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පූ. භා. 10.30 පාර්ලිවේන්තුව රැසන විය.
කථානායකතුමා [ගු කු ජයසූරිය මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பொரொளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மைிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அெர்கள் [மொண்புமிகு கரு ஜயசூொிய]
தமலமம ெகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 10.30 a.m.
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

නිවේදන

அறிெிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිවේන්තුවේ ගුත්වය ආරක්ෂා කිරීම

பொரொளுமன்றத்தின் தகளரெத்மதப் பொதுகொத்தல்
SAFEGUARDING DIGNITY OF PARLIAMENT

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පාර්ලිශේන්තුශේ ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීම ඳතා පතත
ඳතන් රුණු ඔබතුමන්ලාශේ ාරුණි අවධානයට ශයොමු
රවමි.
ගරු මන්ත්රීවරු, ස
ම මන්ත්රීවරශයම ම කවය ය
වාව
ා ච්ඡාවට භාජනය ශවමින් පවිමන විෂයයට පමණක් සීමා ළ
යුතු බවටත්ස
වර මන්ත්රීවරශයම  විසින් ශතෝ ශවන
මන්ත්රීවරශයම  නමින් ඳතන් ශනො ළ යුතු බවටත්ස
වර
මන්ත්රීවරශයම  විසින් ශතෝ අනය මන්ත්රීවරශයම ට අයුතු ශච්තනා
ආශරෝපණය රමින් වා ශනො ළ යුතු බවටත් යනාදී ව ශයන්
පාර්ලිශේන්තුශේ භා ගර්භය තුළ වා කිරීශේදී ගරු මන්ත්රීවරුන්
විසින් පිළිපැදිය යුතු රීිම පාර්ලිශේන්තුශේ කවාවර , ශයෝගවල
ඉතාමත් පැතැදිලිව ඳතන් ර ිමශබන බව ශේ අව කවාශේදී ශමම
ගරු භාශේ සියලුම ගරු මන්ත්රීවරුන්ශේ අවධානයට ශයොමු
රනු ැමැත්ශතමි.
එශතත්ස 2017 මාර්තු ම 22වැ,  දින භා ගර්භය තුළ ගරු
මන්ත්රීවරුන් කිපදපශෙශනම  විසින් ශමම ්ත්තරීතර භාශේ
ශගෞරවයට තා ය ර්ිමයට ඉතාමත් තා,  ර අයුරින් ගරු
අග්රාමාතයතුමාට ත ශවනත් මන්ත්රීවරුන්ට අ ාධාරණස අ තය
ත පෙනේ විරපදත ශ ෝෙනා එල්ල රමින් ඉතාමත් අශ ෝභන
අයුරින් අපතා වන ආ ාරයට දිගින් දිගටම වා ළ බව එම
අව කවාවට අොළ තැන් ාඩ් වාර්තා ්ද්ධෘත අධයයනය කිරීශමන්
අනතුරුව මා විසින් , රීක්ෂණය රන ලෙ අතරස පාර්ලිශේන්තුශේ
කවාවර , ශයෝග පදතාමතාම ්ල්ලංඝනය ර ඇිම බව ඉතාමත්
නගාටුශවන් ප්ර ා
රමි.
එවැ,  ක්රියාවන්වල ිමශබන බරපතළ බව ශමන්ම
මන්ත්රීවරුන්ශේ ශගෞරවයට තා,  මෙශමන් සි ව වන අපදත ර

බලප ම පිළිබඳව ෙැනටමත් එම මන්ත්රීවරුන්ව ෙැනුවත්
ෙන්වනු ැමැත්ශතමි.

ළ බවෙ

ප්රජාතන්්රවාෙශ
්ත්තරීතර
ශතෝතැන්න
වන
වයව කවාොය ය තුළදීම මන්ත්රීවරුන්ශේ ශගෞරවයභයභාවය
ශ ශල න අන්ෙමින් ක්රියා කිරීම පාර්ලිශේන්තුශේ රාරාත්
ාලය සිට පැවත එන ේප්රොයන්ස පරි යන් ත කවාවර
, ශයෝගවල විධිවිධානයන්ට අනුකූල ශනොවන බව සියලුම ගරු
මන්ත්රීවරුන්ශේ විශ ෂ අවධානය ශයොමු රමෙමට ැමැත්ශතමි.

කිසියේ මන්ත්රීවරශයම  ේබන්ධශයන් විශරෝධතාවක් ිමශ
නේ පාර්ලිශේන්තු
ේප්රොය
ත පාර්ලිශේන්තුශේ
කවාවර
, ශයෝගවලට අනුකූලව ක්රියා කිරීමට තැකි බවෙ ඳතන් රමි.
ආණ්ඩු පාර් කවශ
ත විරුද්ධ පාර් කවශ සියලුම ගරු
මන්ත්රීවරුන්
ශේ
්ත්තරීතර
භා
ගර්භශ දී
ම
මන්ත්රීවරයම ශේම ශගෞරවය ආරක්ෂා වන අයුරින් එකිශන ාට
අයුතු ශල ශ ෝෙනා කිරීශමන්ස අපතා කිරීශමන් වැළශ මින්ස
වාෙ විවාෙවලට මනා ංයමයකින් යුතුව තභාගී මෙමට වග
බලාගත යුතු බවටත්ස පාර්ලිශේන්තුශේ කවාවර , ශයෝගවල
ඳතන් විධිවිධානයන්ට තා
ේප්රොයන්ට අනුකූලව ශමම
්ත්තරීතර භාශේ දී ටයුතු ළ යුතු බවටත්ස මම අවධාරණය
රමි. කතුිමයි.

ලිිළ වල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම
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மற்றும்
தெகுசன
ஊடக
அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்மகொலொசொனும்)

பொரொளுமன்ற
அமமச்சரும்

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

ගරු වානාය තුම, ස මුෙල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම
2016 අං 24 ෙරන වි ර්ජන පනශත් 6 (1) වගන්ිමය යටශත්
2017.02.01 සිට 2017.02.28 ෙක්වා ජාිම
අයවැය
ශෙපාර්තශේන්තුශේ වැය ශීර්ෂ අං 240 යටශත් පරිපූර
තාය
ශ වා ත තදිසි අව යතා වගය ේ වයාපෘිමය මන්න් සි ව රන ලෙ
පරිපූර ශවන් කිරීේ ඉදිරිපත් රමි.
එම පරිපූර ශවන් කිරිේ රාජය මුෙල් පිළිබඳ
ශවත ශයොමු ළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා රමි.

