතුමා කළ ෙසේවාව ගැන කථා කරනවා නම්, රජරට පෙද්ශෙය් 
පමණක් ෙනොව මුළු රෙට්ම ජනතාව අදත් එතුමාෙග් ගුණ 
නිරතුරුවම සිහිපත් කරන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම, ඈත ඉතිහාසෙය් ධාතුෙසේන රජතුමා විසින් 
කලාවැව ජනතාවට විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් සිදු කළාය කියන 
එක අපි අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාත් කලාවැව ජනතාවට; කලාවැවට පමණක් ෙනොෙවයි, 
අනුරාධපුර පළාතට; රජරටට  විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් සිදු 
කළාය කියන කාරණය මතක් කළ යුතු ෙවනවා. 

ෙමවන් උදාර පුද්ගලයකු පිළිබඳව ඉතිහාසයට එක් ෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාවක, විෙශේෂෙයන්ම එදා සිට ෙම් දක්වා එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන ගමන තවත් ඉදිරියට ෙගන යන්නට එතුමාෙග් දයාබර 
ස්වාමි දියණිය වූ රානි අධිකාරි මැතිනිය අභීතව කටයුතු කරනවාය 
කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

එතුමා අද අප අතර නැතත්, එතුමාෙග් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට රානි අධිකාරි මැතිනිය ඇතුළු දූ දරුවන්ට ශක්තිය, 
 ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, එතුමා 
ෙගන ගිය ෙද්ශපාලන ගමන් මඟ තව තවත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට  
ෙගන යන්නට රජරට ජනතාවට ආරාධනය කරමින්, අභාවපාප්ත 
ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි ෙද්ශපාලන නායකයාට උතුම් වූ අමාමහ 
නිවන් සුව අත්ෙව්වා! යි පාර්ථනා කරමින් මම නවතිනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. 

හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම 
කරන ලද ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා අනුමත කරමින් මමද ඒ සමඟ 
එකතුවීමට කැමැත්ෙතමි. විෙශේෂෙයන්ම අධිකාරි මැතිතුමාත්, 
අධිකාරි මැතිනියත්, ඒ පවුෙල් අයත් ඉතාමත්ම කිට්ටුෙවන් ආශය 
කිරීෙම් අවස්ථාව මට ලැබුණා. මහජනතාවට ආදරය කළ, 
මහජනතාව ෙවනුෙවන් කැප වූ ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයන් මම 
එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙගෞරවෙයන් සිහි කරනවා.  

අද දින රැස්වීමට අදාළ නිල වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙශෝකයට 
පත් පවුෙල් අය ෙවත යවන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග කරමි. 

දිවා ෙභෝජනය සඳහා පස් වරු 1.30 දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 
 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

 

Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m. and then resumed. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙශෝක පකාශය :  
ගරු චන්දා රණතුංග මහතා 

அ தாபத் தீர்மானம்:  
மாண் மிகு சந்திரா ரண ங்க 

VOTE OF CONDOLENCE:  
HON. CHANDRA RANATUNGA 

 
[අ.භා. 1.30 ] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ෙපොදු මහජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හා අමාත්යවරයකු වශෙයන් ෙමම 
උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් කරන ලද පවීණ ෙද්ශපාලනඥයකු 
වූ ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ 
කිරීෙම් ෙයෝජනාව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනමි.  

මාවනැල්ල, එරබදුපැලවත්ත ගාමෙය්දී 1928 ජුනි මස 29 
වැනිදා ෙජ්.ඩී.එස්. රණතුංග හා ඇලන් බක්මීෙදණිය යන 
මව්පියන්ට දාව චන්දා රණතුංග මහතා ෙමෙලොව එළිය දුටුෙව්ය. 
තම උපන් පෙද්ශෙය් බැමිණිවත්ත පාසෙලන් මුලික අධ්යාපනය 
හදාරා ද්විතීයික අධ්යාපනය මාවනැල්ල මයුරපාද විද්යාලය ෙලස 
අද හඳුන්වන එවකට මාවනැල්ල ''බයිලිංග්වල්'' පාසැෙලන් හා 
මහනුවර ශාන්ත සිල්ෙවස්ටර් විද්යාලෙයන් හැදෑරුෙව්ය. පාසෙල් 
දීප්තිමත් ශිෂ්යයකු වූ එතුමා එහි ෙජ්යෂ්ඨ ෙහොකී කණ්ඩායෙම් සහ 
මලල කීඩා නායකයා වශෙයන්ද කටයුතු කෙළේය. ෙහොකී සහ 
මලල කීඩා සඳහා විද්යාලයීය වර්ණයන් දිනා ගැනීමටද සමත් වූ 
ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමා 1947 වර්ෂෙය්දී පාසෙල් කීඩා හා 
අධ්යාපන යන ෙදඅංශෙයන්ම කැපී ෙපනුණු ශිෂ්යයා ෙලස රන් 
පදක්කම ද හිමි කර ගත්ෙත්ය. 

මාෙනල් රණතුංග මැතිනිය සමඟ අතිනත ගත් ගරු චන්දා 
රණතුංග මැතිතුමා රන්ජන් රණතුංග සහ දිල්රුක්ෂි රණතුංග යන දූ 
පුතුන් ෙමෙලොවට දායාද කළ අතර, එතුමාෙග් පුතණුවන් ෙම් වන 
විටත් නීතිඥ වෘත්තිෙය් ෙයෙදමින් සිටී. 

1948දී දුම්රිය ස්ථානභාර නිලධාරියකු ෙලස දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බැඳුණු එතුමා 1951දී එයින් ඉවත් වී ශී ලංකා 
නීති විද්යාලයට ඇතුළත් විය. එතුමා 1956 මැයි මස 03 වනදා 
නීතිඥවරයකු වශෙයන් දිවුරුම් දී කෑගල්ල මෙහස්තාත් 
අධිකරණය, දිසා අධිකරණය සහ මහාධිකරණෙය් නීතිඥයකු 
වශෙයන් කටයුතු කෙළේය. 1956දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
සහෙයෝගය ෙදමින් ෙද්ශපාලන දිවියට පිවිසි ගරු චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා පක්ෂෙය් ජයගහණය ෙවනුෙවන් කැපවී කටයුතු කළ 
අතර, 1965 - 1970 කාලෙය්දී මාවනැල්ල එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
බලමණ්ඩලෙය් උප සභාපති වශෙයන්  සහ කෑගල්ල දිස්තික් 
තරුණ සංවිධානෙය් සභාපති වශෙයන් කටයුතු කළ අතර, 1980 
ෙනොවැම්බර් මස 20 වැනි දින මාවනැල්ල ආසනෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී වශෙයන් දිවුරුම් ෙදන ලදී.  

එෙසේම, 1989 වසෙර්දී ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ රාජ්ය 
අමාත්යවරයා ෙලසත්, 1990 සිට ඉදිකිරීම් හා ෙගොඩනැගිලි දව්ය  
පිළිබඳ ව්යාපෘති අමාත්යවරයා ෙලසත් කටයුතු කළ එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ  කාල වකවානුෙව් මාවනැල්ල 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය, ආර්ථික 
වශෙයන් හා අධ්යාත්මික වශෙයන් උසස් කිරීම සඳහා යටිතල 
පහසුකම් නැංවීම පිණිස පාසැල් ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම, ෙසෞඛ්ය 
මධ්යස්ථාන හා විදුලි ෙයෝජනා කම ඇති කිරීම, ජල පහසුකම් ලබා 

දීම, ගම්බද මාර්ග දියුණු කිරීම, නිවාස  ෙයෝජනා කම ඇති කිරීම 
ආදිය කියාත්මක කෙළේය. එෙසේම, මාවනැල්ල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය තුළ තිබූ මත් පැන් ෙවෙළඳ සැල් වසා දැමීමට 
කටයුතු කළ අතර, එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවා කාලෙය්දී 
මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් කිසිදු මත් පැන් ෙවෙළඳ සැලක් පවත්වා 
ෙගන යාමට අවසර ෙනොදී කියා කිරීම සුවිෙශේෂී කරුණකි.  

තවද එතුමා මාවනැල්ල, අලුත්නුවර ගම්කාර්යය සභාවට 
අයත්ව තිබූ ඇල්පිටිය, බලවත්ගම වසා දමා තිබූ ෙගොඩනැඟිල්ල 
ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාෙව් ෙයෞවන සමාජ සම්ෙම්ලනයට ලබා 
දී තරුණ පුහුණු මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කිරීම, මාවනැල්ල 
එක්සත් සුභසාධක සංගමය ආරම්භ කර එහි 1975 සිට 2014 
ෙතක් පුරා අවුරුදු 40ක් පමණ ගරු සභාපති වශෙයන් කටයුතු 
කිරීම,  තරුණ සංවර්ධනය සඳහා විමධ්යගත මුදල් ෙයොදවා ස්වයං 
රැකියා සඳහා උදවු කිරීම, මාවනැල්ල කප්පාෙගොඩ                     
ශී අෙනෝමදස්සී වැඩිහිටි නිවාසය ආරම්භ කිරීමට මූලිකව කටයුතු 
කර එහි පාලක මණ්ඩලෙය් ගරු සභාපති වශෙයන් කටයුතු කිරීම, 
කෑගල්ල සිංහ සමාජෙය් වෙරක සභාපති සහ පසුව කියාකාරී 
සාමාජිකයකු වශෙයන් කටයුතු කිරීම, ගාම නිලධාරි වසම් 70ක 
පමණ ෙයෞවන සමාජ ආරම්භ කිරීමට අනුබල දීම සහ ඒවාට 
අවශ්ය කීඩා භාණ්ඩ  සපයා දී තරුණ සංවර්ධනයට දායක වීමත් 
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතුය. 

එෙමන්ම, චන්ෙදෝදාගම, රෑනෙකටූගම, මිතගම, තලපිටිගම, 
අල්ෙක්ගම ආදී උදා කළ ගම්මාන තුළින් දුප්පත් ජනතාවට නිවාස 
ලබා දීමත්, මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් පදිංචි ජනතාවෙග් ෙමන්ම 
වෘත්තිකයන්ෙග් කායික සහ මානසික වර්ධනයද, කීඩා  
ෙකෞෂල්යයද වර්ධනය කිරීෙම් අරමුණින් 1957 වර්ෂෙය්දී 
මාවනැල්ල විෙනෝද කීඩා සමාජය ආරම්භ කිරීෙම් පුෙරෝගාමියකු 
වූ එතුමා එහි ආරම්භක ෙල්කම් වශෙයන්ද, වසර ගණනක් 
සභාපති වශෙයන්ද, අනතුරුව මිය යන ෙතක් එහි අනුශාසක 
වශෙයන් ද කටයුතු කෙළේය. තවද, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
මාඔය ෙදපස රුක්ෙරෝපණ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම, 
ෙහම්මාතගම ෙපොලිස් ස්ථානය ඉදි කිරීම සහ එය ආරම්භ කිරීම, 
ගාමීය දුප්පත් ජනතාවට වඩු, ෙපදෙර්රු කර්මාන්ත සඳහා 
උපකරණ සහ පුහුණුව ලබා දීම, මාවනැල්ල ෙපොදු ෙවෙළඳ 
සංකීර්ණය සෑදීම සහ නගර සැලැස්ම සකස් කිරීම වැනි විශාල 
ෙසේවාවන් රැසක් එතුමාෙග් කැප වීම මත කෑගලු ජනතාවට 
ලැබුණි. 

සෑම පසෙළොස්වක ෙපොෙහොය දිනකම ෙපෙහවස ් සමාදන් වූ 
එතුමා 1966 වසෙර් මාවනැල්ල එක්සත් ෙබෞද්ධ සමිතිය ආරම්භ 
කර 1995 වසර ෙතක් එහි සභාපති වශෙයන් කටයුතු කිරීම, 2009 
වසෙර් මාවනැල්ල ශීමත් අනගාරික ධර්මපාල පදනම ආරම්භ 
කරමින් එතුමාෙග් ධන පරිත්යාගෙයන් ශීමත් අනගාරික ධර්මපාල 
පිළිරුවක් ඉදි කර අනගාරික ධර්මපාල චින්තනය පෙද්ශෙය් 
ජනතාව අතර සහ දහම් පාසල් සිසුන් අතර පචලිත කිරීමට 
කටයුතු කිරීම, මහනුවර මධ්යම ෙබෞද්ධ සංවිධානෙය් කියාකාරි 
සාමාජිකෙයකු වශෙයන්ද, සමස්ත ලංකා ෙබෞද්ධ මහා 
සම්ෙම්ලනෙය් යාවජීව සාමාජිකෙයකු වශෙයන්ද කටයුතු කිරීම, 
ධර්ම පුස්තක ෙපොත්පත් රාශියක් ෙබලිගම්මන ෙපොත් ගුල් 
විහාරස්ථානෙය් විද්යාවර්ධන පිරිෙවෙන් අධ්යාපනය ලබන 
සාමෙණ්ර භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාෙග් පෙයෝජනය සඳහා පරිත්යාග 
කිරීම සහ දහම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීම එතුමා සිදු කළ සුවිෙශේෂි 
ආගමික ෙසේවාවන් ෙලස ෙපන්වා දිය හැකිය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1982 වර්ෂෙය්දී ඉන්දියාෙව් නවදිල්ලි 
නුවර පැවැති, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය සහ පටිපාටිය පිළිබඳ කලාපීය සමුළුව 
සඳහා ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායමට එක් වීම, 1985 
කැනඩාෙව් ඔටාවා නුවර පැවැති 74වන අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු 

2005 2006 
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සමුළුව සඳහා ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීම හා 
1992 වසෙර් තායිලන්තය, සිංගප්පූරුව සහ ඉන්දුනීසියාව ආදි 
රටවල අධ්යයන චාරිකාවල නිරත වීම තුළින් ලබා ගන්නා ලද 
අත්දැකීම් සමුදාය ද ෙපොදු ජනතාවෙග් ෙසේවය පිණිස ෙයොදාගත් 
එතුමා මුළු මහත් සමාජයටම ආදර්ශවත් චරිතයක් ෙලස සිය 
ජීවිතය වාසනාවන්ත අයුරින් ෙගවමින් අවුරුදු 87ක් ආයු වළඳා 
2015 මැයි මස 30වන දින ෙමෙලොව හැර ගිෙය් සැමට ෙසෝ සුසුම් 
ඉතිරි කරමිනි. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1980 වර්ෂෙය් සිට 1994 වර්ෂය දක්වා 
අවුරුදු 13කට වැඩි කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට අගනා ෙමෙහවරක් ඉටු කළ 
හිටපු අමාත්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර 
බිරිඳ, දියණිය, පුතණුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා 
යැවිය යුතු යැයි ෙයෝජනා කරමි.    
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමාෙග් 

විෙයෝව පිළිබඳ ෙගනා ෙශෝක ෙයෝජනාවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් අපි එක් ෙවනවා, ගරු සභානායකතුමා සඳහන් කළ 
කරුණුවලට එකඟ වනවාත් සමඟම. චන්දා රණතුංග මැතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියටත්, රාජ්ය අමාත්යවරයකු 
හැටියටත් අෙප් රෙට් සංවර්ධනෙය් හවුල්කරුවකු හැටියටත් 
කටයුතු කළා මට මතකයි. විවිධ පශ්නවලදී, අමාරු කාල 
පරිච්ෙඡ්දවලදී ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබොෙහොම මිතශීලිභාවෙයන් 
විපක්ෂය සමඟ සුහදව කතා බස් ෙකොට විවිධ කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් විසඳුම් මාර්ග ඇති කිරීම සඳහා එතුමා කටයුතු 
කළා. ෙකොට්ඨාස වශෙයන් ෙහෝ ෙව්වා, දිස්තික්ක වශෙයන් ෙහෝ 
ෙව්වා මන්තීවරුන්ෙගන් ෙකරුණු ඉල්ලීම්වලට ඉතාම ඉවසීෙමන්, 
සානුකම්පිකව හා ඵලදායි ෙලස සවන් දුන් එතුමා රාජ්ය 
ඇමතිවරයකු හැටියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉෂ්ට කළා.     

එම ඇමති ධුරෙයන් තමන්ෙග් ආසනයට පමණක් ෙනොව, 
තමන්ෙග් දිස්තික්කයට පමණක් ෙනොව ඒ ආකාරෙයන්ම 
අෙනකුත් පෙද්ශවලටද  උදවු වී කටයුතු කිරීෙම් ආදර්ශය එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙද්ශපාලන තුළින් ලබා දුන්නා.  

එතුමා පැවත එන රණතුංග පවුල ඒ පෙද්ශෙය් ඉතාම 
ෙගෞරවාන්විත පවුලක්. ඒ වාෙග්ම රෙට් ෙගෞරවය දිනා ගත් 
පවුලක්, ගරු කථානායකතුමනි.  අෙප් රෙට් අමාරුම කාලෙය් 
හමුදාපතිවරයකු ෙලස කටයුතු කළ එතුමාෙග් පවුලට අයත් 
රණතුංග හමුදාපතිතුමාද අපි ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම ඒ පවුලට අයත් අෙනක් සෙහෝදරවරු සියලු ෙදනා 
සමඟ චන්ද රණතුංග මැතිතුමා ලැබූ අත් දැකීම් හා ආභාෂයන් 
සම්භාරය ඒ ක්ෙෂේතවල යම් යම් තීරණයන් ගැනීෙම්දී උදවු කර 
ෙගන කටයුතු කළ බව ෙම් අවස්ථාෙව් මම ඉතා ෙගෞරවෙයන් 
සිහිපත් කරනවා. ෙමොකද, ඒ කාලය ඇඳිරි නීතිෙයන් පිරුණු, හදිසි 
නීති ෙයන් පිරුණු වකවානුවක්. එවැනි වකවානුවකදී මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු වුණු අභිෙයෝගාත්මක තත්ත්වයන්ට  චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා  මැදිහත් වුණු අවස්ථා මම ඉතා කෘතෙව්දීත්වෙයන්, 
ෙගෞරවෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා.  

අෙප් රෙට් ෙකොඳු නාරටිය වන ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිෙය්ත්, 
සම්බුද්ධ ශාසනෙය්ත් ආරක්ෂාව පිණිස එතුමාෙග් ජීවිත කාලය 
තුළ විශාල කැපවීමකින්, දායකත්වයකින් කටයුතු කළා. සම්බුද්ධ 

ශාසනෙය් ආරක්ෂාව, ජාතියක පැවැත්මට කරන ආරක්ෂාවක් 
හැටියට දැක්ක ෙම් අය, විශාම ගියාට පසුව තමන්ෙග් ජීවිත 
කාලෙය් ඉතිරි ෙකොටසත් ඒ ෙවනුෙවන්ම හවුල් වී කටයුතු කළ 
බව එතුමා අපට හමු වුණු අවස්ථාවල ලැබුණු අත් දැකීම බව ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාෙග් විෙයෝව ෙවනුෙවන්  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙශෝකය  එතුමාෙග් බිරිඳ ඇතුළු පවුෙල් සියලු 
ෙදනාට පිරිනමන අතර, එතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 1.42] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් සිටි ෙබොෙහොම 

ෙජ්යෂ්ඨ, අවංකව ෙසේවය කළ උත්තමයන් කිහිප ෙදනකු ගැන 
ෙශෝක පකාශ කරන අවස්ථාෙව්, චන්දා රණතුංග මැතිතුමා ගැන 
කථා කරන විට මා කියන්න ඕනෑ, එතුමා අෙප්  කුරුණෑගල 
දිස්තික්කයට අල්ලපු දිස්තික්කය වන කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
ෙකනකු බව. මා දුටුෙව් එතුමා ෙබොෙහොම නිහතමානී අවංක 
ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියටයි.  රණතුංග පවුෙල් චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා අෙප් රෙට් යුද හමුදාපතිවරයා හැටියට 
සිටියා.  එතුමාෙග් සෙහෝදරයා යුද හමුදාපතිවරයා හැටියට සිටියා 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් යුදමය තත්ත්වය පැවැති කාලෙය් 
ෙමෙහයුම් මධ්යසථ්ානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතු කළා. චන්දා 
රණතුංග මැතිතුමා ෙද්ශපාලනෙය් නිරතව සිටින විට කාටවත් 
ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න, ෙචෝදනාවක් එල්ල කරන්න, තමන් 
දූෂිතෙයක්ය කියන වචනය අහන්න කටයුතු කෙළේ නැති ෙහොඳ, 
අවංක, ආදර්ශවත් චරිතයක් බව මට කියන්න පුළුවන්. එතුමා 
ෙබොෙහොම නිහතමානීයි. හැබැයි, කියන්න තිෙබන ෙද් ෙකළින් 
කියපු ෙකෙනක්.  

මට මතකයි, කණ්ඩායම් රැස්වීම්වලදී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාට වුණත් ෙකළින් කථා කළා,  තර්ක කළා. 
හමුදාෙව් සිටි සිරිල් රණතුංග මැතිතුමා වාෙග් එතුමාෙග් චරිතය 
තුළත් පතිපත්තියක් තිබුණා. එවැනි උත්තමයන් තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නත් ඕනෑ.    එතුමා ගැන දීර්ඝ ෙලස කථා 
කරන අද දවෙසේ  ඒකත් මා කියන්න ඕනෑ. චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා මා ෙද්ශපාලනෙයන් ඈත් ෙවලා සිටි ෙවලාවලත්, මා 
දිසා ඇමති, පධාන ඇමති ෙවලා ඉන්න ෙවලාවලත් එතුමා මා 
එක්ක හුඟාක් කරුණු කථා කර තිෙබනවා. යම් යම් ව්යාපෘති ගැන 
කථා කර තිෙබනවා. එතුමා ඇවිල්ලා මා සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. 
සමහර ෙවලාවට යම් යම් අදහස ්විමසද්දී  මා එක්කත් තර්ක කළ 
අවස්ථා තිෙබනවා. නිහතමානීකම හා සෘජු බව ෙද්ශපාලනෙය්දී 
ඉතා ෙහොඳ උත්තම ලක්ෂණ. ඒ උත්තම ලක්ෂණ සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන අපි කවුරුත් ආදර්ශවත් වන්න ඕනෑ. ඒ 
ආදර්ශය තමයි අපට ඕනෑ කරන්ෙන්.  

අපි මහජන ෙසේවකෙයෝ. අපි පාලකෙයෝ ෙනොෙවයි. මහ 
ජනතාව පත් කරන; මහ ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් එන මහජන 
ෙසේවකෙයෝ විධියට අපි ඒ ෙසේවය හරියට කරන්න ඕනෑ. එතුමා 

2007 2008 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තුළ ෙකළින් කථා කරන ලක්ෂණය තිබුණා. යම් ෙදයක් එතුමාට 
කරන්න පුළුවන් නම්, එතුමා "පුළුවන්." කියනවා. බැරි නම්, 
"බැහැ." කියනවා. ෙද්ශපාලනෙය් දීර්ඝ ගමනක් යන ෙකෙනකුට 
සමහර විට ඒක අවාසිදායක වන්නත් පුළුවන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ජීවත්ව සිටි කාලෙය් ඒ ටික හරියට කළ 
උත්තමෙයකු විධියට චන්දා රණතුංග උත්තමයාට මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මෙග් උපහාරය පමණක් ෙනොෙවයි, අමා මහ නිවන් 
සුව අත්වන්න කියා පාර්ථනා කරනවා! 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් 
තවත් ඉල්ලීමක් කරනවා. දීර්ඝ වශෙයන් අපට ෙශෝක පකාශ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න තිෙබන නිසා අභාවයට පත් වූ මෙග් 
ෙසසු සෙහෝදර අද දින ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන 
ෙජ්යෂ්ඨ මැති ඇමතිතුමන්ලා කිහිප ෙදනා පිළිබඳවත් වචන 
කීපයක් කථා කරන්න මා අවසර ඉල්ලනවා.  

ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා පිළිබඳවත් මා කථා කරන්න 
ඕනෑ. මට මතකයි, 1971දී ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා මා 
සංවිධායකවරෙයකු වශෙයන් පත් කළා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහතා තමයි එවකට අෙප් නායකයා. ඒ කාලෙය් අතුරු 
මැතිවරණයක් ආවා.  

අනුරාධපුරෙය්, කලාවැව කියන ආසනෙය් මම සංවිධායක. 
අධිකාරි මැතිතුමා ඒ මැතිවරණයට තරග කළා. ලංකා ඉතිහාසෙය් 
අවුරුදු 5ක මහා සාගතයක් ආවා. ඒ 1970-74 කාලෙය්. ඒ කාලෙය් 
කන්න ෙබොන්න ෙබොෙහොම හිඟයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. මට තවම 
මතක් වනවා, ඒ යුගෙය් අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා දිනවල හාල් 
ෙසේරු ෙදකකට වඩා පාෙර් ෙගන යන්න දුන්ෙන් නැති බව. එදා 
ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තමයි තිබුෙණ්. ඒ යුගෙය් මිරිස් 
රාත්තලකට එහා ෙගන යන්න දුන්ෙන් නැහැ. "ෙපොලු" කියලා 
එකක් ඒ කාලෙය් ඇවිල්ලා තිබුණා. එදා තරුණ 
සංවිධායකවරෙයකු විධියට මට දුන්ෙන් කලාවැව කියන ඉතාම 
දුෂ්කර ආසනයක්. ඒ කාලෙය් මෙග් ජීවිතෙය් අමතක ෙනොවන 
සිද්ධීන් කීපයක් තිෙබනවා. ඒවා මම කියන්න ඕනෑ. කලාවැව 
ආසනෙය් තිබුණු එක් දුෂ්කර ගමකදී මට මුහුණ පාන්න වූ 
සිද්ධියක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට මතක් වනවා. ඒ ගෙම් නම මට 
හරියට මතක නැහැ. ඒ දුෂ්කර ගම්මානය ෙබොෙහොම පැරණි 
සංකල්ප ගම්මානයක්. ඒ ගම්මානයට සතුන් එන හින්දා රතු 
ඉන්දියන්කරුවන්ෙග් වාෙග් වෙට්ට ෙගවල් හදා මැද මිදුලක් වාෙග් 
තිබුණා.  

අධිකාරි මැතිතුමාෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්දී මට අමතක 
ෙනොවන සිද්ධීන් කීපයක් තිෙබනවා. කැලය ඇතුෙළේ තිෙබන ඒ 
ගමට මාත් ගියා. ඒ ගෙම් නැවතිලා තමයි අපි ඡන්ද ව්යාපාරය 
කෙළේ. අපි ෙගන ගිය කෑම ටික අපට කන්න බැරි වුණා. අපට ඒ 
ගෙම් ළමයින්ට අප ෙගන ගිය කෑම ටික ෙදන්න වුණා. ඒ 
ළමයින්ට අඳින්න ඇඳුමක් නැහැ. ඒ ළමයින්ෙග් බඩවල් පිම්බිලා. 
ඒ ළමයි මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපළුණා.  

එදා ඒ මැතිවරණය ෙහට නම්, අද වාෙග් දවසක මම ඒ දුෂ්කර 
ගෙම් ෙගයක් ෙගයක් පාසා පයින් ගියා. ඒ යන ගමෙන්දි මම එක 
ෙගදරකට ගියා. ඒ ගම්මානය වාමාංශික වාෙග් ගම්මානයක්.        
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙබොෙහොම පබල තැනක් තිබුණු 
ගම්මානයක්. ඒ ගම්මානෙය් එක ෙගදරකට ගිහිල්ලා මම කිව්වා, 
"අම්ෙම්, ඔයෙගොල්ලන් දුක් විඳිනවා. හරියට කන්න නැහැ. වතුර 
නැහැ. අඳින්න ෙදයක් නැහැ ෙන්, ෙම් වතාෙව් අලියට ඡන්දය 
ෙදන්න. අලියෙගන් තරග කරන අධිකාරි මැතිතුමාට ඡන්දය 
ෙදන්න." කියලා. එතෙකොට ඒ අම්මා කිව්වා, "මහත්තෙයෝ, අපි 

කවදාවත් අලියට කතිරය ගහලා නැහැ. ෙම් සැෙර් අපි අලියට 
ෙදනවා." කියලා. දුවත් ෙගදර හිටියා. මම කිව්වා, "නංගී, ඔයා 
ෙහට අලියට ඡන්දය ෙදන්න." කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඇය "බැහැ." කිව්වා. මම ෙම් ඇත්ත කථාවක් කියන්ෙන්. මෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් අමතක ෙනො වන ෙදයක් තමයි මා ෙම් ගරු 
සභාවට කියන්ෙන්. ෙම් තරුණ කාන්තාව කිව්වා, "මට යන්න 
බැහැ." කියලා. මම සෑෙහන ෙවලාවක් කථා කරද්දි ඒ අම්මා තම 
දුවට කිව්වා, "නැහැ, මා එක්ක ඡන්දය දාන්න යන්න උඹ එන්න 
ඕනෑ." කියලා. ෙම් ළමයා ෙග් ඇස්වලින් කඳුළු ආවා. මම ඇහුවා, 
"ෙමොකද නංගී ඔයාට ඡන්දය දාන්න යන්න බැරි? ඡන්දය 
කියන්ෙන් ඔයාට අයිති ෙදයක් ෙන්. ෙමොකද කරන්ෙන්?" කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, "මට ඡන්දය දාන්න ඇඳෙගන යන්න 
ඇඳුමක් නැහැ" කියලා ෙම් ළමයා කිව්වා. තමන්ට තිෙබන ආත්ම 
ෙගෞරවය, ආඩම්බරකම පැත්තකින් තබා, කඳුළු පිරි දෑසින් යුතුව 
ලජ්ජාෙවන් ෙම් ළමයා කිව්වා, "මට ඡන්දය දාන්න ඇඳෙගන 
යන්න ඇඳුමක් නැහැ" කියලා. මෙග් ජීවිත කාලය තුළදී මට ඒ සිදු 
වීම අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ  ෙකොෙහොම ෙහෝ ඒ 
ළමයා ඡන්දය දාන්න ගියා.  

එදා අධිකාරි මැතිතුමා, අපි ඡන්ද කටයුතු කළ ඒ අවස්ථාෙව්දී  
අපට ෙබොන්න වතුර තිබුෙණ්වත් නැහැ. ඡන්ද කටයුතු අවසන් 
කරලා මම ආෙව් ෙහපටයිටීස් - කහ උණ -  හැදිලා. ඩර්ඩන්ස් 
ෙපෞද්ගලික ඉස්පිරිතාෙලන්  ඒ සඳහා ෙබෙහත් ගන්න මට සිදු 
වුණා.  

එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා නායකයා වීම නිසා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙලොකු පිබිදීමක් ඇති වුණා. ඒක අපට ෙලොකු 
ශක්තියක් වුණා. අලිෙයක් කුංච නාදය නඟනවා වාෙග් මහා 
ගාම්භීර හඬක් තමයි අධිකාරි මැතිතුමාට තිබුෙණ්. එතුමාෙග් 
ගමනත් හරිම ෙත්ජාන්විතයි. එතුමා  පතිපත්තිගරුක අෙයක්. 
කියන්න තිෙබන ෙද් මුහුණට ෙකළින්ම කියනවා.  

එතුමාෙග් ආදරණීය බිරිඳ මම දැක්ෙක් සිංහ නාදය නඟන 
සිංහෙධ්නුවක් වාෙග්. එතුමිය ගැනත් අපට ආඩම්බරෙයන් කථා 
කරන්න පුළුවන්. ඇත්ෙතන්ම රාණි අධිකාරි මැතිනිය අපට 
අමතක කරන්න බැරි අෙයක්. එතුමිය උත්තම භාර්යාවක්. එතුමිය 
ෙබොෙහොම ෙකළින් වැඩ කටයුතු කළා. ඒ වාෙග් කාන්තාවන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් ටික ෙදනායි. එතුමිය පළාත් සභා 
ඇමතිවරියක් වශෙයන් සිටිමින් තමන්ෙග් ආදර ස්වාමි පුරුෂයාෙග් 
වැඩ කටයුතුවලටත් අතහිත ෙදමින් කටයුතු කළා.  

අධිකාරි මැතිතුමා හැම ක්ෙෂේතයකම තනතුරු දැරුවා. ගම් 
සභාෙව්, පළාත් පාලන ආයතනවල වාෙග්ම අමාත්යාංශවලත් 
එතුමා මහා යුග පුරුෂෙයක් විධියට වැඩ කළා. මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට අමා මහ නිවන් සුව අත් ෙව්වා! කියා 
පාර්ථනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ගැන 
සඳහන් කිරීෙම්දී කියන්නට ඕනෑ, එතුමා  ඔබතුමාෙග් වාෙග්ම 
මෙගත් ඥාතිෙයක් වන බව. එතුමාට කටුගම්ෙපොලත් ඥාතීන් 
ඉන්නවා. දිවුලපිටිෙය් තමයි එතුමා පදිංචි ෙවලා හිටිෙය්. එතුමා 
පළමුෙවන් ගුරුවරෙයක් විධියටත් පසුව විදුහල්පතිවරෙයක් 
හැටියටත් කටයුතු කළා. එතුමා ගුරුවරෙයක් විධියට 
ශිෂ්යයන්ෙගන් පුදුම ෙගෞරවයක් ලබපු ෙකෙනක්. ගම් සභාෙව් 
සිටි කාලෙය්ත් එතුමා, 'මහා ජය තිලක' ෙකෙනකු විධියට කියා 
කළා.  එතුමා  කියන්න තිෙබන ෙද් කියන, කරන්න ඕනෑ ෙද් 
කරන, ෙබොෙහොම අවංක, පාර්ලිෙම්න්තුවට අවශ්ය වූ පුද්ගලෙයක්.  

මම කුරුණෑගල දිසා ඇමති හැටියට හිටපු කාලෙය් එතුමා 
ගම්පහ දිසා ඇමතිවරෙයකු හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා 
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දිවුලපිටිය පෙද්ශය නැඟිටුවන්න ෙබොෙහෝ කටයුතු කළා. එතුමා 
මම දැක්ක ෙබොෙහොම නිහතමානී පුද්ගලෙයක්. නමුත් තරහ ගියාම 
සිංහෙයක් වාෙග්, කාටවත් බිය ෙනොවී ෙකළින් කථා කරන 
ෙකෙනක්. ඒ උත්තමයා හැම ෙවලාෙව්ම සිනා මුසු මුහුණින් තමයි 
හිටිෙය්. ආර්ය සිංහල ඇඳුම ඇඳෙගන වැඩ කළ ඒ උත්තමයා  අපි 
ෙබොෙහොම ගරු කරන ෙකෙනක්. එතුමා අපි කාටත් ආදර්ශයට 
ගන්න පුළුවන් උත්තමෙයක් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමතියි. එතුමාෙග් පුතණුවන්  ෙම් අවස්ථාවට සහභාගි ෙවලා 
ඉන්නවා. එතුමාෙග්  අභාවය සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙශෝකය 
පවුෙල් අයට දන්වා සිටිනවා.  ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාට 
අමා මහ නිවන් සුව අත් ෙව්වා! යි කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා ගැන කථා 
කරන්න  කැමැතියි. ෙපොල්ගහෙවල ආසනය තමයි, ගරු 
ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා නිෙයෝජනය කෙළේ. එතුමා හිටිෙය් 
අෙප් පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි.  එදා අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සිටියදී එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයකු 
හැටියට කටයුතු කළා. පුද්ගලෙයක් මනින්න ඕනෑ පාට, පක්ෂ මත 
ෙනොෙවයි. පුද්ගලෙයක් මනින්න ඕනෑ, ඒ පුද්ගලයාෙග් චරිතය, 
පතිපත්ති සහ ඒ පුද්ගලයා කියා කරන ආකාරය හා ඔහුෙග් සිතුම් 
පැතුම් අනුවයි. ෙද්ශපාලනඥෙයක් තමන් බලයට පත් කළ 
ජනතාව අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ; ජනතාවෙග් ෙසේවකයකු  - 
වැඩ කරන ෙකනකු - විධියට තමයි වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
එදා අපි විපක්ෂෙය් හිටිෙය්. අද අපි කථා කරන ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමා විශාල යුග ෙමෙහවරක් කරපු ෙකෙනක්. ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමා මම දකින්ෙන් ඉතා ෙහොඳින් කටයුතු කරපු 
උත්තම ෙකනකු විධියටයි. 

ෙපොල්ගහෙවල ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් ඡන්ද 5,000කින් 
ඒ මැතිවරණය දිනලා,  මන්තීවරයකු වශෙයන් පත්ව විත් එතුමා 
සමාජයට විශාල ෙසේවයක් කළා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරෙයක් විධියට සිටියදීත්, පධාන ඇමති වශෙයන් සිටි 
කාලෙය්දීත් කවදත් එතුමා සිනා මුසු මුහුණින් තමයි කා සමඟත් 
කථා කෙළේ; කටයුතු කෙළේ. එතුමා ෙබොෙහොම නිහතමානීව උත්තම 
ෙසේවයක් කළ ෙකෙනක්. එතුමාෙග්  අභාවය පිළිබඳ මාෙග් 
ෙශෝකය ෙමම අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් පවුෙල් සෑම ෙදනාටම  
පකාශ කරනවා.  

උත්තමයින් හතර ෙදනකු ගැන අපි අද කථා කරනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අත්යවශ්ය, නිහතමානී, අවංක මහජන 
ෙසේවකයන් හතරෙදනකු ගැනයි අපි අද ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා 
කරන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමන්ලාට 
අමා මහ නිවන් සැප ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින්, අෙප් 
ෙගෞරවයත්, උපහාරයත් ඒ උත්තමයන්ෙග් පවුල්වල සැම 
ෙදනාටම පුද කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 1.56] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, දිවංගත ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමා 

ගැන වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ඉඩ ලබා දීම පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. දිවංගත චන්දා 
රණතුංග මැතිතුමා මහනුවර ශාන්ත සිල්ෙවස්ටර් පාසෙලන් 
ඉෙගනුම ලැබ, ෙහොඳ නීතිඥවරයකු වී ඒ හරහා රටට  මහඟු 
ෙසේවාවක් ඉටු කළා. එතුමා ෙහොඳ ෙබෞද්ධෙයක් හැටියට කටයුතු 
කරමින් විෙශේෂෙයන්ම මාවනැල්ල පෙද්ශෙය්ත්, ඒ අවට 
පෙද්ශවලත් ආගමික කටයුතුවලට සහභාගි වුණා. එතුමා 1980 
වසෙර්දී ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණා. එදා ඉඳලා 

මහජන ෙසේවකෙයක් හැටියට විෙශේෂෙයන්ම මාවනැල්ලටත්, 
කෑගල්ල දිස්තික්කටයත් නිහතමානී ෙසේවයක් ඉටු කළා. ඉදිකිරීම් 
හා ෙගොඩනැඟිලි දව්ය පිළිබඳ ව්යාපෘති ඇමතිවරයා හැටියට 
විෙශේෂෙයන්ම මාවනැල්ෙල් උදා කළ ගම් හැදුෙව් දිවංගත ගරු 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලායි. එතුමා ඒ 
හරහා ෙවෙහර විහාර දියුණු කරන්නත් කටයුතු කළා; පාසල් 
දියුණු කරන්නත් කටයුතු කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගත්ත දවෙසේ 
සිට එතුමා නැවතත් නීතිඥයකු හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා 
කිසිම විෙටක මහ ජනතාවෙගන් ඈත් වුෙණ් නැහැ. එතුමා සෑම 
විටම මහ ජනතාවත් එක්ක කටයුතු කළා. අපි දන්නවා, එතුමා 
අනගාරික ධර්මපාල පදනෙම් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ 
බව. ඒ හරහා සමාජයට විශාල ෙසේවයක් ඉටු කළා. ගන්ථ රචනා 
කිරීමට පවා එතුමා කටයුතු කළා.  

එතුමාෙග් අභාවය නිසා අද එතුමාෙග් භාර්යාවත්, පුත 
රත්නයත්, දියණියත්, ඒ වාෙග්ම මුණුබුරනුත් ෙශෝකයට පත් වී 
සිටිනවා. කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් 
හැටියට විෙශේෂෙයන්ම මම සෑම විටම -මැතිවරණයකට ෙපර ෙහෝ 
උපෙදස් ගන්න ඕනෑ සියලු අවස්ථාවලදී- එතුමා හමු ෙවලා කථා 
කරලා තමයි කටයුතු කෙළේ. ඒ විධියටයි මැතිවරණයකට මුහුණ 
ෙදනෙකොට, එෙහම නැත්නම් යම් කිසි ෙද්ශපාලනික වැඩක් 
කරන්න යනෙකොට අප කටයුතු කෙළේ. එම නිසා එතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳව අපටත් විශාල ෙශෝකයක් දැෙනනවා. එතුමාෙග් 
පවුෙල් අයට එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ මාෙග් ෙශෝකය පකාශ 
කරන ගමන්, එතුමාට අමා මහ නිවන් සැප ලැෙබ්වායි පාර්ථනා 
කරමින්, මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා, ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 1.59] 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු කථානායකතුමනි, දිවංගත හිටපු අමාත්ය, ඒ වාෙග්ම 

කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් නායකයකු වශෙයන් කටයුතු කළ ගරු 
චන්දා රණතුංග මැතිතුමාෙග්  අභාවය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් 
කරන ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න 
ඕනෑ.  

චන්දා රණතුංග මැතිතුමා ගැන කථා කරන ෙකොට අප සියලු 
ෙදනාටම එතුමාෙග් මුළු ජීවිතයම පරමාදර්ශයක් කර ගන්න 
පුළුවන්. එතුමා මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් ඉපදිලා, ඒ පෙද්ශෙය්ම 
හැදිලා වැඩිලා, මාවනැල්ල මයුරපාද විද්යාලෙයන් මූලික 
අධ්යාපනය ලබලා, මහනුවර ශාන්ත සිල්ෙවස්ටර් විද්යාලෙයනුත් 
අධ්යාපනය ලබා තිෙබනවා. අපට දැන ගන්න ලැබී තිෙබන 
ආකාරයට එතුමා එම විද්යාලෙය් දීප්තිමත් ශිෂ්යෙයක් බවට පත් 
ෙවලා ඉඳලා තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දක්ෂ කීඩ කෙයක් 
ෙලස විවිධ අවස්ථාවලදී ෙනොෙයක් ආකාරෙය් සහතික-සම්මාන 
ලබා ගත් කීර්තිමත් ශිෂ්යෙයක් හැටියට තමයි එතුමා එදා කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට පසුව එතුමා සුපුරුදු පරිදි 
මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් තමන්ෙග් ව්යාපාර කටයුතුවලට සහ 
අෙනක් රැකියා කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුණා. ඊට පසුව එතුමා නීති 
විද්යාලයට ඇතුළත් ෙවලා නීති ශිෂ්යෙයක් හැටියට ඉඳලා, 
නීතිඥෙයකු හැටියට දිවුරුම් දීලා මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් 
නීතිඥෙයකු හැටියට කටයුතු කරමින් කීර්තිමත් නීතිඥෙයකු බවට 
පත් වුණාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමා එදා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිටුපසින් සිටිමින් අෙප් 
හිටපු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ආර්. 
ෙපේමදාස මැතිතුමාටත් විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා. එවකට එම 
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට 
සිටිෙය් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයකු ෙවලා හිටපු සී.ආර්. ෙබලිගම්මන 
මැතිතුමායි. 1977 වසෙර්දී එතුමාෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවන් 
එතුමාෙග් පිටුපස ඉඳලා විශාල ශක්තියක් වුෙණ්ත්, චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාය කියන එක  ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. 
ෙබලිගම්මන මහත්මයා අභාවපාප්ත වුණාට පසුව මාවනැල්ල 
පෙද්ශෙය් මන්තීවරයා හැටියට පත් කළ යුත්ෙත් කවුද කියන එක 
ගැන තීරණය කිරීමට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම 
එවකට ගරු අගාමාත්ය වශෙයන් සිටි ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාටත් 
කිසිම පශ්නයක් ඇති වුෙණ් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී කිසිම පශ්නයක් නැතුව එතුමා අවස්ථානුකූලව එම 
ෙකොට්ඨාසෙය් මන්තීවරයා වශෙයන් පත් කරන්න කටයුතු 
ෙකරුවා.  

මම හිතන විධියට එම වකවානුෙව් සිට 1994 වසර දක්වාම 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්, රාජ්ය අමාත්යවරෙයක් 
වාෙග්ම අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු ෙකරුවා. එතුමා 
මාවනැල්ල ෙකොට්ඨාසයට විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම 
කෑගලු දිස්තික්කෙය්ම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙබොෙහොම කැප 
ෙවලා කටයුතු ෙකරුවා. එම වකවානුව තුළදී මට එතුමා දැන 
හඳුනා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ෙමොකද, මෙග් පියා වන 
වින්සන්ට් ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්, එතුමාත් සමකාලීනයන් හැටියට 
තමයි ඒ කාලෙය් හිටිෙය්. ගරු කථානායකතුමනි, මම 1991 වසෙර් 
යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට පත් වන 
විට, එතුමා රාජ්ය අමාත්යවරෙයක් හැටියට කටයුතු කළා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා දිස්තික්කෙය් නායකයා හැටියට කටයුතු ෙකරුවා. 
ඒ නිසා අපට නිරන්තරෙයන් එතුමාත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා 
කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. පාෙද්ශීය සභාෙව් වැඩ 
කටයුතු කිරීම සඳහා එතුමා හැම අවස්ථාෙව්ම අපට අවවාද-
අනුශාසනා ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම  ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන එතුමා ඉතාම ෙහොඳින්, 
ආදර්ශවත් විධියට අපට අවවාද-අනුශාසනා ලබා දුන්නාය කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 

 එතුමා කිසිම අවස්ථාවක ෙද්ශපාලන ෙභ්දයක් බැලුෙව් නැහැ 
කියන එක අපි දන්නවා. එතුමා හැම අවස්ථාෙව්දීම හැම ෙකනාටම 
ෙබොෙහොම කරුණාෙවන්, ෛමතී සහගතව සැලකුවා. තමන් 
හමුවට පක්ෂ-විපක්ෂ ඕනෑම ෙකෙනකු ආවා නම්, ඒ එන හැම 
ෙකනාටම එතුමා කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙසේවය සැලසුවාය 
කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට ෙගෞරවයක් හැටියට අප 
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

1989 වසෙර්දී ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ රාජ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට කටයුතු කළ එතුමා ගරු ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී  -1990 වසෙර් සිට- ඉදිකිරීම් හා ෙගොඩනැඟිලි දව්ය 
පිළිබඳ ව්යාපෘති අමාත්යවරයා වශෙයන් ද කටයුතු කළා. ෙම් රෙට් 
නිවාස විප්ලවය ඇති වුණු ඒ අවසථ්ාෙව්දී නිවාස ඉදි කරන්න, 
විෙශේෂෙයන්ම කෑගලු දිස්තික්කෙය් "ගම් උදා ව්යාපාරය" 
වැඩිදියුණු කරන්න එතුමා ෙලොකු ෙමෙහවරක් ෙකරුවාය කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සිහිපත් කරනවා. එතුමා එම විෂයට 
සම්බන්ධව සිටි කාල පරිච්ෙඡ්දයට අයත් පාර්ලිෙම්න්තු හැන්සාඩ් 
වාර්තා කියවන ෙකොට, එතුමා එම විෂය සම්බන්ධව ෙකොපමණ 
දැනුවත් ෙවලා හිටියාද කියලා අපට ෙපනී යනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, එතුමා යටෙත් තිබුණු ෙගොඩනැඟිලි දව්ය සංස්ථාව, 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව වැනි ආයතන -අද වාෙග් ෙනොෙවයි- ලාභ 

ලබන, ඉතාම කාර්යක්ෂම ආයතන බවට පත් කරන්නත් එදා 
එතුමා ෙබොෙහොම කැප ෙවලා කටයුතු ෙකරුවාය කියන එකත් අපි 
මතක් කරනවා. 

මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා ගැන කථා කරන ෙකොට, අද කාලෙය් ෙද්ශපාලනය 
කරන -අපි වාෙග්- අයට ඉතාම ආදර්ශවත් චරිතයක් හැටියට තමයි 
එතුමා හඳුන්වන්න තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා 
ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගත්තාට පසුව කෑගලු දිස්තික්කෙය් ෙලොකු 
හිඩැසක් ඇති වුණා. මම හිතන විධියට එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් 
සමු ගත්තාට, එතුමාෙග් සමාජ ෙසේවා කටයුතු අත හැරිෙය් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම ෙහොඳ ෙබෞද්ධෙයක් 
හැටියට එතුමා හැම ෙපෝයටම සිල් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙබෞද්ධ 
සමිති-සමාගම්වලට සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළා. තමන්ට 
ෙද්ශපාලනෙය් තනතුරක් ෙනොතිබුණාය කියලා එතුමා නිකම් 
හිටිෙය් නැහැ. හැම අවස්ථාෙව්දීම එතුමා එම කටයුතු සඳහා 
ෙවෙහස ෙවලා කටයුතු ෙකරුවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

අවසාන වශෙයන්, එතුමාට නිර්වාණ සම්පත්තිය අත් ෙව්වා! 
කියලා පාර්ථනා කරමින්, එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අපෙග් 
ෙශෝකය එතුමාෙග් පවුෙල් අයටත්, එම දූ දරුවන්ටත් දන්වා යවන 
ෙලසත් ඉල්ලා සිටිමින් ගරු කථානායකතුමාට නැවත වරක් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තී, චන්දා රණතුංග මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනා 
අනුමත කරමින් මම ද ඒ සමඟ එක්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

විෙශේෂෙයන්ම චන්දා රණතුංග මැතිතුමාත්, එම පවුෙල් සියලු 
ෙදනාත්, දිවංගත ෙජරල් රණතුංග මැතිතුමාත් මා ඉතාම 
කිට්ටුෙවන් ආශය කළ අයයි. චන්දා රණතුංග මැතිතුමා කාෙග්ත් 
ෙගෞරවයට පාත වුණු, සෑම ෙදනාෙග්ම පශංසාවට ලක්වුණු අවංක 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක 
ෙයෝජනාවට මමද එක් ෙවමින්, ෙමම රැස්වීමට අදාළ  නිල 
වාර්තාෙව් - හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් - පිටපතක් ෙශෝකයට පත් එම 
පවුෙල් අයට යවන ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට 
නිෙයෝග කරමි.  

මීළඟට, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, අභාවපාප්ත ගරු 
ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාව.  

 
ෙශෝක පකාශය:  

ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம்:  

மாண் மிகு ைமத்திாிபால ேஹரத் 
VOTE OF CONDOLENCE:  

HON. MAITHRIPALA HERATH 
 

[අ.භා. 2.06] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් දැදිගම 

ආසනෙය් ෙපොදු මහ ජනතාවත්, කුරුණෑගල දිස්තික්ක ෙය් 
ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් ජනතාවත් නිෙයෝජනය කරමින් ෙමම 
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උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් කළ ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව  මා 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් පුංචිබණ්ඩා ෙහේරත් මැතිතුමාට සහ 
රාජකරුණා වනිගෙසේකර මුදියන්ෙසේලාෙග් ෙලොකු මැණිෙක් 
මැතිනියට දාව 1928 ජුනි මස 05වන දින දැදිගමදී ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමා ජන්ම ලාභය ලැබුෙව්ය. කෑගල්ල ශාන්ත මරියා 
පිරිමි විද්යාලෙයන් සිප් සතර හැදෑරූ ෙමතුමා සාර්ථකව අධ්යාපන 
කටයුතු නිම කිරීෙමන් අනතුරුව තම වෘත්තිය ෙලස ගුරු වෘත්තිය 
ෙතෝරා ගන්නා ලදී. කෑගල්ල ගලිගමුව විද්යාලෙය් දහසක් දූ 
දරුවන්ෙග් ෙදෙනත් පාදමින් ඉංගීසි භාෂාව පිළිබඳ ගුරුවරෙයකු 
ෙලස ෙමතුමා ෙසේවය කෙළේය.  

ශී විෙජ්සුන්දර යාපා බණ්ඩාරලාෙග් ෙසෝමා බැද්ෙදෙවල 
ෙමෙනවිය සමඟ විවාහ දිවියට පිවිසි ෙමතුමා දැදිගම ගම් සභාෙව් 
ගම් සභාපති වශෙයන් ෙසේවය කරමින් තම ෙද්ශපාලන ජීවිතය 
ආරම්භ කෙළේය. දැදිගම ආසනෙය් ෙපොදු මහ ජනතාවෙග් අවශ්යතා 
ෙසොයා බලමින් ඔවුන් ෙවනුෙවන් කැපවී  ඉතා ෙහොඳ ෙසේවයක් ඉටු 
කළ ෙමතුමා 1956 වසෙර් පැවති මහ මැතිවරණයට දැදිගම 
ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් තරග කළ අතර, ඉන් ජයගහණය 
ලබමින් නිෙයෝජිත මන්තී මණ්ඩලෙය් මහජන නිෙයෝජිතෙයකු 
වශෙයන් පත් වී කෑගල්ල දිස්තික්ක ෙය් දැදිගම ආසනෙය් 
ජනතාවට අනුපෙම්ය ෙසේවාවක් ඉටු කෙළේය. 1970-1977 කාලය 
තුළ ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් ගරු මන්තීවරයා ෙලස කටයුතු කළ 
ෙමතුමා එම පෙද්ශෙය් ෙසෞඛ්ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමත්, 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් උන්නතිය සලසාලීමත්, ගමනාගමන කටයුතු 
නංවාලීමත් ෙවනුෙවන් විශාල දායකත්වයක් දැක්වූ අතර, තම 
පෙද්ශෙය් දියුණුව සඳහා අමිල ෙමෙහවරක් ෙමම ජන හිතකාමී 
ෙද්ශපාලනඥයා විසින් ඉටුකර ඇත. සිය ෙපෞද්ගලික ඉඩම්, ඉඩම් 
ෙනොමැති අයට ෙනොමිලෙය් ෙබදා දීම, කෑගල්ෙල් ෙනළුම්ෙදනිෙය් 
වැඩිහිටි නිවාසය ඉදිකර දීම වැනි සමාජ සත්කාර කියාවන් කළ 
ෙමතුමා දැදිගම රජමහා විහාරෙය් පධාන දායක ෙලස කටයුතු 
කරමින් ආගමික වශෙයන් විශාල ෙසේවයක් කරන ලදී.  

ගරු පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමඟ රුසියාෙව් චාරිකාවක 
ෙයදීමටද ෙමතුමාට හැකි වූ අතර, එමඟින් ලද අත්දැකීම් තම 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධිය හා දියුණුව සඳහා ෙයොදා 
ගත්ෙත්ය. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් දැදිගම ආසනෙය් ජනතාවටත්, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් ජනතාවටත් 
විශාල ෙසේවයක් කළ ෙමතුමා අවුරුදු 87ක් ආයු වළඳා 2015 
වසෙර් ෙපබරවාරි මස 20වන දින ෙමෙලොව හැර ගිෙය්ය.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1956 වර්ෂෙය් සිට 1959 වසෙර් අග 
දක්වාත්, පසුව 1970 සිට 1977 දක්වාත් නිෙයෝජිත මන්තී 
මණ්ඩලය හා ජාතික රාජ්ය සභාව වසර 10කට වැඩි කාලයක් 
නිෙයෝජනය කරමින් දැදිගම ආසනෙය් හා ෙපොල්ගහෙවල 
ආසනෙය් ජනතාවට අගනා ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ගරු ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් 
දයාබර බිරිඳ ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන ෙලසට 
ෙයෝජනා කරමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී,  ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමාෙග් 

අභාවය පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද 
ෙශෝක ෙයෝජනා අනුමත කරමින් මමද ඒ සමඟ එක්වීමට 
කැමැත්ෙතමි. කාෙග්ත් ෙගෞරවයට පාත වූ ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමා මමද ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ෙම් අවස්ථා ෙව්දී සිහිපත් 

කරනවා. අද දින රැස්වීමට අදාළ  නිල වාර්තාෙව් -හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව්- පිටපත් ෙශෝකයට පත් එම පවුෙල් අයට යවන ෙමන් 
මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට නිෙයෝග කරමි.  

මීළඟට, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, අභාවපාප්ත ගරු 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාව.  

 
ෙශෝක පකාශය :  

ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம்:  

மாண் மிகு ஆாியரத்ன ஜயதிலக 
VOTE OF CONDOLENCE:  

HON. ARIYARATNE JAYATILLEKE 

 
[අ.භා. 2.10] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙපොදු මහජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් සුවිෙශේෂි ෙමෙහවරක් ඉටු 
කළ ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ 
ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරමි.  

විදාෙන් ආරච්චි තනතුර දැරූ හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් 
පවුලිස් ජයතිලක මහතාට සහ දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් 
පුංචිෙනෝනා ජයතිලක මහත්මියට දාව 1923 ජූලි මස 29වැනි දින 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා උල්ලලෙපොල නිවෙසේදී උපත ලැබූ 
අතර, ෙමතුමාට සෙහෝදරියන් තිෙදෙනක් සහ එක් සෙහෝදරෙයක් 
විය.  

ෙකොළඹ ආනන්ද විද්යාලයට ඇතුළත්ව අධ්යාපන කටයුතු කළ 
ෙමතුමා, විෂය බාහිර කටයුතුවලටද සම්බන්ධ ෙවමින්, ඒවායින්ද 
විවිධ දක්ෂතා පිළිබිඹු කරමින් ඉතා සාර්ථකව අධ්යාපන කටයුතු 
කර, පසුව ලන්ඩන් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත්ව ශාසත්ෙව්දි උපාධිය 
ලබා ගත්ෙත්ය. උපාධිය ලබා ගත් පසු දහසක් දූ දරුවන්ෙග් 
ෙදෙනත් පාදමින් ගුරුවරයකු ෙලස ෙසේවය කර ඇති ෙමතුමා,  
පාසල් කිහිපයකම විදුහල්පතිවරයකු ෙලසද කටයුතු කර ඇත. 
පසුව ෙමතුමා නීති විද්යාලයට ඇතුළත්ව අධ්යාපන කටයුතු හදාරා 
නීතිඥවරයකු වශෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් දිවුරුම් දී 
නීතිඥ වෘත්තිෙයහි ෙයෙදමින් ජනතා ෙසේවෙය් නියැෙලමින් 
ජනතාවට ඉමහත් ෙසේවාවක් කෙළේය.  

ෙසෝමලතා විකමනායක ජයතිලක මහත්මිය සමඟ විවාහ වී 
යුග දිවිය ගත කළ ෙමතුමා, රටට දැයට වැඩදායි දියණියන් 
ෙදෙදෙනක් සහ පුතණුවන් ෙදෙදෙනක් ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය.  

ශී ලංකාෙව් එවකට ඇගමැතිව සිටි ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මැතිතුමා සමඟ ඉතා කුලුපගව ඇසුරු කළ ෙමතුමා, එතුමාෙග් 
ආරාධනෙයන් ෙද්ශපාලන දිවි ගමන ඇරඹුෙව්ය. 1970 වර්ෂෙය් 
මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ඉන් පරාජය වුවද, දිවුලපිටිය 
ආසනෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක ෙලස එම ආසනය 
මනා ෙලස සංවිධානය කරමින්, ජනතාව අතරට යමින්, ඔවුන් 
සමඟ ඉතා සමීපව කටයුතු කළ ෙමතුමා 1977 මහ මැතිවරණයට 
දිවුලපිටිය ආසනය නිෙයෝජනය කරමින්  තරග වැද, ඉන් ඉතා 
විශිෂ්ට  ජයගහණයක් ලබා දිවුලපිටිය මන්තීවරයා ෙලස පත්විය. 
ගම්පහ දිසා ඇමැතිවරයා ෙලස පත්වීම් ලැබූ ෙමතුමා පෙද්ශෙය් 

2015 2016 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උන්නතිය උෙදසා අධ්යාපන, ෙසෞඛ්ය, ගමනාගමන ආදී විවිධ 
ක්ෙෂේතයන්ෙගන් පැසසිය යුතු ෙසේවා  රැසක් සලසමින් ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා 
දුන්ෙන්ය. 1989 වසෙර් පැවැති මහ මැතිවරණෙයන්ද ජය අත්කර 
ගත් ජයතිලක මැතිතුමා නැවතත් ගම්පහ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු ෙලස ෙත්රී පත් වී, ඛනිජ හා ඛනිජ කර්මාන්ත රාජ්ය 
අමාත්ය තනතුර ෙහබවීය. 

1991 වර්ෂෙය්දී ඉදිරිපත් වූ  ෙදෝෂාභිෙයෝගයට අත්සන් තැබූ 
ෙමතුමා, එතුමා දරමින් සිටි අමාත්ය ධුරය හා මන්තී ධුරයද අතහැර 
දමා පජාතන්තවාදී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ පිහිටුවීමට ඇප කැප 
වී කටයුතු කෙළේය. ඉන් පසුව 1993 වසෙර්  පැවැති පළාත් සභා 
මැතිවරණයට එම පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් වූ ජයතිලක මැතිතුමා ඉන් 
ජයගහණය අත්කර ගනිමින් බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ගරු 
මන්තීවරෙයකු වී, එහි සභාපතිවරයා ෙලස ෙසේවය කෙළේය.  

දිවුලපිටිය ආසනෙය් සෑම ගමකටම විදුලිය ලබා දීම, 
දිවුලපිටිය ඩිෙපෝව සකස් කර දීමට කටයුතු කිරීම, බස් නැවතුම් 
ෙපොළ නිර්මාණය කිරීමට දායකවීම, තැපැල් කන්ෙතෝරුව හා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ඇති කිරීමට පුෙරෝගාමීව කටයුතු 
කිරීම ෙමන්ම පෙද්ශෙය් මංමාවත්, ෙසෞඛ්ය වැනි විවිධ අංශවල 
සංවර්ධනය ෙකෙරහි නිරතුරුවම අවධානය ෙයොමු කළ එතුමා, ඒ 
සෑම අංශයකින්ම තම පෙද්ශෙය් දියුණුව ඇති කර ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට කියා කෙළේය.   

2000 වසෙර්දී තම ෙද්ශපාලන දිවියට සම්පූර්ණෙයන් සමු දුන් 
ෙමතුමා, සිය ජීවිතෙය් සැඳෑ සමය නිදුක් නිෙරෝගීව ගත කරමින් 
සිට වයස අවුරුදු 92ක් ආයු වළඳා 2015 අෙගෝස්තු මස 14ෙවනි 
දින ෙමෙලොවින් සමු ගත්ෙත්ය.   

ගරු කථානායකතුමනි, 1977 වර්ෂෙය් සිට 1992 වර්ෂය දක්වා 
අවුරුදු 14ට වැඩි කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින්, 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් දිවුලපිටිය ආසනෙය් ජනතාවට අගනා 
ෙමෙහවරක් ඉටු කළ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග්  
දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන ෙලසට ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
[අ.භා. 2.14] 
 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 

මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට ගරු ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමා හමු වූෙය් මම පුංචි දරුෙවක් කාලෙය්. 1991 
වර්ෂෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ ඇති වුණු විප්ලවය තුළින් 
තමයි මට එතුමා  හමු ෙවන්න  අවස්ථාව ලැබුෙණ්.  

එතුමා මෙග් පියා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා එක්කත්, 
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා එක්කත්, ජී.එම්. ෙපේමචන්ද මැතිතුමා 
එක්කත් දහෙය් කල්ලියට එකතු ෙවලා "රාජාලියා" ලකුෙණන් 
පක්ෂයක් හදන අවස්ථාෙව් තමයි එතුමා මට මුණ ගැසුෙණ්. එතුමා 
ඒ අවස්ථාෙව්දී පතිපත්තිගරුක තීරණයක් ගත්ෙත්. එය, 
පුද්ගලෙයකුට විරුද්ධව කළ සටනක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියන තීරණය මත තමයි 
එතුමා ගාමිණී, ලලිත්, ෙපේමචන්ද පිලට එකතු වුෙණ්. අන්තිමට 

එතුමාෙග් ඇමතිකම පරිත්යාග කරලා, -පූජා කරලා-  එතුමාෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු ආසනයත් පරිත්යාග කරලා තමයි "රාජාලියා" 
ලකුෙණන් බිහිවූ  පජාතන්තවාදී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ සමඟ 
එකතු වුෙණ්. මට එතුමා ගැන මතක සටහන් කිහිපයක් තිෙබනවා.  

එතුමා  මතක් ෙවන ෙකොට මට මුලින්ම මතක් ෙවන ෙදයක් 
තමයි, ගාමිණී, ලලිත්, ෙපේමචන්ද පිල "රාජාලියා" ලකුෙණන් ඒ 
පක්ෂය හදන්න ඉස්ෙසල්ලා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ධුර අෙහෝසි ෙවන අවස්ථාෙව් අෙප් ෙගදර රැස්වීමක් තිබුණු 
අවස්ථාව. ඒ අවසථ්ාෙව්දී ගාමිණී, ලලිත්, ෙපේමචන්ද මැතිතුමන්ලා 
යම් කිසි බියකින් හිටිෙය්, " අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුර අෙහෝසි 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව් ෙමොකක්ද අපි ඊළඟට කරන්ෙන්" 
කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා කිව්වා, "අපි 
ගත්ෙත් පතිපත්ති තීරණයක්. අපි ගත්ෙත් හරි තීරණයක්. අපි 
අලුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හදලා හරි ෙම් අරගළය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ඕනෑ" කියලා. ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා තමයි 
ඒ රැස්වීෙම්දී ඒ විධියට පකාශ කෙළේ.  

මට මතකයි, එතුමා ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවලදී  ෙබොෙහොම 
සරලව සිනාමුසු මුහුණින් තමයි  ජනතාව ඇමතුෙව්. ෙමොන තාඩන
-පීඩන තිබුණත් ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාට හැකියාවක් 
තිබුණා, ඒ හැම ෙද්ම ෙබොෙහොම සරලව ජනතාවට පකාශ කරලා, 
ඒ දැනුම ජනතාවට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ කථාව 
කරන්න.  

මම දන්නවා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ජීවතුන් අතර 
හිටියා නම් එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන මඟ -ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන- සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවන 
බව. ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා 1994දී ජනාධිපති මැතිවරණයට 
මුහුණ දීලා ඒ ජයගහණය ලබා ගත්තා නම්,   මීටත් වැඩිය විශාල 
ෙසේවයක් ආරියරත්න මැතිතුමාට ෙම් රට ෙවනුෙවන් කරන්න 
තිබුණා.  

මම මීට වැඩිය දීර්ඝව කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමාෙග් පවුල ෙවනුෙවන් ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාටම අෙප් බලවත් කනගාටුව 
පකාශ කරන අතර, එතුමා නැවත නැවත  අප අතෙර් ඉපදිලා 
එතුමා නිෙයෝජනය කරපු ගම්පහ දිස්තික්කයට ෙමන්ම සමස්ත 
ලංකාවට නායකත්වයක් ලබා ෙදන්න අවස්ථාවක් ලැෙබ්වායි කියා 
පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.18] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරියරත්න ජයතිලක මන්තීතුමා ගැන 

සඳහන් කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 1923 
උපත ලැබූ එතුමා අවුරුදු 14යි, මාස 6කට ආසන්න කාලයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී හිටපු මන්තීවරෙයක්. නීතිඥයකු වශෙයන් 
වාෙග්ම ලන්ඩන් උපාධිධාරියකු වශෙයන් තමයි එතුමා 
ෙද්ශපාලනයට පිවිසුෙණ්. විවිධ තාඩන-පීඩනවලට මුහුණ ෙදමින් 
ෙද්ශපාලනය කරපු එතුමා 1970දී එතුමාෙග් පළමුවැනි 
මැතිවරණය ජයගහණය කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුණත්, 1977 සිට 
1992 දක්වා ෙද්ශපාලනෙය් හිටපු ෙද්ශපාලන උගතකු වශෙයන් 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. දිසා ඇමතිවරෙයකු වශෙයන්, රාජ්ය 
ඇමතිවරෙයකු වශෙයන්, ඛනිජ හා ඛනිජ කර්මාන්ත රාජ්ය 
ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළ හිටපු  
අභිෙයෝගාත්මක චරිතයක් වශෙයන් අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. 

2017 2018 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 



2017 ජුනි 23 

විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂෙයන් ඉවත් වීම තුළින්, ෙදෝෂාභිෙයෝගයට 
අත්සන් කිරීම තුළින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ගමන කටුක අතකට 
හරවා ෙගන, අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදමින්, ඇමතිකම අත්හරිමින්   
කටයුතු කළා. අවසානෙය්  පළාත් සභා මන්තී ධුරයක් දැරීම දක්වා 
ෙද්ශපාලන ගමන් මඟ ෙවනස් කරන්න තරම් එතුමා නිර්භීත වුණා. 

ඒ චරිතය අපට සදාකාලිකව අමතක කරන්න බැරි චරිතයක්. ඒ 
වාෙග්ම වර්තමානෙය් විවිධ තනතුරු බලාෙගන පක්ෂ මාරු කරන 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට එතුමා ෙහොඳ ආදර්ශයක් කියලා මම කියන්න 
කැමැතියි. එදා පක්ෂ මාරු කෙළේ තමන්ෙග් පතිපත්ති ෙවනුෙවන්. 
අද පක්ෂ මාරු කරන්ෙන් තමන්ට තනතුරු ලබා ගැනීම 
ෙවනුෙවන්. ඒක නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැනත් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලනඥයන් අපි අතර යළි ඉපෙද්වා! කියලා 
මම පාර්ථනා කරනවා. මම එතුමාට නිවන් සුවය පාර්ථනා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන චරිත ආදර්ශයට 
ගැනීෙම් පුරුද්දක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළත් ඇති විය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

මම අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
විධියට ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා ගැනත් වචනයක් කියන්නට 
ඕනෑ. 1965 කැකිරාෙව් ගම්සභාපතිවරයා වශෙයන් පත් වුණ 
ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා, 1974 අතුරු මැතිවරණෙයන් තමයි 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පියමං කෙළේ. එතුමා 
1974දී ජයගහණය ලබන ෙකොට එවකට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
විරුද්ධව මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ් යසපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමායි. යසපාල ෙහේරත් මැතිතුමා පසු කාලීනව 1977දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් අනුරාධපුර 
නැ ෙඟනහිර ආසනෙය් සංවිධායකවරයා වශෙයන් පත් ෙවලා, 
1977දීම එතුමා පාර්ලාෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණා. එම සංකලනය 
සහ එවකට පක්ෂ නායකත්වය දරපු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ශීමතාණන්ෙග් කමෙව්දය අද අපි ඇත්තටම පැසසිය යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ 
එතුමා මහවැලි සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන්ද, ඒ 
වාෙග්ම තැපැල් හා විදුලි සංෙද්ශ ඇමතිවරයා වශෙයන්ද කටයුතු 
කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා තමන් නිෙයෝජනය කරපු පෙද්ශයට විශාල 
කැපවීමකින් ෙසේවයක් කරපු ඇමතිවරෙයක්. එතුමා පසු කාලෙය් දී 
ෙරෝගාතුර වුණත්, එතුමාෙග් ගමන්මඟ තවමත් අනුගමනය කරන 
පිරිසක් අප අතර ඉන්නවා. එතුමාෙග් තිබුණු ඍජු වචනයත්, ඒ 
වචනයට අනුකූලව කියාත්මක වීමත්, ඕනෑම අභිෙයෝගයකට 
මුහුණදීමට හැකියාව තිබීමත් එතුමා තුළ තිබූ විෙශේෂ ගුණාංග ෙලස 
අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 

එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන තුළ අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව වැළඳ ගත් තවත් ෙද්ශපාලන චරිත කිහිපයක් තිබුණා. 
චන්දා බණ්ඩාර මැතිතුමා, ඊ.එල්.පී. හුරුල්ෙල් මැතිතුමා, ඩී.එම්. 
ආරියදාස මැතිතුමා සහ මෙග් පියා වන ජී.ඩී. මහින්දෙසෝම 
මැතිතුමා ඇතුළු ෙම් පිරිසත් එක්ක එතුමා දීර්ඝ කාලයක් 
ෙද්ශපාලනය කරමින් අනුරාධපුර දිස්තික්කය ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ලංකාෙව් ශක්තිමත්ම පෙද්ශයක් බවට  පත් කරන්න 
එතුමාට හැකියාව ලැබුණා. මෙග් පියා එක්ක විවිධ අවස්ථාවලදී 
ගැටුම් ඇති වුණත්, මෙග් පියාෙග් ෙහොඳම යහළුවා බවට පත් 
වුෙණ් ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමායි. එතුමාෙග් එම කමෙව්දය 
සහ එතුමාෙග්  සංවිධාන ශක්තිය ෙනොමැතිවීම අෙප් රෙට් 
අවාසනාවක් විධියටයි මම සලකන්ෙන්. ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමා අහිමි වුණාට පස්ෙසේ කලාවැව ආසනයට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් ශක්තිමත් ෙද්ශපාලන දර්ශනයක්, 
ශක්තිමත් ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් ෙදන්න තවම කාටවත් හැකි 
ෙවලා නැහැ. කලාවැව ආසනෙයන් පමණක් සාමාන්යෙයන් 
මනාප 89,000ක්, 90,000ක් ගැනීෙම් හැකියාව එදා ඒ.එම්.එස්. 
අධිකාරි මැතිතුමාට තිබුණා. එතුමා මැතිවරණයකදී කලාවැව 

ආසනෙයන් පිටට ගිෙය් නැහැ. එතුමාට කිසිම ගැටලුවක් නැතිව 
හැමදාම කලාවැව ආසනෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දය ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාව තිබුණා. ෙමොකද, එතුමා ඒ පෙද්ශයට පතාක 
ෙයෝධෙයක් වශෙයන් ෙසේවය කරපු නිසා. ඒ වාෙග්ම, මෙග් පියා 
උතුරු මැද පළාත් සභාෙව් පධාන ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාෙග් බිරිඳ වන රාණි අධිකාරි 
මැතිනිය පළාත් සභාෙව් ළමා හා කාන්තා කටයුතු ඇමතිවරිය 
වශෙයන්  විශාල ෙසේවයක් කළා. රාණි අධිකාරි මැතිනියෙගන් 
පස්ෙසේ අධිකාරි පවුෙලන් කවුරුවත් ෙද්ශපාලනයට ඉදිරිපත් 
ෙනොවීම තුළ විශාල හිඩැසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හිඩැස 
තවමත් පියවිලා නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

අද දින අප ෙශෝකය පකාශ කරන අභාවපාප්ත ඒ.එම්.එස්. 
අධිකාරි මැතිතුමා සහ ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා,  මතු ජාති 
ජාති  අප අතෙර්ම ඉපදී අවසානෙය් එතුමන්ලාට නිවන්සුව 
අත්ෙව්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.25] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ආරියරත්න ජයතිලක හිටපු 

අමාත්යතුමා දිවුලපිටිය, මිණුවන්ෙගොඩ බල පෙද්ශ නිෙයෝජනය 
කරමින් දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. එතුමා රෙට් 
සංවර්ධන  වැඩකටයුතු සම්භාරයකට පාෙද්ශීය වශෙයන් හවුල් 
වුණා. ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බාහිරවත් ෙනොෙයක් ෙද් ගැන කථා 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම එම පෙද්ශවල ෙපොල් කර්මාන්තය, ෙපොල් 
කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අෙනකුත් කර්මාන්ත සහ කුඩා 
කර්මාන්ත රාශියක් ගැන අය වැය විවාද අවස්ථාවලදීත්  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ ආකාරය අෙප් මතක සටහන් අතෙර් 
පවතිනවා. අපි  ෙම් අවස්ථාෙව් එතුමා පිළිබඳව ෙගෞරවාන්විතව 
ඒවා ගැන  සිහිපත් කරනවා.  

ඒ කාලෙය් මාසයකට සැරයක් හදිසි නීතිය සම්මත කිරීෙම් 
විවාදය තිබුණා. මාසයකට සැරයක් හදිසි නීතිය අනුමත කරන්න 
ඕනෑ. ඒ කාලෙය් ඒ සඳහා තුෙනන් ෙදකක බලයක් ඉල්ලුවා. අෙප් 
මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු  සභාෙව් 
ඉන්නවා, එතුමාට ඒ ගැන මතක ඇති. තුෙනන් ෙදකක බලයකින් 
හදිසි නීතිය අනුමත කරන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පසුව එය බහුතර 
ඡන්දයකින් අනුමත කර ගැනීම සඳහා ලලිත් ඇතුළත්මුදලි 
මැතිතුමා පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා,  ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා 
සමඟ ඉතා කිට්ටුෙවන් ආශය කළ ෙකෙනකු වශෙයන් එම  
සාකච්ඡා වාරවලට එතුමාත් සහභාගි වුණා.  එම  සාකච්ඡාවලදී 
ඉතාම ෙගෞරවාන්විත අදහස් පළ කළ ෙද්ශපාලන නායකයකු 
හැටියට ආරියරත්න ජයතිලක අමාත්යතුමාව අපි  සිහිපත් 
කරනවා. එතුමා තම පෙද්ශෙය් මහජනයාෙග් හද ගැසම් 
ෙත්රුම්ගත් නායකෙයක්.  මැති ඇමතිකම් ෙමොන තරම් දැරුවත් 
රෙට් ජනතාවෙග් පශ්නවලදී  මැදිහත් විය යුතුයි. ඒ මැදිහත්වීෙම්දී 
එතුමා ෙම් රෙට් තදබල ඒකාධිපති පාලන තන්තය ෙවනස් කිරීමට 
තම මන්තීකම පරදුවට තියලා කටයුතු කරපු ආකාරය අපට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මතකයි.   මන්තීකමට වඩා පජාතන්තවාදය ෙලොකුයි කියන 
අදහසින්,   පජාතන්තවාදය වඩාත්  ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  අපිත් 
එක්ක ෙදෝෂාභිෙයෝගයට අත්සන් කළ අවස්ථාව අපට මතකයි.  ඒ 
නිසා පසු කාලයක එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් යන්නට සිද්ධ 
වුණත්,  අභිෙයෝගාත්මක පළාත් සභා සටෙන් දී ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා සමඟ ජයගහණය  කරා යන්නට පුළුවන් 
ශක්තිය  එතුමා එකතු කළා. රටට අවශ්ය ෙවනස්කම් සඳහා වූ  
සාකච්ඡාවලදී,  ඒ සඳහා ෙකරුණු  සටන්වලදී; උද්ෙඝෝෂණවලදී 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ඉතාමත් ජනතා හිතකාමීව 
එතුමාෙග් සංවිධාන ශක්තිය රටට එකතු කළා. මම විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, එතුමා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කාලෙය් දී 
අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටපු කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි,   විපක්ෂෙය් 
හිටපු කණ්ඩායමක්.  නමුත් අෙප් කණ්ඩායම සමඟ ෙබොෙහොම 
සුහදව විවිධ සාකච්ඡා මණ්ඩපවල කටයුතු කළා.  හැමෙද්ටම 
ෙද්ශපාලනයම මුල් කර ගන්ෙන් නැතුව එතුමා ෙබොෙහොම 
සුහදශීලීව  ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් හා සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
එකට කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව අපට ෙපන්වපු ෙශේෂ්ඨ මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක්. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අෙප් ෙගෞරවය ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙශෝක ෙයෝජනාව 
හරහා  එතුමාෙග්  පවුෙල් සියලු ෙදනා ෙවත අපෙග්  ෙශෝකය 
පකාශ කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳව ෙශෝක ෙයෝජනාව අද දින සභාවට ඉදිරිපත් කළා. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් දී එතුමා පිළිබඳවත් යම් කාරණයක්  
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

1956 මැතිවරණෙය්දී දැදිගම කියන බළෙකොටුවට තරග කරලා 
මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් ජයගාහී මන්තීවරයා හැටියට 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් පිහිටුවපු ආණ්ඩුෙව් 
මන්තීවරයා වුෙණ්, ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමායි. 
ජනහිතකාමී ෙමන්ම, ජනතාව සමඟ කටයුතු කරන්න පුළුවන් 
නායකයකු වීම නිසා එම මැතිවරණෙය්දී එතුමාට සර්ව පාක්ෂික 
සහෙයෝගය ලැබුණා. ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා එම 
මැතිවරණෙය්දී තරග කෙළේ නැහැ. දැදිගම ආසනෙය් සර්ව 
පාක්ෂික සහෙයෝගය ලබමින් ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා 
එදා ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයා හැටියට ෙද්ශපාලනයට එක් වුණා.  