ාර

භාව

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු
වානාය තුම, ස
ර්මාන්ත තා වාණිජ
ටයුතු
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 1887 ැ්තතැේබර් ම 14 දිනැිම
අං 471/6 ෙරන අිම විශ ෂ ගැ ට් ප්රශ පළ රනු ලැූ
මාගේ (ශල් ේවරයන් පිළිබඳ) , ශයෝගවල 2(i)(ආ) වගන්ිමය
2007 අං 7 ෙරන මාගේ පනශත් 527 වගන්ිමය යටශත්
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[ගරු ගයන්ත

පාර්ලිශේන්තුව
රුණාිමල

වපත්සේ

මතතා]

ංශ ෝධනය රමින් (ix) යනුශවන් නව ්පවගන්ිමය ඇතුළත්
ර ර්මාන්ත තා වාණිජ ටයුතු අමාතයවරයා විසින් ාෙන
ල වවස 2016 ශෙ ැේබර් 20 දිනැිම අං
1888/11 ෙරන අිම
විශ ෂ ගැ ට් ප්රශ පළ රන ලෙ , ශයෝග ඉදිරිපත් රමි.
එම , ශයෝග වයාපාර තා වාණිජ පිළිබඳ ආංක 
ාර
භාව ශවත ශයොමු ළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා

අක්ක්ෂණ
රමි.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි වසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග
හා ජලසේපත් කළමනාකරණ අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு கொமினி ெிஜித் ெிஜயமுனி தசொய்சொ - நீர்ப்பொசன
மற்றும் நீரக ெளமூல முகொமமத்துெ அமமச்சர்)

ගරු වානාය තුම, ස මම පතත
පිළිගන්වමි.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු වානාය තුම, ස ෘෂි ර්ම අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම
2015 වර්ෂය ඳතා සීමා පදත ලං ා ශපොශතොර මාගශේ වාර්ෂි
වාර්තාව ඉදිරිපත් රමි.
එම වාර්තාව ෘෂි ර්මය තා ඉඩේ පිළිබඳ ආංක 
ාර
භාව ශවත ශයොමු ළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා

අක්ක්ෂණ
රමි.

(1)

බුත්තලස ශපරතැර මාවතස 11 ණුව යන ලිපිනශයපද පදිංරා
ජීවයභ ශගෝම ක මතත්මියශගන් ලැබුණු ශපත් ම; ත

(2)

මතරගමස ඇල්ශතන පාරස අං 108/ඒ ෙරන ලිපිනශයපද
පදිංරා ටී.එච්. අශ ෝ ෙ ශමල් මතතාශගන් ලැබුණු
ශපත් ම.

ගු වාසුවේව නානායක්කාර මහතා
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු වානාය තුම, ස මම පතත
පිළිගන්වමි.

ගු පී. හැරිසන් මහතා (ග්රාමීය ය ආර්ක ක ක තුතු ිළිත
අමාතයතුමා

தபொருளொதொர

ගරු
වානාය තුම, ස 2012 වර්ෂය
ඳතා මෙ අශළවි
මණ්ඩලශ වාර්ෂි වාර්තාව මම ඉදිරිපත් රමි.
එය  වාර්තාව ිමර ර ංවර්ධනය තා පරි රය ත කවභාවි
ේපත් පිළිබඳ ආංක  අක්ක්ෂණ ාර
භාව ශවත ශයොමු ළ
යුතු යැයි මම ශයෝජනා රමි.

ඇතැලියශගොඩස ශමෝරගලස අං 508/4 ෙරන ලිපිනශයපද
පදිංරා ඒ.එේ.අයි. ම මාරසිංත මතතාශගන් ලැබුණු ශපත් ම;

(2)

වත්තලස තැඳලස පල්ලියවත්තස 3වැ,  පටුමගස අං 26/11
ෙරන ලිපිනශයපද පදිංරා ශක්.ජී.ආර්. ඩය ක මතතාශගන්
ලැබුණු ශපත් ම;

(3)

ශද්වහුවස බුලනවැව ශ්තෂ ර්ම මධය ව
ක ානශ ශ වය
රන ආර්.එේ. , මල් න්ද්රසිරි මතතාශගන් ලැබුණු
ශපත් ම; ත

(4)

පුවක්පිටියස පදඟුරලස මතවලශෙණියස අං 54/4/ඒ ෙරන
ලිපිනශයපද පදිංරා ඩ ලිේ. ආරියවතී මතත්මියශගන් ලැබුණු
ශපත් ම.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා

துமறசொர் மமற்பொர்மெக் குழு அறிக்மககள்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ගු චමල් රාජපක්ෂ මහතා

(மொண்புமிகு சமல் ரொஜபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ගරු වානාය තුම, ස ප්රවාතනය තා න්, ශේෙනය පිළිබඳ
ආංක  අක්ක්ෂණ ාර
භාව ශවත ශයොමු රන ලෙ "ජාිම
ගමනාගමන ශ ොමිෂන් භා ( ංශ ෝධන) පනත් ශ ටුේපත"ස
"1871 අං 52 ෙරන ශවශළඳ නැේ පනත යටශත් , ශයෝග" ත
"2012 වර්ෂය ඳතා ශ්රී ලං ා ගමනාගමන මණ්ඩලශ වාර්ෂි
වාර්තාව" ේබන්ධශයන් වූ එය  ාර
භාශේ වාර්තාව මම
ඉදිරිපත් රමි.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ඳතන් ශපත් ේ තතර

(1)

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic
Affairs)

සභාවේසය මත තිබිය තුතුයයි නිවයෝග කරන ලදී.

ඳතන් ශපත් ේ ශෙ

(மொண்புமிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர)

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

கிரொமியப்

மனுக்கள்

PETITIONS

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa - Minister of
Irrigation and Water Resources Management)

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்
அலுெல்கள் பற்றிய அமமச்சர்)

1032

ගු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගරු වානාය තුම, ස මම පතත
පිළිගන්වමි.

ඳතන් ශපත් ේ ශෙ

(1)

අතුරුගිරියස මිශල්, යේ සිටිස ලාප අං 4ස අං 1036
ෙරන ව
ක ානශයපද පදිංරා ඒ.ඒ. ප්රිය ාන්ිම මතත්මියශගන්
ලැබුණු ශපත් ම; ත

(2)

ැලණියස ෙළුගමස ලුේබිණි මාවතස අං 4/15 ෙරන
ව
ක ානශයපද පදිංරා ඩී.එේ. දි ානාය මතතාශගන් ලැබුණු
ශපත් ම.

ඉදිරිපත් කරන ලද වපත්සේ මහජන වපත්සේ ිළිත
සභාව පැවරිය තුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී.

කාරක

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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அண்மமக் கொலத்தில் கூறப்பட்ட சூட்டிமக
மின்மொனிகளின் (Smart Meters) மூலம்
நிமறமெற்றிக்தகொள்ெதற்கு எதிர்பொர்க்கப்படும்
மநொக்கங்கள் யொமெதயன்பமதயும்;

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතතුු

ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
(ii)

தற்மபொது தபொருத்தப்பட்டுள்ள சூட்டிமக மின்
மொனிகளின்
(Smart
Meter)
எண்ைிக்மக
யொததன்பமதயும்;

(iii)

மமமல (ஆ)(i )
இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
முன்தமொழிெின்
பிரகொரம்
இலங்மகயின்
அமனத்து
மின்
பொெமனயொளர்களுக்கும்
மமற்படி சூட்டிமக மின்மொனிகமள ெழங்கி
முடிப்பதற்கு
எதிர்பொர்க்கப்படும்
திகதி
யொததன்பமதயும்;

විදුලි පාරිවභෝගිකයන්: විසනතර

மின் பொெமனயொளர்கள்: ெிபரம்
ELECTRICITY CONSUMERS: DETAILS

984/’16

2. ගු අජිත් මාන්නප්වපුම මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

වි වලිබල තා පුනර්ජනයභය බල ක්ිම අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර කනය- (3):

அெர் இச்சமபக்கு குறிப்பிடுெொரொ?

(i)

ශේ වනවිට ශ්රී ලං ාශේ සිටින
පාරිශභෝගි යන් ංඛ්යාව ශ ොපමණෙ;

වි වලි

( இ) இன்மறல், ஏன்?

(ii)

ශ්රී ලං ාශේ වි වලි පාරිශභෝගි යන් අතරින්ස ලං ා
වි වලිබල මණ්ඩලය මන්න් වි වලි බඳතා ලබා දී
ඇිම පාරිශභෝගි යන් ංඛ්යාව ශ ොපමණෙ;

asked the Minister
Energy:

ලං ා වි වලි ශපෞද්ගලි
මාගම විසින් වි වලි
බඳතා ලබා දී ඇිම පාරිශභෝගි යන් ංඛ්යාව
ශ ොපමණෙ;

(i)

the number of electricity consumers in Sri
Lanka at present;

(ii)

the number of consumers who have been
provided with electricity connections by
Ceylon Electricity Board, out of the
number of electricity consumers in Sri
Lanka; and

(iii)

the number of consumers who have been
provided with electricity connections by
Lanka Electricity Company Private
Limited?

(අ)

(iii)

(a)

යන්න එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ආ)

(i)

වි වලිබල තා පුනර්ජනයභය බල ක්ිම අමාතයවරයා
විසින් ශ්රී ලං ාවට තන්න්වා ශෙන බවට ම ත දී
ප්ර ා
රන ලෙ ුහහුරු මාප (Smart Meters)
මන්න් ඉටු
රගැයභමට අශ්තක්ෂිත අරමුණු
වශර්ෙ;

(ii)

ශේ වනවිට විශ ොට ඇිම ුහහුරු මාප
Meters) ංඛ්යාව ශ ොපමණෙ;

(iii)

ඉතත (i)පද ඳතන් ශයෝජනාව අනුව ශ්රී ලං ාශේ
සියලු වි වලි පාරිශභෝගි යන්ට ඉතත ුහහුරු මාප
පයා අව න් කිරීමට අශ්තක්ෂා රන දිනය
වශර්ෙ;

மின்ெலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமமச்சமரக்
மகட்டெினொ:
( அ) (i)

(ii)

(iii)

தற்மபொது
இலங்மகயிலுள்ள
பொெமனயொளர்களின் எண்ைிக்மக
பமதயும்;

மின்
யொததன்

இலங்மகயின்
மின்
பொெமனயொளர்களில்,
இலங்மக
மின்சொர
சமபயினொல்
மின்
இமைப்புகள்
ெழங்கப்பட்டுள்ள
பொெமனயொளர்களின் எண்ைிக்மக யொததன்
பமதயும்;

இலங்மக மின்சொர (தனியொர்) நிறுெனத்தினொல்
மின்
இமைப்புகள்
ெழங்கப்பட்டுள்ள
பொெமனயொளர்களின் எண்ைிக்மக யொததன்
பமதயும்;

அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?
(ஆ) (i)

மின்ெலு, புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமமச்சொினொல்
இலங்மகக்கு
அறிமுகப்படுத்தப்படுெதொக

(c)

and

Renewable

Will he also inform this House (i)

the objectives expected to be achieved
through the Smart Meters that would be
introduced to Sri Lanka as per a statement
recently made by the Minister of Power and
Renewable Energy;

(ii)

the number of Smart Meters that have been
installed by now; and

(iii)

the date by which installation of Smart
Meters for all electricity consumers in Sri
Lanka is expected to be completed, as per
the proposal in (i) above?

යන්නත් එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ඇ) ශනො එශ නේස ඒ මන්ෙ?

Power

Will he inform this House -

(Smart

(b)

of

If not, why?

ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා (විදුලි ල හා පුනර්ජනනීය
ලශ්ක්ති නිවයෝජය අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ
புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அமமச்சர்)

மின்ெலு

மற்றும்

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and
Renewable Energy)

ගරු වානාය තුම, ස වි වලිබල තා පුනර්ජනයභය බල ක්ිම
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කනයට පිළිතුර ශෙනවා. ශමම
ප්ර කනය ශයොමු කිරීම පිළිබඳව ගරු අිතත් මාන්න්තශපරුම
මන්ත්රීතුමාට මම කතුිමවන්ත ශවනවා. ශමො ෙස ශේ ප්ර කනය ,  ා
අශ්ත වි වලිබල ක්ශෂ්රය පිළිබඳව අපට වි කතරාත්ම පිළිතුරක්
දීමට අපට තැකියාව ලැශබනවා.

1035

පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු අිතත් පී. ශපශර්රා මතතා]

(අ)

(i)

ශේ වනවිට ශ්රී ලං ාශේ සිටින
පාරිශභෝගි යින් ංඛ්යාව 6ස514ස601කි.

වි වලි

මතර ශවලාවට එක් පාරිශභෝගි ශයක් තුව
වි වලි ේබන්ධතා කිපදපයක් ිමශබන්නත් පුළුවන්.
නමුත් අපි 6ස514ස601 ශෙශනක් ඳතා meters වි
රලා ිමශබනවා. ශේ වනවිට
ම
ගේමානය ටමස ම දූපත ටම සියයට 100ක් අපි
වි වලිය පයලා ිමශබනවා. ඉතාම ලාතුරකින්
යේ යේ ුහවිශ ෂී ප්ර න
ක ,  ා ශගවල් කිපදපයක්
ඉතුරු ශවලා ිමශබන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව අපට
ෙැනුේ ශෙනවා නේ අපි ඒවාත් ශ ශ ශතෝ
වි ඳන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. තැබැයිස තැම
ප්ර න
ක යක්ම ිමශබන්ශන් අපි මුෙල් ශවන් ශනොකිරීම
,  ා ශනොව න්-ශතල් වැ,  ජය ගැයභමට අපතුහ
යේ යේ ශභෞිම
ාරණා ,  ා පමණයි.
ම ත
ක යක් විධියට ගත්ශතොත් සියයට 100ක්ම අපි
වි වලිය පයලා ිමශබනවා. මුළු රශට්ම 6ස514ස601
ශෙශනක් ඳතා වි වලිය ලබා දීලා ිමශබනවා.
අපි පුහ ගිය 2015 ව ශර් ශේ රජය පිපදටුමෙශමන්
පුහව ක්රියාත්ම
ළ " ැමට වි වලිය" වයාපෘිමය
යටශත් ශෙලක්ෂ පන ප
ක න්ෙත ට මූලි
ගා තු
ක වක් පවා ශනොමැිමව වි වලිය ලබා  වන්නා.
තමන්ශේ ශගෙර wiring
ර ගන්න බැරි
පවුල්වලට ශගවල් wiring රලා  වන්නා. ඒ
වාශේම ත,  පාරිශභෝගි ශයම ට පවා වි වලි ණු
වි ර දීම ඳතා රුපියල් ලක්ෂ තුනක් ෙක්වා අපි
මුෙල් වියෙේ ළා. ශේ ක්රමය තරතා ්තුරු ත
නැශෙනපදර පළාත් ඇතුළුව ඉතාම  වෂක ර
ප්රශද් වල පැවිම වි වලිය ප්ර න
ක ය වි ඳන්න අපට
පුළුවන් වුණාස ගරු මන්ත්රීතුම, .
(ii)