එතුමා  පතිපත්ති ගරුක ෙද්ශපාලනඥනෙයක්. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙගොවි ජනතාවෙග් සටන්වලට, පගතිශීලි සටන්වලට එතුමා 
හවුල්කාරිත්වය දැක්වූවා. එදා අස්වැන්ෙනන් වැඩි ඵලයක් ලබා 
ගන්න කුඹුර පනත ෙගනා ෙවලාෙව් ෙබොෙහෝ අය විරුද්ධ ෙවලා, 
පනත ෙගන ඒම නවත්වන්න හැදුවා. ඒ ෙවලාෙව් තරුණ 
මන්තීවරෙයක් හැටියට තමන්ෙග් ආසනෙය් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
දියුණුව පිණිස ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා දැරුෙව් ඉතාම 
එඩිතර නායකත්වයක්ය කියන එක ඉතිහාස ෙපොෙත් සටහන් 
වනවා.  අවසානෙය් පිලිප් ගුණවර්ධන, විලියම් සිල්වා, ලක්ෂ්මන් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ලා අමාත්ය ධුරවලින් අයින් කරන ෙකොට 
ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමාත් ෙපොදු ජන අරගළෙය් ජ යගහණය 
සඳහා ඇවිත් විපක්ෂෙය් ඉඳ ගත්තා. අෙප් සටහන් ෙපොත්වල 
තිෙබනවා වරාය ජනසතු කරන ෙවලාෙව් තරුණ ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමා රතු ෙතොප්පියක් දමා ෙගන, සාටකයක් ෙබල්ල 
වෙට් ඔතාෙගන බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් පිටුපසින්, පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ළඟින් හිටෙගන සිටින පින්තූරයක්. එහි 
එතුමා ෙසේවකයන් සමඟ ජය ෙව්වා! කියමින් සිටිනවා. මම එය 
සඳහන් කෙළේ, එතුමාෙග් එඩිතර බව ෙපන්වීම සඳහායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම 
ෙචෙකොසේලෝවැකියාවට ගමන් කළ අවසථ්ාෙව් එම මන්තී 

කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන්නටද එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා. 
අමිර්තලිංගම් මැතිතුමා, මෙග් ආදරණීය මව වන කුසුමා 
ගුණවර්ධන මැතිනිය ඇතුළු මන්තී කණ්ඩායම සමඟ එතුමා 
අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සමුළුවට ගියා. ඒ වෙග්ම ෙසෝවියට් 
ෙද්ශයටත් ගියා. 1956 ආණ්ඩුව තුළ ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මහතා සමාජවාදී අදහස් මත අනුගමනය කළ ඒ කියා මාර්ග අනිත් 
තරුණ මන්තීවරුන්ටද විශාල ජවයක් වුණා.  

1970 බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන් තිබුණු 
සමගි ෙපරමුණ යටෙත් ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙයන් තරග කර 
ජයගහණය කළ එතුමා, 1977 දක්වා ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් 
මන්තීවරයා ෙලස කටයුතු කළා. ඉන් පසුව එතුමා ෙබොෙහොම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට මුහුණ දුන් බව මා සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. එතුමා පසුව ෙද්ශපාලනයට ආයුෙබෝවන් කිව්වා.  සමහර 
අය එතුමාට කරදර කරන්න පටන් ගත්ත නිසා, එතුමා 
එංගලන්තයට ගිහින් තාවකාලික ෙද්ශපාලන රැකවරණය ගත්තා. 
එය ලංකා ෙද්ශපාලනෙය් ෙබොෙහොම විරල සිදුවීමක්. එවැනි 
සිදුවීමකට භාජනය වූ එතුමා කාලයක් එංගලන්තෙය් ජීවත් වුණා. 
පසුව නැවත ලංකාවට ඇවිත්, ෙපොදු සංවිධානවලට සහභාගි 
ෙවමින් යළිත් මහජන කර්තව්යයට උදවු වුණා.  

ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා ඕනෑම රැස්වීමක්, 
සාකච්ඡාවක් හාස්යජනක ෙද්වල්වලින් රසවත් කරපු, ෙබොෙහොම 
මිතශීලී ෙකෙනක්. එතුමාෙග් එම ගුණාංග ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් 
කරමින්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හා මහජන එක්සත් ෙපරමුණ 
ෙවනුෙවන් එතුමාට අපෙග් උත්තමාචාර්ය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාෙග් බිරිඳ ඇතුළු කන්ද උඩරට ඥාතිවරුන්ට එතුමාෙග් 
විෙයෝෙව් ෙශෝකය පළ කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තු ෙශෝක 
ෙයෝජනාවත් සමඟ අප එකතු වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ෙජ්.සී. අලවතුවල මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.36] 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොමත්ම සත්ුතියි.  

ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය 
පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය මා මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමා, 
මුලින්ම ගුරුවරයකු හැටියටත්, විදුහල්පතිවරයකු හැටියටත් 
කටයුතු කරලා, ඊට පසේසේ 1970 දී ෙද්ශපාලනයට පිවිසිලා, 1977 
මහා මැතිවරණෙයන් ජයගහණය ලැබීෙමන් පසු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම දිසා ඇමතිවරයකු හැටියටත් 
විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරපු, ජනතා ෙසේවාවක් කරපු 
නායකෙයක්. එතුමා ගැන කථා කරද්දී, ඉතාමත් සරලව කරුණු 
ඉදිරිපත් කරමින් ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් සුවිෙශේෂී දක්ෂකමක් 
එතුමාට තිබුණු බව අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
විෙශේෂ කථිකයකු හැටියටත් ජනතාවට කරුණු අවෙබෝධ කරදීෙම් 
විෙශේෂ හැකියාවකුත් එතුමාට තිබුණා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතය තුළ ඒ දක්ෂතා සියල්ල පාවිච්චි කළා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් දීර්ඝ කාලයක් මන්තීවරයකු 
හැටියටත්, දිසා ඇමතිවරයකු හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
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ඇමතිවරයකු හැටියටත් කටයුතු කළ එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමන්ලා 1992 දී ආරම්භ 
කළ ඒ අරගලයට සහෙයෝගය ලබාදුන්නා. යම් යම් අවස්ථාවලදී 
තමන්ෙග් මන්තී ධුරය පරදුවට තබා එතුමාෙග් හිතට එකඟව තීන්දු 
ගත්තා. එතුමා එතැනින් නවතින්ෙන් නැතුව ඒ නව පක්ෂය 
සමඟත් ෛධර්යවන්තව වැඩ කරපු ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට 
මතක් කරන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම 1977 දී පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් 
ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන්න 
එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ දිස්තික්කෙය් සංවර්ධනය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට කටයුතු කළ කාලය තුළ 
ලබාදුන් සහෙයෝගයට වඩා විශාල සහෙයෝගයක් දිසා ඇමතිවරයකු 
හැටියට කටයුතු කළ කාලය තුළ ලබාෙදන්න එතුමාට අවස්ථාව 
උදා වුණා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාටම අපෙග් 
ෙශෝකය පකාශ කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්, ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, එතුමාට නිවන් සුව අත්ෙව්වා!යි පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 2.38] 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කළ 

ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ 
කිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමා ගැන 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට 
මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා සමඟ අපි 
සම්බන්ධ වුෙණ් 1977 මැතිවරණයටත් කලිනුයි. විෙශේෂෙයන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සංවිධානය කරන කාලෙය්, එදා තිබුණු 
රජයට විරුද්ධව පක්ෂය ෙගොනු කරන කාලෙය් එතුමන්ලා සමඟ 
අපි ඉතාම සමීපව කටයුතු කළා. ඒ හැම ෙදයකදීම ෙනොභියව 
ඉදිරිපත් වුණු නායකයකු හැටියට තමයි ජයතිලක මැතිතුමා අපි 
හඳුනන්ෙන්. 1983 දී මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්ෙවලා ආවාට 
පස්ෙසේ වැඩිහිටියකු හැටියට එතුමාව ඉතාමත් සමීපව ආශය කළා. 
එතුමා ෙම් සභාෙව් ෙගෞරවයත්, ෙම් සභාෙව් උත්තරීතරභාවයත් 
ෙවනුෙවන් දැවැන්ත ෙලස කැපෙවලා කටයුතු කළ නායකෙයක්. 
එතුමා දිවුලපිටිය ජනතාවෙග් විතරක් ෙනොෙවයි, අප 
සියලුෙදනාෙග්ම සිත් දිනාෙගන හිටපු නායකෙයක්.  

එතුමා පන්සල්වල ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා පවා ඉතාමත් ළඟින් 
ආශය කළා. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් එතුමා බලගල්ල පිරිෙවෙන් 
ඉතාමත් සමීප දායකයකු හැටියට කටයුතු කළ බව. ආගම ධර්මය 
ෙවනුෙවන්, සමාජය ෙවනුෙවන් වැඩිහිටියකු හැටියටත්, 
බුද්ධිමතකු හැටියටත් එතුමා විශාල කැප කිරීමක් කළා. 
එතුමාෙගන් විශාල දායකත්වයක් අපට ලැබුණා. එතුමා අපට 
අනාගතය ගැන කියා දුන්නා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගැන 
ඔබතුමාට මතක ඇති. මට මතක හැටියට ඔබතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී 
විෙද්ශ තානාපතිවරයකු හැටියටයි කටයුතු කරමින් සිටිෙය්. 
එතෙකොට 5/6ක බලයක් තිබුණු ආණ්ඩුවක් තමයි තිබුෙණ්. එදා 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටිෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අටෙදනායි. 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකත්වය අමිර්තලිංගම් මැතිතුමාටයි ලැබී 
තිබුෙණ්.  

ඒ ෙවලාෙව්  විරුද්ධ පක්ෂෙය්  ෙගෞරවය රකින්න, විරුද්ධ 
පක්ෂයට අවස්ථාව ෙදන්න, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අදහස ්   පාගන්ෙන් 
නැතිව,  යට කරන්ෙන් නැතිව  විරුද්ධ පක්ෂය  ෙවනුෙවන් ෙපනී 

සිටි ෙකෙනක් තමයි ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා. එය අද මම 
මතක් කරනවා.  එදා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා 
අයිතිවාසිකම් අෙහෝසි කරන ෙයෝජනාව ෙම්  සභාවට ෙගනා 
ෙවලාෙව්  එතුමා ෙම් සභාෙව් විවාදයට සහභාගි වුෙණ් නැහැ.  
එතුමා  හදවතින්  එයට  එකඟ වුෙණ් නැහැ. ඒ ගැන එතුමා මාත්  
එක්කත් කියා තිබුණා. ඒ කළ   කියාව   අෙප් රෙට් අනාගතයට 
දැඩි ෙලස  බලපාන පජාතන්ත විෙරෝධී වැඩ පිළිෙවළක් හැටියටයි  
එතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී දැක්ෙක්. නමුත් පක්ෂෙය් විනය අනුව, 
පක්ෂෙය්  තීරණය අනුව  එතුමාට කටයුතු කරන්න ට සිද්ධ වුණා. 
නමුත් එතුමා හදවතින්  ඉතාමත්ම ඍජුව ඒ අදහස් පකාශ කළ 
ෙකෙනකු හැටියටයි  මම දකින්ෙන්. එතුමාෙග්  ඒ ගතිය  
එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිත කාලය තුළම අපි  දැක්කා.  

ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ඒ 
ෙදෝෂාභිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්  කිසි පැකිලීමක් 
නැතිව, කිසිම පසුතැවීමක් නැතිව,  පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් 
ඉදිරිපත් වී  කටයුතු කළ ෙකෙනක්. එතුමාත්  එක්ක එදාත් අපි 
ඉතාමත්ම සමීපව කටයුතු කළා, ඉතාමත්ම හිතවත්ව කටයුතු 
කළා. ඒ හැම ෙවලාවකම  එතුමා අපට නායකත්වයක් දුන්නා.  
කිසි ෙවලාවකදී ඍජුව අදහස් පකාශ කරන්නට භය ෙවච්ච 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි   ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා. එම  නිසා  
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන ෙකටි වුණාද කියලාත් මට  
හිෙතනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය්දී අපි දකිනවා, 
තමන්ෙග් අදහස් සඟවාෙගන තමයි  හුඟක් ෙවලාවට කථා 
කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. එය, ෙම් යුගෙය් 
අපි දකින  එක් අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්.  ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමා එෙහම   හිටිෙය් නැහැ. තමන්ෙග් අදහස් තමන් ෙකළින් 
පකාශ කළා.  ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ අදහස්වලට හැම ෙවලාෙව්ම ඉඩ 
දුන්නා. ඒකයි මා කිව්ෙව්, එදා  විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටිෙය් ටික 
ෙදනා වුණාට, ඒ ටික ෙදනාෙග්  අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිය 
රකින්න, ඒ අයිතිය ෙවනුවන් ෙපනී සිටින්න ඉදිරිපත් වුණු  එක 
නායකෙයක්  හැටියටයි මම ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාව  
දකින්ෙන්. එතුමා ඒ  තරම්ම ෙශේෂ්ඨ නායකෙයක්. එතුමා  ඒ 
තරම්ම ජනතාවට සමීප වුණු නායකෙයක්. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම 
හැම ෙකෙනක් එක්කම සුහදව,  මිතව ඉතාමත්ම  ෙළන්ගතුව 
ආශ ය කළ  නායකෙයක්.   ඕනෑම  රහසක් කියන්න පුළුවන් 
පුද්ගලෙයක් හැටියටයි අපි එතුමාව දැක්ෙක්.   

අෙප් අදහස් අපට කථා කරන්නට බැරි වුණාම  අපි  එතුමාත්  
එක්ක කියනවා. එතුමා කියනවා, "ෙම් ෙවලාෙව් ෙමතැන තිෙබන 
තත්ත්වය ෙම්කයි. එම නිසා ෙපොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්දව ඉන්න." කියා.  
එෙහම අවවාද අනුශාසනා, උපෙදස් දුන් ෙක ෙනක් තමයි 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා. එෙහම මන්තීවරු කලාතුරකිනුයි 
අපිට හමු ෙවන්ෙන්.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ලැබූ  අත් දැකීම්වල  
හැටියට එෙහම උදවිය ඉතාමත්ම විරලයි.  තවත් මන්තිවරෙයකුට,  
ලාබාල මන්තීවරෙයකුට එෙහම උපෙදස් ෙදන උදවිය විරලයි. 
ෙමහි අද තිෙබන්ෙන් පුදුමාකාර විධිෙය් වැඩපිළිෙවළක්. ඒ ගැන 
කථා කෙළොත් කථාව ෙවනත් පැත්තකට යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් 
අභාවය අෙප් රටට, ජාතියට විශාල පාඩුවක්. ඒත් කරන්නට 
ෙදයක් නැහැ.  එතුමා   පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  සිටිමින්  ෙම් රටට 
කළ ෙසේවය  අපි කවදාවත් අමතක කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
අමතක කරන්න පුළුවන් ෙසේවයක් ෙනොෙවයි  එතුමාෙගන් සිද්ධ 
වුෙණ්. හැම ෙකෙනක්  එක්කම මිත ෙවච්ච පුද්ගලෙයක්. හැම 
ෙකෙනක් එක්කම විහිළු කළ පුද්ගලෙයක්. හැම ෙකෙනක්  
එක්කම ස න්ෙතෝෂෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතු කළ 
පුද්ගලෙයක්. එතුමාට අපි නිවන් සුව පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග් 
මන්තීවරු, ෙද්ශපාලනඥෙයෝ, ඒ වාෙග් දිසා ඇමතිවරු, 
අනාගතෙය් අපිට දකින්නට අපි  පින් කර ඇතැයි කියා විශ්වාස 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ෙම්  අවස්ථාෙව් එතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාට, විෙශේෂෙයන් 
මධූ ජයතිලක නීතිඥතුමිය ඇතුළු ඒ පවුෙල් සාමාජිකයන්ට 
එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අෙප් කනගාටුව පකාශ කරන අතර  
එතුමාට "නිවන් සුව අත්ෙව්වායි" පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 2.44] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සියනෑ 

ෙකෝරළෙය් දිවුලපිටිය පෙද්ශෙය් වැදගත් පවුලක ජන්ම ලාභය 
ලබා දශක නවයකට අධික කාලයක් අප සමාජෙය් යහපත් 
ජීවිතයක් ගත කරමින්  රටට, සමාජයට, අද්වීතිය ෙසේවාවක් 
ඉටුෙකොට අභාවපාප්තවන්නට ෙයදුණු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාණන්ෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්  ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් අදහස් පකාශ කරන්නට 
අවස්ථාව ලබා දීම  පිළිබඳව ඔබතුමාට පළමුෙවන්ම මෙග් ස්තුතිය 
පුද කරනවා.     

1970දී කියාකාරී ෙද්ශපාලනයට පිවිසි එතුමා, දීර්ඝ කාලයක් 
ගුරු වෘත්තීෙය් ෙයෙදමින් ෙම් රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට විශාල 
ෙසේවාවක් සැලසූ ෙකෙනක් කියන එකත් අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
නීතිඥ වෘත්තීෙය් ෙයෙදමින් එම වෘත්තීය මඟින් ෙම් රටට ෙසේවය 
සපයන්නට එතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. 1970 පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට තරග කර ඉන් පරාජය වුණාට පසු, එම පරාජය දැක 
ෙද්ශපාලනෙයන් ඉවත් ෙනොවී දිවුලපිටිය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා 
විධියට එම ආසනෙය් සංවිධාන කටයුතු කරමින් වසර 17ක් පමණ 
කාලයක් වාමාංශික බලෙකොටුවක්ව පැවැති දිවුලපිටිය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශිෂ්ට අන්දමින් දිනවන්න 
එතුමා 1977දී කියා කළාය කියන එක අපි දන්නවා. පරාජෙය්දී 
පලා  ෙනොෙගොස් ජයගහණය ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ උදාර 
නායකෙයක් විධියට අපි එතුමාව දකිනවා. 1977දී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසුණු මන්තීවරු ෙම් රෙට් වාසනාවන්තම 
මන්තීවරු විධියට තමයි අපි දකින්ෙන්. ෙම් රටට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරපු මන්තීවරු විධියට අපට ඒ අය පිළිගන්නට 
පුළුවන්. 

හෙයන් පහක බලයක් ලබපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ 
ඔවුන්ෙග් කියාකාරිත්වය නිසා ෙම් රටට, විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග් 
මැතිවරණය ෙකොට්ඨාසයට විශාල ෙසේවාවක් කරන්න ශක්තිය උදා 
වුණා. දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට විශිෂ්ට ගණෙය් 
ෙසේවාවන් සලසමින් කටයුතු කළ එතුමා, ගම්පහ දිස්තික් 
අමාත්යවරයා විධියට වසර 6ක පමණ කාලයක් මුළු දිස්තික්කයටම 
විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් සැලසුවාය කියන එක අදත් අපට 
දැකගන්නට, දැනගන්නට තිෙබනවා. එතුමා වසර 14ක පමණ 
කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිමින් දිසා ඇමතිවරෙයක් 
විධියට, ඒ වාෙග්ම ඛනිජ වැලි ඇමතිවරයා විධියට ෙම් රටට විශාල 
ෙසේවාවක් ඉටු කළාය කියන එක අපි අවිවාදෙයන් පිළිගත යුතු 
ෙවනවා. එවන් නායකෙයකුෙග් අභාවය අපට විශාල පාඩුවක්. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, වසර 14ක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළ බලයක් 
ඇති රජයක් යටෙත් ෙහොඳින් කියාකාරී වූ  මන්තීවරෙයක් විධියට 
අපි එතුමාව දකිනවා. සැබෑ මානව හිතවාදිෙයක් විධියට සහ සෑම 
අවස්ථාවකම මනුෂ්යාෙග් අවශ්යතා ෙවනුෙවන් කියා කළ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියටත් අපට එතුමා හඳුන්වන්නට පුළුවන්. 
එතුමා ඒ කාලය තුළ කළ ෙසේවාව අදත් ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් සෑම 
ෙකෙනකුම කථා බහට ලක් කරමින්, එම ෙසේවාවන් සදා 

අනුස්මරණව පවත්වාෙගන යන්නට කටයුතු කරනවාය කියන 
එක අපි දකිනවා. ෙමවන් නායකෙයෝ රටට ආදර්ශයක්; අපට 
ආදර්ශයක්. 

ඒ ආදර්ශයන් තුළින් ඉදිරියට යන්න අපි සියලු ෙදනාම අදිටන් 
කර ගනිමුය කියන පාර්ථනාව කරමින්, ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමන්ෙග් අභාවය පිළිබඳ පවුෙල් අය ෙවත ෙශෝකය පකාශ 
කරමින්, විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් 
ෙශෝකයත් පළ කරමින් එතුමාට නිවන්සුව අත්ෙව්වා! යි පතමින් 
මම නවතිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.48] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ 
ෙශෝක ෙයෝජනාව ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දී, එතුමා ගැන අදහස් 
පකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම මම ෙගෞරවයක් ෙකොට 
සලකනවා.  

එතුමා 1923 ජූලි මස 29 ෙවනිදා උපත ලබා දිවුලපිටිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළ ජන 
නායකෙයක්. අද දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය නිෙයෝජනය 
කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට මම කියන්ෙන්, එදා 
ෙමතුමා දිවුලපිටිය  මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය තුළ ෙමොන තරම් 
විප්ලවීය ෙවනසක් කළා ද කියන එක  අපි  දුටු බවයි.  

ඒ කාලෙය් අපි ෙබොෙහොම කුඩා ළමයි. 1968 වසෙර්දී  ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙමතුමාට ෙද්ශපාලනයට එන්න කියලා 
ආරාධනා කරද්දි, පළමුෙවනි ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරෙයක් 
වශෙයන් කටයුතු කළ එතුමා වාමාංශික බලෙකොටුවක්  වුණු 
දිවුලපිටිෙය් ඒ අවශ්යතාව සපුරන්න නායකත්වය දුන්නා; 1970 
වසෙර්දී මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ඊට පසුව, 1977 වසෙර් 
පැවති මහ මැතිවරණෙය්දී විශිෂ්ට ජයගහණයක් ලැබුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය 
කියලා කියන්ෙන්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් විශාල වාමාංශික බලයක් 
තිෙබන ආසනයක් බව ඔබතුමාත් දන්නවා.  එතුමා ඒ ගම්වලට 
ගිහිල්ලා, ඒ ගම්වල නායකයන් පත් කරලා, පක්ෂයට වුවමනා 
කරන පිරිස ඒකරාශී කරලා 1977 පැවති මහ මැතිවරණෙයන් 
අතිවිශිෂ්ට ජයගහණයක් ලබා ගත්තා. ඒ ජයගහණයත් එක්ක 
දිවුලපිටිය පෙද්ශය ෙමොනතරම් ශීඝෙයන් ෙවනස් වුණාද කියලා 
අපි දැක්කා. මම දරන්ෙන් එතුමාෙග් මතයට ෙවනස් ෙද්ශපාලන 
මතයක්. හැබැයි, එතුමා ඒ අවධිෙය්දී දිවුලපිටියට ලබා දුන් 
ෙද්වල්වල පහස අපි අදටත් විඳිනවා.  

ගරු කථානායකුතමනි,  මම වයස අවුරුදු 4ක, 5ක කුඩා 
දරුෙවක් කාලෙය්, ආරියරත්න ජයතිලක මහත්මයා අෙප් ගමට 
විදුලි ෙයෝජනා කමයක් ලබා දුන්නා. එහි වැඩ සාර්ථකව අවසන් 
කර, එය විවෘත කිරීම සඳහා මාව කනුව ළඟට ඔසවනවා මට 
මතකයි.  එතැන ෙද්ශපාලනයක් තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා  දිසා 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් මෙග් ගමට විතරක් ෙනොෙවයි, දිවුලපිටිය 
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ආසනයටම, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගම්පහ දිස්තික්කයටම එවැනි 
විදුලි ෙයෝජනා කම ලබා දීම වාෙග්ම  අෙනකුත් කටයුතුවලදීත් 
අතිවිශාල ෙසේවාවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. අදටත් කැලණිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය, ෙදොම්ෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය,  
මීරිගම, දිවුලපිටිය, මිනුවන්ෙගොඩ  වාෙග් ගම්පහ දිස්තික්කය 
පුරාවටම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ජනතාවෙග් ආදරයට පාත 
වුණු නායකෙයක් තමයි එතුමා. එතුමා ෙවනුෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරු, මන්තීවරු කළ ඒ ඇගයීම් අපි ඇහුවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඇගැයීම් තුළින් ෙපනුණා, එතුමාෙග් 
සෘජු බව. එතුමාෙග් කෙශේරුකාෙව් තිබුණු ශක්තිය එතැනදී අපි 
දැක්කා. 1991 වර්ෂෙය් දී ඉදිරිපත් වූ ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙවලාෙව්, 
තනතුරු-තානාන්තර පැත්තකට දාලා රෙට් ජනතාව එක්ක එතුමා 
හිටගත්ත බව අපි දැක්කා.  

එදා, මම එතුමා ෙග් මළ ෙගදරට සම්බන්ධ වුණු ෙමොෙහොෙත්, 
1987 ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරන ෙවලාෙව්, "ඉන්දු-ලංකා 
ගිවිසුමත් එක්ක සිද්ධ ෙවන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද?" කියන 
පශ්නාර්ථය අරෙගන ජනතාව විශාල පිරිසක් ඒක රාශී කරෙගන, 
පෙද්ශෙය් වාම බලෙව්ග ෙමතුමාෙග් නිවසට කඩා වැදුණා.  එවැනි 
විශාල පිරිසක් ෙගදරට ආවාම සමහර මැති ඇමතිවරුන්, සමහර 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැසිෙරන්ෙන් එක එක විධියට. හැබැයි, එතුමා 
ෙබොෙහොම නිහතමානීව ඒ ජනතාව පිළිෙගන ජනතාවෙගන් 
ඇහුෙව්, "ෙමොකක්ද, දරුවෙන්, උඹලාෙග් පශ්නය?" කියලායි. ඒ 
ෙවලාෙව් ෙදොස් කියපු ජනතාව හිටියා; බීමත්ව ආපු ජනතාව 
හිටියා; ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න ආපු ජනතාව හිටියා. ඒ සියලුෙදනා 
සිටියදී, "ෙමොකක්ද, දරුවෙන්, ඔයෙගොල්ලන්ෙග් පශ්නය?" කියලා 
අහපුවාම ඒ සියලු ෙදනා නිහඬ වුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කළාම රටට සිද්ධ ෙවන ෙද් 
ගැන කථා කළා. එතුමා එදා ෙකළින් කථා කරලා කිව්වා, "මම 
ඉන්ෙනත් ඔය දරුවන් ඉන්න පැත්ෙත් තමයි. මමත් ෙම්කට කැමති 
නැහැ." කියලා. 

ඒ ෙවලාෙව් ඒ ආපු ජනතාව ආපහු හැරිලා ගියා. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා ඒ ෙවලාෙව් ජයතිලක ඇමතිතුමාෙගන් අහලා 
තිබුණා, ''ඇයි එෙහම කථාවක් කෙළේ?'' කියලා. එතුමා එතැනදීත් 
පකාශ කෙළේ, ''ඒ වැඩ පිළිෙවළට මම කැමැති නැහැ, මම 
විරුද්ධයි'' කියලා. එතුමා පක්ෂෙය් පතිපත්ති ඉදිරියට ෙගන ගියා 
ෙමන්ම ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවනුත් ෙපනී හිටියා. ඒක 
අපි දැක්කා. අද දිවුලපිටියට ලැබිලා තිෙබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය, බස ්ඩිෙපෝව, බස් නැවතුම් ෙපොළ, ඒ වාෙග්ම පාසල් 
පද්ධතියට ලැබිය යුතු සංවර්ධනය වැනි ෙද්වල් පක්ෂවලින් එක 
එක ආකාරයට ලැෙබද්දී, ජයතිලක මැතිතුමා දිවුලපිටිෙය් 
අනන්යතාව නඟා සිෙටව්වා. ඒ නිසා ඒ පහසුකම අදටත් අපි 
විඳිනවා.  

එතුමා ඛනිජ හා ඛනිජ දව්ය පදනම් කරගත් කර්මාන්ත සඳහා 
රාජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය්, ජාතික 
නායකයකු විධියට එම තනතුර පෙයෝජනයට අරෙගන ෙපොස්ෙප්ට් 
නිධියට අදාළ සංවර්ධන වැඩසටහන්, ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට 
ලුණු ෙල්වාෙය් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ඇතුළු ඒ අවශ්යතාවන් ඉටු 
කළා. අපට ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්ද තිෙබන්න පුළුවන්, අපි දරන 
මතය ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්, අපි විෙව්චන කරන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, අපි ඇගයිය යුතු ෙද්ශපාලන චරිත අගයන්න ඕනෑ. ඒක 
තමයි අෙපන් විය යුත්ෙත්. 

එතුමා රැකී රක්ෂා විශාල සංඛ්යාවක් ලබා දුන්නා. කාලෙයන් 
කාලයට, ෙවලාෙවන් ෙවලාවට, ෙමොෙහොෙතන් ෙමොෙහොතට 
ෙද්ශපාලනය ෙවනස් ෙවන නිසා, ෙද්ශපාලනෙය්දී 
අමාත්යවරෙයකු වශෙයන් ඉඳලා සාමාන්ය මන්තී ෙකනකු බවට 
පත් වුණාම ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ තැනට එන්න භයයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. සමහරු පතිපත්තිමය වශෙයන් එෙසේ හිටියාට, 

සමහරුන්ට ඇමතිකම් අතහැර දමා ගිහින් ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. නමුත්, ෙමතුමා රාජ්ය ඇමතිකම අත හැර දමලා, මන්තී 
තනතුරවත් නැතිව ෙගදරට ආවා. එෙහම ඇවිල්ලා පළාත් සභාවට 
තරග කරලා, එහි සභාපතිවරෙයකු වශෙයන් කටයුතු කළා. අපි 
ඒක දැක්කා. මා කුඩා කාලෙය් ජයතිලක මැතිතුමා හමු වුණාට 
පස්ෙසේ  නැවත හමුවුෙණ්  එතුමා ෙබොෙහොම වෙයෝවෘද්ධ ෙවලා 
සිටි අවස්ථාෙව්දීයි. එතුමා එදාත් ''ෙකොෙහොමද, දරුෙවෝ?'' කියලා  
සිනහමුසු මුහුණින් අහලා මා සමඟ කථා කළා. ඒ පවුෙල් උදවිය 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මත එක එක විධියට ජයතිලක මැතිතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කළත්, ඒ පවුෙල් උදවියෙග් අවශ්යතාවන් සහ ඒ 
සිතුම්-පැතුම් එක්ක ජයතිලක මැතිතුමා ජීවත් වුණා. අපි ඒක 
අහලා තිබුණා. ඕනෑම ෙවලාවක ස්වාධීන මත දරන්න නිවෙසේ 
උදවියට, දරුවන්ට ජයතිලක මැතිතුමා අවස්ථාව දීලා තිබුණා.  

අද ෙමම ෙශෝක ෙයෝජනාව ෙගෙනන අවස්ථාෙව් අතිමහත් 
ෙගෞරවයකින් අපි කථා කරන්ෙන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, 
දිවුලපිටිය ආසනෙය් හිටපු දැවැන්ත නායකයකු ගැනයි. ඒ නිසා 
එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය දිවුලපිටිෙය් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, සමස්ත ජනතාවටම දැනිලා 
තිෙබනවා. 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 14වැනි දින එතුමා 
අභාවපාප්ත වුණු ෙවලාෙව් ඒ නිවසට ගලා ආ ජන ගංගාෙවන් අපි 
ඒක දැක්කා.  

එතුමා විසින් කරන ලද ඉමහත් ෙසේවාව සම්බන්ධෙයන් ඒ 
පවුෙල් සියලුමෙදනාට දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය 
ෙවනුෙවන් ෙගෞරවය පුද කරන ගමන්, එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ  
ෙශෝකය පුද කිරීමට, දිවුලපිටිය ආසනෙය් මන්තීවරයා විධියට මම 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. එතුමා කරන ලද අනර්ඝ කටයුතු 
ෙවනුෙවන් ගම්පහ දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් සහ රටම ෙවනුෙවන් 
ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනාට ෙගෞරවය පුද කරන්නත්, එතුමාෙග් 
අභාවය සම්බන්ධෙයන් ෙශෝකය පුද කරන්නත් මම ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

 ෙදෙදනා ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකක් නිෙයෝජනය කළත්, ඒ 
වකවානුෙව් ලක්ෂ්මන් ජයෙකොඩි හිටපු ඇමතිතුමාත්, ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමාත් දිවුලපිටිෙය් ෙද්ශපාලනය ෙබොෙහොම 
සුන්දරව කර ෙගන ගියා. එක ෙව්දිකාෙව් නැඟලා ෙදන්නා 
ෙදපැත්තට කථා කළා. ෙබොෙහොම අගය කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට ඒ ෙද්ශපාලන කටයුතු කරෙගන ගියා. සමහර 
ෙවලාවට අද ෙවද්දි ඒක එහා-ෙමහා ෙවලා තිබුණත්, අද ෙවද්දි 
විෙව්චන තිබුණත්, එදා සුන්දර ෙද්ශපාලනයක් තිබුණා. අදටත් 
දිවුලපිටිෙය් ජනතාව ඒ සුන්දර ෙද්ශපාලනය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප් මයන්ත දිසානායක ගරු මන්තීතුමා කිව්ව 
ආකාරයට, ෙශේෂ්ඨ ෙසේවාවක් කළ එදා හිටපු ඒ මැති-
ඇමතිවරුන්ෙග් අගය අදටත් දැෙනනවා වාෙග්ම, එවැනි 
ෙසේවාවක් වර්තමානයටත් වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා.  

එතුමා මතු ආත්මයක නැවතත් දිවුලපිටියට ඇවිල්ලා නැවතත් 
ඒ ජන වරම අරෙගන, දිවුලපිටිෙය් ජනතාව හසුරුවන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි කියන සිතිවිල්ල එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග්, ශී 
ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ෙග් වාෙග්ම, සාමාන්ය ජනතාවෙග් සිත් 
තුළත් තිෙබනවා. එතුමාට අමාමහ නිර්වාණ සුවය ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරන්නත් මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
සියලුෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 

මීළඟට, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනිය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.57] 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් 

අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙශෝක ෙයෝජනාව ෙගෙනන 
ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් වන්නිආරච්චි පවුෙල් ෙශෝකයත්, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ෙශෝකයත් පළමුෙවන්ම පවුෙල් අය 
ෙවත පුද කරන්නට ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම, ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් පවුෙල් 
අය, අරුණ ජයතිලක මැතිතුමා, මධූ ජයතිලක මැතිනිය ඇතුළු 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන්, අපට ෙබොෙහොම කිට්ටු, හිතවත් අය. ඒ 
වාෙග්ම මෙග් ස්වාමිපුරුෂයා වන කංචන ජයරත්නත්  -සබරගමුව 
පළාත් සභාෙව් සභාපතිතුමා.- දිවුලපිටිය ආසනෙය්යි ජීවත්ව 
සිටිෙය්. ඒ නිසා ෙදවිධියකට ෙම් පවුලත් එක්ක මෙග් සම්බන්ධතා 
තිෙබනවා. 

ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ෙම් රෙට් පහළ වුණු 
පරමාදර්ශී ෙද්ශපාලන චරිතයක් ෙලසයි අප අහලා තිෙයන්ෙන්. මා 
විශ්වාස කරනවා, වර්තමානෙය් ජීවත් වන ෙද්ශපාලනඥයින්ට 
එතුමා ෙගන ගිය ෙද්ශපාලන රටාව, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
සිතුවිලි, ආකල්ප ඉතා ආදර්ශවත් කියලා. එතුමා  ඕනෑම ෙවලාවක 
ඕනෑම ෙදයක් අත්හරින්න පුළුවන්කම පකට කරපු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. 

ලාංකීය වර්තමාන ෙද්ශපාලනෙය් ෙපෙනන්නට තිෙබන 
තත්ත්වය තමයි ආණ්ඩුවක ඉන්න ෙකොට තමන්ෙග් හදවතට එකඟ 
ෙනොවුණත්, තමන්ෙග් පතිපත්තිවලට එකඟ ෙනොවුණත් තමන්ෙග් 
තනතුර ෙවනුෙවන් බලෙය් ඉන්නට තිෙබන කැමැත්ත. නමුත්, 
ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා කියන්ෙන් තමන්ෙග් හෘද 
සාක්ෂියට විරුද්ධ ෙවන අවස්ථාෙව්දී තමන්ෙග් තනතුරු අලුයම 
ඉවතලන ෙකළ පිඬක් වාෙග් අතහැරපු ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඒ 
කාරණයම වර්තමාන ෙද්ශපාලනෙය්දී අපට ආදර්ශයට ගත හැකි 
කියාවක්ය කියන එක මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඕනෑම ෙදයකට 
බල කාමෙයන් උද්ධච්ච වුණු, හැම ෙද්ම සදාකාලිකයි කියලා 
සිතන, මිනී මරාෙගන, මංෙකොල්ල කාෙගන ෙද්ශපාලනය කරන 
සමහර ෙද්ශපාලනඥයින්ට ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා 
පරමාදර්ශී චරිතයක් ෙව්වා කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. 

එතුමා ආණ්ඩුෙවන් අයින් වුණත්, දිවුලපිටිය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය තුළ පක්ෂ විපක්ෂ ෙදෙගොල්ලන් එක්කම ඉතාම 
සහෙයෝගෙයන්, ඉතාම ෛමතීසහගත සිතින් කරපු ෙද්ශපාලනය 
අදත් දිවුලපිටිෙය් ජනතාව ඉතාම ෙගෞරවනීයව සිහිපත් කරනවා. 
ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා වාෙග් බර චරිත ලාංකීය 
ෙද්ශපාලනයට ඉතාම අවශ්ය යුගයක් ෙම් තිෙබන්ෙන්.  මා  දැන් 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා එක්කත් කථා කරමින් 
හිටිෙය් ඒ ගැනයි. එතුමා දිවුලපිටිය පෙද්ශෙය් දහපහෙළොස් 
දහසකට රක්ෂා දීපු ෙකෙනක්; ඒ පෙද්ශෙය් මහා සංවර්ධන 
කටයුතු රාශියක් කරපු ෙකෙනක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා 
විශාල වශෙයන් ජනතාව එක්ක ජීවත් වුණු, නිහතමානී, බලෙයන් 
උද්ධච්ච ෙනොවුණු පුද්ගලෙයක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට තමන් පැරදුණත් ඒ පරාජය සමව බාර 
අරෙගන, ජයගහණය කෙළොත් ඒ ජයගහණය සමව බාර අරෙගන 
ජීවත් වුණු ෙද්ශපාලනඥෙයක්.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී දීර්ඝව කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙම් රෙට් බිහි වුණු ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනඥයකු, කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥයකු වාෙග්ම කවදාවත් 

වංචාවක් කළාය කියලා අපට අහන්න ෙනොලැබුණු, දූෂිත 
ෙද්ශපාලනඥයකුය කියලා අපට කවදාවත් අහන්න ෙනොලැබුණු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. අඩුම ගාෙන් විපක්ෂෙය් අයෙගන්වත් එතුමා 
රාජ්ය බලය පාවිච්චි කරෙගන හම්බ කරපු ෙද්ශපාලනඥයකුය 
කියලා අපට කිසිම දවසක අහන්න ෙනොලැබුණු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමාෙග් දරුවන් අපට ෙබොෙහොම හිතවත්. 
විෙශේෂෙයන්ම අරුණ ජයතිලක මැතිතුමා, මධූ ජයතිලක මැතිනිය 
අපට ඉතාම හිතවත්. ඔවුන් එක්කත් අපි සෑම අවස්ථාවකදීම දුක 
සැප ෙබදා ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙද්ශපාලනෙයන් 
අනිසි විධියට ශතයක්වත් හම්බ ෙනොකරපු, පතිපත්තිගරුක 
ෙද්ශපාලනයක් ගත කරමින්, පක්ෂ විපක්ෂ ෙදපාර්ශ්වය සමඟම 
කරුණාෙවන්, ෛමතීෙයන් ෙද්ශපාලනය කරපු ගරු ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමාෙග් චරිතය ලාංකීය ෙද්ශපාලනයට පරමාදර්ශී 
චරිතයක් බව පකාශ කරමින් එතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

[අ.භා. 3.04] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம-  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් සෙහෝදර මන්තී මහින්ද යාපා 

අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා කිව්ව විධියට ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාත්, අපි සියලු ෙදනාමත් "රාජාලියා" පක්ෂෙයන් රට 
වෙට්ම ගිහින් එම පක්ෂය ස්ථාවර කරන්නට කටයුතු කළ කාලය 
මට ෙහොඳට මතක් ෙවනවා. ෙපේමදාස රජෙය් හිටපු මන්තීවරුන් 
කිහිප ෙදෙනකුම විවිධ ෙහේතූන් නිසා එළියට ඇවිල්ලා එතුමාෙග් 
පාලනයට විරුද්ධව නව පක්ෂයක් ඇති කරමින්, -"රාජාලියා" 
පක්ෂය ඇති කරමින්-  රෙට් විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කළා. 
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා, 
ජී.එම්. ෙපේමචන්ද මැතිතුමා වාෙග් අය කාලයක් තිස්ෙසේම 
ෙපේමදාස මැතිතුමාත් සමඟ ගැටුම් ඇති කර ගත්ත අය. ඒ අය 
එළියට ඇවිල්ලා පජාතන්තවාදී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ හැදුවාට 
පසුව ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා වැනි අය  තමන්ෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට අනුව තනතුරු සියල්ලම පතික්ෙෂේප කරලා අෙප් 
"රාජාලියා" පක්ෂයට බැඳුණා.  

ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා මන්තීවරෙයක් වශෙයන් 
සිටියාට දිවුලපිටිය පෙද්ශෙය් පසිද්ධ ෙවලා හිටිෙය් 
පධානාචාර්යවරෙයක් හැටියටයි. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමාෙග් නිදහස් අධ්යාපන ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී 
ඉතාම වැදගත් සාධකය වුෙණ් විශාල කැප කිරීමකින් එම 
අධ්යාපන කමය දීප ව්යාප්ත කළ මධ්ය මහා විද්යාලවල - Central 
Collegesවල - සිටි පධානාචාර්යවරුන්. මුල් අවධිෙය් ෙහොඳට 
ෙසොයලා බලලා ෙහොඳම ගුරුවරුන් තමයි ඒ මධ්ය මහා විද්යාලවල 
පධානාචාර්යවරුන් හැටියට පත් කෙළේ. අද වුණත්, -අවුරුදු 
හතළිහක් පණහක් ගියා වුණත්- අෙප් සභාෙව් ඉන්න සමහර 
මන්තීවරුන්ට පවා ආපස්සට හැරිලා බැලුෙවොත් මතක ඇති, ඒ 
මධ්ය මහා විද්යාලවල ඉතාම දක්ෂ ගුරුවරුන්, තමන්ෙග් ජීවිතයට 
බලපෑ ගුරුවරුන් සිටි බව. ඒ ගුරුවරුන් අතර සිටි විශිෂ්ට 
ගුරුවරෙයක් තමයි ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා.  

මට මතක විධියට රාජ්ය මණ්තණ සභාව පැවති කාලෙය් 
දිවුලපිටිය ආසනය මිනුවන්ෙගොඩ කියන විශාල ආසනෙය් 
ෙකොටසක්. මිනුවන්ෙගොඩ ආසනෙය් මන්තීවරයා විධියට ආෙව් 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා. එතුමාෙග් කාලෙය් තමයි නිදහස් 
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අධ්යාපනය ව්යාප්ත වුෙණ්. ඒ වන විට නුගෙවල, පිළියන්දල, 
වඳුරඹ, ෙතෝලංගමුව වාෙග් ලංකාෙව් විශිෂ්ට මධ්ය මහා විද්යාල 
අතරට දිවුලපිටිය ශී ඥාෙණෝදය මධ්ය මහා විද්යාලයත් ඇතුළු 
වුණා. ඒ පාසලට නායකත්වය දුන්ෙන් ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමා. ඒ ෙහේතුව නිසා, අද අෙප් ගරු මන්තීවරුන් සඳහන් කළ 
පරිදි විශිෂ්ට ගුරුවරෙයක් හැටියට ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා, 
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා වැනි අයත් සමඟ ළඟින් ආශය 
කරන්නට ෙමතුමාට අවස්ථාවක් ලැබුණා. 

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමෙය් ෙහොඳ පැත්තත් තිෙබනවා; 
නරක පැත්තත් තිෙබනවා. නරක පැත්ත තමයි එතුමා වාෙග් 
විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කළ අයට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට තිෙබන 
අවස්ථාව අද අඩුවීම. එදා ෙකොට්ඨාස කමය තිබුණු නිසා දක්ෂ 
ගුරුවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, දක්ෂ රජෙය් ෙසේවකෙයක් ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙහොඳ ෙදොස්තර මහත්තෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, -ගරු 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා දන්නවා- ඒ වාෙග් අයට ඒ පළාෙත්, 
ඒ කණ්ඩායෙම් විශ්වාසය දිනාෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
අවස්ථාව සැලසුණා. නමුත් මා හිතන විධියට, මනාප කමය තුළ 
එවැනි අවස්ථා ෙගොඩක් ගිලිහී ගියා. 1977 වන ෙකොට තිබුෙණ් 
ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමය. මෙග් හිතවත් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට එය මතක ඇති. ඒ ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමය මඟින් 
තමයි ආරියරත්න ජයතිලක මහත්මයා දිවුලපිටිය නිෙයෝජනය 
කරමින් ආෙව්. 1977න් පසුව තමයි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
ෙකොට්ඨාස කමය නැති කෙළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාෙග් අවමංගල්යයට ගිය විට දුටු ෙද් මට මතකයි. කිසිම 
වාද ෙභ්දයක් නැතිව එතුමාෙගන් ඉෙගනගත් දහස ් සංඛ්යාත 
ශිෂ්යයන් ඇවිත් එතුමාට ෙගෞරවය පුද කළා. ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී අපි "රාජාලියා" ලකුණ දරන පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් රට වෙට්ම රැස්වීම් පවත්වන ෙකොට එක්තරා විධියක 
මර්දනයක් දියත් කර තිබුණා. රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාට 
ඒවා ෙහොඳින් මතක ඇති. එදා තිබුණු අෙප් පන්නල රැස්වීම මට 
මතකයි. ඒ කාලෙය් හිටපු සමහර අය අද ඇමතිවරුන් හැටියටත් 
ඉන්නවා. ලලිත්, ගාමිණී, ආරියරත්න ඇතුළු අපි ඔක්ෙකෝම එදා 
පන්නල ෙව්දිකාෙව් සිටියා. එතැනට ගැහුවා, ෙබෝම්බ! ඒ ගහපු 
අයත් ගුටි කාපු අයත් කියන ෙදෙගොල්ලම දැන් එකම පැත්තට 
ඇවිත් ඉන්නවා, ෛදවෙය් සරදමක් හැටියට. අපට ඒක පිළිගන්න 
ෙවනවා ෙන්. වාසනාවට ඒ grenade එක අපි බලාෙගන සිටිද්දීම 
උඩ තිබුණු වයර් එකක වැදිලා ආපසු ගියා. අපි ඔක්ෙකෝම රිංගුවා 
ෙම්සය යටට. ඒක පුපුරලා අෙප් පාක්ෂිකෙයෝ හතරපස්ෙදෙනක් 
මිය ගියා. ඒ වාෙග් මර්දනකාරි පසු බිමක තමයි "රාජාලියා" 
ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න අපට සිද්ධ වුෙණ්. අෙප් හිතවත් 
ෙලොකුෙග් මැතිතුමාත් එදා ෙලොකු සටනක් දියත් කළා, අපට 
විරුද්ධව. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයාෙග් කකුලත් කැඩුවා. ඒ 
වාෙග් ඉතිහාසයක් තිෙයද්දී තමයි අපි රට වටා ගිහින් ෙද්ශපාලනය 
කෙළේ. ඒ කාලෙය් ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඔක්ෙකෝම අෙප් අන්තිම 
කැමති පතය ලියලා තමයි ෙද්ශපාලනය කෙළේ. රාජිත ෙසේනාරත්න 
අමාත්යතුමනි, ඒ බව ඔබතුමාට මතක ඇති. අන්තිම කැමති පතය 
ලියලා තමයි අපි එදා ෙද්ශපාලනය කෙළේ. ෙහට මැෙර්විද කියන 
අවිනිශ්චිතතාෙවන් තමයි එදා අපි හිටිෙය්. රාජිත ෙසේනාරත්න 
අමාත්යතුමාෙග් ඇ ෙඟ් තවම තිෙබනවා, යකඩ ගුලි. අපි ඒවාත් 
මතක තියාගන්න ඕනෑ.  

දැන් ෙබොෙහෝ විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු සරු නැතිව එක් 
එක්ෙකනාට බණිනවා; එක්එක්ෙකනා විෙව්චනය කරනවා; 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය කඩනවා. නමුත් ෙහොඳට මතක 
තියාගන්න, ඒ ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරුන්, අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා, අෙප් චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා වැනි අය විශාල 

ෙසේවයක් කර, ජීවිතය පරදුවට තියලා තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව් කියන එක. එවැනි නායකෙයක් තමයි ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාත්. එතුමා ෙහොඳ, පසිද්ධ ගුරුවරෙයක්; ඒ පළාෙත් හැම 
ෙදනාම සලකපු ෙකෙනක්. එතුමා 1977 ඡන්දය දිනුෙව් පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව විශාල ෙගෝල පිරිසක් එතුමාට හිටපු නිසා. 
මෙග් හිෙත්, එතුමාට ඊට පස්ෙසේ නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමකුත් 
ලැබුණා. ඒවා ඔක්ෙකෝම අයින් කර දමලා, ඒවා ඔක්ෙකෝම අත් 
හැර දමලා එතුමා ඒ ෙද්ශපාලන සටනට ආවා. අපි ඒ ගැන 
එතුමාට ගරු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද වාෙග් ෙනොෙවයි, එදා 
තිබුෙණ් ගල් ෙරෝලක්. ඒ කාලෙය් ආණ්ඩු බලය කියන්ෙන් ගල් 
ෙරෝලක්! කිසිම ෙකෙනකුට විෙරෝධය පාන්න අවස්ථාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නීතිෙයන් ෙනොෙයක් විධිෙය් තර්ජන, ගර්ජන 
කළා. ඒවා විෙව්චනය කරන ෙකොට අප මතක තියාගන්න ඕනෑ, 
විෙව්චනය කිරීෙම් නිදහස අද තිෙබන බව. අද ඕනෑම ෙකෙනකුට 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්; ෙපළපාළි යන්න පුළුවන්. ඒ කාලෙය් 
එෙහම කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ඒ කාලෙය් ඒ තීන්දු අරෙගන 
සටන් කරපු අය අපි ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ අය 
ෙබොෙහොම අමාරු තත්ත්වයක් තිෙයද්දීත් ෙද්ශපාලනය කළා. දැන් 
ෙමතැන අප විෙව්චනය කරන අයත් ඉස්සර විෙව්චනයට ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙබෝම්බ ගහලා එදා එක මන්තීවරෙයක් - ෙමොරවක මන්තීතුමා- 
නැති වුණා. ඒ වාෙග් කාලයක් මතක් කරන ෙකොට ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමා ගැනත් අප ඉතාම ෙගෞරවාන්විතව කතා 
කරන්න ඕනෑ. එතුමා "රාජාලියා" ෙවනුෙවන්, ගම්පහ දිස්තික්කය 
ෙවනුෙවන් ඒ කාලෙය් අපට ෙහොඳ ශක්තියක් වුණා. ඒ බව 
ඔබතුමා ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ වාෙග්ම එදා එස්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාත් අපට හුඟක් සහය දුන්නා. ගරු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමා ඒ විධියට ලංකා ෙද්ශපාලනයට ෙහොඳ තැන්පත් බවක්, 
ෙහොඳ ගැඹුරු අවෙබෝධයක් සහ මිතශීලිකමක් ලබා දුන්නා.   

දැන් ඔබතුමන්ලාත් පිළිගන්නවා ඇති, විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොට තමයි සෙහෝදරත්වය වැඩි වන්ෙන් කියලා. 
වර්තමානෙය් බලන ෙකොට ඒක ඇත්තද, ෙබොරුද මම දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් සාමාන්යෙයන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට 
ඔක්ෙකොම එකට යනවා; එනවා; කනවා;  ෙබොනවා; යහළුවන්ෙග් 
ෙගවල්වල ඉන්නවා. ෙන්ද, රාජිත ඇමතිතුමනි? ඒ ජීවිතය 
අමාරුයි. නමුත් එක්තරා සුන්දර බවකුත් තිෙබනවා. අපි ඒ කාලය 
ගැනත් මතක් කරන්න ඕනෑ. එදා ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා 
අපට ෙගොඩක් උදව් කළා. අපි ඒ පළාතට ගියාම හැම තැනම 
එතුමාෙග් ශිෂ්යයන් හිටියා. මට මතකයි, අපි ගම්පහ තිබ්බ 
එතුමාෙග් රැස්වීම. ඒ රැස්වීෙම්දීත් එතුමා පධාන කාර්ය භාරයක් 
කළා. ඒ රැස්වීෙම් උච්ඡ අවස්ථාව වුෙණ්, හදිසිෙය්ම එස්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මහත්තයාත් ජනතාව අතරින් ඇවිල්ලා අෙප් 
ෙව්දිකාවට නැග්ග එකයි. ෙම් වාෙග් ෙහොඳ ෙද්වල් අපට නිතර 
මතක් ෙවනවා.   

එතුමාෙග් අභාවය ගැන අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරන අතර, 
ඒ කාලෙය් අප අතර තිබුණු සෙහෝදරත්වය මතක් කරමින් එතුමාට 
නිවන් සැප ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා.  

අපිත් එක්ක හිටපු ඒ සගයින් හුඟ ෙදෙනක් අද ජීවතුන් අතර 
නැහැ. ඒ අතරින් ආරියරත්න මැතිතුමාට නම් වයස්ගතව මිය 
යන්න වාසනාව තිබුණා. නමුත් අෙනක් අය හුඟ ෙදෙනක් වයස 
අවුරුදු 30, 40 කාලෙය් මිය ගියා. එෙහම නම්,  එකට ඉඳලා, එකට 
සටන් කරලා මිය ගිය අය ෙවනුෙවන් අෙප් ෙගෞරවය පුද කරමින් 
ඒ අය ගැන අෙප් හෘදයංගම මතකය අවදි කිරීම අවශ්යයි.  

අවසාන වශෙයන්, අෙප් සෙහෝදර ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාට නිවන් සැප පතමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම 
කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනා  අනුමත කරමින් මම ද ඒ සමඟ 
එක්වීමට කැමැත්ෙතමි. රැස්වීම්වලට අදාළ   නිල වාර්තාෙව් -
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්- පිටපත් ෙශෝකයට පත් පවුෙල් අය ෙවත 
යවන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග 
කරමි.  

ජනතාව සමඟ ජීවත් ෙවමින්, ජනතාවට ආදරය කරමින් ඉතා 
චාම් ජීවිතයක් ගත කළ ආදර්ශවත් නායකයකු වශෙයන් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා  සඳහන් 
කරනවා.  

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
විශව්විද්යාල ශිෂ්ය මර්දනය සහ ෛවද්ය වැඩ 

වර්ජනය  
பல்கைலக்கழக மாணவர் மீதான அடக்கு ைற ம் 

ைவத்தியர்களின் ேவைலநி த்த ம் 
SUPPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS AND STRIKE 

ACTION BY DOCTORS 

[අ.භා. 3.16] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා විසින් අප ෙවත ෙම් අවස්ථාව 

ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

පසු ගිය දා මර්දනයට ලක් වුණු විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ෙග් 
ඉල්ලීම්, ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය -
GMOA එක-   කරන ලද ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ෙනොගැනීම නිසා 
ඇති වී තිෙබන අර්බුදය අද ජාතික වශෙයන් ඉතා හානිකර 
තත්ත්වයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  රජයට එයින් 
මඟහරින්න බැහැ. රජයක වගකීම්වලින් එකක් තමයි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම්වලින් එකක් තමයි, රෙට් ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයට බලපාන ෙරෝහල්,  ෛවද්යවරු වැඩ කරන 
තත්ත්වයට පවත්වා ෙගන යෑම. අෙප් උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් වගකීම වන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම විශ්වවිද්යාල තුළ 
සිටින ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම්, අධ්යාපනය, ඒ 
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කිරීමයි. ෙම් කරුණු ෙදක 
මත තමයි  ෙම් අර්බුදය උත්සන්න වී තිෙබන්ෙන්.  

විශ්වවිද්යාලවල  ශිෂ්යයන් 8000ට වැඩි පිරිසක් කරන දවස් 
500ක් ගත වූ  සත්යගහය  ඊෙය් වන විටත් අවසන් ෙවලා  නැහැ. 
එය අවසන් කරන්නට තමයි ෙපොලිස් මැර බලය ෙයොදා ඔවුන්ෙග් 
ඔළු පලා දමමින් පහර දුන්ෙන්. ඒ ශිෂ්යයන් අදත් ෙරෝහෙල් 
ඉන්නවා. තුවාල ලැබූ 88 ෙදනකුට වැඩි ෙදනකුට ෙරෝහල්ගත 
ෙවන්න සිද්ධ වුණා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා ෙරෝහල්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙරෝහෙල් සිටි 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේ නමක් ඊෙය් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ෙම් විධියට 
තමයි රජය ෙම් පශ්නය විසඳන්නට උත්සාහ දරන්ෙන්. අන්තර් 
විශ්වවිද්යාල කැඳවුම්කරු ළහිරු වීරෙසේකර අද දහවල් අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. ඔහු සමඟ ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන් 
හා තවත් ශිෂ්යයන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරනවා. 
තුවාල ලැබූ 10 ෙදෙනක් තවමත් ෙරෝහෙල් ඉන්නවා. ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් කියන ෙද ෙගොල්ලන්ම ෙම් අතර ඉන්නවා. මාස හයක් 
ෙම් පීඨයන් වහලා. උසස ් අධ්යාපන අංශය භාර කිසිෙවකුට 
කියන්න බැහැ, ෛවද්ය පීඨයන්වල ඉන්ෙන් ශිෂ්යයන් පමණක්ය 
කියලා. එම පීඨවල ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරුත් ඉන්නවා. ඒ අය 
කියනවා, "ෙම් පශ්නය විසඳන්න වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි. වැරැදි 
විධියට ෛවද්යවරුන් බිහි කරන SAITM  ආයතනය පිළිගන්න 
බැහැ" කියලා. ෙම්කයි පශ්නය. ෙම් ආයතනය පිළිගන්න බැරි 
ඇයි? පිළිගන්න බැරි- [බාධා කිරීමක්] ෙබොළඳ කථා කියන්න එපා, 
මහාචාර්යවරයා. මම ෙගනාපු කිසි පනතක් නැහැ. මම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය් 
කිසි පනතක් ෙගනැල්ලා නැහැ. රාජිත ෙසේනාරත්න ඔය ෙමෝඩ 
කථාව තවම කිව්ෙව් නැහැ. ඔය අෙනක් අයෙග් ෙමෝඩ කථා. මම 
Chief Government Whip හැටියට උෙද් සිට සවස් වන ෙතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන ලිය කියවිලි ෙග්නවා. ෙම්ක අත්සන් 
කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? මම කිසි ලජ්ජාවක් නැතිව කියනවා, 
ෙම්ක අත්සන් කෙළේ ඔෙබ් ඇමති එස්.බී. දිසානායකයි කියලා. 
එතුමා ෙම් හැම ෙද්ටම අත්සන් කරලා ෙම් රෙට් අවුලක් ඇති 
කළා. ඒ පැත්ෙතන් ෙමහාට ආවා. ෙම් පැත්ෙතන් එහාට ගියා. 
නිවැරදි ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා නම්, එෙහම හැසිෙරන්ෙන් 
නැහැ ෙන්.  ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා අද ෙගෙනන හැම 
ෙකොළයකම, කියවන හැම ෙකොළ කෑල්ලකම එතුමා ගත් තීරණද 
තිෙබන්ෙන්? නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව ගිය සුමාන 
ෙදෙක් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලා තිෙබනවා, ෙම් 
ෙබොරුව රටට ෙපන්වන්න. ෙම්ක ෙබොරුවක්. නමුත්, ඒ ෙබොරුව 
ෙපන්වලාත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ෙම්කට රැවටුෙණ් නැහැ. මෙග් මිතයා 
ගැන කියන්න මම මීට වඩා කාලය ගත කරන්ෙන් නැහැ. 

මෙග් මිත වර්තමාන ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
ඇමතිතුමාත්, මමත්, විජය කුමාරණතුංගත්  මහ පාෙර් එකට සටන් 
කළා,   උතුරු ෙකොළඹ  ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ඇති කරපු 
ෙවලාෙව්. ෙම් විධියටම අපි ඒකට විරුද්ධ වුණා. අවසානෙය් 
ෙමොකද කෙළේ? එවකට සිටි ලංකාෙව් හිටපු තදබලම පාලකයා 
හැටියට අපි කවුරුත් දන්නා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා  එය 
ජනසතු කළා. ෙම්ක වැරැදියි. ශිෂ්යයන් කියන ෙද්ත්, 
මහාචාර්යවරු කියන ෙද්ත් හරි. එම නිසා මම අවසානෙය් ෙම්ක 
ජනසතු කරනවා කියලා එතුමා ඒ ෙද් කළා. වැරැදි ෙදයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, දැන් ඒ වැරදි ෙද් ෙහළිදරවු වී තිෙබනවා.  

වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා හැටියට සිටි 
කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කියපු ෙදයක් මම කියවන්නම්.   
2012 ෙනොවැම්බර් 22 හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 708 තීරුෙව් එය 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"... මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලෙය් එම ෙරෝහල ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් විධියට අපි පිළිෙගන නැහැ. ලියා පදිංචි කරලාත් නැහැ. අපි 
බාහිර  ෙරෝගී ෛවද්ය මධ්යස්ථානයක් විධියට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට 
ෙදන ලියා පදිංචිය දීලා තිෙබනවා. ඒ ඇෙරන්න ශික්ෂණ ෙරෝහලක් 
විධියට අපි පිළිෙගන නැහැය කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම 
කියන්නට ඕනෑ. නීතිෙයන් පිටස්තරව කිසිම ෙදයක් අපි කර නැහැ...." 
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ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන, එවකට සිටි ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
තමයි එෙසේ කියා තිෙබන්ෙන්.   ශික්ෂණ ෙරෝහලක් නැතිව ෛවද්ය 
පීඨයක් පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. ෙම්ක SLMC එක පනවපු 
එක ෙකොන්ෙද්සියක්. SLMC එක වාර්ෂිකව නිෙව්දනයක් 
කරනවා, ෙම් ෛවද්ය විද්යාලයට එවැනි සුදුසුකම් නැහැ කියලා. 

මම කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කර තිෙබන පකාශයකුත් 
කියවන්නම්.  ෙමොකද, එතුමා කියලා තිෙබන වැරැදි ෙද් එතුමා 
දැනගන්න ඕනෑ නිසා. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් සඳහා වැඩි 
ෙවලාවක් ගන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා සභාගත කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි හතරයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM ආයතනය පළමුෙවන්ම පටන් ගත්ෙත් තාක්ෂණ 

කලාපයක. තාක්ෂණ කලාපයක ෛවද්ය පීඨයක් පටන් ගන්න 
බැහැ. It is for Technology. මෙග් මිත අමුණුගම ඇමතිතුමාත් 
ඒක දන්නවා ඇති. එතෙකොට ඒකට අවසර ගත්ෙත් South Asian 
Institute of Technology and Management යටෙත්.  The word 
“Medicine” was not there. ෙම් විධියට තමයි BOI එක ෙම් 
ආයතනයට අවසර දුන්ෙන්. BOI එෙකන් එෙසේ අවසර දුන් ඒ 
අදාළ කඩදාසිය 2012 ජුනි 20 දින එස්.බී. දිසානායක මහතා විසින් 
සභාගත කර තිෙබනවා. එය එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 
954 දැක්ෙවනවා. ඒ අනුව 2012 ජුනි 20 දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
තීරු අංක 954 හි දැක්ෙවන එම ෙකොටස මා  සභාගත* කරනවා.  

 ෙම් ආයතනය පළමුෙවන්ම නීතිවිෙරෝධීව පිහිෙටව්වා, 
රුසියාෙවන් උපාධියක් ලැෙබනවා කියලා. රුසියාෙව් ෛවද්ය 
විද්යාලය පස්ෙසේ ෙම් ආයතනෙයන් ඉවත් වුණා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් 
ආයතනයට සුදුසුකම් නැති බව අත්සන් කරන ලද, ගැසට් කරන 
ලද නිෙව්දන අනුව පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අවුරුදු 
හතරකදී ෙම් ආයතනය මූලික සුදුසුකම් සපුරා දිය යුතුව තිබුණාය 
කියලා ආණ්ඩුව කියනවා. නමුත් එෙහම මූලික සුදුසුකම් සපුරා 
දීලා නැහැ. මාස හයක් ඇතුළතදී Trust එකක් පිහිටුවන්න ඕනෑ, 
සියයට 51කින්. ඒ නීතිය උල්ලංඝනය කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
එම ෙකොන්ෙද්සි මාලාවම උල්ලංඝනය කරලා, අවසානෙය්දී 
SLMC එක ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, "ෙම් ආයතනය පිළිගන්න 
බැහැ" කියලා. දැන් ආණ්ඩුව කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද, "ෙම් 
ආයතනය හරි" කියලා? ආණ්ඩුෙව් ඇමතිතුමන්ලාම පකාශයට පත් 
කරලා තිෙබනවා, "ෙම්කට ශික්ෂණ ෙරෝහලක් නැහැ. 
අවිස්සාෙව්ල්ලටයි, ෙහෝමාගමටයි යන්න" කියලා. ෙහෝමාගම 
ෙරෝහල සහ අවිස්සාෙව්ල්ල ෙරෝහල කියන්ෙන් අඩුපාඩුකම් 
රාශියක් තිෙබන ෙරෝහල් ෙදකක්. ඒ අනුව ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා, 
ෙමය ශික්ෂණ ෙරෝහලක් නැති ෛවද්ය විද්යාලයක් බව. ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් නැති ෛවද්ය විද්යාලයකින් බිහි වන අඩු පුහුණුකම ඇති 
ෛවද්යවරෙයක් ලංකාෙව්වත්, පිට රටවත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
SLMC එක විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොෙහේවත් එවැනි ෛවද්යවරයකු 
පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා SAITM එෙක් 
Chairmanට උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා විසින් යවපු ලිපිය පිළිබඳව සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් ලිපිය යවලා වැඩි කාලයක් නැහැ. ෙම් මාසෙය් 
මුලදී  SAITM එෙක් Chairmanට Mr. D.C. Dissanayake, 
Secretary to the Ministry of Higher Education and Highways   
විසින් ලිපියක් යවා තිෙබනවා.   

This letter states, I quote: 
 

“REGARDING ATTEMPT OF CONDUCTING AN INVALID FINAL 
MBBS EXAMINATION FOR 04TH BATCH STUDENTS BY SAITM 

 The Parents Association of 04th batch students studying in the 
SAITM has submitted an appeal to the Ministry on the above matter.”  

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

ෙම්වා වසන් කරන්න බැහැ. ෙම්වා වසන් කරන්න හදන්ෙන් 
කා ෙවනුෙවන්ද? පුද්ගලයකුෙග්, ෙදෙදෙනකුෙග් ව්යාපාරයක් 
ෙනොෙවයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. "ෛවද්ය විද්යාලය" කියලා 
කියන්ෙන්, මුළු මහත් ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් ගුණාත්මක භාවය 
පිළිබිඹු කරන ආයතනයක්. You cannot produce half-baked 
doctors in Sri Lanka. This is a national issue today.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෛවද්යවරු අද වැඩ වර්ජනයක 
ෙයදිලා ඉන්නවා. ඒෙගොල්ලන්ට තර්ජනය කරනවා, 
"උගන්වන්නම් ඔයෙගොල්ලන්ට පාඩමක්" කියලා. ෙමොන 
පාඩමක්ද, ෛවද්යවරුන්ට උගන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන්?  එෙහම 
කථා කරන ඇමතිවරු ෙත්රුම් ගන්න, තමන්ටම පාඩම් ඉෙගන 
ෙගන ෙගදර යන්නයි ඉතිහාසෙය් සිදුෙවලා  තිෙබන්ෙන් කියන 
එක. ආණ්ඩුව සාධාරණ ෙවන්න; සාකච්ඡා කරන්න; ෙම් 
ෙවනුෙවන් විසඳුම් මාර්ගයක් සාධාරණව ගන්න.  STF එක 
ෙගනැල්ලා, ෙපොලිස් බැටන් පහාර දුන්ෙන් කවුද?  ෙම් නිෙයෝගය 
දුන්ෙන් කවුද? ෙම්  අය ශිෂ්යයන්ට ෙම් විධියට පහර දුන්ෙන් ඇයි?  
ඊෙය් ෛවද්යවරු වැඩ වර්ජනයක නිරත වුණා. අද දින සිට ඔවුන් 
පශ්නය විසඳන තුරු ෙනොනවත්වා වැඩ වර්ජනයක නිරත වනවා. 
ඇයි, ෙම් පශ්නය විසඳන්ෙන් නැත්ෙත්? නීති රීති උල්ලංඝනය 
කරමින් SAITM එක විසින් කරන්න උත්සාහ දරන ෙම් කටයුත්ත 
නිසා ලංකාෙව් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළින්  බිහි ෙවන්නට සිටින 
ෛවද්යවරු 8,000ක්  අද ඔවුන්ෙග් පන්තිවලට සහභාගි වන්ෙන් 
නැති  තත්ත්වයක් ෙපන්නුම් කරනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව ඉතා 
සාධාරණව ෙම් කටයුත්තට මැදිහත් ෙවන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි.  

2035 2036 

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

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආයතනය වළංගු නැහැ කියා ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
විසින් "මහජනතාව ෙවත ෙකෙරන දැනුම්දීම යි" යනුෙවන් 2015 
ෙනොවැම්බර් මස 19 වැනි දින "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් දැන්වීමක් 
පළ කරලා තිෙබනවා. The SLMC has mentioned this in their 
annual advertisement. How can the Ministry of Higher 
Education say, “We do not know”? How can the Ministry of 
Health say, “We do not know”?  The SLMC is the only 
authority that has been created by an Act of Parliament. 
There is no other authority that can recognize or award an 
MBBS to practise in the medicinal field.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 I am going to conclude my speech. Please raise your 

point of Order later on.  

2015 ෙනොවැම්බර් මස 19 වැනි දින ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් 
ෙල්ඛකාධිකාරි විසින් "මහජනතාව ෙවත ෙකෙරන දැනුම්දීම යි" 
යනුෙවන් "ලංකාදීප" පුවත් පතට කරන ලද දැන්වීම මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙමෙලස බඳවා ගත් ශිෂ්යයන්ෙග් ලිපියක් මම කිෙයව්වා. 
වලංගු නැති විභාගයක් පවත්වලා තිෙබනවා. ඒ ශිෂ්යයන් ෙම් 
මාසෙය්  බඳවා ගැනීම වහාම නවත්වන්න කියා ඒ ලිපිෙය් 
සඳහන්ව තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය, එෙහම හැසිෙරන්ෙන් නැති 
ආයතනයක්. තනි හිතුවක්කාරකමට හැසිෙරන ෙම් ආයතනයට, 
change of viewsවලට UDA එකට මිලියන ගණනක වන්දියක් 
ෙගවන්න සිදු වුණා. ෙම් ආයතනය, නීති විෙරෝධී වැඩ කරන 
ආයතනයක්. ෙම් ආයතනයට මිලියන ගණනක වන්දියක් නියම 
කළා. ඊට අතිෙර්කව, a front page headline of a newspaper 
published last week stated that the validity period had 
expired. So how are they functioning? Whom are you trying 
to defend?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන් තීතුමා ඔබතුමාට ලැබී ඇති ෙව්ලාව 

අවසානයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 

අෙප් රෙට් ෛවද්ය ක්ෙෂේතය විනාශයට පත් ෙනොකර, ෛවද්ය 
අධ්යාපනය විනාශයට පත් ෙනොෙකොට 8,000ක් වූ අෙප් රෙට් 

ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් ඉල්ලීමටත්, දහස් ගණනක් වූ අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය ෙමෙහය වන ෛවද්යවරුන්ෙග් ඉල්ලීමටත් කන් ෙදන්න 
කියා ජනාධිපතිතුමාට සහ අගාමාත්යතුමාට මා කියනවා. එෙහම 
නැතිව මැර බලය ෙයොදලා ෙම්ක මර්දනය  කරන්න බැහැ කියලා 
මා කියනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් පශ්නයට මූලික ෙහේතුව බවට 

පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් SAITM එක. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
තමයි SAITM එක ඇති කෙළේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන විවාදෙය්දී අපට කථා කරන්න පුළුවන් ෙන්.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න 

අවශ්යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙගන් පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න අවශ්යයි. ආධුනික 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මට පැහැදිලි කිරීමක් කර ගැනීමට 
අවශ්යයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ කාලෙය් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරෙයක්. එදා ඒ 
ෙයෝජනාව ෙගෙනනෙකොට එතුමාට ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න 
තිබුණා ෙන්. දැන් ෙම් ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? එදා එතුමාට 
ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න තිබුණා. දැන් ෙම් අපි පත් කරපු ජනාධිපති- 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා. [බාධා 

කිරීම්] Order, please! ෙම් විවාදය කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධනමහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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[අ.භා. 3.30]  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. 1988 - 
1989 කාල වකවානුවට ෙපරාතුව ෙම් රෙට් මතු ෙවලා තිබුණු 
අඳුරු ෙසවණැලි ශිෂ්ය අරගළ හරහා නැවත වතාවක් මතුෙවමින් 
තිෙබන වකවානුවක් ඉස්මතු ෙවමින් පවතින බව ඉතාම 
කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්න ෙවනවා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාත් 
එදා ඒ සටෙන් හිටියා කියලා ෙමතැනදී සඳහන් වුණා. ෙම්වා 
ජනසතු කරන්න කථා කළා, අපි ඒ සටන්වල හිටියා කියලා 
එතුමන්ලා කථා කරනවා අපි අහලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්නයට 
එන්න කලින්, ෙම්වා ජනසතු කළා කියලා ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහොම 
උජාරුෙවන් කථා කරලා තිෙබනවා, අපි දැකලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ඒ ගැන කථා කළා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
අපි හිටිෙය් ෙකොළඹ උපාධිය ලබා ෙදන්න එපා කියන 

ස්ථාවරෙය්. අන්තර් විශ්වවිද්යාලයීය ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය තමයි 
ජනසතු කරන්න කියා කිව්ෙව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔබතුමා ඒ පෙව්ශය ගන්න. අපි කියනවා, එෙහම නම් SAITM 

එකට ලංකාෙව් ෛවද්ය උපාධිය ලබා ෙදන්න එපා කියලා. ආරම්භ 
කරපු විධියට රුසියානු ෛවද්ය උපාධිය ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලා 
තීරණය කරලා කටයුතු කරන්න. ඒක තමයි කරන්න අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා කරපු සටෙන් පදනම තමයි අදත් SAITM 
විෙරෝධී සටෙන් තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙපෞද්ගලික කාරණයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් සටනට ෙද්ශපාලනය අමුණාෙගන තිෙබනවා 
කියලා ඊෙය් මැති ඇමතිවරු කථා කරනවා අපි දැක්කා. ෙම්ක 
ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් නිදහස් අධ්යාපනයට 
එෙරහිව රජයන් කටයුතු කරන ෙකොට සෑම විටම ඊට එෙරහිව 
ශිෂ්ය බලෙව්ග ෙගොඩ නැඟුණා. ඒකට ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. 
ෙද්ශපාලනෙයන් ෙමෙහයවන හස්තයක් ෙනොෙවයි, එතැන 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ට හැඟීමක් තිෙබනවා; ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. 
ෛවද්ය ශිෂ්යයින් 8,000ක් විතරක් ෙනෙවයි, අන්තර් විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය පමුඛව ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින් සෑම 
ෙකෙනක්ම හැඟීෙමන් එළියට බැහැලා තිෙබන්ෙන්, තමුන්ෙග් 
අධ්යාපන අයිතිය අහිමි ෙවනවාය කියන ෙබොෙහොම පැහැදිලි 
කාරණය නිසායි. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් තිෙබනවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. 
හැබැයි ඒක පමිතිගත - තත්ත්වෙයන් ඉහළ, ගුණාත්මකභාවෙයන් 
ඉහළ-, ඇතුළු වීම සඳහා පැහැදිලි criterion එකක් තිෙබන 
විශ්වවිද්යාලයක් විය යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් රට පබල 
ගැටලුවකට තල්ලු ෙවනවාය කියන කාරණය ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල පිළිබඳව සඳහන් 
කරනෙකොට කියන්න ඕනෑ, ඉන්දියාෙව් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 

විද්යාල 188ක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 
වැඩිම ගණනක් තිෙබන රට තමයි අෙප් අල්ලපු රට වන 
ඉන්දියාව. ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය දර්ශකවල තත්ත්වය ෙකොෙහොමද 
කියලා බලන්න. WHO එෙක් ranking අනුව, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාල එකක්වත් නැතුව ලංකාව දැනට 76 වන ස්ථානෙය් 
ඉන්නෙකොට ඉන්දියාව ඉන්ෙන් 112 වන ස්ථානෙය්. ඉන්දියාෙව් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 188ක් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල තිබුණාය කියලා ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් 
ගුණාත්මකභාවයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි.  

අෙප් ආණ්ඩුව පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළාය කියලා 
නැවත නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා. ඔව්, අපි 
පිළිගන්නවා. එවකට උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කළ එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා SAITM එක පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒෙක් වැරැද්ද හැමදාම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
පමුඛ ආණ්ඩුව පිට පටවනවා. ඒ වැරැද්ද මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුව පිට පටවන ගමන් එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා එදා එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව අෙප් ආණ්ඩුෙව් අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කළ 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 2012 වසෙර්දී 
කිසිම සැකක් බියක් නැතුව කියා තිෙබනවා, "ෙම්ක පිළිගන්ෙන් 
නැහැ, ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙනොෙවයි, 
අපි ෙම් කටයුතු අනුමත කරන්ෙන් නැහැ." කියලා. එෙහම කියා 
තිෙබන්ෙන්ත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
යටෙත් සිටියදීයි. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරුන්ට අද ඕනෑ තැනක ඉඳෙගන කථා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කුණු ෙගොඩවල් සියල්ල එතුමා පිට 
දමන එක සාධාරණ නැහැයි කියන කාරණය අපි ෙමතැනදී 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න අවශ්යයි. ෙම්ක ෙද්ශපාලන 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳ 
මතිමතාන්තර රාශියක් තිෙබනවා. හැබැයි පමිතියකින් ෙතොරව 
ෛවද්යවරු බිහි කිරීෙමන් අනතුරට පත් වන්ෙන් කවුද කියන 
කාරණය අපි සෑම ෙකෙනක්ම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සිත්හි දරා 
ගන්න අවශ්යයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනයක් 
සඳහා අවශ්ය මූලික පමිති ගැසට් කරන්නය කියන කාරණය නඩු 
තීන්දුෙව් සඳහන් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව දන්නවා. නඩු තීන්දුෙව් තිෙබන සෑම ෙදයක්ම "හරි" 
කියා අපි කියන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය යුක්තිය ෙවන්ෙන් 

නැහැ. නීතියක් හැටියට තීන්දුවක් ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ 
නීතිය යුක්තිය බවට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අඩු ගණෙන් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනය සඳහා අවශ්ය මූලික පමිති ගැසට් 
කරන්න ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට යුතුකමක් තිෙබනවා. එතුමා ෙම්ක 
මූලික කාරණයක් හැටියට පිළිගන්න ඕනෑ. ඊට පසුව එහි සිටින 
ශිෂ්යයන් ගැන -SAITM විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනය ලබන 
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දරුවන් පිළිබඳව- ගැටලුවක් තිෙබනවා නම්, එම කාරණය 
ෙදවනුව සලකන්න පුළුවන්. හැබැයි, මූලිකව ෙකොන්ෙද්සි 
කිහිපයක් ඉටු කරන්න අවශ්යයි. අද ෙම් තරම් ගැඹුරු පශ්නයක් 
තිබියදී, සෑම විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයකුම පාරට බැහැලා සිටියදී, 
ඔවුන්ෙග් ඔළු පළද්දී, සතිපතා ෙල් ෙසොලවද්දී, මරණීය තුවාල සිදු 
කරන මට්ටමට ෙම් අරගළය උග ෙවලා තිබියදී SAITM එකට 
දරුවන් ඇතුළු කර ගැනීම - admissions - නවත්වන්න පුළුවන්. 
ෙම්ක සුළු කාරණයක්. ෙම් ආණ්ඩුවට ජනතාව ගැන හැඟීමක් 
තිෙබනවා නම් ෙම් කරෙගන ආපු ෙද්වල්වල වැරැද්දක් තිෙබනවා 
නම්, ඒවා නවත්වන්න. කාෙග් අතින් වැරැද්ද වුණත් ඒ වැරැද්ද 
අඛණ්ඩව කරෙගන යන එක ෙනොෙවයි, වගකිව යුතු රජයක 
යුතුකම.  එෙහම ෙවනසක් කරන්න තමයි ෙම් යහ පාලන රජය පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

වසරකට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ දරුෙවෝ පාෙර් ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙග් ඔළු පළා, ෙල් හලා, මහ මඟ රසත්ියාදු කරලා, ඒ අම්මලා
-තාත්තලා සදා දුකට පත් කරන එක ෙනොෙවයි, වග කිවයුතු 
රජයක යුතුකම. රජයට යුතුකමක් තිෙබනවා. ඇහුම් කන් ෙදන්න; 
මූලික පමිති ගැසට් කරන්න; SAITM එකට දරුවන් ඇතුළත් කර 
ගැනීම නවත්වන්න. ඊට  පසුව එය ජනසතු කරනවාද, නැද්ද කියන 
කාරණය ෙදවනුව සාකච්ඡා කර බලා පමිතියකින් යුත් ඉහළ 
මට්ටෙම් ෛවද්යවරුන් ෙම් රටට බිහි කරන කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්න. අපි ඒකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒකට පුළුවන් 
සහෙයෝගයක් ෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
එපා කියලා ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is the point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා මම 

ෙම් ෙව්ලාෙව් එක කාරණාවක් මතු කරලා දැන ගන්නයි උත්සාහ 
කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
No. The Hon. Minister will be here. You can ask it 

later. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙමතැන සිටින නිසා - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මෙග් කථාෙවන් පසුව අහන්න. [බාධා කිරීමක්] එෙහම බැහැ. 