ශ්රී ලං ාශේ වි වලි පාරිශභෝගි යින් අතරින් ලං ා
වි වලිබල මණ්ඩලය මන්න් ශේ වනවිට වි වලි
බඳතා ලබා දී ඇිම මුළු පාරිශභෝගි යින් ංඛ්යාව
5ස864ස184කි.

(iii)

ලං ා වි වලි පුද්ගලි
මාගම විසින් ශේ වනවිට
වි වලි බඳතා ලබා දී ඇිම පාරිශභෝගි යින්
ංඛ්යාව 550ස407කි.
විශ ෂශයන්ම පුහ ගිය ෙව ව
ක ල Smart Meters
පිළිබඳව ා ච්ඡා
ළා. ඒ පිළිබඳව ශලොම 
්නන් වවක් ඇිම වුණා. Smart Meters , ෂකපාෙනය
කිරීශේ ර්මාන්ත ාලාවක් ළුතර දි ත්රි
ක ක් ශ
බණ්ඩාරගම ප්රශද් ශ ආරේභ ළා. ඒ වාශේම
අව ව
ක ා කිපදපය දීම ගරු රංිතත් සියඹලාපිටිය
ඇමිමතුමාත්ස මමත් ශේ ගැන ඳතන් ළා. ඒ
,  ා ශමම ප්ර න
ක ය ඉතා වැෙගත් එ ක්.

(ආ)

(i)

ශ්රී ලං ාවට තන්න්වා ශෙන බවට ප්ර ා
රන ලෙ
ුහහුරු මනු -Smart Meters- මන්න් ඉටු ර ගැයභමට
අශ්තක්ෂිත අරමුණු a) තන්න්වා දීමට , යමිත ුහහුරු මනු ෙැනට
භාවිතශ
පවිමන
මනුවලට
වඩා
, රවෙයතාවශයන් ඉතළ බැවින් ලැශබන
ආොයම ඉතළ නංවා ගන්න පුළුවන්.
එපද ශෙපැත්තක් ිමශබනවා. එ ක් තමයිස
පාරිශභෝගි යාට , වැරදි වි වලි මනු කියැමෙමක්
ලැශබනවාස ගරු මන්ත්රීතුම, . ඔබතුමා
ඉංිතශන්රුවරශයක් ව ශයන් ශේ ාරණය
ගැන ෙන්නවා. , වැරදි මනු කියැමෙමක් තුළ
ලං ා වි වලිබල මණ්ඩලශ ආොයමත් ඉතළ
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යනවා. එතශ ොට ශෙපැත්තටම ාධාරණ
තත්ත්වයක් ඇිම වනවා.
b) ුහහුරු
මනු
වි
කිරීම
මන්න්
පාරිශභෝගි යාශේ වි වලි පරිශභෝජනශ
තාක්ෂණි ශනොවන තා,  අවම ර ගත තැකි
මෙම.
ඒ කියන්ශන්ස පරිශභෝජනය තුළ වි වලිය
නා ිම
ක මෙේ සි ව වනවා. එම නා ිම
ක මෙේ අවම ර
ගැයභමට Smart Meters ්පශයෝගී ර ගන්න
පුළුවන්.
c) ුහහුරු මනු මන්න් පාරිශභෝගි යාශේ වි වලි
පරිශභෝජන රටාව තන්නාගත තැකි මෙම
ලං ාශේ වි වලි ඉල්ලුේ ළමනා රණය Demand Side Management- පිළිබඳ
ටයුතුවලට පතුහවක් මෙම.
ගරු මන්ත්රීතුම, ස අශ්ත රශට් වි වලි ඉල්ලුම
ළමනා රණය ඉතා වැෙගත්ම රුණක්.
අපි ාමානයශයන් කියන්ශන්ස නා ිම
ක ය අවම
ර ගන්න කියලායි. තැබැයිස නා ිම
ක ය අවම
ර ගැයභම කියන එ ට වඩා එපද පුළුල්
අර්වයක් ිමශබනවා. එම ,  ා අශ්ත රජය වි වලි
ඉල්ලුම ළමනා රණය පිළිබඳ ජනාධිපිම
ාර්ය ාධන බල ායක් පත් රලාස ඒ ඳතා
ශවනම
ාර්යාලයක් ආරේභ
රලාස ඒ
පිළිබඳව
විශ ෂඥතාවක්
ඇිම
ඉංිතශන්රුවරුන්ශගන්
මන්විතව ශවනම
ාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවාශගනස ශේ රශට්
වි වලි ඉල්ලුම ළමනා රණය ඳතා අව ය
විවිධ ටයුතු රශගන යනවා.
ඊළෙටස වි වලි පරිශභෝජනය අවම කිරීමට LED
බල්බ තන්න්වා දීශේ වයාපෘිමයක් ක්රියාත්ම
වනවා. ඒ තරතා අශ්ත රශට් වි වලි
පාරිශභෝගි යන් ලක්ෂ 28 ට මූලි
ශගමෙමක් නැතුව ශනොමිශල් LED බල්බ ලබා
ශෙනවා. පරිශභෝජනය රන වි වලි ඒ
ප්රමාණය 30ට අඩු නේස LED බල්බ ශෙ ක්;
ඒ
ප්රමාණය 30-60 අතර නේස LED බල්බ
තුනක්; ඒ
60-80 අතර නේස බල්බ තතරක්
ව ශයන් ලබා ශෙනවා. ගරු මන්ත්රීතුම, ස
එම LED බල්බ
ඳතා වැය වන්ශන්
ෙැනට ශවශළඳ ශපොශළ ඇිම LED
බල්බවල වටිනා ශමන් තතශරන් එ
ටත්
අඩු ප්රමාණයක්. ්ොතරණයක් ව ශයන්
කිේශවොත්ස අෙ ශවශළඳ ශපොශළ ශවොට් 8 LED
බල්බයක් රුපියල් 550ක් කියලා කියනවා.
ෙැන් අපට ශපයභ ගිපදල්ලා ිමශබනවාස ඉතාම
ශතොඳ වර්ගශ LED බල්බ ශතොග ව ශයන්
ලබා ගන්නශ ොට අපට එ
බල්බයක්
රුපියල් 160 ස 170 වටිනා ම ට ලබා
ගන්න පුළුවන් බව. වාරි
24 දී
පාරිශභෝගි යාශගන් වි වලි බිල මෙ අපි අය
රන්ශන් එම තය වටිනා ම පමණයි.
ඉිමරි කිරීශමන් ශමය පියවන්න පුළුවන්.
එවැ,  demand-side management පිළිබඳ
වයාපෘිම ගණනාවක් ජනාධිපිම ාර්ය ාධන
බල ාය මන්න් අපි ඉෂකට රශගන යනවා.
එවැ,  ශබොශතෝ ටයුතු ශ ශරනවා.
d) ලං ා වි වලිබල මණ්ඩලශ ශබො තැරීශේ
පාලන මධය ව
ක ාන - distribution control
centres - මෙ පාරිශභෝගි යන්ශේ ැපයුම
ව
ක යංක්රීයව පාලනය කිරීශේ තැකියාව.
අෙ ිමශබන පද්ධිම ළමනා රණය ඉතා
පතළ මට්ටමින් සි ව ශවන්ශන්. නමුත් Smart
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2017 මාර්තු 24
Meters පදත පද්ධිමය ට ඉතා නමෙන
තාක්ෂණය ලැශබනවා. අපි කියනවාස ඒ ට
Smart Grid එ ක් කියලා. ඒ ,  ා සියයට
100ක්ම වාශේ
ව
ක යංක්රීය ආ ාරයට
පරිගණ ගත පද්ධිමයක් මන්න් අශ්ත රශට්
වි වලි පද්ධිමය
ළමනා රණය කිරීමට
අව ය ශතොරතුරු ලැශබන්ශන්ස Smart
Metersවලින් ලබා ගන්නා ශතොරතුරු
තරතායි. ඒ කියන්ශන්ස Smart Meters මන්න්
ශතොරතුරු
ලැශබනවා.
පරිගණ ගත
පද්ධිමයක්
තරතා
ම ත
ක
පද්ධිමය
ළමනා රණය කිරීමක් රනවා.
e) මනු කියමෙශේ ක්රියාොමය වඩා ාර්යක්ෂමව
තා ඉතළ , රවෙයතාවකින් පවත්වාශගන යා
තැකි මෙම.
ගරු