පිළිෙවළක් තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න අවශ්ය නම්, ෙව්ලාව ෙදන්න. පසුව 

පැහැදිලි කරාවි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී අහන්න 
පුළුවන්. ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්නවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, හදිසි අවශ්යතාවක් නිසා මට යන්න 

තිෙබන නිසායි මම ෙම් ගැන අහන්න හැදුෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු කිරිඇල්ල මැතිතුමනි - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No. I cannot. මෙග් ෙව්ලාෙවන් ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා කැමැති නැහැලු. [බාධා කිරීමක්] එතුමා කැමැති 

නැත්නම්, මට ඉඩ ෙදන්න බැහැෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

නීති-රීති දැන ගන්න ඕනෑ. අතරමඟ -  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ගැන අපට යම් විසඳුම් කියා මාර්ගයක් තිෙබනවාද කියලා 

මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු කිරිඇල්ල මැතිතුමා. 
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[අ.භා. 3.36] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් මිත දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් එතුමා 
ෙයෝජනාව ගැන කථා ෙකරුෙව් නැහැ. එතුමා කථා ෙකරුෙව්, 
SAITM එෙක් නීත්යනුකූලභාවය ගැනයි. විනිශච්යකාරවරුන් තුන් 
ෙදෙනකු අධිකරණය ඉදිරිෙය්දී SAITM එෙක් නීත්යනුකූලභාවය 
ගැන වූ නඩු විභාගය සිදු කළා. There were three Judges of the 
Appeal Court. නීතිඥ මහත්වරුන් පහෙළොස් ෙදෙනකු සහභාගි 
වුණා. දින හයක් තිස්ෙසේ ෙමහි නීත්යනුකූලභාවය ගැන සාකච්ඡා 
කළා. SAITM එෙක් නීත්යනුකූලභාවය පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. 
ඉතින් එහි නීත්යනුකූලභාවය ගැන දැන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී කථා 
කිරීෙමන් වැඩක් නැහැ.  

ගරු කථානායකුතමනි, ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඇති වුණු සිද්ධීන් ඒ 
විධියට ඇති වුෙණ්, ෙවන කිසිම ෙදයක් නි සා ෙනොෙවයි. ඊෙය් 
තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුව ඇසුෙව්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
පවතින නඩුවට බලපෑම් කරන්න තමයි, වැඩ වර්ජන, ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාෙග් කාර්යාලයට කඩා පැනීම වාෙග් ෙද්වල් සිදු කෙළේ. 
අධිකරණයට බලපෑම් කරන්නයි ෛවද්යවරුන් ෙම්වා කරන්ෙන්. 
හැබැයි, මම ඒ අයට කියනවා, ඒ අය සම්පූර්ණෙයන්ම වැෙඩ් 
වරද්දාෙගනයි තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ අයෙග් කියා මාර්ගය "පාරා 
වළල්ලක්" ෙවනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ.  

 
ගරු චන්දසිරි  ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ආණ්ඩුව වැෙඩ් වරද්දා ගන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ෙමෙහම 

ගිෙයොත්, ආණ්ඩුව - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා නිකම් කහින්ෙන් නැතුව කථා කරනවා නම්, ඉඳලා 

කථා කරන්න. 
 
ගරු චන්දසිරි  ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙක්න්ති ගන්න එපා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකුතමනි, අෙප් මිත දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

කියා තිෙබනවා, "කරුණු දැක්වීමට ගිය ශිෂ්ය නිෙයෝජිතයින්ට...." 
කියලා. කරුණු දක්වන්නලු ගිෙය්. කී ෙදෙනක් ගියාද? දහසක් 
විතර ගියා, කරුණු දක්වන්න. [බාධා කිරීම්] - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ. දහසක් ගිෙය් නැහැ. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොලු අරෙගන යනවාද?  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොලු අරෙගන ගිෙය් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
යකඩ ෙපොලු අරෙගන ගිෙය්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. ෙමතුමා මෙග් නම සඳහන් 

කළා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙග්ට්ටු කඩාෙගන - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I have already given you time, Hon. Member.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He is always disturbing.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මත පකාශ කරන්න. මත ෙදකක් තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් 

මතයයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මතයයි  ෙලෝකයට පකාශ කරන්න. 
එතෙකොට ජනතාව තීරණයක් ගනීවි. නැත්නම් ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙව්ලාව නැති ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් දිනෙය්දීත් ඔෙහොමයි කෙළේ. ෙව්ලාවට එන්ෙන් නැතුව -  

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙව්ලාව නාස්ති කරන්න එපා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා අසත්ය පකාශ කරනවා, ටීවී 

එෙක් අයිතිකාරයා හැටියට. අෙප් කථා දමන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාෙග් ෙවලාව ගන්න එපා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I want my time, Sir.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ළමයි ෙපොලු අරෙගන ගිෙය් නැහැ. ළමයින්ට ගැහුෙව් STF 

එක.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister speak.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යකඩ ෙපොලුවලින් ළමයින්ට ගැහුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා. දැන් 

ලජ්ජා නැතිව අසත්ය පකාශ කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා ගරු සභානායකතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙලෝකය දැක්කා, ළමයින්ට ගහනවා. ෙමොනවාද තව කථා 

කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]  
  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් විවාදය නවත්වමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You go ahead Hon. Minister.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි විවාදය නවත්වමු. [බාධා කිරීම්] 

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

ෙබොෙහොම දුෂ්කරතා මධ්යෙය් අද මම ෙම් අවස්ථාව 
ලබාදුන්ෙන් විවාදය කර  ෙගන යන්නයි. එම නිසා විවාදය කර 
ෙගන යන්න. යම් වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් ඔබතුමන්ලාෙග් 
කථාවලදී  ඒක හරිගස්සන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නම් අපි විවාදය නවත්වමු, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පස්ෙසේ මට ෙදොස් කියන්න එපා. ඊෙය්ත් නැතිව මම අද 

අවස්ථාව හදලා දුන්නා. ෙම්ෙක් තීරණයක් ගන්න ජනතාවට 
අවස්ථාවක් ෙදන්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් මතය පකාශ කළා ෙන්. දැන් ගරු සභා නායකතුමාෙග් 
මතය පකාශ කරන්න අවස්ථාව ෙදනවා. ෙම් පශ්නයට පිළිතුරකුත් 
ෙදනවා. අනික් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් කථා කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සභානායකතුමා, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උඹට පිස්සු බන්.  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වචන ටික ඉල්ලා අස්කරගන්න, ගරු සභානායකතුමනි. 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා දැන් කථා කරන්න. එතුමාෙග් ෙවලාව 
නාස්ති කරන්න එපා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උෙද් පාන්දර ඉඳලා පිස්සු හැදිලා.  
 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද?  
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ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමාට ඒ වචන ටික ඉල්ලා 

අස්කරගන්න කියන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිස්සාට "පිස්සා"  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙනොකියා ෙවන ෙමොනවා කියන්නද, ගරු කථානායකතුමනි? 
[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you have to withdraw that.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි සභාව කල් තියමු, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

ෙමොකද බැරි?  

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

ඔබතුමන්ලා කරුණාකර වාඩිෙවන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු මන්තීවරුනි. 

You go ahead with your speech, Hon. Minister.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, they are not allowing me to speak.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 

ඔබතුමන්ලා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුමාට ඒ පකාශය ඉල්ලා අස්කර ගන්න කියන්න, ගරු 

කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්]  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අප සභාව කල්තියලා යමුද? [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. [බාධා 

කිරීම්] ඒ  ෙනොසෑෙහන වචන කියපු ඒවා මම හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් අයින් කරනවා. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි සභාෙවන් පිට ෙවලා යනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙමතුමන්ලා කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, ඔබතුමා ෙවලාව ගන්න. මම අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමන්ලා කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්නම් වැඩක් නැහැ 

ෙන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඒ නුසුදුසු වචන මම 

අයින් කළා. [බාධා කිරීම්] ගරු සභානායකතුමනි, ඒ වචන අයින් 
කර ගන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හරි. ඒ වචන ටික ඉවත් කර වන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය්ත් ආෙව් නැතිව, අදත් අවසථ්ාව දීලා ඔබතුමා ෙම් විවාදය 

කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා ඊෙය්ත් ආෙව් නැහැ. අදත් විවාදය කරෙගන යන්න 

ෙදන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් විවාදය කර ෙගන යන්න අවස්ථාව ෙදන්න. දැන් කථා 

කරන්න, ගරු සභානායකතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශිෂ්යෙයෝ 1,000ක පමණ පිරිසක් 

කරුණු දක්වන්න ගියාය කියා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කියනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අර වචන ටික අයින් කරගන්න, ගරු සභානායකතුමනි. ඒවා 

ෙම් ගරු සභාවට සුදුසු නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම නරක වචනයක් කිව්ෙව් නැහැ. මම කිව්ෙව් "පිස්සු"  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියායි, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වචන අයින් කරගන්න. ඒවා හරි නැහැ ෙන්, ගරු 

සභානායකතුමනි. මම කියන ෙදය අහන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිස්සු 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි. ගරු කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඊෙය් 
ෙම් විවාදය කර ගත්ෙතත් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් කථා කරන්න, ගරු සභානායකතුමනි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියනවා, කරුණු 

දක්වන්න ශිෂ්යෙයෝ 1,000ක් විතර ගියා ලු. ඔබතුමන්ලා ඊෙය් 
ඊෙය් ටීවී එෙකන් දකින්න ඇති ෙන්. යකඩ ෙපොලු අරෙගන තමයි 
ගිෙය්. ෙග්ට්ටු ෙපරළුවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔය අසත්යය කියන්ෙන්. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 ෙදෙදනායි ගිෙය්.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ගිෙය් ෙදෙදනායි කියලාද? මම ඔබතුමාට 

කියන්න කැමැතියි, විශ්වවිද්යාලවල, - [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා 
ෙමතැන විවාද කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, කථා කරලා අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට අවසන් කරන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මට තව 

ෙවලාව ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි කථා කරන්න කියන්ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  SAITM පශ්නය පටන් ගත්ෙත් අප 

ෙනොෙවයි, පසු ගිය රජය කාලෙය්යි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
SAITM  එකට රුපියල් මිලියන 600ක් දුන්නා.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. රෙට් අධ්යාපන පතිපත්තිය 
ශිෂ්යයන්ට තීරණය කරන්න බැහැ. රෙට් අධ්යාපන පතිපත්තිය 
තීන්දු කරන්න ඕනෑ ආණ්ඩුවයි. පසු ගිය රජය පතිපත්තියක් 
හැටියට SAITM එක පිළිගත්තා. අප එය අගය කරනවා. ෙම් 
රජයත් ඒ ශිෂ්යයන් ඒ විධියටම පිළිෙගන, ඒ කටයුතු කරෙගන 
යන්නයි හදන්ෙන්. එෙහම නැතිව ඔවුන් අතරමං කරන්න 
පුළුවන්ද?  අතරමං කරන්න බැහැ. ෙමතුමා තමයි- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු 

මන්තීතුමන්ලාෙග් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා තමයි  SAITM එක  පිහිටුවන ගැසට් එක 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා, ඕක කියවන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 25 (අ) වගන්තිය 

යටෙත් උසස ් අධ්යාපන අමාත්යතුමා විසින් සාදන ලදුව 
2011.08.31වැනි දිනැති අංක 1721 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය 
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උසස් අධ්යාපන අමාත්ය එස්.බී. දිසානායක ඇමැතිතුමා ෙවනුවට 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මැතිතුමා ඉදිරිපත් ෙකරුවා. [බාධා කිරීම්]
අයිෙයෝ, ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? ෙමච්චර කෑ ගහන්ෙන් ෙම්ක 
වසන් කරන්නයි. දරා ගන්න බැහැ. මම ෙම් ගරු සභාවට කියන්න 
කැමැතියි, දැන් විශ්වවිද්යාල වර්ජනය ගැන කථා කරනවා. මම 
ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය සතිෙය් ෛවද්ය විද්යාල 
ෙදකක ඡන්දයක් ගත්තා. සියයට 99ක් ඡන්දය දුන්නා, පන්තිවලට 
යන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක දන්නවාද?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙකොෙහේද? කවුද ඡන්දය ගත්ෙත්?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පීඨාධිපතිවරු ගත්ෙත්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කාෙගන්ද ගත්ෙත්? [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විශ්වවිද්යාල ෙදකක ළමයිෙගන් පීඨාධිපතිවරු රහස් ඡන්දයක් 

ගත්තා. රහස ්ඡන්දය ගත්ත ෙව්ලාෙව් ළමයි  සියයට 99ක් කිව්වා 
"අපට පන්තිවලට යන්න ඕනෑ." කියලා. කවුද ෙම් ඔක්ෙකොම 
කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද්ය 
අධ්යාපනය ගැන බලය තිෙබන්ෙන් ෛවද්ය සභාවට විතරයි. 
ෛවද්ය සභාවට විතරයි බලය තිෙබන්ෙන්. රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය කියන්ෙන් වෘත්තීය සමිතියක්. It is a trade 
union. ඒ අයට ෛවද්ය අධ්යාපනය ගැන කිසිම බලයක් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. මම කියන්න කැමැතියි -[බාධා කිරීම්] මම 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් ෛවද්ය වර්ජනය අසාර්ථකයි. තව දවස් 
කිහිපයක් යනෙකොට ෙම් වැඩ වර්ජනය ෙමෙහයවන අයට 
ජනතාව උත්තර ෙදන බව මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. 
[බාධා කිරීම්] ජනතාව. අද හලාවත ෙරෝහෙල් ෛවද්යවරුන් 
තමන්ෙග් රාජකාරියට ගිෙය් නැති අවස්ථාවකදී සිද්ධියක් ඇති 
වුණා. මහජනතාව ෛවද්යවරුන්ට විරුද්ධව කටයුතු ෙකරුවා. 
ෙම්ක ලංකාෙව් හැම තැනම දියත් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා පෙරස්සමින් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] අපි ෙනවිල් 
පනාන්දු ෙරෝහල පවරා ෙගන, ෙඩංගු ෙරෝහලක් බවට පත් කරන 
බව මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, කථා කරන්න.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම හිතන්ෙන් මට කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ කියලායි. 

ෙමොකද, ෙම්ෙක් නිර්මාතෘවරයා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන. [බාධා කිරීම්] 
පසු ගිය රජය කාලෙය් ගැසට් එක ඉදිරිපත් කරලා ෙමම ආයතනය 
පිළිගැනීමට කටයුතු කිරීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, 
එතුමාට පණාමය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා.  

 
[අ.භා. 3.48] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM පශ්නය සම්බන්ධෙයන් සහ 

එම ශිෂ්යයන් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් සථ්ාවරය, මානසිකත්වය 
ෙමොකක්ද කියලා ෙහොඳටම ෙපෙනනවා, උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යවරයා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

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

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may continue your speech. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti 
එතැන් සිට ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, SAITM පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් අද ෙම් ශිෂ්යයන්ට ආණ්ඩුෙව් ෙපොලීසිය පහර 
ෙදනෙකොට, ආණ්ඩුෙව් මානසිකත්වය ෙමොකක්ද කියලා ඉතාම 
පැහැදිලියි.  උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා -සාමාන්ය ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි.- විපක්ෂෙය් පධාන මන්තීවරෙයකු වන දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන් 
"මූට පිසස්ු" 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා. [බාධා කිරීම්]  ඔබතුමා බලන්න ෙකෝ. ෙම් මට ඇහුණු ෙද්. 
මෙග් කන් ෙදක මට ෙහොඳටම විශ්වාසයි.   මුහුණ බලාෙගන 
මන්තීවරයකුට එෙහම කථා කරන්න ආණ්ඩුෙව් උසස් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයාෙග් මානසිකත්වය එෙහම නම්,  ශිෂ්යයන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් ස්ථාවරය ෙකොෙහොමද කියලා 
හිතා ගන්න පුළුවන්. අහිංසක නිරායුධ ශිෂ්යයන්ට පහර දීම ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙමතැනදී ස්ථීර කරනවා. ෙම් ෙගොල්ලන් ඒ පහර දුන්නු 
බව ෙමතැනදී පිළිගන්නවා, විපක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකුට කථා කරන විධිෙයන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the House. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැත්තෑඑෙක්, අසූනවෙය් ෙකොච්චර මැරුවාද? මානසිකත්වය 

ගැන දැන් කියන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මඟුලක් 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථා කරනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්තර ෙදන්න. මඟුලක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙනොෙවයි, ඒකට උත්තර ෙදන්න, මෙග් මානසිකත්වය ගැන කථා 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මානසිකත්වය ෙමොකක්ද කියලා ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි මුලින්ම එක ෙදයක් 
කියන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ගමෙන් අවසානයයි. ෙම් අවසානය! නැෙපෝලියන් 
ෙබොනපාට් ෙලෝකය අල්ලන්න දැඟලුවාට නැෙපෝලියන් ෙබොනපාට් 
වැටුෙණ්, 'ෙවෝටර්ලූ' සටනින්. ඒක තමයි වැටීෙම් ආරම්භය. අපි 
කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත්, ෙම් ආණ්ඩුෙව්ත් අවසානය 
පටන් ගන්ෙන් SAITM අරගළය නිසාම තමයි කියලා. ඒක මතක 
තියා ගන්න. ඔබතුමන්ලා කැමති වුණත්, අකැමැති වුණත් එතැනට 
ඇවිල්ලා ඉවරයි! ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද ෙම් සටනට කෙළේ? ෙම්ෙක් 
ආරම්භය වැරැදි බව අපි කවුරුත් දන්නවා. හැබැයි, ඒ වැරැද්ද 
නිවැරැදි කරන්න තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ජනවරමක් ලැබුෙණ්. 
එෙහම නැතුව ඒ වැරැද්ද ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙනොෙවයි. හැබැයි, 
තිෙබන උද්දච්චකමට, ඇමතිවරුන්ෙග් තිෙබන හිතුවක්කාරකමට 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ පශ්න හදාෙගන තිෙබනවා, 
ෙම් පශ්නය නිසා; ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ පතිවිෙරෝධතා හදාෙගන 
තිෙබනවා, ෙම් පශ්නය නිසා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට ෙකටි ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්. මම ෙදන්ෙන් නැහැ, 

ෙවලාව. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේම- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the House. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙවලාව. ෙදන්න එපා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා කියනවා, අෙප් හිතුවක්කාර තීන්දුවක් කියලා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක ඔබතුමන්ලා පැහැදිලි කරන්න. ෙමතැන point of Order 

එකක් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධිකරණ තීන්දුව ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ඒක ගැන කියන්නම්. ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ අභ්යන්තර 

පශ්නයක් බවට ෙම්ක පත් ෙවනවා. විපක්ෂෙය් අෙප් විවිධ 
ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර, ෙවනස්කම් තිෙබන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවනවා. ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, 
අද ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු පවා, මන්තීවරු පවා ෙම් පශ්නෙය්දී 
ෙවනස් ස්ථාවරයන්ෙග් ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙවනස් මත තිෙබනවා. 
ෙම් පශ්නෙය්දී ඒ හැෙමෝමත් එකතු ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙනොදුන්ෙනොත් රෙට් ජනතාව විතරක් 
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ෙනොෙවයි, නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් ෙපනී 
ඉන්න ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න ඇමතිවරුත් අපි එකතු 
කරනවා. හිතුවක්කාර, ඒකාධිපති, උද්දච්ච මානසිකත්වයක් 
තිෙබනවා, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න කිහිප ෙදෙනකුට. ආණ්ඩුව 
ඇතුෙළේ ඉන්න කිහිප ෙදෙනකු හිතා ෙගන ඉන්ෙන්, "ඒ ෙගොල්ලන් 
තමයි මුළු ආණ්ඩුවම" කියලා. ඒක තමයි ෙමතැන තිෙබන 
පශ්නය. 

ඒක නිසා තමයි අද ශිෂ්යයන් කියන ෙද්ට ඇහුම්කන් 
ෙනොෙදන්ෙන්. ෙගවල්වල ඥාති පශ්නය ෙවනම ෙබ්රා ගන්න. 
හැබැයි, ෙම් පශ්නෙය්දී නිවැරදි විධියකට පෙව්ශයක් ගත්ෙත් නැති 
වුෙණොත්, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගනම ආණ්ඩුව වට්ටන වග කීම 
තමුන්නාන්ෙසේලා භාර ගන්න ෙවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. 

 විපක්ෂෙය් අපට ඕනෑ තරම් ෙවනස් මත තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙම් SAITM පශ්නෙය්දී අපි සියල්ෙලෝම එකයි. සමහර ඇමතිවරු 
කිව්වා, "ෙම්ක පිටුපස ෙද්ශපාලන හස්තයක් තිෙබනවා" කියලා. 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "ෙම්ක පිටුපස ෙද්ශපාලන හස්තයක් 
තිෙබනවා" කියලා. පිටුපස නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි 
කියනවා, "ෙම්ෙක් ඉස්සරහින්ම අපි ඉන්නවා; පිටුපස ෙනොෙවයි, 
ඉස්සරහින්ම ඉඳෙගන ෙම් අරගළයට නායකත්වය ෙදනවා" 
කියලා. අදත් ලහිරු වීරෙසේකරලා අත් අඩංගුවට අරෙගන 
තිෙබනවා, මාධ්ය සාකච්ඡාවක් තියලා එළියට බහිද්දී.  

අපි දන්නවා, මාධ්ය සාකච්ඡා තියලා එළියට බහින ශිෂ්යයන් 
ඔබතුමන්ලා අත් අඩංගුවට අරෙගන මරපු ඉතිහාසයක් තිබුණු බව. 
අදත් මාධ්ය සාකච්ඡාවක් තියලා එළියට බහිද්දී අත් අඩංගුවට 
අරෙගන  තිෙබනවා. මම මුලින්ම කියනවා, ෙම් පශ්නෙය්දී 
ෙබොෙහොම සාමකාමීව විසඳාගන්න තමයි ගිෙය් කියලා. යකඩ 
ෙපොලු අරෙගන ගිෙය් නැහැ. හැබැයි, මතක තියා ගන්න යකඩ 
ෙපොලු අරෙගන එන දවසක් තිෙබනවා. ඒක මතක තියාගන්න. 
යකඩ ෙපොලු අරෙගන එනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක වැහුෙව් නැති 
වුෙණොත්, යකඩ ෙපොලු අරෙගන එන දවස වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි. 
ඒක මතක තියා ගන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් අරගළයට යකඩ ෙපොලු 
ෙගනාෙව් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සාමකාමීව ආෙව්. අත්ෙදක වන වනා ආෙව්. ෙසෙරප්පු කබල් 

ෙදක දාෙගන ආෙව්. අහිංසක ශිෂ්යෙයෝ ඉන්නවා. මර්දනය 
කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම්ෙක් ෙහොරකමක් නැහැ. මට යන්න පුළුවන් නම් මමත් 

යනවා, අපි යනවා. අපට යන්න පුළුවන් නම් අපිත් යනවා, 
ෙමතැන ඉන්න මන්තීවරු යනවා, අද රෙට් ෛවද්යවරු යනවා. ෙම් 

සටන SAITM එක වහන කල් යනවා. ඇයි, අපි "වහන්න" කියලා 
කියන්ෙන්? අපි කියන්ෙන් නැහැ ෙන්, තිෙබන ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපන ආයතන සියල්ල වහන්න කියලා. අෙනක් ආයතන 
සියල්ල වහන්න කියලා කියන්ෙන් නැහැ. SLIIT එක ෙවන්න 
පුළුවන්, Aquinas College ෙවන්න පුළුවන්, තව තිෙබන එවැනි 
ෙවනත් ආයතන ෙවන්න පුළුවන්, අපි ඒවා වහන්න කියන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි එෙහම නම්, ෙම්ක වහන්න කියන්ෙන්? වහන්න 
කියන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 
ඉන්න කියන්න. [බාධා කිරීමක්] අෙන්, රාජිත! විකාර ෙකළින්න 
එපා. ඉන්න කියන්න. ඔබතුමන්ලා 2011.08.30වන දිනැති 
1721/19 ගැසට් පතය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කිෙයව්වා.  

ඒ ගැසට් පතයට අනුව තිෙබනවා, හය මාසයක් තුළ ඒ 
ආයතනය විසින් ඉටු කරන්න ඕනෑ ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද 
කියලා. හැබැයි, හය මාසය ගත ෙවන්න සතියක් තිෙබද්දී 
2012.02.22 දින අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා UGC එෙක් බලතල 
අතට ගත්තා. අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා බලය අතට ගත්තා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඊට පහුෙවනි දාම කිව්වා, UGC එෙක් හිටපු 
සභාපතිතුමියට ෙම් ගැන වාර්තාවක් ෙදන්න කියලා. එතුමිය දවස ්
15ක් ඇතුළත වාර්තාවක් දුන්නා. ඒ වාර්තාව දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඒ වාර්තාව දුන්ෙන් ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයාෙග් වාර්තාව 
පදනම් කරෙගනයි. ෙනවිල් පනාන්දු ඇවිල්ලා කිව්වා, "අපි ෙම් 
සියලුම ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. 
හැබැයි, කිසිම කමිටුවකින් ඒ ගැන ෙසොයා බැලුෙව් නැහැ. කිසිම 
සාකච්ඡාවක් කරලා නැහැ. කිසි තැනකට ගිහිල්ලා බැලුෙව් නැතිව 
දවස් 15ක් ඇතුළත හිටපු අමාත්යාංශ ෙල්කම් සුනිල් නවරත්නෙග් 
ඉල්ලීමට UGC එෙක් හිටපු සභාපතිතුමිය වාර්තාවක් දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? දැන් ෙම් හය මාසයක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරන්න 
ඕනෑ ෙකොන්ෙද්සි ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවා ද, නැද්ද කියලා 
ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? ඒ වැරැද්ද පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් එදා සිද්ධ 
වුණා නම්, ඔයෙගොල්ලන් ඒ වැරැද්දම දිගට ෙගනියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? දිගට ෙගනියන්න ෙමොකක්ද තිෙබන පදනම? ඒ 
නිසායි අපි කියන්ෙන් SAITM නීති විෙරෝධීයි කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minster, what is your point of Order? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ඉදිරිපත් කරන 

කරුණු අධිකරණය ඉදිරිෙය් සාකච්ඡා කරලා තමයි තීන්දුව 
දුන්ෙන්. ෙම්වා දැන් ෙමතැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අධිකරණයට ෙගනගිෙය් ශිෂ්යෙයකුෙග් පැමිණිල්ලක්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා හිතාෙගන ඉන්නවා නම්, අධිකරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ විධියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා, 
හැබැයි, ජනතාවෙග් අධිකරණයක් ෙවනම තිෙබනවා. ෙම්ක දැන් 
මහ පාරට ආපු සටනක්. ෙම්ක අධිකරණය ඉදිරිෙය් 
ඔයෙගොල්ලන්ට ඕනෑ විධියට ලියලා අත්සන් කරෙගන අනුමත 
කරගන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි කියනවා, SAITM එෙක් 
දැන් ඉෙගන ගන්න ශිෂ්යයන්ටත් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්න ඕනෑ; 
ෙනවිල් පනාන්දු මුදලාලිෙග් ලණු කාපු අයටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
ෙවන්න ඕනෑ කියලා. ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීෙම් වගකීම 
තිෙබන්ෙන්ත් ආණ්ඩුවටයි.  

 
අද ෙලඩ ෙවලා ඉන්න අහිංසක ෙරෝගීන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට 

ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන්ත් 
ආණ්ඩුවටයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙත් මුකුත් නැතිව නිරායුධව 
පාරට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන අහිංසක 
ශිෂ්යයන්ට ජීවිත මරණ තර්ජනයක් සිද්ධ ෙවනවා නම්, ජීවිත 
හානියක් සිද්ධ ෙවනවා නම් ඒෙක්ත් සම්පූර්ණ වගකීම ආණ්ඩුව 
ගන්න ඕනෑ. "ෙම් ෛවද්ය වැඩ වර්ජනය අසාර්ථකයි" කියලා 
ආණ්ඩුෙව් සමහර ඇමතිවරුන් කියන හැටි අපි දැක්කා. "අන්න, 
අතන  ෙරෝහෙල් ෛවද්යවරු වැඩ කරනවා; ෙමතැන වැඩ කරනවා; 
අතන වැඩ කරනවා" කියලා සමහර ඇමතිවරු පාරම්බානවා. 
ෙරෝහල්වල ෛවද්යවරුන් වැඩ කරනවා නම් ඒ ගැන ආණ්ඩුව 
සතුටු ෙවන්න ඕනෑ ෙන්. හැබැයි, ආණ්ඩුව වර්ජනයට විහිළු 
කරනවා. "ෙමන්න ෙමතැන වැඩ වර්ජනය නැහැ; ෙමතැන වැඩ 
වර්ජනය නැහැ; ඒක නිසා ෙම් වර්ජනය අසාර්ථකයි" කියනවා 
නම්, ෙහට දවෙසේදී ඒ ස්ථානවලත් වැඩ වර්ජන ඇති වුෙණොත් 
ආණ්ඩුව ඒෙක් වගකීම බාර ගන්න ඕනෑ. ඒ සථ්ානවල 
ෛවද්යවරුන්ට වැඩ වර්ජනය කරන්න බැරිකමට ෙනොකර 
ඉන්නවා ෙනොෙවයි කියලා ආණ්ඩුව දන්නවා.  

 
ළමා ෙරෝහෙල් ෙවන්න පුළුවන්, පිළිකා ෙරෝහෙල් ෙවන්න 

පුළුවන්, ගැබිනි මව්වරුන්ට ෙවන්න පුළුවන්, ෙඩංගු ෙරෝගීන්ට 
ෙවන්න පුළුවන් ෛවද්යවරු ෙම් වැඩ වර්ජනය ෙනොකර ඉන්ෙන් 
බැරිකමට  ෙනොෙවයි. හැබැයි, ආණ්ඩුව ෙම් විධියට විහිළු කරලා ඒ 
තැන්වලත් වැඩ වර්ජන සිද්ධ වුෙණොත් ආණ්ඩුව ඒ වගකීම 
බාරගන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව අද ෙමොකද කරන්ෙන්? වැඩ 
වර්ජනයකට ෛවද්යවරුන් තල්ලු කරනවා. වැඩ වර්ජනය 
ෙනොකරන අයටත්, "උඹලා වැඩ වර්ජනය කරපල්ලා" කියලායි 
ෙම් කියන්ෙන්. අද ෙරෝහල් ටික අකිය කරලා, ජනතාවට ෙබෙහත් 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කරලා, ෙම් පශ්නය විසඳන්ෙන් 
නැතිව ෙම්ක ඔඩු දුවන තැනට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කවුද? ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාර කීයක් කථා කළාද? ඒ හැම 
වාරයකදීම කර ඇරලා ෙම් පශ්නය ජාතික පශ්නයක් බවට පත් 
කෙළේ කවුද කියන්න? ෙමොකද, අපි කිව්ෙව් එක ෙදයයි. ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඉන්න උද්ධච්ච 
මානසිකත්වය ෙමොකක්ද? ඔයෙගොල්ෙලෝ හිතනවා, ෙම්ක 
වැහුෙවොත් ආෙයත් ආණ්ඩුවට ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
සාකච්ඡාවක් ෙග්න්න බැහැ කියලා. ඕකයි පශ්නය. ෙම් SAITM 
එක කියන්ෙන් වැරැදි පාරකින් ආපු එකක්; වැරැදි නීතියක්; වැරැදි 
ගැසට් එකක්; වැරැදි චකෙල්ඛයක්. ඒ වැරැදි සියල්ල තිෙබද්දී ඒ 
වැරැද්ද කෙර් තියාෙගන යන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහේතු ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්.  

පළමුවැනි එක තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය 
රැකගන්න ඕනෑ නිසා. ෙදවැනි එක තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
දරුවන්ට දීලා තිෙබන වරපසාද නිසා. ෙම් SAITM එෙක් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙල්ලිලා ඉන්නවා; බෑනලා ඉන්නවා; ළමයි 
ඉන්නවා. ෙමන්න ෙම් ෙහේතු ෙදක නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ශිෂ්යයන් 8,000ක්, 10,000ක් පාරට බස්සලා තිෙබන්ෙන්. අද 

ශිෂ්යයන් පාරට බස්සලා, ෛවද්යවරුන් පාරට බස්සලා, වෘත්තීය 
සමිති පාරට බසස්ලා, ෙද්ශපාලනය අසථ්ාවර කරලා, රට අසථ්ාවර 
කරලා, ආණ්ඩුවත් අස්ථාවර කරෙගන තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අපි 
එක ෙදයක් කියනවා. ආණ්ඩුව ෙම් පශ්නය තවදුරටත් ඉදිරියට 
ෙගනියනවා නම්, ආණ්ඩුව ඒ ගනුෙදනුවට ලෑස්ති නම්, ඔළුවක් 
නැති ආණ්ඩුව ශිෂ්යයන්ෙග් ඔළු පළනවා නම්, අපි ජනතාවත් 
එක්ක එකතු ෙවලා, වෘත්තීය සමිති සියල්ල එකතු ෙවලා, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සියල්ල එකතු ෙවලා, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මතක තියාගන්න, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ෙම් ඇත්ත දකින හෘදය 
සාක්ෂියක් තිෙබන සියලු ෙදනාමත් එකතු කරෙගන ෙම් සටන 
දිගටම ෙගනියන බව. SAITM එක වහන්න ඕනෑ. වහන්ෙන් 
නැත්නම් ආණ්ඩුවට වැෙහන්න සිද්ධ ෙවයි කියන එක තමයි අපට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.59] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි දන්නවා, ඊෙය්  
විශ්වවිද්යාල සිසුන්ට වුණු ඒ කලබැගෑනිය ගැන. ඒ සිදුවීම ඊෙය් 
ඇති වුණාට එයට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසෙය් සිට තිෙබන ෙම් පශ්නෙය් 
පළමුෙවනි ෙද් තමයි ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනයත්, ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපනයත් පිළිගන්නවාද කියන පශ්නය. අපි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හැටියට හැමදාම කියපු ෙදයක් තමයි ෙම් රෙට් සියලු 
ෙදනාටම අධ්යාපනය ලබන්න අයිතිය තිෙබනවා කියන කාරණය. 
නිදහස් අධ්යාපනයට වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයටත් ෙම් 
රෙට් ඉඩකඩක් ලබාදිය යුතුයි. නිදහස් අධ්යාපනය තිෙබනවා 
වාෙග්ම සියලු ෙදනාටම අධ්යාපනය ලැබිය හැකි ඒ අයිතිය ද 
තිබිය යුතුයි. ඒ අයිතිය අපි ආරක්ෂා කරනවා; ඒ ෙවනුෙවන් අපි 
කථා කරනවා; ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටිනවා. ඒ නිසා අපට ඒ 
ගැන විවාදයක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් සමහර 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට එෙහම ඍජු අදහසක් නැති බව. ඒ 
ෙගොල්ලන් කාලෙයන් කාලයට එක එක ෙද්වල් කියනවා.  

දැන් SAITM එක ගැන  SAITM විෙරෝධීව කථා කරනවා. 
නමුත් ෙම් SAITM එෙක් ෙපෞද්ගලික ඉංජිෙන්රු පීඨය තිෙබනවා; 
Management Faculty එක තිෙබනවා. ඒවා ගැන ෙපළපාළි 
යන්ෙන් නැහැ. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. SAITM  එෙක් 
තිෙබන ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ගැන විතරයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ඉංජිෙන්රු පීඨය තිබුණාට ඒෙක් ගැටලුවක් නැහැ. 
ඊළඟට Management Faculty එක තිබුණාට ගැටලුවක් නැහැ. 
ෛවද්ය විද්යාලය විතරයි වහන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය - KDU  එක- ගැන. දැන් 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි, ඒ? ඒක හමුදාෙව් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒකට බයයි. 
[බාධා කිරීම්]ඒක ෙගෝඨාභයෙග්. ඒෙක් ෙපොඩි ෙද්ශෙපේමි ලයින් 
එකක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් මහත්වරු ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ.   ඒ මහත්වරුන්ට පුළුවන් ෙන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨය ගැන කථා කරන්න. ඒෙකත් සල්ලි 
ෙගවලා ෙන් ඉෙගන ගන්ෙන්. නමුත් ඒක ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි ඒ? ඒක ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා හදපු හින්දා 
ඒකට භයයි. ඒ නිසා  SAITM එක ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] SAITM එක හැදුව 
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ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයා  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ඡන්ද 
campaign එකට සල්ලි දුන්නා. ෙදමව්පියන්ට කථා කරලා කිව්වා, 
මහින්ද රාජපක්ෂට ඡන්දය දාන්න කියලා.  ෙනවිල් පනාන්දුෙග් 
ඉත්ෙතෝ අපි ෙනොෙවයි; අද ෙමතැන ඇවිල්ලා කෑ ගහන අයයි. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ ෙගොල්ලන් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂට ඡන්දය 
දීලා ඡන්ද ඉල්ලුෙව්? අපි ෙනොෙවයි.  [බාධා කිරීමක්] අෙප් තිෙබන 
පතිපත්තිය අපි පැහැදිලිව කිව්වා. අපි ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය ෙවනුෙවනුත් අපි ෙපනී සිටිනවා. 
අපිට ෙකොන්දක් තිෙබනවා; පතිපත්තියක් තිෙබනවා. ෙම් 
ෙගොල්ලන් මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක ඉන්නෙකොට ෙකොන්දකුත් 
නැහැ; පතිපත්තියකුත් නැහැ.  විපක්ෂයට ආවාට පස්ෙසේ දැන් ඒක 
ෙද්ශපාලන වාසියක් කරෙගන ඒක හරහා ආණ්ඩු බලය හදාගන්න 
හදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් යන්ෙන් නිකම් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රාජපක්ෂ, පාෙදනිය හවුලක් තිෙයන්ෙන්. ෙම්කට 
දැන් හඳුන්ෙනත්තිලාත් එකතු ෙවලා. ඒකයි තිෙයන වැෙඩ්. ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙපරළන රාජපක්ෂ, පාෙදනිය හවුලට හඳුන්ෙනත්තිලාත් 
එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් යන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන ගමනක්. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි.  ඔය ෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා GMOA එකට 
කෙඩ් යනවා. GMOA  එක කියලා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් තිෙබන 
පතිගාමී සංවිධානයක්. ෙම් රෙට් කවුරුත් ඒක පතිගාමී 
සංවිධානයක් කියලා පිළිගන්නවා. අන්න ඒ පතිගාමී සංවිධානය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න එපා; ඒ ෙවනුෙවන් කෙඩ් යන්න එපා. 
ඔය ෙගොල්ලන් කරන්ෙන් ඒ ෙවනුෙවන් කෙඩ් යන එක. ඔය 
ෙගොල්ලන් නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා කියලා 
කියනවා. එෙහම නම්  SAITM  එෙක් ඉංජිෙන්රු පීඨය ගැන කථා 
කරන්න;  කළමනාකරණ පීඨය ගැන කථා කරන්න.  අනික් 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතන ගැන කථා කරන්න. ඒවා ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුව ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් යන්ෙන් ෙවනම ෙද්ශපාලන 
ගමනක්. ඒ ෙද්ශපාලන ගමෙන් ඉන්ෙන්, රාජපක්ෂලා සහ 
පාෙදණියලා. ෙම් අය එන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න. ෙම් එන්ෙන් 
පැසිස්ට්වාදී ආණ්ඩුවක් හදන කුමන්තණය.  අෙප් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා හරියට කිව්වා, ඊළඟට එන්ෙන් ෙපොලු අරෙගන කියලා. 
ඕක තමයි 1988-89 කාලෙය්ත් කෙළේ. එදා ආෙව් ෙපොලු අරෙගන 
ෙනොෙවයි. එදා ටී56 අරෙගන ආපු උදවිය දැන් කියනවා, ෙපොලු 
අරෙගන එනවා කියලා. 

1988-89 කෙළේත් ෙම්කම තමයි. ඒ ආදර්ශය තවම ඇෙඟ් 
තිෙබනවා. ඒ ආදර්ශය තවම ඇෙඟ් තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. 
ඒක සුව ෙවලා නැහැ. එම නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා, "ෙම්ක 
ෙහොඳ කල්පනාෙවන් ඉන්න ඕනෑ කාලයක්" කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊෙය් ෙපොලීසියත් වරදක් කළා. ෙපොලීසියට 
තිබුණා, එම ශිෂ්යයන් අමාත්යාංශයට ඇතුළු ෙවන්න කලින් නවතා 
ගන්න. නමුත්, ෙපොලීසිය ඒක කෙළේ නැහැ. එතැනත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ශිෂ්යයන් අමාත්යාංශයට කඩා පනින්න එනවාය 
කියලා, අපි කවුරුත් දැනෙගන හිටියා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කඩාකප්පල් කරන්න එනවාය කියලා අපි දන්නවා. එය ඇමතිතුමා 
හමු වන්න ආපු ගමනක් ෙනොෙවයි. ශිෂ්යයන් දාහක් විතර එකතු 
ෙවලා ඇමතිතුමාව හිර කර ගන්න ආපු ගමනක් බව අපි දන්නවා. 
අපි කවුරුත් බබාලා ෙනොෙවයි. ඒක අපි කාටත් ෙත්ෙරනවා. අපි 
ෙපොඩි බබාලා ෙනොෙවයි. එතැනට එන්ෙන් ෙමොකටද කියලා අපි 
දන්නවා. අපිත් කාලයක් විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටියා ෙන්. අපි දන්නවා 
ෙන්, අපිත් කළ ෙද්වල්. අපිත් උද්ෙඝෝෂණ කර තිෙබනවා; 
ෙපළපාළි ගිහින් තිෙබනවා; කඩා පැන තිෙබනවා. අපිත් ඒ සියල්ල 
කර තිෙබනවා. ඒවා කරලා තමයි, ආණ්ඩුවක් හදා තිෙබන්ෙන්. 
එම නිසා අපි දන්නවා, ඒ ආෙව් ඇමතිතුමා හමු වන්න ෙනොෙවයි; 

ආයතනයට කඩා පනින්න කියලා. කඩා පැනලා, කලබල කරලා, 
ආයතනය විනාශ කරලා, ඒ හරහා ෙම් ආණ්ඩුව වට්ටන ගමන 
යන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවා. එම නිසා එතැනදී ෙපොලීසිෙය් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

අද ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉතා ආෙව්ගශීලීව 
කථා කළා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී රතුපස්වල ජනතාව වතුර 
ටිකක් ඉල්ලා පාරට ආපු ෙවලාෙව් ගහපු විධිය, ෙවඩි තියපු විධිය 
අපි දැක්කා. ෙම් අෙව්ගශීලීභාවය, සංෙව්දීතාව එදා එතුමා ළඟ 
තිබුෙණ් නැහැ. එදා කටුනායකදී ෙරොෙෂේන් චානකව ෙවඩි තබා 
ඝාතනය කළා. ඩීසල් මිල අඩු කරන්න කිව්වාම, හලාවත 
ඇන්තනීට පහාර එල්ල කළා. නමුත්, ඒ මට්ටමට යන්ෙන් නැතුව 
යහ පාලන ආණ්ඩුව හැටියට අපට පුළුවන් වුණා, අවම බලයක් 
ෙයොදලා ශිෂ්ය උද්ෙඝෝෂණ නවත්වා ගන්න. හැබැයි, අපි දන්නවා, 
රජයක් හැටියට තීන්දු තීරණ ගන්න වන බව. ඕනෑම ෙකෙනක් 
රජෙය් පරිපාලනය කඩාකප්පල් කරන්න එනවා නම්, කටයුතු 
නවත්වන්න එනවා නම්, ආයතන තුළට කඩා පනින්න එනවා 
නම්, ආණ්ඩුවක් හැටියට බලාෙගන ඉන්න බැහැ. අවම බලය 
පාවිච්චි කරලා, ඒකට පහාරයක් එල්ල කර, මැඩ පවත්වා ගන්න 
වනවා. අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් අහ නවා, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ආණ්ඩුවක් හදලා, ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය්දී ශිෂ්යයන් ෙම් 
වාෙග් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට, රජ ෙගදරට, අරලියගහ මන්දිරයට 
කඩා පැන්ෙනොත් ඔබතුමන්ලා කුමක්ද කරන්ෙන් කියලා. අෙප් 
ගරු හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා බලය දීලා අයින් 
ෙවලා යනවාද කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. අපි කැමැතියි, 
ඒක දැන ගන්න. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. එදාට ඔබතුමන්ලාත් 
ගහලා එළවනවා. [බාධා කිරීම්] ඔව්, එෙහම තමයි. ඔබතුමන්ලා 
එදාට කරන ෙද්, අපි අද කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன ) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  
ෙමතුමන්ලා ගහලා එෙළව්ෙවොත් විතරක් ඇති.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔව්. ෙමතුමන්ලා ගහලා එෙළව්ෙවොත් ඇති. ගහලා එළවලා 

නවතින්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා. ඒ නිසා ෙමතැනට ඇවිල්ලා- 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙමතුමන්ලා ඇඟිලි කපයි. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔව්. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනට 

ඇවිල්ලා අර විධිෙය් කථා කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා කවදා 
ෙහෝ ෙම් රෙට් බලය අරෙගන ආණ්ඩුවක් හදපු දවසක 
අනිවාර්යෙයන්ම ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න අවම බලයක් 
ෙයොදනවා. ඒවාට උදාහරණ අපි දැක තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
සමාජවාදය ගැන කථා කරද්දී සඳහන් කරන චීනය, කියුබාව වැනි 
රටවල් පවා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ආපු රැලි, කැරලි ෙකොෙහොමද 
මර්දනය කෙළේ කියලා අපි දන්නවා. අපි ඉතිහාසය දන්නවා. 
බලෙය් ඉන්න ඕනෑම රජයකට විරුද්ධව බලෙව්ග ෙගොඩ 
නැ ෙඟනවා නම්, ඒ ආණ්ඩුව වට්ටන්න උත්සාහ කරනවා නම්, 
ජනතා පජාතන්තවාදය මත ෙගොඩනැඟුණ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවන් සියලුෙදනා ෙපනී සිටිනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව 
අනිවාර්යෙයන්ම අවම බලයක් ෙයොදනවා. ඊෙය් සිදු වුෙණ් ඒකයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුව අවම බලය ෙයෙදව්ෙව්. ඊෙය් සිද්ධ වුණු ෙද්වල් ගැන අපි 
සන්ෙතෝෂ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපට තිෙබන්ෙන් 
කාලකණ්ණි සතුටක්. ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. 
එවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොෙව්වා කියා අපිත් පාර්ථනා කරනවා. ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් ෙනොවනවා නම්, හුඟක් ෙහොඳයි කියන එකයි අෙප් 
සිතුවිල්ල. නමුත්, එම ශිෂ්යයන් පාලනය කරන්න නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම අවම බලයකට යන්න වනවාය කියලා අපි 
පිළිගත යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් රෙට් සියලුෙදනාටම අධ්යාපනය 
ලැබීෙම් අයිතිය රජයක් හැටියට අපි පිළිගන්නවා. SAITM 
ආයතනෙය් පමිතියක් තිබිය යුතුය කියන මතෙය් අපි ඉන්නවා. එහි 
පමිතිය හදන්න ඕනෑ කියන මතෙය්ත් අපි ඉන්නවා. පමිතිය හදා 
ගන්න බැරි නම්, ඊළඟ තීන්දුවකට ආණ්ඩුව යා යුතුයි කියන 
මතෙය්ත් අපි ඉන්නවා. නමුත්, අපි ෙමතැන ෙපනී සිටිමින් කථා 
කරන්ෙන්, SAITM එක ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතන තිබිය යුතුයි. ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ 
අධ්යාපනය ලැබීෙම් අයිතිය ෙම් රෙට් ඉන්න අෙනකුත් දුවා 
දරුවන්ට තිෙබනවා. එම අයිතිය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියන 
අදහස මත සිට තමයි අපි කථා කරන්ෙන් කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.09] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසෙය් එක් වරක් 

සිදු වුණු ෙදයක් නැවත වරක් සිදුවනවාය කියන්ෙන්, එක්ෙකෝ 
ෙඛ්දවාචකයක්, නැත්නම් සරදමක් කියලා අපි අහලා තිෙබනවා.  
ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් ශිෂ්යයන්ෙග් මළ කඳන්වලින්, 
ෙල්වලින් ලියැවුණු ඉතිහාසයක් තමයි අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා පරමාණු ෙබෝම්බෙයන් 
හිෙරෝෂිමා සහ නාගසාකි නගර විනාශ මුඛයට පත්වුණා. එදා 
පරමාණු ෙබෝම්බෙයන් වැඩිම විපතට පත්වුෙණ්, වැඩිම දුක් 
පීඩාවට පත්වුෙණ්, වැඩිම විනාශය අත්වින්ෙද් ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි, ජපන් ජාතිකයන්. ඒ නිසා ජපන් ජාතිකයන්ෙග් 
සමාජමය නියාමයක් තිෙබනවා. ඒ රට සමාජමය තීන්දුවක් ෙගන 
තිෙබනවා, කවරදාක ෙහෝ කවර සතුරු පහාරයකට ලක්වුණත් 
නැවත කවදාවත් ඒ ෙගොල්ලන් අතින් පරමාණු ෙබෝම්බයක් නම් 
නිර්මාණය වන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ ඇයි? පරමාණු 
ෙබෝම්බවලින් පීඩාවට පත්වුණු ජපන්නු තීන්දුවක් ගත්තා, "අපි 
පරමාණු ෙබෝම්බ හදලා ඒෙකන් ෙලෝකෙය් ෙවන කාටවත් 
විනාශයක් කැන්දන්ෙන් නැහැ"යි කියලා.  

අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනයත් එෙහමයි. එදා 
උතුරු ෙකොළඹ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ආරම්භ කිරීමට 
විරුද්ධව සටනට බැහැපු අයෙගන් ෙකෙනක් තමයි දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. එදා ඒ සටෙන් නායකෙයක් හැටියට හිටපු 
එතුමා ෙම් ෙවලාෙව ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාම කියනවා, එදා ඒ 

සටෙන් එතුමා සිටියාය කියලා. ඒ ගැන අපිත් අහලා තිෙබනවා. 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙගන් අපි අහනවා, එදා ඒ සටන 
ෙකළවර -අවසන්- වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් තිමාවිතාන වැනි 
අනගිතම දූ පුතුන්ෙග් ජීවිත පූජාෙවන් තමයි ඒ සටන ෙකළවර 
වුෙණ්. ඒ සටන ෙකළවර වුෙණ් ජයගහණෙයන්. ඒෙක් වාසිය 
කාටද? ඈත එපිට මුලතිව් දුෂ්කර පාසෙලන් අධ්යාපනය ලබන 
ෙදමළ අම්මාෙග් දරුවාටත් ඒෙක් වාසිය තිෙබනවා. අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් ඈත ෙදහිඅත්තකණ්ඩිෙය් දුප්පත් අම්මාෙග්, 
තාත්තාෙග් දරුවාටත් ඒෙක් වාසිය තිෙබනවා. මඩකළපුව 
දිස්තික්කෙය් ඈත ගම්වල දුප්පත් මුස්ලිම් අම්මාෙග්, තාත්තාෙග් 
දරුවාටත් ඒෙක් වාසිය තිෙබනවා. ෙකොළඹ දුප්පත් අම්මාෙග්, 
තාත්තාෙග් දරුවාටත් ඒෙක් වාසිය තිෙබනවා.  

1948 එක්සත් ජාතීන්ෙග් විශ්ව පඥප්තියට අනුව අධ්යාපනය 
ෙදන්න ඕනෑ, කුසලතාව සහ සමානාත්මතාව මත පමණයි, ගරු 
නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙම් සභාව 
තුළ ෙමොන මතිමතාන්තර තිබුණත් අපි අද SAITM විෙරෝධී 
සටෙන් එක ෙපළකට හිටගන්ෙන් ඒ නිසායි. මුජිබර් රහුමාන් 
මන්තීතුමා කියපු ෙද්ම අපි කියනවා. අපි නැවත නැවත කියනවා, 
SAITM ජනසතු ෙනොකෙළොත් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒෙකන්ම කම්මුතු වනවාය කියන එක. ඒ ඇයි? 
අපි එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? ෙම්ක නිකම් සටනක් ෙනොෙවයි. 
අහගන්න, මහත්තෙයෝ. එදා සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මහත්මයාට අයිවර් ෙජනිංන්ස්  කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාට පින් සිද්ධ වන්න ඕනෑ. 
එතුමා ජාති ජාතිත් නිවන් දකින්න ඕනෑ, ඒ කරපු පිනට. 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා සිටිෙය් නැත්නම් අද ෙම් 
මහත්වරු ෙම් ගරු සභාවට එන්ෙන්ත් නැහැ, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ෛවද්යවරුන් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ මහාචාර්යවරුන් 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාට 
අයිවර් ෙජනිංන්ස් කිව්වා, "කන්නන්ගර, අපි පාථමික අධ්යාපනය 
විතරක් ෙනොමිෙල් ෙදමු. උසස් අධ්යාපනය ෙවෙළඳ ෙපොළට දමමු;  
සල්ලිවලට ෙදමු"යි කියලා. එතෙකොට කන්නන්ගර මහත්මයා 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? කන්නන්ගර මහත්මයා අයිවර් ෙජනිංන්ස්ට 
කිව්වා, "බැහැ. ෙම් රෙට් කිරි කපන අම්මාෙග්, ගෙඩොල් කපන 
තාත්තාෙග්, කුඹුෙර් වැඩ කරන ෙගොවියාෙග්, ඒ කාෙග්ත් දරුවන්ට 
පන්ති, කුල, ජාති, ආගම්, භාෂා ෙභ්දයකින් ෙතොරව, පාෙද්ශීය 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව උසස ් අධ්යාපනය දක්වා ෙනොමිෙල් යන්න, 
නිදහෙසේ යන්න අවස්ථාව තිෙබනවා"යි කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
SAITM විෙරෝධී සටන කියන්ෙන්, හුදු SAITM විෙරෝධී 

සටනක් පමණක් ෙනොෙවයි. අද ශිෂ්යයන් පාරට බැහැලා, ෙල් 
හළාෙගන, ජීවිත වුණත් පූජා කරන්න ලෑස්තිෙවලා ඉන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. ෙමය නිදහස් අධ්යාපනෙය් අයිතිය 
සුරකින සටනයි; නිදහස් ෙසෞඛ්යෙය් අයිතිය සුරකින සටනයි; 
ලාංකීය ජාතිෙය් උරුමය රකින සටනයි. ෙමය අෙප් සටනක් 
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමය ළහිරු වීරෙසේකරෙග් සටනක් ෙනොෙවයි. 
ෙමය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාෙග් සටනක් ෙනොෙවයි. ෙමය අනුරුද්ධ 
පාෙදනියෙග් සටනක් ෙනොෙවයි. ෙමය උපනුපන් පරම්පරාෙව් 
හෘදය සාක්ෂිෙය් සටනයි; අෙප් උරුමෙය් සටනයි. 
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ෙදමළ සිංහල, මුස්ලිම්, මැෙල්,  බර්ගර් කාෙග්ත් සටන; නිදහස් 
අධ්යාපන සටන. ලාංකීය ශිෂ්ය ව්යාපාපරයට අපි හිස නමා ආචාර 
කරනවා. දිවි දී ෙහෝ ඔබට පැවැරිච්ච උරුමය, නිදහස් අධ්යාපන 
උරුමය රකින්න. සිසු දරුවනි, අප ඔබ සමග ඉන්නවා.  

අද කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා  මහත්මයා අයින් කරන්න  හදනවා. 
ඒ ෙමොන බලයටද? ෙමොන බලයටද කෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා අයින් කරන්න හදන්ෙන්? කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනාවැකියක් පළ කරනෙකොට අපි ඒක  
පිළිගන්නවා. ලංකාෙව් ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳ පමිතිය හැදීෙම් 
අයිතිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දීලා  තිෙබන්ෙන්, ෛවද්ය සභාවට. ඒ 
දීපු අයිතිය නිසා ෛවද්ය සභාව කියනවා නම් SAITM එක 
පමිතිගත නැහැ කියලා, ඒක පිළිගන්න  බැරිද? අපි හිතනවා, ඒක 
ඕනෑ ෙගොෙනකුට පිළිගන්න පුළුවන් කියලා. ඕනෑ ෙගොෙනකුට 
ඒක පිළිගන්න පුළුවන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙයන් ජනාධිපතිතුමා අමතා එවූ  

ලිපිය  අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී  සභාගත* කරනවා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමයට තීන්දුවක්  
එන තුරු,  SAITM  ජනසතු  කරනතුරු කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාෙග් ෙසේවා  කාලය දීර්ඝ කර ෙදන ෙලස ඉල්ලමින්,  
SAITM  විෙරෝධී සටන අධ්යාපන අයිතිෙය් සටනක් බව මතක් 
කරමින්,  SAITM  ජනසතු ෙව්වායි පාර්ථනා කරමින් මම 
නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.15] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරකසභාපතිතුමනි, අද පැවැත්ෙවන ෙම් 

සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධ විවාදෙය්දී කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන සතුටට පත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
දක්වා කථා කළ සමහර කථික මන්තීතුමන්ලා කියපු  අසත්ය 
කථාවලට උත්තර ෙදන්න  මා ෙම් අවස්ථාෙව් කල්පනා කරනවා. 
ඒ පධාන වශෙයන් කන්නන්ගර මහත්මයාෙග්  නිදහස් අධ්යාපනය 
ගැන කියපු කථාව. කන්නන්ගර මහත්මයා නිදහස් අධ්යාපන 
කමය යටෙත් ඒ කාලෙය් තිබුණු  එකම  ෙපෞද්ගලික පාසලක්වත් 
වැහුෙව් නැහැ. උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, ශාන්ත 
ෙතෝමස් විද්යාලය වාෙග් පාසල් ඒ විධියටම තිබ්බා  ඒ වාෙග්ම මට 

මතකයි, ෙකොළඹ, ආනන්ද විද්යාලය ජනසතු කෙළේ 1962 
බදිඋද්දීන් මහමුද් හිටපු අධ්යාපන  අමාත්යවරයා විසින් බව. ඒ 
නිසා ඒ කාලෙය් ''නිදහෙසේ අධ්යාපනය'' ආරක්ෂා කළා. අද 
තිෙබන නිදහස් අධ්යාපනය කියන ෙම් අර්ථ කථනය වැරදියි. 
''නිදහ ෙසේ  අධ්යාපනය'' ආරක්ෂා කරන්න තමයි  කන්නන්ගර 
සංකල්පය කටයුතු කෙළේ. එෙහම නැතිව ඒෙකන් අදහස් කෙළේ 
ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය කියන එක ෙනොෙවයි.  ''නිදහෙසේ 
අධ්යාපනය''  තමයි  කන්නන්ගර සංකල්පෙය් තිබුෙණ්. ඒ යටෙත් 
තමයි ෙම් රෙට් අධ්යාපනය උසස් අධ්යාපනය දක්වා ව්යාප්ත 
වුෙණ්.  

මා කල්පනා කරනවා, අතීතෙය් වුණු වැරදි  නැවත සිදු 
ෙනොවිය යුතුයි කියලා.  එදා රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමන්ලා   
පැහැදිලිවම  සටන් කෙළේ ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙයන් උපාධිය 
ෙදනවාට විරුද්ධව  විතරයි. එෙහම නැතිව  ෙපෞද්ගලික උසස් 
අධ්යපනයට විරුද්ධව ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා, 
නිදහෙසේ අධ්යාපනය ලබා ගැනීෙම් අයිතිය ෙම් රෙට්  තිබිය යුතුයි 
කියලා.   

අද  රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙම්  ෙවලාෙව් 
කරන ෙම් කටයුත්ත, ෙම් strike  එක, ඉතාම  නීතිවිෙරෝධියි කියා 
අපි අර්ථ දක්වනවා. ෙමොකද,  මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය 
කරන වැඩ වර්ජනයක් තමයි ෙම් කරන්ෙන්. ඇයි මා  එෙහම 
කියන්ෙන්?  ෙම් ෙවලාෙව් ෙඩංගු මර්දනය ගැන ෛවද්යවරුන් 
සියලු ෙදනාම  එකා වාෙග්  එකතු ෙවලා වැඩ කරනවා.  ඒ ගැන 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් තිබුණු  meeting  එකට මම ෙපෙර්දා  
ගියා. ඒ ෙවලාෙව් ෛවද්යවරු  ඉතාම  දක්ෂ ෙලස ෙම් කාර්යය 
කරනෙකොට තමයි  GMOA එක ෙම් වැඩ වර්ජනයක් පටන් 
ගන්ෙන්. ෙම්ෙකන් ෙපන්නුම් කරනවා ෙම් කාෙග්  වුවමනාවක්ද 
කියන  එක. ගරු මුජිබුර් රහුමාන්  මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,  ෙම්  
එන්ෙන් ''රාජපක්ෂ- පාෙදණිය'' ආණ්ඩුවක් හදන වුවමනාව. අපි 
තැන් කිහිපයකදීම අහලා තිෙබනවා ෙන්. පාෙදණිය මහත්මයා ට  
නාථ ෙදවිෙයෝ කියලා තිෙබනවාලු එයා රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ෙදවැනියා කියලා.   උපන් උපන් ආත්මවල ඔහු තමයි ෙදවැනියා 
ෙවලා ඉඳලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා ඔහු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා  
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව්  ඊළඟට ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා  ෙවන්න. ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි  ෙම්  වැඩ වර්ජනය හදා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

සභානායකතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙම් වැඩ වර්ජනයට  හලාවත 
ජනතාව  වි  ෙරෝධතාව දක්වනවා අපි දැක්කා. ඒ   වාෙග්ම තමයි 
මින්ෙන්රිය ෙරෝහෙල්ත්. මින්ෙන්රිය ෙරෝහෙල්  ෛවද්යවරයා 
උෙද් වැඩ වර්ජනය කරලා ඉවර ෙවලා ෙකොෙහේටද යන්ෙන්? ඒ 
යන්ෙන් hospital  එක ඉස්සරහ තිෙයන ෙපෞද්ගලික channelling 
ආයතනයට. ඔහු එතැනට ගියාම මහජනතාව යනවා  එතැනට. 
"ඔබතුමා අද ඉස්පිරිතාෙල් නැත්ෙත් ඇයි,  ෙමතැන ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් "කියලා  ඒ මහජනතාව අහනවා.  නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව් ඒ ෛවද්යවරයා ෙසෙරප්පු ෙදකත් 
මඟ දමලා දුවෙගන යන්ෙන් මින්ෙන්රිය ෙරෝහලට. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ වර්ජනය කරනවාය කියලා වැඩ 
වර්ජනය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අය යනවා private 
channellingවලට. ඒවාට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් වැ ෙඩ් කර ගන්නවා. 
ඒ නිසා ෙම්ක වෘත්තිය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව  තිෙබන වර්ජනයක් 
ෙනොෙවයි. වෘත්තීය අයිතිවාසිකම්  පිළිබඳව කරන වර්ජනයක්   
ෙකොෙහොමද, තමන්ෙග් සාමාජිකයන් 160ක් ඉන්න ෛවද්ය 
විද්යාලයකට විරුද්ධව කරන වර්ජනයක් ෙවන්ෙන්?  

එතෙකොට ඒ සාමාජිකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන ෙමොනවාද 
කථා කරන්ෙන්? ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කවුරුවත් කවදාවත් ඔවුන් ගැන 
කථා කෙළේ නැහැ. ඔවුන් රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැටියට කිව්ෙව් නැහැ, SAITM එක වහන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ ඒක ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් සාමාජිකයන් 
ෙගොනාට අන්දවාෙගන ගිහිල්ලා ෙම් වැඩ වර්ජනය තුළින් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන වැඩ වර්ජනයකට යන්න විතරයි ඒ අයට ඕනෑ. උසස ්
අධ්යාපන අයිතීන් රකින්න ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය නැහැ; නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් අයිතීන් රකින්න ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ කාලකණ්ණි කමයකට යන්නයි. ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට මම කියන්න ඕනෑ, ඔබතුමා තමයි ෙම් 
වැරැද්ද කෙළේ. ඒ දවස්වල පාෙදනිය මහත්මයාට විරුද්ධව නඩු 
දමන්න ඔන්න ෙමන්න තිෙයන ෙකොට; එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිවරයා ළඟ  ඊට අදාළ file එකත් තිෙබන ෙකොට,  පාෙදනිය 
මහත්මයා ෛවද්යවරෙයක් නිසා ඔබතුමන්ලා එතුමාව 
ෙබ්රාගත්තා. ඒක තමයි දැන් ඔබතුමන්ලාට  පඩිසන් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, පාෙදනිය මහත්මයා එදා කරපු වැරදි ටික 
ෙහළිවුණා නම්, නඩුවක් දාලා ඒවා ෙහළිදරව් කළා නම්, එදා 
පාෙදනිය මහත්මයලා,- 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා 

කියනවා, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් සභාපති 
අනුරුද්ධ පාෙදනිය ෛවද්යතුමාට විරුද්ධව නඩු දැමීම සඳහා 
අවශ්ය බරපතළ දූෂිත සිද්ධි සහිත ලිපි ෙගොනුවක් තිබුණා, නමුත් 
රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්මයා නඩු දමන්න දුන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට  ඒක සභාගත කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමාට ඒක සභාගත කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ළඟ ඒක තිෙයනවා. එතුමා ඒක 

සභාගත කරයි. පැහැදිලිවම ඒක සභාගත කරයි. ඔබතුමා පාෙදනිය 
ෙනොෙවයි, ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. ඔබතුමා පාෙදනිය ෙනොෙවයි. 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  රාජිත ඇමතිතුමා ළඟ එම 
file එක තිෙබනවා. අවශ්ය නම් එතුමා ඒක සභාගත කරයි. ඒක 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක අතීතෙය්දී දැක්කා. ෙම් කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලිවම පකාශ කළ යුතු ෙවනවා. 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සදාචාරයක් තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාවට  

ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්න  බැරි ෙකෙනකුෙග් නම සඳහන් කරලා 
කැත විධියට අපහාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් මහාචාර්යතුමා ඒක 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් සභාෙව් නැති, ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා උත්තර 
ෙදන්න බැරි එම ෛවද්යවරයාට අපහාස ෙනොකර සදාචාරාත්මක 
ෙලස  කටයුතු කරන්න කියලා අපි ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ කරුණාකර ඒක සැලකිල්ලට ගන්න. ෙමොන 
මහාචාර්යවරුද ෙම්? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Member, you 

continue with your speech. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒවාට තමයි ඔබතුමන්ලා ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා GMOA 

එෙක් නිෙයෝජිතෙයෝ ෙන්. ඔබතුමන්ලා තමයි GMOA එෙක් 
නිෙයෝජිතෙයෝ. GMOA එෙක් නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට 
ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා කථා කරන්න. ඒකෙන් ඔබතුමන්ලා 
GMOA එෙක් නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට පත්ෙවලා ඉන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 එදා උපුල් ගුණෙසේකර ෛවද්යවරයායි, චමින්ද එපිටකටුව 

ෛවද්යවරයායි ඇවිල්ලා රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට කියලා 
තමයි  එතුමාව ෙබ්රාගත්ෙත්.  එදා එතුමාව ෙබ්රා ගත් එක  තමයි 
අද ඔබතුමාට  පඩිසන් දීලා තිෙබන්ෙන්, රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමනි.  ඔබතුමා එදා ෙම් තීරණය ගත්තා නම් අද ෙම් දුක 
විඳින්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කරන්න හදන්ෙන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ,- 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙමතුමාට පිස්සු. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මහින්ද රාජපක්ෂලා හදපු,- [බාධා කිරීම්] - ෙම් ඉන්ෙන් 

"SAITM පියා". ෙමතුමා තමයි "SAITM පියා". SAITM එක 
හදන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු "SAITM පියා". [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙම් ඉන්ෙන් SAITM පියා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dinesh Gunawardena, what is your point of 

Order? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Hon. Member must withdraw that statement, 

which he cannot substantiate against Dr. Padeniya. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
"SAITM පියා"ලා කෑ ගහනවා. දැන් රිදිලා; දුකයි. ෙමොකද ෙම් 

අය GMOA එෙක් නිල නිෙයෝජිතෙයෝ; නිල පකාශකෙයෝ.  ෙම් 
රෙට් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා ෙම් ෙගොල්ෙලෝ දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! මන්තීතුමන්ලා කරුණාකරලා වාඩිෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්ද ෙම් වැරදි කරන්ෙන්? ඇයි, 

KDU එක ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ වාෙග්ම අද 
ලහිරු විෙජ්ෙසේකර කථා කරනවා. ලහිරු විෙජ්ෙසේකරෙග් නංගි 

ඉෙගන ගන්ෙන් ෙකොෙහේද? SLIIT එෙක්. ඒ වාෙග්ම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකතුමාෙග් පුතා ඉෙගන ගත්ෙත් SLIIT 
එෙක්. ඒවා තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත්, ෛවද්ය අධ්යාපනය වැරැදියි 
කියලා විතරයි ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම් වැෙඩ්? 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙකෝ file එක? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
File  එකක් නැතුව ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? ෙමතුමා 

නිකම් අපහාස කරනවා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දිනක "Daily 

Mirror" පතෙය් ෙමන්න ෙම් වාෙග් news එකක් තිබුණා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
MBBS උපාධිය ගන්න චිතෙගොන් නුවර පිහිටි 

විශ්වවිද්යාලයකට ගිය අෙප් දැරියක් සමූහ දූෂණයකට ලක්ෙවලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
බාධා කරන්න එපා. වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එෙහම ෙවන්ෙන් ෙමොකද? ෙම් රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනය 

ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Oder. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
පාෙදනිය කියන්ෙන් මන්තීවරෙයක් ෙනොෙවයි. එෙහම 

ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එෙහම ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන්? එෙහම ෙවන්න බැහැ. අපට 

ඕනෑ ෙකෙනක් ගැන අදහස් පකාශ කරන්න අයිතිය තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, please wind up now. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
පසුව correct කරන්න. එෙහම බැහැ. එම නිසා අපි පැහැදිලිව 

පකාශ කරන්න ඕනෑ, ෙම් යන්ෙන් රාජපක්ෂ-පාෙදනිය ආණ්ඩුවක් 
හදන පාරක කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please wind up now.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපි ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. රාජපක්ෂ-පාෙදනිය ආණ්ඩුවක් 

හදන -[බාධා කිරීම්] ෙම්කට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.   ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන් ඒක කවදාවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි නිදහෙසේ 
අධ්යාපනය ලබන්න- [බාධා කිරීම්] ෙම් තිෙබන්ෙන් file එක. 
[බාධා කිරීම්] ෙම් file එක අපි ෙදන්නම්. අපි අවශ්ය ෙකෙනකුට 
ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] අපි ඒක ජනතා අධිකරණ-[බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
SAITM එෙක් සල්ලිවලට ආත්මය පාවාදීපු පිස්ෙසෝ. [බාධා 

කිරීම්]  SAITM එෙක් සල්ලිවලට කහිනවා. ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] 
පටු ෙද්ශපාලන වාසිවලට ආත්මය පාවාෙදනවා, ලජ්ජයි. [බාධා 
කිරීම්] ෙනවිල් පනාන්දුෙග් අසූචි කනවා, ඒක මීට වඩා ෙහොඳයි. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අසූචි මාරසිංහ. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama. 
 

[අ.භා. 4.25] 
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව  විවාදෙය් දී ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලවල අධ්යාපනෙය් තිෙබන වලංගු බව සහ එහි 
තත්ත්වය පිළිබඳව මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමා අපූරුවට ෙපන්නුවා. මම හිතන්ෙන්, එතුමා 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනෙය් පිහිෙටන් මහාචාර්යවරෙයක් විධියට 
උපාධියක් හදාෙගන තිෙබනවා කියලායි. මම දන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොන විධියටද කියලා. මර්වින් සිල්වා මහතාෙග් උපාධිය වාෙග්ද 
දන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි එතුමා අද ෙම් ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙමතරම් කහින්ෙන්.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මෙග් නම කියපු නිසා සහ මම ලබා ගත් උපාධි 

සම්බන්ධෙයන් අපහාස කිරීම නිසා, මම ලබා ගත් උපාධි සහතික 
සියල්ලම මම- 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමාෙග් හැසිරීම 

දැක්කාම ඒක ෙප්නවා. ෙම් රෙට් මහා ජාතික පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක, ෙමම ව්යවස්ථාදායකය නිෙයෝජනය 
කරන වගකිවයුතු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විධියට  
තමුන්නාන්ෙසලාෙග් හැසිරීම දැක්කාම ඇත්තටම ලජ්ජයි.  අද ෙම් 
රට මහා ජාතික ව්යසනයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙමම ව්යසනය නවත්වන්නට  ආණ්ඩුව පියවර ගන්නට ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම SAITM පශ්නෙය්දී විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ, 
ෛවද්යවරු ෙම් සටන අතට අරෙගන තිෙබන්ෙන්, හැෙමෝටම වඩා 
ෙම් ෛවද්ය වෘත්තිය ගැන, රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ගැන 
වැඩිෙයන් දන්නා අය විධියටයි. ඒ නිසා පාෙදනිය ෛවද්යවරයා  
නායකත්වය අරෙගන ෙම් සටන දියත් කරනවා තමයි. ෙම් රෙට් 
යම් කිසි ෙදයක් වරද්දා ෙගන තිෙබනවා නම්, එය නිවැරදි 
කරන්නට කරන කාර්ය භාරය ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්නට ඕනෑ. අපි එය අගය කරන්නට ඕනෑ. එෙහම නැතිව 
ෙපෞද්ගලිකවම මිනිසුන්ට අපහාස කරන්ෙන් නැතිව,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන ෙමම  විවාදය වැදගත් විවාදයක් විධියට 
ෙගන යන්නය කියන ඉල්ලීම මම කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම අපි හැම 
ෙව්ෙල්ම ෙම් පශ්නය ගැන කථා කරනෙකොට උසස් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙග් මුහුණ බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමා ෙම් 
පශ්නයට සංෙව්දී ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම් පශ්නයට 
සංෙව්දී ෙවන්න ඕනෑ ඇමතිතුමා. ෙම් පශ්නය ඇහුම්කන් ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙමහිදී තමන්ෙග් තීරණෙය් ඉඳෙගනම  කටයුතු කරන්න 
බැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the House? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විපක්ෂය ෙමොනවා කිව්වත්, අපි SAITM එක පවරා ගන්ෙන් 

නැහැ.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඔබතුමාට භාර ගන්න සිද්ධ ෙවනවා ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

SAITM එක රජයට පවරා ගන්න ෙවනවා. එෙහම නැතිව, ෙම් 
රෙට් 1988  සිදුවුණු ෙද් නැවත  ෙවන්න තියන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් දහස් ගණනක් -හැටදාහක්- 
තරුණෙයෝ මැරුෙණ් ෙම් රෙට් සිදු වූ ඒ අසාධාරණයන්ට එෙරහිව 
සටන් කරලායි. අහිංසක පවුලකින් ආපු දරුෙවක් වූ උතුරු 

ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලෙය් තිමාවිතාන ෛවද්ය ශිෂ්යයා  ඇණ 
ගහලා මැරුවා. ඒ වාෙග් ෙම් ෛවද්ය විද්යාල සටෙන්දීත් ඒ 
තත්ත්වය ඇති ෙවන්න තියන්න එපා. ෙම්  ජාතියට ශාප කරන්න 
එපා. [බාධා කිරීමක්]  ඇමතිතුමා ෙම් වගකීම අරෙගන ෙම් පශන්ය 
විසඳන්නට ඕනෑ. ඇයි, ෛවද්ය විද්යාලය ජනසතු කළාම තිෙබන 
වැරැද්ද ෙමොකක්ද?  ජනසතු කරන්න, ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය. ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන්- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමියෙගන් අහන්න කැමැතියි, එෙහමනම් මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම්ක පටන් ගත්ෙත් ඇයි? 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා පටන් ගත් එෙක් 

වැරැද්දක් තිෙබනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක නිවැරදි 
කරන්න බැරි ඇයි? ඇයි වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න බැරි? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතෙකොට ඔබතුමිය හිටියා ෙන්? 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඔව්, මම හිටියා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රුපියල් මිලියන 600ක මුදලක් 

ෙම් ෙවනුෙවන් ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 
 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
එතෙකොට ෛවද්ය විද්යාලයක් ෙනොෙවයි පටන් ගත්ෙත්, 

තාක්ෂණික සහ කළමනාකරණ - Technology and 
Management - පීඨයක් බව ඇමතිතුමා දන්නවා. [බාධා කිරීම්] 
කියවලා බලන්න.   ඒෙක් අවසර දීලා තිෙබන්ෙන් "Technology 
and Management" කියන ෙම් කාරණා ෙදකට.  

සමහරු කියනවා, ඉංජිෙන්රු උපාධිය ෙදනවාට විරුද්ධ නැහැ 
කියලා. ඉංජිෙන්රු උපාධිය ලබා දුන්නාට මිනිසුන් මැෙරන්ෙන් 
නැහැ ෙන්; ඉංජිෙන්රුවන් ඇවිල්ලා මිනිසුන්ට ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් 
නැහැ ෙන්.  

ඒ අනුව බලන ෙකොට, ෙම් රෙට් ජන ජීවිතයට බලපාන පධාන 
කාරණයක් එක්කයි අපි ෙම් හැප්ෙපන්ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
ෙම් ෛවද්ය පීඨය ජනසතු කරන්න. ෙම් ආයතනෙය් ඉෙගන 
ගන්නා ළමයින් ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. අවශ්ය 
විභාග පවත්වලා ඒ ළමයින් ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න. 1988 හිටිය යුගෙය් ෙනොෙවයි, අද අපි ඉන්ෙන්. 
අවුරුදු තිහ, හතළිහක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා, නැවතත් ආපස්සට රට 
ෙගන යන්න එපාය කියන කාරණය මම විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

2071 2072 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ජීවත් වන පළාෙත් - අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් - අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්ය ව්යාපාරය කළ 
දරුවන්ට ෙම් ෙවන ෙකොට පන්ති තහනම් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ළමයින්ෙග් පශ්නය විසඳන්නටත් ෙම් ඇමතිතුමා කටයුතු කරලා 
නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා, ඉෙගන ගන්නා ළමයින්ෙග් 
අනාගතය අඳුරට යවන්ෙන් නැතිව; ඉෙගන ගන්නට සිටින ෙම් 
ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් ජීවිත අඳුරට ෙගන යන්ෙන් නැතිව, 
ආණ්ඩුවක් විධියට වගකීම අතට අරෙගන ෙම් පශ්නය විසඳන්නට 
කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම මම විෙශේෂෙයන් කරනවා.  