වානාය තුම, ස මනු කියවන්ශනක් meter reader- ශගෙරට ඇවිල්ලා ඒ
ශවලාශේදී මීටරය කියවලා ගණන් තෙලා දීලා
යනවා. අපි ශේ Smart Meters ලං ාශේ
පාරිශභෝගි යන් තැට පන් ලක්ෂය ට
තන්න්වා දීශමන් පුහවස මනු කියවන්නන්ශේ
වෘත්තීය
අව යතාව
නැිමව
යනවා.
ඇත්තව ශයන්ම අපට ඒ ගැන ගැටලුවක්
නැතැ. ෙැනට ඉන්න මනු කියවන්නන්ශේ
තනතුරු නාමය ෙැනටමත් පාරිශභෝගි
ේබන්ක් ාර
ව ශයන් ශවන ක
රලා
ිමශබනවා. ඔවුන්ට වි වලිබල මණ්ඩලය තා
ආශ්රිතව තවත් වැෙගත් රාජ ාරී ගණනාවක්
පැවශරනවා. මතජන ේබන්ධතාස ශතොරතුරු
ශ ොයා බැලීේස පාරිශභෝගි යා මෙ ටයුතු
කිරීේ වැ,  ටයුතු ඔවුන්ට පැවශරනවා. ඒ
,  ා මනු කියවන්නාට අනාගතශ රැකියාව
නැිම ශවනවා. නමුත්ස ශේ තරතා වඩා ශතොඳින්
අශ්ත පද්ධිමය ළමනා රණය ශවලා ජංගම
 වර වන පද්ධිමය වාශේ බිල ව
ක යංක්රීයව
ශගෙරට ලැශබනවා.
(ii) ශේ වන විට ලං ා වි වලිබල මණ්ඩලය වි වලි
පාරිශභෝගි යින් 8ස806 ට  වර ව
ක ව මනුකියමෙේ
ලබාගත තැකි ක්රමිත මනුරු (Programmable
meters with remote reading facility) වි ර
ඇත. ශමම පාරිශභෝගි යින් ලං ා වි වලිබල
මණ්ඩලශ
ශතොග පාරිශභෝගි යින් (Bulk
Supply Customers) ශේ. ලං ා වි වලි පුද්ගලි
මාගම ශේ වන විට වි ර ඇිම ුහහුරු මාප
(Smart Meters) ංඛ්යාව 2ස800කි.
ශේ ශවන ශ ොට ලං ා වි වලිබල මණ්ඩලය විසින්
Smart Meters 9ස806ක් වි ර ිමශබනවා. ඒ
වාශේමස ලං ා වි වලි පුද්ගලි
මාගම ුහහුරු
මාප 2ස800ක් වි රලා ිමශබනවා. ශේවා pilot
projects ව ශයන්
වි
ර ිමශබන්ශන්.
අනාගතශ මුළු ලං ාවටම Smart Meters වි
රන්න අප බලාශපොශරොත්තු වනවා.
(iii) ගෘත ව
ක
වි වලි පාරිශභෝගි යින් (Domestic
Customers) ඳතා ුහහුරු මනු (Smart Meters) වි
කිරීශේ , යාමන වයාපෘිමයක් ෙැනට වි වලිබල
මණ්ඩලය මන්න් ව
ක ාපිත ර ඇිම අතරස තවත්
එවැ, 
වයාපෘතීන්
ව
ක ාපනය
රමින් පවතී. එම
වයාපෘිමවල ප්රිමලල වි ශ
ක ල්ෂණය කිරීශමන්
අනතුරුව සියලු පාරිශභෝගි යින් ඳතා ුහහුරු මනු
වි කිරීශේ ක්රියාොමය ඉතාමත් ඉක්ම, න් සි ව
කිරීමට අශ්තක්ෂා රමි.
(ඇ) අොළ ශනොශේ.

ශමම වැඩ පිළිශවළ ඉතා ඉක්ම, න් අව න් කිරීමට අප
බලාශපොශරොත්තු වනවා. ඒ තරතා අපට මුළු රශට්ම වි වලි පද්ධිමය
නමෙ රණය රන්න පුළුවන්; ාර්යක්ෂම රන්න පුළුවන්ස ගරු
මන්ත්රීතුම, . ඒ ප්ර කනය ශයොමු කිරීම ගැන ඔබතුමාට ශබොශතොම
කතුිමයි.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශතොඳයි. අෙ අපට ාලය ගැන අවධානය ශයොමු රන්න
ශවනවා. ශපර වරු 11.30ට ශ ෝ ප්ර ා ශයෝජනාව ආරේභ
කිරීමට ිමශබනවා.

ගු අජිත් මාන්නප්වපුම මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු
ශමයයි.

වානාය තුම, ස මශේ පළමුවැ,  අතුරු ප්ර කනය

නව රජය බලයට පත්මෙමත් මෙම අඩු ආොයේලාභීන්ට
ශගමෙශේ ක්රමයට වි වලිය ලබා ගැයභම ඳතා පතුහ ේ ල කවා
ිමබුණා. නමුත්ස ශෙ ැේබර් 31වැ, ොට පුහව ඒ පතුහ ශගමෙශේ
ක්රමශේය නැිම රලා ිමශබනවා. ඒ නැවත ඇිම රනවාෙ කියා
ෙැනගන්නට ැමැිමයි.

ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්ත්රීතුම, ස අපි රුපියල් බිලියන 5ක් වැය රලාස
පාරිශභෝගි යන් 255ස000 ට ව ර
ාලයක් තුළ වි වලිය ලබා
දීලා ශේ ප්ර කනය අව න් ළා. ඔබතුමා කියන ාරණය ඉතා
වැෙගත්. 2016 ශෙ ැේබර් 31වැ, ො ශවන ශ ොට අය වේ රලා
ිමශබනස නමුත් එය අව න් ර ගන්න බැරි වුණුස ශමම වැඩ
පිළිශවළට තභාගි වුණු පාරිශභෝගි යන්ට වි වලිය ලබාදීශේ
ප්රිමපත්ිමයක් අපි තො ගත්තා.
ශේ ක්රමය ශවනුශවන් අලුත්
අය වේපත් භාර ගන්ශන් නැතැ. නමුත්ස ාමානය ක්රමය ක්රියාත්ම
ශවනවා.

ගු අජිත් මාන්නප්වපුම මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු

වානාය තුම, ස මශේ ශෙවැ,  අතුරු ප්ර කනය ශමයයි.

ශේස සූර්ය බල ක්ිමය promote රන්න යන අව කවාවක්. අපි
ෙන්නවාස thermal power ගත්තත්ස hydropower ගත්තත්
ංඛ්යාතය - wave frequency එ - එ
මානව යන්ශන් කියලා.
ලං ාවට ශගශනන සූර්ය ශ ෝෂවල SLS standards නැතැ;
ප්රමිිමයක් නැතැ. ඒ ,  ාස ශබොශතෝවිට ඒ ංඛ්යාතය ශවන ක ඒවා
එනවා. එවැ,  අව කවාවල අවට ිමශබන , වා වල වි වලි ්ප රණ
නා කිම ශවන්න පුළුවන්. ඒ ඳතා යේ වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්ම
ර ිමශබනවාෙ?

ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්ත්රීතුම, ස ශමය ඉතාම වැෙගත් ප්ර කනයක්. ගරු
වානාය තුම, ස සූර්ය බලය වයා්තත කිරීම ඳතා සූර්ය බල
ංග්රාමය 1 ත 2 පියවර තන්න්වා ශෙන අතරස ශ්රී ලං ා ප්රමිිම
ආයතනය මෙ ේබන්ධශවලා සූර්ය බල ්ප රණ වන panels,
inverters වාශේම ඒවා වි කිරීම පිළිබඳවත් ප්රමිතීන්
ක ර
ිමශබනවා. මතර ප්රමිතීන් ගැ ට් රලා ිමශබනවා. ඊළෙ මා
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු අිතත් පී. ශපශර්රා මතතා]

(iii)

කිපදපය තුළ ශේ ක්ශෂ්රයට අොළ ේපූර්ණ ප්රමිතීන් අපි ගැ ට්
රනවා. ඉන් ප කශ ඒ ප්රමිතීන්ට පටතැ,  ශද්වල් ලං ාවට
ශගන්වන්න බැරි ශවනවා.

ගු අජිත් මාන්නප්වපුම මහතා

යන්න එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ආ) ශනො එශ නේස ඒ මන්ෙ?
மொகொை சமபகள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அமமச்சமரக்
மகட்டெினொ:
அ)

(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும)

(i )

மொகொை
சமபகள்
மற்றும்
உள்ளூரொட்சி
அமமச்சின் நிதி ஏற்பொட்டின் கீழ் புத்தளம்
மொெட்டத்தில்
குளங்கள்
மறுசீரமமப்பு
கருத்திட்டதமொன்று
நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றதொ என்பமதயும்;

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු වානාය තුම, ස මශේ තුන්වන අතුරු ප්ර කනය ශමයයි.
සූර්ය බල ක්ිමය පාවිච්රා රන ශගවල්වලට වැඩි බිලක් යන්ශන්
නැිම ,  ා වැඩිශයන් වි වලිය පාවිච්රා රනවා. ඒ ප්ර කනයක්
නැතැස බරක් ෙැශනන්ශන් නැතැ. නමුත් රෑටත් ඒ වාශේම වි වලිය
පාවිච්රා රනවා. රෑට peak එශක්දී demand එ වැඩියි. ඒ
ශවලාවට සූර්ය බලය පාවිච්රා රන්න බැතැ. රාත්රී ාලයට සූර්ය
බලය පාවිච්රා රන්න බැතැ. එතශ ොට අපි ෙැවැන්ත අර්බුෙය ට
මුහුණ පානවා ශන්ෙ? ඒ ඳතා යේ වැඩ පිළිශවළක් ල කිම රලා
ිමශබනවාෙ?

( i i ) ஆதமனில், மமற்படி கருத்திட்டத்தின் கீழ்
தற்மபொது புத்தளம் மொெட்டத்தில் அபிெிருத்தி
தசய்யப்பட்டுள்ள
குளங்கள்
யொமெதயன்பமதயும்;
( i ii ) அதற்கொக தசலவு தசய்யப்பட்ட பைத்ததொமக
எவ்ெளதென்பமதயும்;
அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?

ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

( ஆ) இன்மறல், ஏன்?

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්ත්රීතුම, ස අපි ක්රම ශෙ කින් ්ත්තර ශ ොයනවා.
පාරිශභෝගි යා තමන්ශේ අව යතාවට වඩා වැඩිශයන් සූර්ය
බලශයන් ්පයන වි වලිය ලින් ලං ා වි වලිබල මණ්ඩලය මිලදී
ගත්ශත් නැතැ. ෙැන් අපි ඒ වැඩිපුර වි වලිය ජාිම පද්ධිමයට එ තු
කිරීමට අව කවාව ශෙනවා. ජාිම පද්ධිමයට එ තු රන ම
වි වලිය ඒ
ය ටම රුපියල් 22 බැගින් ශගවනවාස net
accounting ත net plus කියන ක්රමශේෙ ශෙ තරතා. ඒ ,  ා
ෙැන් ශ ශනක් වි වලිය නා කිම රන්ශන් නැතැ.

asked the Minister of Provincial Councils and Local
Government:
(a)

Will he inform this House(i) whether a programme related to
rehabilitation of tanks is operative with the
provisions of the Ministry of Provincial
Councils and Local Government in
Puttalam District;
(ii) if so, which tanks have been developed in
Puttalam District under that programme;
and
(iii) how much money has been spent on that?

(b)

If not, why?