අම්පාර දිස්තික්කෙය් තිෙබන අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් පශ්නය 
ආරම්භ ෙවන්ෙන් කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරයට CCTV cameras 
සවි කිරීම නිසායි. නමුත්, අද ඒ පශ්නය විසඳන්ෙන් නැතිව ශිෂ්ය 
කියාකාරීන්ව පන්ති තහනමකට ලක් කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය දිනෙය් ඇති වුණු අරගළයට ගිය දරුවන්ට පහර දීලා 
තුවාල කරලා තිෙබනවා. අපි ඊෙය් ෙරෝහලට ගිහිල්ලා බැලුවා. 
මහඔය, ටැම්පිටිෙය් හාමුදුරුෙවෝ අත් අඩංගුවට අරෙගන තිබුණා. 
උන්වහන්ෙසේ SAITM එෙක් කියාකාරී ෛවද්ය ශිෂ්යෙයක් 
ෙනොවුණත්, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයක්. ෙම් ෙවන ෙකොට ළමයින් 
රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුවට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා ඒ දරුවන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න. නඩු පවරලා 
ඔවුන් ෙකොටු කරන එක ෙනොෙවයි කරන්නට ඕනෑ. ෙමවැනි 
ආරාවුලක් ඇති වුණු ෙවලාෙව්; පශ්නයක් ඇති වුණු ෙවලාෙව්, වග 
කිවයුතු ආණ්ඩුවක් විධියට ෙම් ජාතික පශ්නෙය්දී කටයුතු 
කරන්නට ඕනෑ. ''අහවලා තමයි ආෙව්, අහවලා තමයි ආෙව්'' 
කියලා ෙම් ශිෂ්යෙයෝ ෙකොටු කරන  එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ඒ 
ශිෂ්යයන්ෙග් පශ්නය විසඳන්න. ශිෂ්යයන්ට නඩු දමන්න එපාය 
කියා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් නඩු ඉවත් කර ෙගන, ශිෂ්ය 
ව්යාපාරයට සාධාරණත්වය ඉටු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා 
නිහඬ වනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
The Hon. (Dr.) Rajitha Senartne please.  

 
[අ.භා. 4.33] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ෙමම සභාෙව්දී 

මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ යම් යම් කරුණු ගැන ෙකටිෙයන් අදහස් 
පළ කරන්නටයි මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව. හැබැයි, අෙප් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් විවාදය ඉල්ලා සිටීම තමයි මට හිතා 
ගන්නට බැරි කාරණය ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීවරයාෙග් පතිපත්තියට මම එකඟ නැති වුණත්, ඒ 
පතිපත්තිෙය් සිටීමට හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයාට සම්පූර්ණ අයිතිය 
තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාෙග් පතිපත්තිෙය් නැහැ. ඒ 
ගැන අපි පැය ගණනක් නිදහෙසේ කථා කරමු. ඔබතුමන්ලාට ඒ 
අයිතිය සම්පූර්ණෙයන් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා තමයි 
දිගටම ඒ ස්ථාවරෙය් හිටිෙය්.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක හරි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය උතුරු ෙකොළඹ තිෙබන 

ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා හිටිෙය් එක තැනක. අපි හිටිෙය් තව 
තැනක. -ෛවද්ය සංගම් ෙදක-. ඒ ෙවලාෙව් අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ 
එක අරමුණකට ගියා. එතැනදී තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, ''ඒක 
ජනසතු කරන්න''ය කියලා.  

අපි කිව්වා, "ජනසතු කරන්න බැහැ. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයක් තිබිය යුතුයි" කියලා.  සෑම අවස්ථාවකම අපි ඒක 
පැහැදිලිව කිව්වා. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා, අන්තර් විශ්වවිද්යාල 
බලමණ්ඩලය හිටිෙය් ජනසතු කිරීම කළ යුතුයි කියන මතෙය්. 
කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා, නිෂ්මි සෙහෝදරයා -ඔය 
ඔක්ෙකෝම- අපිත් එක්ක එකට රැස්වීම් පැවැත්වූෙව්. තිමාවිතාන, 
ෙවනුර -ෙම් ඔක්ෙකෝම- මෙග් ෙගදර අපිත් එක්ක එකට හිටිෙය්. 
මෙග් ෙගදර තමයි සන්ධානය තිබුෙණ්. මමයි කැඳවුම්කරු. අපි 
ෙදෙගොල්ලන් ෙදපැත්තක, මත ෙදකක හිටියට, එකට ගමනක් 
ගියා.  එතැනදි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවශ්යතාව සම්පූර්ණ වුණා. 
නමුත්, ඒක ගැන එදා අපට පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. දැන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී වුණත් කවුරු ෙහෝ ෙම්ක ජනසතු කරනවායි කියන 
එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, දැන් ෙමොකක්ද 
ෙම්ෙක් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය? මුලින්ම ෙම්ක බිහි වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳටම දන්නවාෙන් ඔය කථාව. 
ෙම්ක බිහි වුෙණ්, ඔක්ෙකෝම කෙළේ අරලියගහ මන්දිරෙය්ෙන්. මා 
ඒ කථා ටික කියන්නම්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙගන් 
ගිහිල්ලා අහන්න  ඇත්තද, ෙබොරුද කියලා.  

දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, "ෙම්ක GMOA එෙක් ඉල්ලීම" 
කියලා.  GMOA එක ඉස්ෙසල්ලා ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් 
පමිතිය ඇති කරන්නය කියලයි ඉල්ලුෙව්. පමිතියක් ඇති කෙළොත් 
අපට පශ්නයක් නැහැ, කියලයි ජනාධිපතිතුමාට කිව්ෙව්. දැන් ඒ 
පමිතිය ඇති කිරීම මා පටන් ගත්තා. අවුරුදු 6ක් පමිතියක් නැතිවයි 
හිටිෙය්. මතක තියා ගන්න, 2009 ඉඳලා ෙම් රෙට් ෛවද්ය 
අධ්යාපනයට පමිතියක් නැහැ. මා තමයි ෛවද්ය අධ්යාපනයට 
පමිතිය ෙකටුම්පත් ෙකෙරව්ෙව් ෛවද්ය සභාව තුළ. ෙමොකද, මා 
ෙම් විෂය ෙහොඳින් දන්නා නිසා.   ෙපෙර්දා තමයි ෛවද්ය සභාව ඒ 
පමිතිය අරෙගන ෛවද්ය පීඨවලට දාලා, පීඨාධිපතිවරුන්ට දාලා 
ඔක්ෙකෝම කරලා  22 වැනිදා සවස 4.00ට සාකච්ඡා කරන්න මට 
ෙවලාව දීලා තිබුෙණ්. මා කලින් ෙවලාවක් දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව්දී 
ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවනත් රැස්වීමක් තිබුණු නිසා ෙම්ක postpone 
කරෙගන 22වැනිදා සවස 4.00ට තමයි ෙවලාව දීලා තිබුෙණ්. එදා 
ඇවිල්ලා තමයි කට්ටිය ෙම් කාලෙගෝට්ටිය කෙළේ. ඒක නිසා එදා 
සාකච්ඡා කරන්න බැරි වුණා. එතෙකොට ඒ පමිතිය නීතිෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  යවන්න ඕනෑ. මා ඒත් ෛවද්ය සභාවට 
කිව්වා, ෙම්ක පරක්කු ෙවන නිසා  මට ෙදන ගමන්ම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ෙදන්න කියලා.  

දැන් බලන්න, මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාට 
extension එක දුන්ෙන් මමයි. මෙග් extension එෙකනුයි දැන් 
එතුමා ඉන්ෙන්. එතුමා යම් කිසි පකාශයක් කරලා තිබුණා, "මා 
ඕනෑ ෙවලාවක ඉල්ලා අස්වීම ෙදන්නම්" කියලා.  එතුමා පත් 
කෙළේ ෙකොෙහොමද? එදා හිටපු සභාපතිවරයා ෙම් වැෙඩ් කරන්ෙන් 
නැති නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමායි එතුමා පත් 
කෙළේ. පශ්න ෙදකක් තිබුණා. එකක්, එතුමාෙග් පවුෙල්ම 
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පශ්නයක් තිබුණා. ඒ, එතුමාෙග් නංගි ෙකනකුෙග් දරුවකු 
සම්බන්ධෙයන්. ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවා. ඒ ෙමොකක්ද? විෙද්ශ ෛවද්ය උපාධිය ගැනයි. ඒක 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙදවැනි එක, SAITM එක. එතෙකොට ෙම් අනුව 
කථා කරලා එදා මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා පත් කරන්න 
නම කිව්ව එක්ෙකෙනකු තමයි මම. ෙමොකද, ඒ ෙවනෙකොට මා 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා එක්ක ෙම් ගැන 
සංවාදයක හිටියා. එදා NCMC එෙක් සටනට විරුද්ධව ලංකාව 
පුරාම ගිෙය් කවුද? මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා, මහාචාර්ය 
ෙකොල්වින් ගුණරත්න, මහාචාර්ය නලින්ද සිල්වා, ෙදොස්තර සුනිල් 
රත්නපිය සහ මම. ශිෂ්යයින් සංවිධානය කළා. අපි පස් ෙදනා 
පධාන කථිකයින්. 

ෙමයින් මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා ඊෙය් 
ෙපෙර්දා තමයි ෙම් තත්ත්වයට ආෙව්. ඒ කියන්ෙන්, SAITM 
විෙරෝධී වුෙණ්. නමුත්, එතුමා පසු ගිය කාෙල් ලියාපු සියලුම ලිපි 
මා එදා සභාගත කළා. ඔහුම තමයි එදා කිව්ෙව්, "ෙම් රෙට් 
තස්තවාදි ව්යාපාර ෙදකක් තිෙබනවා. උතුරට එල්ටීටීඊ. රටටම 
GMOA" කියලා. එතුමා පත් කරන ෙකොට කවුද විරුද්ධ වුෙණ්? 
GMOA එකයි. එතුමාට සහෙයෝගය දුන්ෙන් කවුද? සමන් 
රත්නපිය, රවී කුමුෙද්ශ් - ෙම් අය - තමයි articles ලිව්ෙව්, කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා පත් කරන්න ඕනෑ ඇයි කියන එක සම්බන්ධෙයන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා අහන්න, අද GMOA එකත් එක්ක 
ඉන්න, වැඩ කරන Dr. Oshala Herath ෙගන් ඇත්ත කතාව. Dr. 
Oshala Herath තමයි මට කිව්ෙව් "Uncle, අපි මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා පත් කරමු. ඒකයි ෙහොඳම වැෙඩ්" කියලා. මමත් 
එතෙකොට ඒක ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. ජනාධිපතිතුමාත් කථා 
කරලා කැමැති ෙවලා, මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා 
පත් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, එදා එතුමා ෙයෝජනා කළා, පස් 
ෙදනකුෙගන් යුත් විෙශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරන්නත්. ඒෙක් 
සභාපති ධුරයට මෙග් නමත් ෙයෝජනා කළා. පසුව ඒ කමිටුව පත් 
වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් පශන්යට අවසාන විසඳුමක් ෙදන්න 
කියලයි එෙහම කෙළේ. එතෙකොට මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
එතැනට ගිෙය් SAITM එෙක් ෙම් පශ්නය විසඳන්නත්, විෙද්ශීය 
ෛවද්ය උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නය විසඳන්නත්. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  ගිහිල්ලා අහන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙගන්. ෙම් 
පශ්න ෙදක විසඳන්න තමයි ගිෙය්. ෙම් පශ්න ෙදක විසඳනවාය  
කියන්ෙන්, SAITM එක පිළිගන්නවා කියන එකයි. 

පළමුෙවන්ම SAITM එකත් සමඟ මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා කළ කථාෙව්දී ෙමොනවාද කිව්ෙව්? මම ඒ වචන ඒ 
විධියටම කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා හිනා ෙවයි. 
මම ෙපෞද්ගලිකව ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට 
කියන්නම් ෙමොකක්ද එතුමා කිව්ෙව් කියලා. එතුමා SAITM එකත් 
සමඟ කථා කරලා කිව්ෙව්, "ෙම් ජනාධිපතිවරයාෙග් අවශ්යතාව 
ඉෂ්ට කිරීම තමයි මෙග් තනතුර" කියලා. පසුගිය කාලෙය් GMOA 
එකත් සමඟ එකතුෙවලා තමයි දැන් ෙම් විධියට කටයුතු 
කරන්ෙන්. ඒකට ෙහේතු මම ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්නට යන්ෙන් 
නැහැ. එදා SAITM එක ස්ථාපනය කිරීෙම් පනත ෙගනාෙව් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
කරුණාකරලා මූලික පමිතීන් ගැසට් කරන්න. ඒක ෙහොඳයි. 

ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. ඔබතුමා කියූ කරුණ ගැන ගැටලුවක් 
මතු ෙවන්ෙන්, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 2009 වර්ෂෙය් ඉඳලා 
වාර්ෂිකව අඛණ්ඩව පුවත් පත් දැන්වීම් පළ කරනවා, SAITM 
ආයතනය නීත්යනුකූල නැහැ කියලා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑ වුණා නම්, එතුමාෙග් ජනාධිපති ධුර 
කාලෙය් වාර්ෂිකව ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙවන් එවැනි පුවත් පත් 
නිෙව්දන නිකුත් කෙළේ ඇයි ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක නිසා තමයි එදා ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව ෙවනස් කෙළේ. 

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මහාචාර්ය ලලිතා ෙමන්ඩිස් 
මහත්මිය අයින් කරලා මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාව 
ෙගනාෙව් ඒකයි. 2009දී මහාචාර්ය ලලිතා ෙමන්ඩිස්ලා  රුසියානු 
උපාධිය ෙදන්න ඉල්ලුවා. මම කිව්ෙව්ත් රුසියානු උපාධිය 
ෙදන්න, එතෙකොට ෙම් කිසිම ෙගෝරියක් නැහැ කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔබතුමා මූලික පමිතීන් ගැසට් කරන්න. ෙදවනුව, ඔබතුමා 

ඉතාම සද් භාවෙයන් ෙම් කටයුත්තට මැදිහත් ෙවනවා නම් 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාව නැවත වසර පහක් සඳහා 
ෛවද්ය සභාෙව් සභාපති ධුරයට පත් කරන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක අපි බලමු, එතුමාෙග් වයසත් බලන්නට ඕනෑ ෙන්. එතුමා 

මට කියපු කථා තිෙබනවා ෙන්. ඔබතුමා ගිහින් අහන්න කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාෙගන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
එතුමා කැමැතියි කිව්වා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ ඔබතුමාට කියන එක. මට කියපු ෙද්වල් 

තිෙබනවාෙන්. ගිහින් අහන්න ෙකෝ ගිය සැෙර් extension එක 
දුන්නු ෛවද්ය උපුල් ගුණෙසේකරට ෙමොකක්ද කිව්ෙව් කියලා. 
[බාධා කිරීම්] එතුමාත් සමඟ වැඩ කරන කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවාෙන්. ඒ කට්ටිය ඉන්නවා ෙන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
සියලු ෙදනාම තීන්දු ගන්න හදන්ෙන් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය ගැන ෙන්. [බාධා කිරීම්] නැහැ, ඒක 
තමයි වුෙණ්. ඒක තමයි ෙම් පශ්න වුෙණ්. අද ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව ෙමෙහයවන්ෙන් ෙද්ශපාලනය. ෛවද්ය සභාවක 
ෙද්ශපාලනය තිෙබන්නට බැහැ, ෙද්ශපාලනයට උඩින් තිබිය යුතු 
උත්තරීතර තැනක්. [බාධා කිරීම්]  ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා, 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරනවා. ෙම් ෙද්ශපාලන පශ්නය නිසා 
නඩුවක් වැටුණා ෙන්. ඔබතුමා ඒ නඩුෙව් තීන්දුව කියවන්න. ඒ 
සියලු වැරදි සිදු වුෙණ් ෙමොකද? ෙම්ෙක් ෙද්ශපාලන තීන්දු ගන්න 
ගිය නිසා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව ෛවද්ය 
වෘත්තීෙය් පමිතිය පිළිබඳව කථා කෙළේ නැහැ. එෙහම නම්, 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා  ෙමච්චර කාලයක් සිටියා, 
ෛවද්ය උපාධිෙය් පමිතිය හදන්නට තිබුණා ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැදුෙව් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙකොෙහේද හැදුෙව්? 2015 ෙන් පමිතිය හදන්නට පටන් ගත්ෙත්? 

පමිතිය හදන්න පටන් ගත්ෙත් මම ඇවිල්ලා Legal Draftsmanට 
කියලා ෙකටුම්පත් කරලා. ෙපෙර්දා තමයි ෛවද්ය උපාධිෙය් 
පමිතිය හැදුෙව්. ඒ කවදා ඉඳලාද? 2009 ඉඳලා. දැන් අවුරුදු 8ක් 
ෙවනවා. පමිතියක් නැති ෛවද්ය උපාධියක් ෙම් තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්ක හදනෙකොට තිබුණු පශන්ය ෙමොකක්ද? ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, ෛවද්ය උපාධිෙය් පමිතිය හදන විට 
SAITM එකට විතරක් අදාළ කරලා මදි. SAITM එෙක් ෛවද්ය 
උපාධිය නවත්වන්නට හැදුෙවොත් රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය 
උපාධියත් නවතිනවා. ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය උපාධියත් නවතිනවා. ෙමොකද, ඒවාෙය් මීට වඩා අඩු 
පහසුකම් තිෙබන්ෙන්. මතක තියා ගන්න. ඒ පමිතිය ගැන තමයි 
අර්බුදය ආෙව්. යාපනය ෛවද්ය පීඨෙය් Prof. Ravirajෙගන් 
අහන්න, ෙමොනවාද ඇවිල්ලා කිව්ෙව් කියලා. මම යාපනෙය් ගිය 
ෙවලාෙව් එතුමා හමු වුණා. එතුමා කිව්වා, "ෙම්කට standards  එන 
විට අෙප් ඒවාත් ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. අෙප් තිෙබන අඩු පාඩුත් ෙබ්රා 
ගන්නට ඕනෑ." කියලා. එෙහම නැත්නම් අෙප් ඒවාත් වැෙහනවා, 
පමිතිය ෙගනාෙවොත්. පමිතිය හදනවා කියන එක ෙලෙහසි පහසු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. SAITM එෙක් ඉන්න මහාචාර්යවරු ගණන 
රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් ඉන්නවාද? මහාචාර්ය 
හෙර්න්ද ද සිල්වා, මහාචාර්ය මන්දික විෙජ්රත්න කියන්ෙන් 
ෙමොනවාද? රජෙය් විශ්වවිද්යාල ෛවද්ය පීඨවල ළමයින්ෙග් 
අධ්යාපන සුදුසුකම් සහ SAITM එෙක් ළමයි න්ෙග් අධ්යාපන 
සුදුසුකම් අතර කිසිම ෙවනසක් නැහැ කියලා. මහාචාර්ය හෙර්න්ද 
ද සිල්වා වාෙග් අය තමයි ගිහින් ඒ සියලු විභාග කෙළේ. ඒ වාෙග්ම 
මන්දික විෙජ්රත්න ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? කවුද මන්දික 
විෙජ්රත්න කියන්ෙන්? එතුමායි, විෙශේෂඥ ෛවද්ය රුවනුයි තමයි 
ෙම් රෙට් පළමුෙවනි liver transplant එක කෙළේ? කවුද විෙශේෂඥ 
ෛවද්ය රුවන් ඒකනායක ඒකනායක කියන්ෙන්, ෙකොෙහන්ද 
හැදුෙණ්? උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨෙයන්. කවුද මහාචාර්ය අසිත 
ද සිල්වා කියන්ෙන්? අද ෙලෝකෙය් තිෙබන හැම සම්මන්තණයකම 
ලංකාව ෙවනුෙවන් ඖෂධෙව්දය ගැන කථා කරන එකම Clinical 
Pharmacologist. ෙකොෙහන්ද එතුමා බිහි වුෙණ්? උතුරු ෙකොළඹ 
ෛවද්ය විද්යාලෙයන්. ෙහට දවෙසේ, මාස එකහමාරකින් මම 
theatre එක හැදුවාට පසුව ලංකාෙව් පළමුෙවනි heart transplant 
එක කරනවා. කවුද කරන්ෙන්? හෘදය ෙරෝග විෙශේෂඥ ෛවද්ය 
මෙහේන්ද මුණසිංහ. කවුද ඒ? ෙකොෙහන්ද එතුමා ආෙව්? උතුරු 
ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලෙයනුයි ආෙව්. මතක තියාගන්න, උතුරු 
ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලෙය් පළමුවැනි batch එෙක් විතරක් 
මහාචාර්යවරු 13ෙදෙනක් ඉන්නවා. එදා අපි කතා කළා. ඒවාත් 
ෙහොඳට අධ්යයනය කරන්න, "ෙම්වා ෙබොරු කඩ, ෙනවිල් පනාන්දු 
ෙහොෙරක්" කියා ෙබොරුවට කෑ ගහන්ෙන් නැතිව. ෙනවිල් පනාන්දු 
එතැනට ගිෙය් ඒ ෙද්ශපාලන පසු බිමත් එක්කයි. "ඔයා ෙම් 
ෙරෝහල හදන්න, මම රුපියල් මිලියන 600ක් ෙදන්නම්. ඒක දුන්නු 
හැටිෙය්ම එය පිළිගන්නවා." කියා එදා කිව්වා.  

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමන්ලා කතා කරනවා ෙන්, KDU 
එක ගැන. KDU එක ෙකොෙහොමද පිළිගත්ෙත්? ඒකට ගත වුෙණ් 
විනාඩි 45යි. ඒක ෙන් අර උසාවි තීන්දුෙව් තිෙබන්ෙන්. ආයතන 
ෙදකට කමෙව්ද ෙදකක්! අඩු ගණෙන් ෙමහි ෙරෝහලක් ෙහෝ 
තිෙබනවා. ෙමහි පශ්නය වී තිෙබන්ෙන් ෙරෝහෙල් ෙරෝගීන් 
මඳකමයි. ෙවනත් කිසිම වැරැද්දක් කියා නැහැ ෙන්. වාර්තාෙව් පිටු 
මුළුමනින් පිෙරන්න කියා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? මහාචාර්ය 
ෙෂරිෆ්ෙග් වාර්තාව මම කිෙයව්වා. එහි ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? 
Facilities ඔක්ෙකෝම ෙහොඳයි. එහි උගන්වන සියලු  විෙශේෂඥවරු 
ෙහොඳයි. Equipment ඉතාම modern. පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
ෙරෝගීන් නැති එකයි. ඒක ෙලොකු පාඩුවක්. අඩු ගණෙන් ඉතාම 
සුපිරි ෙරෝහලක් තිෙබනවා සහ ෙමහි සුපිරි විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු 

ඉන්නවා. නමුත් ෙරෝගීන් නැහැ. හැබැයි KDU එෙක් තිබුණු 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? මතක තියාගන්න, ෙරෝහලක්ය කියා 
පිළිගන්න ෙකොට KDU එෙක් ගෙඩොල් කැටයක්වත් නැහැ. 
ෙරෝහලක ගෙඩොල් කැටයක්වත් නැතිවයි පිළිගත්ෙත්, ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් බලපෑමට. ඒකට විරුද්ධ වුණා, රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් සභාපති. එතුමාට කතා කරලා 
ඇහුවා, "ෙඩොක්ටර්, ෙමොකක්ද ඔයාට තිෙයන පශ්නය?" කියලා. 
"නැහැ, සර්. එෙහම පශ්නයක්ම ෙනොෙවයි" කිව්වා. "නැහැ, 
ෙමොකක්ද පශ්නය? ෙහට එන්න, මා ෙපන්වන්නම්." කිව්වා. ආවා; 
ගියා. ගිහින් ගත වුෙණ් විනාඩි 45යි. පිළිගැනීෙම් පරිච්ෙඡ්ද ෙදකයි. 
පරිච්ෙඡ්ද ෙදකයි, මුළු පිළිගැනීමට! එෙහම පිළිගත් -
විශ්වවිද්යාලයක පමිතිය පරිච්ෙඡ්ද ෙදකකින් පිළිගත්- 
විශ්වවිද්යාලයක් ෙලෝකෙය් තිෙබනවාද? මම 1994 ඉඳලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ හා ෙපෝෂණ කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සිටියා. ෙලෝකෙය් ෛවද්ය පමිතිය 
2009දී මා තමයි ෙමෙහේට ෙගනැවිත් දුන්ෙන්. කියවන්න, 
හැන්සාඩ් වාර්තා ටික. මා තමයි WFME standards ලංකාවට 
ෙගනාෙව්. එදා මට බැන්නා. හැබැයි එදා විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ඉඳලා මට උදවු කළා. 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා එදා උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දී මට සහෙයෝගය දුන්නා. Sessions නැවැත්තුවා, නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. එෙහම කරලා මා සභාපති ධුරයට පත් 
කරලා මටම භාර දුන්නා, ඒ standards හදන්න. එදා තමයි 
පළමුවැනි අවස්ථාව. ඒකත් පසුව කඩාකප්පල් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ශිෂ්ය ව්යාපාරය පසු 
ගිය දවස්වල උත්සන්න වුෙණ් ඇයි? කවුද ඒ ආෙව්? ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන්ද ආෙව්? ෛවද්ය ශිෂ්යයන් කීෙදනාද ආෙව්? 
හාමුදුරුවරුන් ඉන්නවාද, ෛවද්ය පීඨයක? නමුත් එදා 
හාමුදුරුවරුන් කීෙදෙනකු සිටියාද? දැන් කිව්වා ෙන්, 
"හාමුදුරුවරුන් ගුටි කෑවා." කියා. ෛවද්ය පශ්නයකට 
හාමුදුරුවරුන් ගුටි කන්ෙන් ෙමොකද? අපි කියමු. අෙනක් අය ආවා 
කියා. දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. මා ෙම් කාරණය කීවාට පසුව ඔබතුමා කියන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එදා හාමුදුරුවරුන් සිටිෙය් නැද්ද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔෙහොම ඉන්න, මා මෙග් argument එක ඉදිරිපත් කරන කල්. 

ඔබතුමා එහි කෑල්ලක් අහලා ෙන් ඔෙහොම කියන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ බහුජන සංවිධානයි. 
ෙමහි මූලිකවම එන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න, මා 
කියනතුරු. දැන් ෙමොකක්ද ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය? 
දැනට දවස් හතරපහකට ඉස්සර ෙවලා ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය පීඨය ෙදවන වරට තීන්දුවක් ගත්තා; අතිමහත් 
බහුතරයකින් තීන්දුවක් ගත්තා. අන්තිම දවෙසේ රැස්වීෙම් 
කීෙදෙනකුද සිටිෙය්? 210ෙදනකුයි ඉන්න ඕනෑ. ෛවද්ය ශිෂ්යෙයෝ 
190ෙදෙනක් රැස් වුණා. 148ෙදෙනක් ඡන්දය දුන්නා, අපි ෙද්ශන 
අහන්න යනවා කියා. එතෙකොට අෙනක් ෛවද්ය පීඨ තීන්දු කළා, 
'එක ෛවද්ය පීඨයක් ෙහෝ ගිෙයොත් අපිත් යනවා. ෙමොකද, එෙහම 
නැත්නම් අෙප් seniority එක නැති ෙවනවා.' කියා. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි ෙම් ෙබෝම්බයට පධානම ෙහේතුව. ඒක මතක තියාගන්න. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, SLIIT එක තිබුණාට කමක් 
නැහැ කියා. නමුත් අන්තර් විශ්වවිද්යාලයීය ශිෂ්ය බල මණ්ඩලෙය් 
පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාටත් එහා ගිහිල්ලා ෙන්. 
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තමුන්නාන්ෙසේලාට -ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට- යම්කිසි 
මධ්යස්ථභාවයක් තිෙබනවා. නමුත් අර ඉන්න අයියලා -
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපරටුගාමී එක- ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපරටුගාමී එෙක් සිටින ලහිරු ඇතුළු පිරිස 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා, 
"ඔයාලා ෙම්කට විරුද්ධයි ෙන්? නමුත් පිට රටවලත් -හැම රටකම 
පාෙහේ- ඕනෑ තරම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය පීඨ තිෙබනවා ෙන්. 
ඔයෙගොල්ලන්ෙග් ෙකොමියුනිස්ට් රටවලත් තිෙබනවා ෙන්?" 
කියලා. එතෙකොට කිව්වා, "නැහැ, නැහැ. ඒ හැම රටකම ඒවා ඉවර 
කරන්න ෙම් ශිෂ්ය ව්යාපාරය -ජාත්යන්තර ශිෂ්ය ව්යාපාරය- දැන් 
ෙගොඩ නැ ෙඟනවා." කියා. ඒවාෙය්ත් ඒ අරගළය එනවා ලු. ෙම් 
ෙමොන කතා ද? ෙකොෙහේද එෙහම ඒවා තිෙබන්ෙන්? සාකච්ඡාෙව්දී 
ඊට පසුව ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "ළමයිෙන්, ෙම්ක විතරක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. අෙනක් ඒවා සම්බන්ධවත් -Engineering, 
Architecture, Law, Surveying ආදි ඔක්ෙකෝම සම්බන්ධවත්- 
ෙපෞද්ගලික  ආයතන තිෙබනවා ෙන්." කියා. "නැහැ, නැහැ. ෙම්ක 
ඉවර වුණු හැටිෙය් අපි ඒකට විරුද්ධවත් කතා කරනවා; ඒකට 
විරුද්ධවත් සටන් කරනවා." කියා කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, 'ෙම් සම්බන්ධෙයන් පමණයි, පශ්නය' 
කියා. නමුත් ඒ අය කියනවා, ඒවාත් නැති කරනවා කියා.                

එෙහම කියන්ෙන් ඊෙය් ආපු කට්ටිය.  ඊට පස්ෙසේ ඇහුවාලු, 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවය ගැන. " ඒ ගැනත් සටන් කරලා, ඒකත් 
අෙහෝසි කරනවා" කිව්වාලු. ඊට පස්ෙසේ ඇහුවාලු, ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් ගැන. "ඒවා ඔක්ෙකොම වහනවා, අපි" කියලා කිව්වාලු. 
දැන් ෙම් අය ෙම් රට උතුරු ෙකොරියාව කරන්නයි හදන්ෙන්. 
එෙහම නම් ෙම් අයියලත් එක්ක සටනට යන්නෙකෝ. සටනට 
ගිෙයොත් අන්තිමට තමුන්නාන්ෙසේලාටත් මඟ හැෙළන්න ෙවනවා. 
ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වාෙග් ෙකොරටු තත්ත්වයක දැන් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තත්ත්වය ඊට වඩා ෙහොඳයි. ෙමොකද, 
ෙලෝකෙය් ඇති වන ෙවනස්වීම් ගැන අපි තරම් අධ්යයනය කර 
පිළිගත්ෙත් නැති වුණත්, යම් පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
වෙම් රතු ෙකොඩිය ගහන ෙතක්ම ෙපොඩි ලැජ්ජාවක් තිෙබනවා, 
සම්පූර්ණෙයන්ම පරිවර්තනය ෙවන්න. ඒකයි ෙහේතුව.  

ෙම් නව සමාජ කමය ගැන සම්පූර්ණ පරිවර්තනයකට 
පත්වන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට විතරක් ෙනොෙවයි, අපත් එක්ක 
හිටපු සමහර කට්ටියටත් තවම අමාරුයි. ෙම් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මහත්මයාටත් ෙපොඩ්ඩක් අමාරුයි. ෙමොකද, නිල් ෙකොඩිය 
ෙනොෙවයි, රතු ෙකොඩිය නිසා. හැබැයි,  දිෙන්ෂ්ලා වාෙග් කට්ටිය  
ඇත්තටම ෙම්ක හරියට අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. ඒක මම 
ෙබොරුවට කියනවා ෙනොෙවයි.  වෙම් කට්ටිය ඒවා අධ්යයනය 
කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාට මම හැමදාම කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? ෙපරටුගාමී පක්ෂය හදන ෙකොට, ෙමතැන හිටපු අජිත් 
කුමාර මන්තීතුමාට මම කිව්වා, ලතින් ඇෙමරිකාෙව් වාෙග් වෙම් 
ව්යාපාරයක් හදන්න කියලා. "මම එන්ෙන් නැහැ, මට ඒවා 
කරන්න වයසකුත් නැහැ, නමුත් මම ආසයි කවදා ෙහෝ ෙම් රෙට්  
වෙම් ආණ්ඩුවක්, වෙම් බලෙව්ගයක් හැෙදනවාට" කියලා මම 
කිව්වා. මම අදත්  එයට ආසයි. මම එතැනට යන්ෙන්ත් නැහැ, මට 
යන්න ෙවලාවකුත් නැහැ. මම ඒ ෙදකම කිව්වා. මම කිව්වා, 
"Latin American Left Party එකක් හදන්න.  ෙම් රෙට්  එෙහම 
එකක් හැදුෙවොත් දිනන්න පුළුවන්" කියලා. මිනිසුන්ට ඕනෑ, 
තුන්වැනි විකල්පයක්. ඒක මතක තියා ගන්න. නමුත් ඒෙගොල්ෙලෝ 
මුලින් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ආපසු ගියා. ඒක ගියා, ෙජ්වීපී එකටත් 
එහාට.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට දුන්ෙන් හදපු 
බෙබක්. බබා හදලා දීලා අපට කියනවා, "දැන් ෙම් බබා නාවලා 
විසි කරපන්" කියලා. ෙමතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. අෙප් ෛවද්ය 
පීඨවල ඉන්න විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු  ඇවිල්ලා මා හමු වුණා. 

රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවල දරුවන් ඉන්න ෙදමව්පියන් සිටියා. ඒ 
අය ඒ දරුවන් ගැන කථා කළා. එතෙකො  ට මම කිව්වා, "අතැන 
ඉන්න අයත් දරුෙවෝ, අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම සාධාරණ විසඳුමක් 
ඇති කරමු" කියලා. ෙම් ආයතනෙය් පමිතිය අපි ඇති කරනවා.  

අෙප් රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා,   ෙම් ආයතනෙය් 
admission නවත්වන්න කියලා. දැන් නවත්වලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
ෙමහි admission නැවැත්වූවා. අපි ෙම්කට management 
committee එකක් දමනවා. ඒවා සියල්ලම පිළිෙගන ඉවරයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාව මම ඊළග අඟහරුවාදා ෙග්නවා. 
මමත් අෙප් උසස ් අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් management 
committee එකක් දමනවා. තනි අයිතිය බැහැ. ෙදවැනි එක මුදල් 
අයිතිය නැහැ; share market එකට දමන්න ඕනෑ. ඒෙක් සභාපති 
ධුරෙය් එතුමාට ඉන්න පුළුවන්. අෙනක් සියලුම තනතුරුවලට 
professionalsලා ෙග්න්න ඕනෑ. ඒවාෙය් ඉන්න ඕනෑ කවුද කියලා 
අපි නම් කරලා තිෙබනවා. ඒෙක් ඉන්න ඕනෑ, marketing දන්න 
ෙකෙනක්; business management දන්න ෙකෙනක්; law දන්න 
ෙකෙනක්.  ඔක්ෙකොම  professionalsලා ඉන්න committee 
එෙකන් තමයි SAITM එක run කරන්ෙන්.   

ෙරෝහල අපි පවරා ගන්නවා.  ෙරෝහල අරෙගන ඒ පමිතිය ඇති 
කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අපි standards ටික ගැසට් කරනවා. 
එතෙකොට ෙම් ආයතනය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද?  නමුත් ශිෂ්යෙයෝ ෙම් අදහෙසේ නැහැ. ඒ ශිෂ්යෙයෝ ෙම් 
කිසි ෙදයක් අහන්ෙන් නැහැ. ඒෙගොල්ලන් තුළ තිෙබන්ෙන් 
"ලාංකික විප්ලවය ෙහට දවෙසේ දියත් කළ හැක්ෙක් ෙකෙසේද?" 
කියන එකයි. ඒක හරි. ඒෙගොල්ලන්ෙග් පැත්ෙතන් ඒක හරි. නමුත් 
ලාංකික විප්ලවය දියත් කිරීම සඳහා ෙමතැන ඉන්න කට්ටියත් 
යනවාද? මම හිතන විධියට ඒ ලාංකික විප්ලවය දියත් කරන්න 
නැවත වරක් තමුන්නාන්ෙසේලා යන්ෙන්ත් නැහැ.  ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් පාඩම් එකක් ෙනොෙවයි, ෙදකක්ම 
ඉෙගන ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අපටත් වඩා 
වැඩිපුර තව වරක් හිතනවා. ඔය ෙමොන යකඩ ෙපොල්ල ෙගනාවාය 
කිව්වත්, මම යකඩ ෙපොල්ල ගත්තත් තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ෙකන් ෙහොඳට සබ්බුව කාපු නිසා. අෙනක් 
පැත්ෙත් ඉඳ ෙගන මමත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කෑවා. ඒ නිසා 
මමත් දැන් ෙම්වාට යන්ෙන් හරි පෙරස්සමින්. ඒ නිසා අපි 
ෙබොරුවට ෙම්වා ගැන කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙම්ක ෛවද්ය 
අධ්යාපනය පිළිබඳ කථාවක්. අෙප් ජීවිත කාලය තුළ අෙප් අතින් 
කවදාවත් එක අල්පමාතයකින්වත් නිදහස් අධ්යාපනය නැති 
වන්ෙන් නැහැ.  ඔබතුමා  ගත්ත කැබිනට් තීන්දු ටික මට ෙදන්න. 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ තීන්දු අරෙගන දැන් කියාත්මක කරනවා. 
දැන් උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා 2018 ෙදසැම්බර් මාසය වන විට 
සියලුම ශිෂ්යයන්ට ෙන්වාසිකාගාර හදනවා. ඒ නිදහස් අධ්යාපනය 
නැති කරන්නද? සියලු ශිෂ්යයන්ට ෙන්වාසිකාගාර! ඒ වාෙග්ම 
කුලියාපිටිෙය් ෛවද්ය පීඨයක් හදනවා. ෙපෙර්දා මට එෙහේ කුලපති 
සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා කථා කළා. සබරගමුව ෛවද්ය පීඨය 
හදනවා. ඒ සාකච්ඡාවට එන්න. දැනට කරාපිටියට ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන් 130ෙදනායි ගන්ෙන්. එහි ශිෂ්ය සංඛ්යාව 300 දක්වා වැඩි 
කරන්න අලුතින් ෙගොඩනැඟිලි දීලා තිෙබනවා.  

එතෙකොට ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය දැන් ඉල්ලනවා, ෛවද්ය 
පීඨයක්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "ෙම් ආයතනෙය් 
Management තිබුෙණ්, ෙම්ක ෙකොෙහොමද ෙමෙහම වුෙණ්?" 
කියලා. එෙහම තමයි හැම එකක්ම. SLIIT එෙකනුත් ෛවද්ය 
සභාවට ඇවිල්ලා ඉල්ලීමක් කළා, ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ෛවද්ය 
පීඨයක් හදන්න ඕනෑය කියලා. ඔය කථාව කියන ෙකොට මෙග් 
PRO වන ෛවද්ය උපුල් ගුණෙසේකරෙගන් මම ඔය 
සම්බන්ධෙයන් ඇහුවා. ඔහු මෙග් ළඟ හිටියාට නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් අෙනක් පක්ෂය. මම ඔහුට ඒ සඳහා ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
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ෙමොකද, ඔහු ජනවාරි 8වැනි දා මාත් එක්ක ෙම් සටනට සහභාගි 
වුණා. ඒක නිසා තමයි මෙග් PRO විධියට ඉන්ෙන්. ඒ ඇති. ඔහු 
Vice Chancellorෙගන් අහලා තිබුණා, "ඔය ෙගොල්ලන් 
ඉංජිෙන්රුවකු හදනවා වාෙග් ෙනොෙවයි, ෛවද්යවරයකු වැරදි 
විධියට ඉෙගන ගත්ෙතොත් මිනිහකුෙග් ජීවිතය නැතිවනවා ෙන්" 
කියලා. එතෙකොට එතුමා ෙමෙසේ කිව්වා ලු: "ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් 
ෛවද්යවරයකුට වැරදුෙණොත් එක මිනිහා ෙන් මැෙරන්ෙන්. අෙප් 
engineer ෙකෙනකුට structure එක වැරදුෙණොත්, ඒ building 
එෙක් සිටින 10,000ම එක ෙවලාවකදී මැෙරනවා" කියලා.  ඒක 
නිසා ෙම් වෘත්තීන් ගැන එෙහම හිතන්න එපා, ෛවද්ය වෘත්තිෙය්දී 
පමණයි වැරැද්දක් කෙළොත්  මිනිෙහකු මැෙරන්ෙන් කියලා. සමහර 
ෙවලාවට අෙප් වෘත්තීෙය්දී වැරැද්දක් වුෙණොත්, එක්ෙකනායි 
මැෙරන්ෙන්. අතැන මැෙරනවා, 100ක් නැත්නම් 200ක්. Lawyer 
ෙකෙනකුට වැරදුෙණොත්, අදාළ චූදිතයා එල්ලුම් ගස් යනවා. හැම 
වෘත්තියකම තත්ත්වය එෙහම තමයි. හැම වෘත්තියකටම ෙවනම 
වටිනාකමක් තිෙබනවා.  