ඊළෙටස අ, ක් ාරණය ශමයයි. අපි බලාශපොශරොත්තු වනවාස
ඉදිරිශ දී බැටරි තාක්ෂණය තරතා රාත්රී ාලයටත් ශමම සූර්ය බල
වි වලිය භාවිත කිරීමට අව කවාව ල ා ශෙන්න. ඒ තාක්ෂණය
තවමත් දියුණු ශවමින් ිමශබන්ශන්. ඒ තත්ත්වය ළො වන ල්
ශපොඩ්ඩක් ඉවසීශමන් ඉන්න ඕන .

පුත්තලම දිසනත්රික්කව වැේ ප්රතිසංසනකරණ
වයාපිතිය : වැය කළ මුදල
புத்தளம் மொெட்ட குளங்கள் மறுசீரமமப்பு
கருத்திட்டம்: தசலெிட்ட பைம்

TANK REHABILITATION PROGRAMME IN PUTTALAM
DISTRICT: MONEY SPENT

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු
වානාය තුම, ස පළාත්
භා තා පළාත් පාලන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කනයට පිළිතුර ශෙනවා.
(අ)

1093/’16
(ආ)

4. ගු අවශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

පළාත් භා තා පළාත් පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර කනය -

(1):
(අ)

(i)

(ii)

ඒ ඳතා වැය රන ලෙ මුෙල ශ ොපමණෙ;

පළාත් භා තා පළාත් පාලන අමාතයාං ශ
ප්රිමපාෙන යටශත් පුත්තලම දි ත්රි
ක ක් ශ වැේ
ප්රිම ං ක රණ වයාපෘිමයක් ක්රියාත්ම වන්ශන්ෙ;
එශ නේස එම වයාපෘිමය යටශත් ෙැනට පුත්තලම
දි ත්රි
ක ක් ය තුළ ංවර්ධනය
ර ඇිම වැේ
වශර්ෙ;

(i)

නැත.

(ii)

අොළ ශනොශේ.

(iii)

අොළ ශනොශේ.

අොළ ශනොශේ.

ගරු
වානාය තුම, ස පළාත්
භා තා පළාත් පාලන
අමාතයාං ය ෙැනුේ දීලා ිමශබනවා ශ ොශතවත් ශමශතම
වයාපෘිමයක් නැතැ කියලා. ශමපද පුහබිේ වාර්තාව ිමශබනවා. මා
එය කියවන්නේ. එවිට ඔබතුමාට ශත්රුේ ගන්න පතුහයි.

ගු අවශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගරු වානාය තුම, ස ප්ර කන වටශ වැඩිශයන් ගිය ාලය
ඉිමරි රන්නත් එක් මා ඉතාමත් ශ ටිශයන් ාරණයක් මතක්
රන්න ැමැිමයි. ගරු වානාය තුම, ස මට ෙැන් අතුරු ප්ර කන
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අතන්නත් බැතැස ගරු ඇමිමතුමා නැිම ,  ා. ඒ ,  ා අශ්ත ගරු
ගයන්ත රුණාිමල ඇමිමතුමා ලවා ෙැනුේදීමක්වත් රමු. ෙැන්
ශේ ශවද්දී පළාත් පාලන ආයතන සියල්ශල්ම මතජන
, ශයෝිතතයන් නැතැ. අක්රීය තත්ත්වයට පත් ශවලායි ිමශබන්ශන්.
පළාත් පාලන ශ ොම ාරි කවරු ත-

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු මන්ත්රීතුම, ස මට විනාඩියක් ශෙන්න. මා ශේ පුහ බිේ
වාර්තාව කියවන්නේ.
පළාත් භා තා පළාත් පාලන අමාතයාං ය ඳතා 2016 වැය
ඇ කතශේන්තු මන්න් ශතෝ අය වැය ශයෝජනා මන්න් පාර්ලිශේන්තු
ප්ර කනශ
ඳතන් පරිදි පුත්තලේ දි කත්රික් ශ වැේ ප්රිම ං ක රණ
වයාපෘිමයක් ඳතා ශතෝ දිවයිශන් කිසි ව දි කත්රික් ය ශමවැ, 
වයාපෘිමයක් ඳතා ප්රිමපාෙන ශවන් මෙ ශනොිමූ අතරස 2017 වැය
ඇ කතශේන්තු මන්න් ශතෝ අය වැය ශයෝජනා මන්න් ෙ ශමවැ, 
වයාපෘිමයක් ඳතා ප්රිමපාෙන ශවන් මෙ ශනොමැත.

ගු අවශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගරු ඇමිමතුම, ස අතුරු ප්ර කනවලට පිළිතුර ශෙන්න අොළ ගරු
ඇමිමතුමා නැිම ,  ා මා ශේ කියන ාරණය ේබන්ධශයන්
ඔබතුමා එම අමාතයාං ය ෙැනුවත් රන්න. පළාත් භා තා පළාත්
පාලන අමාතයාං ය යටශත් පාලනය වන පළාත් පාලන
ආයතනවල ශේ ශවද්දී මතජන , ශයෝිතතයන් නැතැ. ඒ ආයතන
අක්රීය තත්ත්වයට පත් ශවලායි ිමශබන්ශන්. , ලධාරින් තමයි ඒවා
ක්රියාවට නංවන්ශන්. යතපාලන රජය යටශත්ස ගරු පළාත් භා තා
පළාත් පාලන අමාතයතුමාශේ අමාතයාං ය යටශත් වි ාල මුෙලක්
පළාත් පාලන ආයතනවලට ශවන් ශවලා ිමශබනවා. ඒ ,  ා ඒ
ශවන් ශවලා ිමශබන මුෙල් ප්රශද් වල ංවර්ධනයට ශයොෙවද්දීස
ප්රාශද්ශීය ංවර්ධන මිටුවලස දි කත්රික් ංවර්ධන මිටුවල රාජය
, ලධාරින් තරතා යේ කිසි වා බතක් ඇිම රලාස ැලැ කමවල්
ඉදිරිපත් රලා අනුමැිමය අරශගන ටයුතු රන්න ඕන .
එශතම නැිමනේ පළාත් පාලන ආයතනවලට යන මුෙල්
ශනොශයක් විධියටස ශනොශයක් ආ ාරශයන් ඉබාගාශත් වියෙේ
කිරීමක් තමයි සිද්ධශවන්ශන්. මට ඇමිමතුමාශගනුයි ඒ ප්ර කනය
අතන්න ඕන . ඇමිමතුමා ශේ අව කවාශේ ශේ භාශේ නැිම ,  ා
ශේ ප්ර කනය ඔබතුමාශගන් අතලා වැඩක් නැතැ. ශේ ප්ර කනය
අතන්න නැවත දිනයක් එන්ශනත් නැතැ. තව මා ශෙ තුනක්
ල් ගිශයොත් ශේ ව රට අොළ මුෙල් ටි ශවන්ශවලා ඉවර
ශවනවා. නමුත්ස අපි මතජන , ශයෝිතතශයෝ විධියට ගරු
ජනාධිපිමතුමා අපිව ප්රාශද්ශීය ංවර්ධන මිටුවල භාපිමවරු
විධියට පත් රලා ිමශබනවා. ජනාධිපිමතුමාශේ නාය ත්වශයන්
තමයි එශතම පත් රලා ිමශබන්ශන්. මතජන , ශයෝිතතයන්
ශනොමැිමව පළාත් පාලන ආයතන අක්රිය තත්ත්වශ පවිමන ,  ාස
එම ආයතනවල සිටින , ලධාරින්ස විශ ෂශයන් ශ ොම ාරි කවරුන්
යටශත්ස එශතම නැත්නේ ප්රාශද්ශීය භාශේ ශල් ේවරු යටශත්
වයාපෘිමස එශතම නැත්නේ ංවර්ධන වැඩ ටයුතු ක්රියාත්ම
රද්දී ප්රාශද්ශීය
ංවර්ධන
මිටුවලට ෙැනුේ දීමක්
ර
අනුමැිමයක්ස අව රයක් ගන්න කියන ඉල්ලීම අමාතයාං යට
ඉදිරිපත් රන ශල ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අමාතයතුම, ස ඔබතුමාට පුළුවන් ශන්ෙ ඒ පිළිබඳව
අමාතයාං ශ අවධානය ශයොමු රවන්න. ශමො ෙස ඒ වැෙගත්
රුණක්.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඇත්ත ව ශයන්ම ඒ
යුතු ශෙයක්.