එදා NCMC එෙක්දී ගත් තීන්දුවලටත් මම එකඟ වන්ෙන් 
නැහැ. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාට සිටි ෛවද්යවරයා 
සතිෂ් ජයසිංහ. එතුමා ෙපේමදාස මහත්තයාව ඒ දවස්වල ගණන් 
ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉහළ, aristocratic 
සමාජයකින් ආ ෛවද්යවරු. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා එක්ක 
ෙලෝකෙය් හැම තැනකටම ගිෙය් ඒ ෛවද්යවරයා. ෙපේමදාස 
මහත්තයා යනෙකොට ඒ ෛවද්යවරයා ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. එම 
නිසා එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා උතුරු ෙකොළඹ ශික්ෂණ 
ෙරෝහල ජන සතු කළා. එතුමාෙග් policy එකයි, ෙජ්වීපී policy 
එකයි ෙදක එකට මාට්ටු වුණා. මාට්ටු වුණාම ඒෙකන් 
ජනපියතාවකුත් අත් කර ගත්තා; ඉන්දියන් විෙරෝධයකුත් ආවා. 
නමුත්, එතුමා ඒ සියල්ලම එකට කර ගත්තා.  

රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමනි, ෙමතැන සිටින අනික් කට්ටියට 
වඩා ඔබතුමාටත්, මටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීමක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙම්ක අෙප් වෘත්තිය. නීතිඥ වෘත්තිය සම්බන්ධෙයන් 
පශ්නයක් ආෙවොත්, ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය අපට වඩා 
උනන්දුෙවන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා. ෙමොකද, ඒ ඇයෙග් 
වෘත්තිය. එතෙකොට එය ඇයටත් බලපානවා. අපි ඒ වෘත්තිෙය් 
නැති වුණත්, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමන්ලා ආ හැටිෙය්  ඒක 
එතුමාෙග් ඇඟට දැෙනනවා. අපි ඒ තත්ත්වයට පත්වනවා.  

දැන් බලන්න, ෙසෞඛ්යය ගැන. අපි නිදහස් ෙසෞඛ්යය නැති 
කරනවාද? දැන් ෙන්, නිදහස් ෙසෞඛ්යය තිෙබන්ෙන්. අද එක 
මිනිෙහක් ෙරෝහලකට ඇවිල්ලා සත පහක් ෙගවනවාද? එදා පිළිකා 
ෙරෝගය වසංගතයක් වාෙග් ආවා. ෙමොකද වුෙණ්? එක ෙරෝගියකුට 
ෙවන් කෙළේ රුපියල් මිලියන එක හමාරක - ලක්ෂ 15ක - මුදලක්. 
ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙරෝගියා තමන්ෙග් ඖෂධ සඳහා තමන්ෙග් මුදල් 
වියදම් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් මැෙරන්න වනවා. ඔච්චර ෙන් 
තිබුෙණ්. අද තත්ත්වය ෙකොෙහොමද? අද පිළිකා ෙරෝගිෙයකුෙග් 
මුළු ජීවිත කාලය තුළදීම පිළිකා ඖෂධ අපි - ෙම් රජෙයන් - නිකම් 
ෙදන්ෙන්. එක් ෙකෙනකුට දැන්  අපි වියදම් කරලා තිෙබනවා, 
රුපියල් මිලියන 13ක -රුපියල් ලක්ෂ 130ක- මුදලක්. එම නිසා ඒ 
මනුස්සයා තවමත් ජීවත් වනවා. එදා  එවැනි  මනුස්සෙයක් ජීවත් 
වුණාද?  

එතෙතොට හෘදය ෙරෝගීන් සඳහා භාවිත කරන stent එක 
රුපියල් 350,000යි. රුපියල් 350,000 ඒවා තුනක් දමන්න කිව්වාම 
Rs. 1 million වැය වනවා. අද කීයද, අද සත පහක් වැය වන්ෙන් 
නැහැ; අද ඒවා ෙනොමිෙල්. අද Cardiologist ෙකෙනකු ළඟට 
ගිහිල්ලා අහන්න, හෘදය ෙරෝග සඳහා වූ ශල්යකර්මවල ෙපෝලිම 

ෙකොෙහොමද කියලා. අද නව ෙලෝක ෙරෝහෙල් register වුණු 
ෙකනා ඒ registration එක ඉවත් කරලා රජෙය් ෙරෝහල්වලට 
එනවා. නිදහස් ෙසෞඛ්යය කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයිද?  

අද අක්ෂි කාචයක මිල කීයද? රුපියල් 30,000යි. ඒ 
"ඇල්ෙකොන්" වර්ගය. ඒක තමයි මම අනුමත කරන්ෙන්. ඒ, 
ෙහොඳම  වර්ගය. අක්ෂි ෛවද්ය චරිත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා මට 
කිව්ෙව්, ෙම් වර්ගෙය් කාච ෙගනැල්ලා ෙදන්න කියලායි. රුපියල් 
30,000 කාචය අද ෙදන්ෙන් ෙනොමිෙල්. එතෙකොට මම ඒ රුපියල් 
30,000 අක්ෂි කාචය අද private sector එකට ෙදන්ෙන් රුපියල් 
8,000කට. රුපියල් 22,000ක් අඩු කළා, අක්ෂි කාචයකින්. ඒෙක් 
ලාභය එන්ෙන් කාටද? ජනතාවටද, නවෙලෝක ෙරෝහලටද?  

අද මට කිව්වා, stent එෙක් මිල. රුපියල් 350,000ක මිලක 
තිෙබන  stent එක රුපියල් 105,000කට ෙදන්න තව සතියක් 
යනෙකොට මම ඒ අදාළ නිෙව්දනය ගැසට් කරනවා. එතෙකොට 
නවෙලෝක ෙරෝහෙල් බිල රුපියල් 250,000කින් අඩු වනවා. 
නිදහස් ෙසෞඛ්යය කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයිද? 

එතෙකොට අද රුධිර පරීක්ෂණවල තත්ත්වය බලන්න. මම 
එනෙකොට නවෙලෝක ෙරෝහෙල්, ආසිරි ෙරෝහෙල් boards ගහලා, 
ජාතික ෙරෝහල වෙට්ම. ලජ්ජයි!  රාගම පිහිටි උතුරු ෙකොළඹ 
ශික්ෂණ ෙරෝහලට චන්දිකා කුමාරතුංග මහත්මියයි, මායි ගිහිල්ලා 
blood bank එක විවෘත කළා.  ෙරෝහ ල වෙට්ටම තිෙබන්ෙන් 
advertisements. ෙම් ෙරෝහල්වල ෙල් එකතු කරනවා. මම ඒ 
අදාළ කට්ටිය ෙගන්වා ඇහුවා, "ඔය ෙගොල්ලන්ට ෙමොනවාද 
ඕනෑ?" කියලා. "අපට AutoAnalyser එකක් ෙදන්න" කිව්වා. 
ඒකට රුපියල් ලක්ෂ 150යි. මම ඒක මාසෙයන් ෙගනැල්ලා 
දුන්නා. මම ම ගිහිල්ලා ඒක විවෘත කළා. ෙල් පරීක්ෂණ පිටතින් 
කිරීම ජාතික ෙරෝහෙල් තහනම් කළා. මම හිටපු මුදල් ඇමති රවි 
කරුණානායකත් එක්ක කථා කරලා රුපියල් බිලියන ෙදකක 
මුදලක් ෙවන් කර ගත්තා, 2016 වර්ෂයට. මම රසායනාගාරයක් 
තිෙබන ලංකාෙව් හැම ෙරෝහලකටම AutoAnalyser එකක් 
දුන්නා. අද ඒක හින්දා තමයි ෙඩංගු ෙරෝගය ෙම් තත්ත්වයට ෙහෝ 
පාලනය කර ගන්න හැකි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමෙතක් අපට 
එවැනි යන්ත තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, පැය ෙදකක් ඇතුළතදී 
treatments පටන් ගන්න ඕනෑ. පැය ෙදකක් ඇතුළත treatments 
පටන් ගන්න නම් පැය භාගයකින්වත් blood test report එක 
ලැෙබන්න ඕනෑ. අද AutoAnalyzer එෙක් තත්පර 30ට tests 
16ක් සිදු වනවා. රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා ඒ ගැන දන්නවා. 
Tests 16යි, තත්පර 30කට. Credit card එක පාවිච්චි කළාම එන 
print එක වාෙග් report එක එළියට එනවා. 

අද කිසිම ෙරෝහලක ඖෂධයක් අඩුද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ගිහිල්ලා අහන්න. Software එකක් දාලා, අද ලංකාෙව් තිෙබන 
සියලුම ෙරෝහල්වල ඖෂධ තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා මට බලා 
ගන්න පුළුවන්. අපි online පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබනවා, ඇති 
තැනින් නැති තැනට ඖෂධ ෙගෙනන්න. ෙනොමිෙල් ඖෂධ ටික 
ලැෙබනවා නම්, ෙල් ටික ෙනොමිෙල් පරීක්ෂා කර ගන්න 
ලැෙබනවා නම්, හෘදය ෙරෝගීන් සඳහා භාවිත කරන stent එක 
ෙනොමිෙල් ෙදනවා නම් තව ෙමොනවාද කරන්න ඉතුරුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  

රුධිර සාම්පලයක් ෙරෝහලින් එළියට ෙගන යෑම අද 
වනෙකොට තහනම් කරලා තිෙබනවා. අද රුධිර සාම්පලයක් 
ෙරෝහලකින් එළියට ෙගන යන්න බැහැ. ෙමච්චර කාලයක් සල්ලි 
ෙගවලා කරපු සියලුම ෙද්වල් දැන් ෙනොමිෙල් කරන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු ජාතික 
රජෙයන් තමයි ෙම්වා ෙනොමිෙල් කරන්න කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න. 
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ෙමතැන නව ලිබරල් අදහස් නැහැ. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් සමාජ 
පජාතන්තවාදය. ඒක නිසා තමයි මම ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්මයා 
එක්කත් ෙම් කාරණය ගැන කථා කරන්ෙන්. ෙමොකක්ද, ෙම් යන 
ගමන? යහ පාලනෙය් අනික් පතිපත්ති විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ආර්ථික ගමනත් ඔක්ෙකොම බලලා තමුන්නාන්ෙසේලා අපට 
බණින්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියන්න 
ෙද්වල් තිෙබනවා. මටත් ෙම් ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියන්න ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ඒ, එක පැත්තක්. නමුත් අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය 
ෙවනුෙවන් අපි ගත් පියවර කිසිම රජයක් ෙමච්චර කල් අරෙගන 
නැති බව මතක තියා ගන්න. ඒක අෙප් ෙපොෙරොන්දුව. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව අපි කියාත්මක කරනවා.  

නිදහස් අධ්යාපනය නැති කරන්න අපි කවදාවත් කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමහි යථාර්ථය අපි අවෙබෝධ කර ගන්න 
ඕනෑ. නිදහස් අධ්යාපනෙය් පළමුවැනි ෙද් තමයි,  ළමෙයකුට 
අධ්යාපනය ෙනොමිලෙය් ලබා ගැනීමට තිෙබන නිදහස. අන්න ඒ 
නිදහස තමයි කන්නන්ගර මහත්තයා ලබා දුන්ෙන් කියන 
කාරණය මතක තියා ගන්න. කන්නන්ගර මහත්තයා එක 
පාසලක්වත් ජනසතු කෙළේ නැහැ. එතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ? එතුමා 
රජෙය් පාසල් ශක්තිමත් කළා. මධ්යම පාසල් - Central Schools - 
පටන් ගත්තා. ඒක තමයි එතුමාෙග් පතිපත්තිය. එතුමා නිදහස ්
අධ්යාපනය ෙගනාපු දවෙසේ කරපු කථාෙව් කථන රටාව බලන්න. 
"නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් නැති  - බැරි මිනිහාට රජෙයන් 
ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය මම ලබා ෙදමි". ඒවා නැති කෙළේ නැහැ. 
අනික් ඒවා ඔක්ෙකොම තිබුණා. "නිදහස් අධ්යාපනය" කියා 
කියන්ෙන් තිෙබන එකක් නැති කිරීම ෙනොෙවයි; නැති මිනිහාට 
තිෙබන ෙද් ශක්තිමත් කිරීමයි. ඒක තමයි අද ෙම් රජෙයන් 
කරන්ෙන්. ඒක තමයි නිදහස් අධ්යාපනෙයන් සහ නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව තුළින් කරන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුවට ගහන්න ඕනෑ තරම් 
කාරණා තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා; මටත් තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම් හැම එකටම ගහන්න එපා. මතක තියා ගන්න. හැම එකටම 
ගහන්න එපා. ෙමොකද, කාලයක් යනෙකොට ෙම් හැම එකටම 
ගහන වැඩ පිළිෙවළට මිනිස්සු කැමැති ෙවන්ෙන් නැහැ. 
යථාර්ථවාදී විධියට ගහන්න. SAITM එක තියා ගන්නවාද, නැද්ද 
කියන එක ෙනොෙවයි ෙමහි වැදගත්කම වන්ෙන්. ෙම් එක්කම 
ලංකාෙව් ඇති වන අධ්යාපනෙය් පෙබෝධයයි වැදගත් වන්ෙන්.  

චිතෙගොං නුවර පිහිටි ෛවද්ය විද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලබමින් සිටි 
අෙප් රෙට් ශිෂ්යාවක් පසු ගිය කාලෙය් දූෂණයට ලක් වුණා. එෙහම 
වුෙණ් අෙප් ලංකාෙව් ෛවද්ය විද්යාලයකින් ඒ ශිෂ්යාවට 
අධ්යාපනය හදාරන්න බැරි වුණු නිසාෙන්. බංග්ලාෙද්ශයට ෛවද්ය 
විද්යාව හදාරන්න යනවාය කියන්ෙන් ෙමොන විළිලජ්ජා නැති 
වැඩක්ද? SAITM එෙක් තිෙබන පහසුකම්වලින් දහෙයන් එකක් 
පහසුකම් චිතෙගොං ෛවද්ය විද්යාලෙය් තිෙබනවාද කියා ගිහිල්ලා 
බලන්න. චිතෙගොං ෛවද්ය විද්යාලෙය්, SAITM එෙක් තිෙබන 
පහසුකම්වලින් දහෙයන් එකක් පහසුකම් තිෙබනවාද? මීටත් වඩා 
ගණනක් දීලා අපි ළමයින් එතැනට දක්කනවා, "ෛවද්ය 
අධ්යාපනය හදාරලා ලංකාවට වෙරල්ලා" කියලා. ෙම්ක ෙමොන 
පාප කර්මයක්ද? SAITM එෙක් අඩුපාඩු තිෙබනවා නම්, හරි නම් 
රජයත් ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වාට 
ෙරෝහල් ලබා ෙදන්න ඕනෑ ආණ්ඩුවයි. ෙමොකද, අපට ඔක්ෙකොම 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න බැහැෙන්. ෙම් යථාර්ථය අපි ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ෙකොයි ආණ්ඩුවටද පුළුවන්, සියලුම කට්ටියට 
නිදහස් අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න? නිදහස් අධ්යාපනය කියලා 
රජෙයන්ම සියලු ෙද්වල් ලබා ෙදන්න බැහැ.  

ෙහෝචිමිං විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනය හදාරන්න සල්ලි ගන්නා 
බව මතක තබා ගන්න. ෙශේෂ්ඨ ෙහෝචිමිං විසින් ආරම්භ කරන ලද 
ඒ  විශ්වවිද්යාලයට මම පසු ගිය දවසක ගියා. ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් 
අධ්යාපනය හදාරන්න සල්ලි ගන්නවා.  

චීනෙය් විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනය හදාරන්න සල්ලි 
ගන්නවා.මම ෙම් වතාෙව් චීනයට ගියාම ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ෙලොකුම මිලිටරි ෙරෝහලට ගියා. 1956 ෙකොරියානු යුද්ධෙය්දී 
තුවාල වූ භටයන් ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් ෙරෝහල හදලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙරෝහල, නගරයක්. මම ඒ ෙරෝහලට ගියා. 
භටයන්ට ඔක්ෙකොම පතිකාර  නිකම් කරනවා. මම ඇහුවා, "අනික් 
කට්ටියට පතිකාර කරන්ෙන් නැද්ද?" කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
social security තිෙබනවාය කියා කිව්වා. "Social security නැති 
කට්ටියට පතිකාර කරන්ෙන් නැද්ද?" කියලා මම ඇහුවා. "Social 
security නැති කට්ටියට පතිකාර කරන්ෙන් නැහැ" කියා කිව්වා. 
ෙමන්න ෙමෙහමයි, අපට සමාජවාදය කියා දුන් මා ඕ ෙසේතුංෙග් 
චීනය,  ෙහෝචිමිංෙග් වියට්නාමය කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම්වාත් 
එක්කයි අපි අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ.  

 සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, රටක සමාජවාදය ෙගොඩ 
නඟන්න නම්, ෙලෝක සමාජවාදයට ඔෙරොත්තු දිය හැකි 
සමාජවාදයක් විතරයි ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ 
අදියෙරන් අදියරට යන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙවනම කථාවක්. 
එෙහම නැතිව ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන කථා යථාර්ථවාදී නැහැ. ඒවා 
ෙබොරු කථා. ෙම්වා සටන් පාඨ විතරයි. ඒ නිසා අපි ෙම් ගැන 
හරියට කථා කරමු. ෙම් ශිෂ්යයන් ෙබොෙහොම අහිංසකයි.  

ඒ ශිෂ්යයින්ෙග් අම්මලා මාව හමු ෙවන්න එනවා. ආවාම මම 
අහනවා, "ෙමොකද?" කියලා. "නැහැ සර්, අපට බල කරනවා, බය 
කරනවා." කියා කියනවා. කවුද ෙම් ෙපළපාළියට එන්ෙන්? තව 
සතියකින් rag එක ඉවරයි. එතෙකොට ෙපළපාළි යන්න අමාරුයි. 
තව සතියකින් rag season එක ඉවරයි. දැන් ෙම් යන්ෙන් rag 
season එක. දැන් "වෙරල්ලා" කියපු හැටිෙය් එනවා. ඒ කාලෙය් 
ෙප්රාෙදනිෙය්දී අපිත් එෙහම ෙන්. "වෙරන්" කිව්වාම දුවලා 
යනවා. ඇයි? මාරෙයෝ ටිකක් වාෙග්යි ඒ කාලෙය් අපට seniorsලා 
ෙපෙනන්ෙන්. එෙහම ෙන්. උෙද් හතරට නැගිට්ටවනවා. 
නැගිට්ටවලා, "ඇඳුම් ගලවලා අර pond එකට බැහැපිය" කියලා 
කියනවා. ෙප්රාෙදනිෙය් ඒ ෙවලාවට හරි සීතලයි. නමුත් වතුරට 
බහිනවා. ඒ කාලෙය් කියන ඕනෑ ෙදයක් කරනවා. ඒ කාලෙය් අපි 
එෙහම කළා නම්, අර අහිංසක මිනිසුන්නට ෙපළපාළියට වෙරන් 
කිව්වාම ෙනොගිහින් ඉන්නවාද?  

අර නායකෙයෝ ටික ෙමොනවාද කරන්ෙන්? දැක්කා ෙන්. 
"පලයල්ලා, පලයල්ලා" කියලා අර ළමයින් තල්ලු කරලා ඇතුළට 
යවනවා. නායකයා එළිෙය්. නායකයා යන්ෙන් නැහැ. අඩු 
ගණෙන් ෙබෝතල් කටුවක්වත් ඇෙඟ් ඇනුණාද කියලා අහන්න. 
STF එෙකන් ගහපු එකක් ෙනොෙවයි, අඩු ගණෙන් ෙබෝතල් 
කටුවක්වත් ඇෙඟ් ඇනුණාද කියලා අහන්න. නැහැ ෙන්. ඒක 
තමයි ෙම් කමය. වුවමනා වුෙණ් ෙවන ෙදයක්. ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් ශිෂ්යයන් 26වන දා ඉඳලා 
lecturesවලට යන්න තීන්දු කළා. ෙමොකක්ද වුෙණ්? 22වන දා 
උසාවියට යන්න තිබුණා. ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට මරණයක් ඕනෑ 
වුණා. ඒ ෙගොල්ලන් හිතුෙව්, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී නිදහස් 
ෙවෙළඳ කලාපෙය්දී වාෙග් ෙවඩි තියාවි; හලාවත ධීවරයින්ට 
වාෙග් ෙවඩි තියාවි; රතුපස්වලදී වාෙග් ෙවඩි තියාවි කියලායි. 
ෙවඩි තියලා මළ මිනියක් ගත්තා නම්, "උඹලා ෙවනුෙවන් අපි 
මැෙරනවා නම්, යෙකෝ උඹලා ෙකොෙහොමද ෙම් රට පාවා 
ෙදන්ෙන්" කියලා කියන්නයි හැදුෙව්. ඒක තමයි අවශ්ය වුෙණ්.  

අද GMOA එෙක් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? GMOA එෙක් 
General Committee එෙක් අපට හිතවත් කට්ටිය නැඟිටලා 
ඇවිල්ලා මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙජ්යෂ්ඨ කට්ටිය ඔක්ෙකෝම 
කිව්වා, "එපා" කියලා. නමුත් අනුරාධපුරය, දියතලාව 
branchesවල අය කුණු හරුප කියා ෙගන "ෙමොන ෙඩංගිද, බම්බු 
ෙඩංගි, උෙග් අම්මාෙග් ෙඩංගි" කියලා කියාෙගන තමයි ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. අද ෙම්ක නිකම් ෙවනම මාෆියාවක් බවට පත් ෙවලා 
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තිෙබනවා. අද ෛවද්ය සංගමෙය් සමහර නායකයනුත් අසරණ 
ෙවලායි සිටින්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට කථා කරන්න බැහැ. සමහර 
අයට බලය තිෙබනවා. ෙපරටුගාමී බලය දැන් තිෙබනවා. කචල් 
තිෙබනවා නම්, ෙපරටුගාමී එෙක් තිෙබනවා, සන්නද්ධ අංශය 
කියලා. ඒක තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා යකඩ 
ෙපොල්ලක් ගන්න නිකම්වත් හිතන්න එපා. ගත්ෙතොත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යකඩ ෙපොල්ල ෙපන්වූවාම ඊළඟ වතාෙව් අර 
ෙගොල්ලන් ෙගෙනන්ෙන් ටී-56. ඒක මතක තබා ගන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආපසු ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. මම ඒක ෙහොඳටම 
දන්නවා. ඒෙකන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. පතිපත්තිවලිනුත් ඈත් 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙහොඳයි, ෙම් රටට. ෙම් ෙලෝක තත්ත්වය 
දැන ෙගනයි අපි ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි පාර්ථනා කරන 
සමාජවාදී කමයක් අපි මැෙරන්න ඉස්සරෙවලා එනවා නම්, 
සන්ෙතෝෂයි. ඒක විකෘති සමාජවාදයක් ෙනොෙවයි, මානව හිතවාදී 
නියම සමාජවාදයක් ෙවන්න ඕනෑ.  

SAITM එක ෙනොෙවයි, KDU එක ෙනොෙවයි, ෙම් රටට තව 
ෛවද්ය පීඨ ඕනෑ. මට ෙම් වාෙග් ෙදගුණයක් ෛවද්යවරුන් ඕනෑ. 
ඒක මතක තබා ගන්න. අද ෛවද්යවරුන් කීයද ඉන්ෙන්? 
10,000කට ෛවද්යවරුන් කීයද ඉන්ෙන්? 60යි. මට 10,000ට 
ෛවද්යවරු 200ක් ඕනෑ. ඒක තමයි දියුණු රටක තිබිය යුතු 
අනුපාතය. ඒ හැට, ෙදසියයක් කරන්න තව ෙකොච්චර ඕනෑද? 
තුනහමාරක ගුණයක් ඕනෑ, ෙම් රෙට් නිවැරදි, දියුණු ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයක් ෙගොඩ නඟන්න නම්. මට ආරංචියි, යාපනෙය් ගිහිල්ලා 
කියා තිෙබනවා, "ෙම්වා ආෙවොත් එෙහම උඹලාෙග් දරුවන්ෙග් 
රස්සාවල් නැති ෙවනවා" කියලා. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොන 
කථාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? තව අවුරුදු 20ක් ගියත් ආණ්ඩුෙව් 
රස්සාවක් නැති ෛවද්යවරෙයක් හිටින්ෙන් නැහැ. ඒක මතක තබා 
ගන්න. ඒ තරමට ෛවද්යවරු ඕනෑ. ෙම් ඉන්න පමාණය මදි. 
අනාගතෙය්දී ෙමොනෑෂ් විශ්වවිද්යාලෙයන් එන්න ඉඩ තිෙබනවා; 
මනිපාල් විශ්වවිද්යාලෙයන් එන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ෙහොඳ කීර්තිමත් ෛවද්ය පීඨ ෙකොච්චර ෙමහාට 
ෙගනැල්ලා දැම්මත් මදි. ඒක මතක තබා ගන්න.  

අද බලන්න KDU එක ගැන. සමහරු කියනවා, SAITM එකට 
යන්ෙන් ධනපති පංතිෙය් අයෙග් ළමයින් කියා. එතෙකොට KDU 
එෙක් ෙකොෙහොමද? KDU එෙක් ballroom dance පවා 
උගන්වනවා. එදා ඇවිල්ලා offer කළා, ෙම් කට්ටිය ෛවද්ය 
පීඨයට එවන්න කියලා. ඒෙක් ballroom dance පවා උගන්වනවා. 
ඉංගීසි ෙවනම උගන්වනවා. එතෙකොට හැඳි ගෑරුප්පුවලින් කන 
ෙබොන හැටි උගන්වනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම උගන්වනවා කියලායි මට 
කිව්ෙව්. ඒ ෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා කථා කළා, මට එෙහේ visit එකකට 
එන්න කියලා. ඒක ෙහොඳයි. මම කියන්ෙන් නැහැ, ලංකාවට 
ballroom dance ඕනෑය කියලා. උගන්වනවා නම් ඒකත් 
උගන්වපුවාෙව්. උඩ රට නැටුමක් තිෙබනවා නම්, ඒකත් 
උගන්වපුවාෙව්. ෙමොකක් හරි ෙදයක් අලුෙතන් ඉෙගන ගන්නවා 
ෙන්. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න, ෙම් ෛවද්ය අධ්යාපනය ෙගොඩ 
නැඟිය යුතුයි. ඒක නිදහස් අධ්යාපනයකුත් විය යුතුයි.  

නිදහස් අධ්යාපනය කියන්ෙන් අධ්යාපනය ලබා ගැනීමට 
තිෙබන නිදහසයි. එය තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා අපි ෙම හිදී ෛවද්ය 
අධ්යාපනෙය් උසස් පමිතිය ගැන කථා කරනවා මිසක්, ෙද්ශපාලන 
තීරුවලින් එන්ෙන් නැහැ.  

මම ගිය ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය්ත් SAITM එකත් එක්ක 
සිටියා. මම ෙම් ආණ්ඩුෙව්දීත් SAITM එකත් එක්ක ඉන්නවා. මම 
ගිය ආණ්ඩුෙවන් එළියට එනෙතක්ම, ෙනවිල් පනාන්දු මහතා 
දවසක්වත් හම්බ ෙවලා නැහැ. ඊට ඉස්ෙසල්ලා -ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සිටින කාලෙය්- හම්බ වුණා. අද සමහරු ෙනවිල් 

පනාන්දුට බණිනවා. මතක තබා ගන්න, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් 
ඔළුවට උඩින් කුරුල්ෙලකුටවත් පියාඹන්න බැරි කාලයක ෙම් 
රෙට් ෙම් සභාෙව් පළමුෙවන්ම, ෙජ්.ආර්. ට විරුද්ධව නැඟිට්ට 
පළමුවැනි මිනිහා තමයි ෙනවිල් පනාන්දු. ඒ ෙමොකද, එතුමා 
ෙදොස්තර ෙකෙනකුවීම නිසා. එතුමාට නැති ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. 
එතුමාට ෙහොඳ practice එකක් තිබුණා; පානදුෙර් ෙහොඳම practice 
එක. දවසකට දහස් ගණනක් ෙලඩුන් බලපු ෛවද්ය ෙනවිල් 
පනාන්දු ෙද්ශපාලනය නිසා තමයි ඒවා නැති කර ගත්ෙත්. එතුමා 
නැඟිටලා ෙජ්.ආර්. ට විරුද්ධව කථා කළා. රණසිංහ ෙපේමදාස 
මහත්මයා එතෙකොට අගමැති. එතුමා ඉක්මනින් ෙනවිල් 
පනාන්දුෙග් ෙගදරට ගියා. ඒ යනෙකොට, ෙනවිල් පනාන්දු කෑම 
කනවා. එතුමා එතැනට ගිහිල්ලා කිව්වා, "Doctor, ඔයා ෙම් 
පකාශය කළාම, මට chest pain එකක් ආවා" කියලා. ඒ දවස්වල 
පත්තරවල පවා ඔය කථාව පළ වුණා.  හෙයන් පහක බලයක් 
තිෙබන ආණ්ඩුවකට විරුද්ධව පළමුෙවන්ම නැගිට්ට මිනිහා තමයි 
ෙනවිල් පනාන්දු. ඒක මතක තබා ගන්න.  

ඊට පසුව එතුමා ෙජ්.ආර්. ෙගන් අයින් ෙවලා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සංවිධායක ෙවලා සිටියදී, ෙවඩි කෑවා. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කට්ටියෙගන්. තමුන්නාන්ෙසේ ෙනොෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් old boysලාෙගන්. ඒ කට්ටිය ෙවඩි තියලා, 
අට ෙදෙනක් මැරුණා. එදා ෙනවිල් පනාන්දු ෙබ්රුණා. ඒත්, 
ෙනවිල් පනාන්දු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනය අත 
හැරිෙය් නැහැ. නමුත් පසු කාලයක එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් 
විශාම ගියා. විශාම ගිහිල්ලා press එකක් හැදුවා. ඒ press එක 
ලංකාෙව් තිෙබන ෙහොඳම press එක වුණා. ඒ කාලෙය් හැම 
එක්ෙකනාම posters මුදණය කරවා ගන්න ගිෙය් එතැනට. ඒ 
press එෙකන් සල්ලි හම්බ කරලා කෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ 
සල්ලිවලින් Central Hospital එක ගත්තා. ෙමොකද, එතුමා 
ෛවද්යවරෙයක් නිසා. එතුමා ආසයි, තමන්ෙග් වෘත්තියට. 
Central Hospital එක ඉහළටම දියුණු කළා. දියුණු කරලා ඒ  
සල්ලි අරෙගන ඔන්න, හැදුවා SAITM එක. එතැනින් තමයි ඇන 
ගත්ෙත්. මම එතුමාට කිව්වා, "ඔයා ෙදොස්තර ෙකෙනක් වුණු 
නිසාෙන් ෙම් පශ්නය තිෙයන්ෙන්. ඒ කාලෙය්ම ගිහිල්ලා casino 
එකක් ඇරියා නම් මාසයට හම්බ කරන මුදල පැය ෙදෙකන් හම්බ 
කරනවාෙන්'' කියලා. නමුත් එතුමා ෙදොස්තර ෙකෙනක් වීම නිසා 
එෙහම හිතුෙව් නැහැ. අන්තිමට මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද දන්නවාද? 
"ඇමතිතුමනි, මට ෙම්ෙකන් එන සල්ලි ෙමොනවත් එපා." කිව්වා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඉස්පිරිතාලයත් රජයට නිකම් ෙදන්නම් කිව්වා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඉස්පිරිතාලයත්  නිකම් ෙදන්නම් කිව්වා. ඒෙක් Valuer's 

report එක තිෙබනවා. වටිනාකම බිලියන 3.55යි. ෙම් ෙරෝහෙල්  
MRI තිෙබනවා; CT scanners තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝහෙල් ඒ 
ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. "Teaching hospital" කියන නම විතරයි 
නැත්ෙත්. ජාතික ෙරෝහෙල් තිෙබන සියලු ෙද්වල් එතැන 
තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම අපට නිකම් ෙදනවා. අපි ශත පහක්වත් 
එතුමාට ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙරෝහල රජයට පවරා ගන්නවා. එතුමා 
කිව්ෙව්, "නම විතරයි මට ඕනෑ. මැෙරන්න මට තව වැඩි කාලයක් 
නැහැ. මට ඕනෑ ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨයක් හදන්න විතරයි. ෙවන 
කිසිම ෙදයක් ෙනොෙවයි. මම ආරම්භ කළාම, තව හුඟක් කට්ටිය 
ෙම්වා ආරම්භ කරයි. කවදා ෙහෝ ඉතිහාසෙය් කියාවි, ලංකාෙව් 
පළමුවැනි ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය පටන් ගත්ෙත්, ෙදොස්තර 
ෙනවිල් කියලා. ඒ ටික මට ඇති" කියලායි. ඒ නිසා එෙහම 
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මිනිසුන්ට ගරහන්න එපා. එතුමාට "මුදලාලි" කියන්න එපා. 
මුදලාලිකම කරන්න එතුමාට තව හුඟක් business තිබුණා. ඒවා 
විකුණා දමලා තමයි, ඉෙගන ගත්ත ෙදයින් ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න 
ඕනෑය කියලා ෛවද්ය අංශෙය් ව්යාපාරවලට ආෙව්. ඒ තත්ත්වෙය් 
හිටපු අෙනක් හැම මිනිහා ගැනම මම කියන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් 
කියන්ෙන් ෙදොස්තර ෙනවිල් පනාන්දු ගැනයි.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා එතුමා ගැන ෙහොඳට දන්නවා 
කියලා මම හිතනවා. 1988 වර්ෂය ෙවනෙකොට, එතුමා ඔබතුමා 
එක්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා ෙන්ද? එතෙකොට සිටියා. මම  ඒ 
කාලෙය්යි එතුමා දන්ෙන්. ඊට පසුව කවදාවත් මට එතුමා හම්බ 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, මම මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සම්පූර්ණෙයන්ම ඔහුට සහෙයෝගය 
දුන්නා, ෙම් ආයතනය ෙගොඩ නගන්න. මම සහෙයෝගය දුන්නා. 
මම ඒක එදාත් කිව්වා; අදත් කියනවා; ෙහටත් කියනවා. ඒක, 
එතුමා ගත්ත ෙහොඳ තීන්දුවක්. මම ෙහොඳ එකට ෙහොඳයි කියනවා. 
කවුරු කළත් ඒක නවත්වන්න බැහැ. ඒක ඉතිහාසෙය් 
ලියැෙවනවා. එදා ෙම් ආයතනය ආරම්භ කළා. ඒකට ෙගෝරි 
දැම්මා. නමුත් අත හැරිෙය් නැහැ. මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
ෛවද්ය සභාවට ෙගනාෙව්ත්, ඔය වැෙඩ්ට තමයි. ඒ නිසා අපි 
ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා ෙම් වැඩ කටයුතු හරියට කරමු. මම 
හිතන විධියට අන්න ඒක තමයි ගජදීර මන්තීතුමා නැඟිටලා යන්න 
ඉස්සර ෙවලා කිව්ෙව්ත්, "අපි ඔක්ෙකෝටම එක්කාසු ෙවලා එක 
තීන්දුවකට එන්න බැරිද?" කියලා. ඒක තමයි ඇත්තටම එතුමා 
කියන්න හැදුෙව්. නමුත් එතුමාට කථා කරන්න ෙව්ලාව හම්බ 
වුෙණ් නැහැ. මම කියන්ෙන්ත් ඒක තමයි.  

ෙද්ශපාලන වශෙයන් මරා ගන්න අපට තව ඕනෑ තරම් ෙද්වල් 
තිෙබනවා. තව මීට වඩා ෙහොඳ ඒවා තිෙබනවා. ෙම්ක දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්නයක්. අපි ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා ෙම් 
ආයතනය ෙගනැල්ලා, හදලා-ව ඩලා  තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන්  
මරන්ෙන් නැතුව සාධාරණ විධියට පශ්න ෙබ්රා ෙගන ෙම් 
ආයතනය උසස් තත්ත්වයකට ෙගන යන්න ඕනෑ. එය තමයි අෙප් 
පරමාර්ථය. අෙප් රජෙය් පරමාර්ථය ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. 

ෙමය රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග්වත්, ජනාධිපතිතුමාෙග්වත් 
ෙපෞද්ගලික අදහසක් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලා ෙදෙදනාටම 
ෙපෞද්ගලික පරමාර්ථ කිසිවක් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 

මට මුලින්ම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "රාජිත, ෙම්ක අෙප් වැඩක් 
ෙනොෙවයි ෙන්, ෙම්ක ගිය ආණ්ඩුෙව් වැඩක් ෙන්, අපි ෙමොකටද 
ඒකට අත ගහන්ෙන්?" කියලා තමයි එතුමා මට කිව්ෙව්. නමුත්, ඒ 
දරුවන්, අම්මලා ඇවිත් ෙම් ගැන කියන ෙකොට, "ෙම් දරුවන්ට 
ෙමොකද කරන්ෙන් " කියන එක අපට පශ්නයක් වුණා. එතැන 
ඉඳලායි ෙම් කටයුත්ත ඉදිරියට යන්ෙන්. අන්න ඒ නිසා අපි 
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා සාධාරණ මතයකට එමු.  

ෙම් ශිෂ්යයන්ෙගන් සියයට 95ක්ම අහිංසකයි. ඒ අය 
බලපෑම්වලට සහ ෙනොදැනුවත්කමටයි ෙමෙහම එන්ෙන්. ශිෂ්ය 
වයෙසේදී ඒ අයට ෙම් තරම් ෙදයක් හිතන්න බැහැ. අපිත් 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් ඉන්න කාලෙය් අද හිතන 
ෙද්වල්වලින් දහෙයන් එකක්වත් හිතුෙව් නැහැ. අපි ඒක දන්නවා. 
මාත් එක්ක උග වාමාංශික මත දරමින්, මටත් ගරහමින් සිටි 
මිනිස්සුත් අද අපිත් එක්ක එක මතයක ඉන්ෙන්. අද මහාචාර්ය 
කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් වුණාට, 
මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා, මහාචාර්ය ෙකොල්වින් ගුණරත්න 
කියන ෙම් ඔක්ෙකොම ඉන්ෙන් එක මතයක. අපිත් එක්ක හිටපු 
වෙම් සෙහෝදරෙයෝ -කුසල් ෙපෙර්රලා, වසන්ත පිය රාමනායකලා
- එදා විරුද්ධව සිටි කට්ටිය අද එක තැනක ඉන්ෙන්; ෙම්වාට ඉඩ 
දිය යුතුය කියන මතෙය් ඉන්ෙන්; සාධාරණ විධියට ෙම්වා 
ෙගොඩනැඟිය යුතුය කියන මතෙය් ඉන්ෙන්. අන්න ඒ මතෙය් තමයි 
මමත් ඉන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Minister.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.15ට, 2017 ජූලි 04වන 

අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி. ப. 5.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ைல 04, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம  பி. ப. 1.00  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament adjourned accordingly at 5.15 p.m. until 1.00 p.m. on 

Tuesday, 04th July, 2017. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