අපිත් පිළිගන්නා

ාරණයක්. ඒ

ළ

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශතොඳයිස ඒ විධියට

රන්න. ඒ

මමත් අනුමත

රනවා.

ගු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(மொண்புமிகு சமிந்த ெிமஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු ඇමිමතුම, ස මටත් ව නයක් කියන්න අව ර ශෙන්න.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමාස ශේ

ාරණය ේබන්ධශයන්ෙ?

ගු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(மொண்புமிகு சமிந்த ெிமஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ඔේ.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමො ක්ෙ ඔබතුමාශේ ප්ර කනය? ප්ර කනය අතන්න.

ගු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(மொண்புமிகு சமிந்த ெிமஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු වනාය තුම, ස ඇත්ත ව ශයන්ම අමාතයාං ය ශේ
වන විට පළාත් පාලන ආයතනවලට ලිපි එවලා ිමශබනවා. ශේ
වන විට ඒ පිළිබඳව ශයෝජනා ග, මින් පවිමනවා. මමත් පළාත්
පාලන ආයතනය
ම භාපිමවරශයක්. මම ඒ පිළිබඳව පළාත්
පාලන ශ ොම ාරි කවරයාශගන්
ත ප්රාශද්ශීය
භාවල
ශල් ේවරුන්ශගන් විමසීශේදීස ේබන්ක් රණය ඳතා ඔවුන්
කිසිම ශවලාව
්ත් ාතයක් ෙැරුශේ නැතැ. අිමගරු
ජනාධිපිමතුමාශේ ලිපිශ ිමශබන්ශන්ස ශ ොට්ඨා ය තුළ ිමශබන
සියලු ංවර්ධන ටයුතු ා ච්ඡාවට බන්න් රලාස එම ශයෝජනා
්රාතෙ කියන ාරණය ඳතන් ර ඉදිරිපත් රන්න කියන
ාරණයයි.
ගරු වානාය තුම, ස මම ඍජුවම කියනවාස විශ ෂශයන්ම
පළාත් භා තා පළාත් පාලන ඇමිමතුමා ඒ මතර ශයෝජනා
ශයොමු රලා ිමශබන්ශන් ඉදිරි මැිමවරණය අශ්තක්ෂාශවනුයි.
විශ ෂශයන්ම ප්රධාන ඇමිමවරු තමයි ඊළෙ අශ්තක්ෂ යා නේ
රලා ශේ යවලා ිමශබන්ශන්. ඒ ශලොම  අ ාධාරණයක්.
නමුත්ස ශ ොට්ඨා ය තුළ අ, වාර්යශයන් සිද්ධ වුණු ංවර්ධන
ශයෝජනා ක්රම ිමශබනවා.
ඒවා තැර තමයි ශේ ශයෝජනාව ඉදිරිපත් රලා ිමශබන්ශන්.
විශ ෂශයන් මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් රනවාස ශේ ාරණය
ේබන්ධශයන් ගරු ඇමිමතුමාව ෙැනුවත්
රන්න කියලා.
ශමයින් වි ාල අ ාධාරණයක් සි ව වනවා. ශමො ෙස ඒ මුෙල ලබා
ශෙන්න කියන වැය ශීර්ෂයට එ ෙව අපි අත ඉ කුහවා. අත ් ක පු
මන්ත්රීවරු තැටියටවත් අශ්ත ගම තුළ එය පිළිගන්ශන් නැත්නේ
ශමො ක්ෙ ශේ වැඩ ටතන?
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ගු කථානායකතුමා

(iv )

மமற்படி
தனியொர்
மெத்தியசொமலமயப்
மபொதனொ மெத்தியசொமலயொக அறிமுகஞ்தசய்ய
சுகொதொர
அமமச்சின்
அனுமதி
ெழங்கப்
பட்டுள்ளதொ;

(v)

ஆதமனில், மமற்படி அனுமதி ெழங்கப்பட்ட
ஆெைத்மதச் சமபயில் சமர்ப்பிப்பொரொ;

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශතොඳයි. වැෙගත්

රුණු ශෙ ක් ඉදිරිපත්

ශළ.

ගු අවශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த)

என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?

(The Hon. Ashoka Priyantha)

එශතම නැත්නේ ඊළෙ අවුරුද්ශද්ත් අපි ප්ර කනයක් ඇහුවාම
"අොළ නැතැ. අොළ නැතැ." කියන පිළිතුර තමයි ලැශබන්ශන්.
ශමො ෙස අපි ඒ ගැන ෙන්ශන්ත් නැතැ; අමාතයාං ය ෙන්ශන්ත්
නැතැ; ල්ලි වියෙේ ශවලා ිමශබනවා; රපු ශෙයම ත් නැතැ.

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous
Medicine:
(a)

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශතොඳයි. අපි ඒ විධියට

ටයුතු

රමු. ශබොශතොම කතුිමයි.

ශික්ෂණ වරෝහල් : විසනතර

மபொதனொ மெத்தியசொமலகள் : ெிபரம்

Will he inform this House(i)

the names of the teaching hospitals in Sri
Lanka at present;

(ii)

the medical faculties of the Government
universities that are provided with clinical
training through each teaching hospital;

(iii)

whether a private hospital known as “Dr.
Neville Fernando Sri Lanka - Russia
Friendship Teaching Hospital” is in
operation in Malabe;

(iv)

whether that private hospital has been
granted permission by the Ministry of
Health to be called a teaching hospital; and

(v)

if so, whether the document granting such
approval would be tabled?

TEACHING HOSPITALS: DETAILS

5. ගු (වවදය නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ශ ෞඛ්යස ශපෝෂණ තා ශද්ශීය ෛවෙය
ප්ර කනය - (1):
(අ)

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ

(i)

ශ්රී ලං ාශේ ෙැනට පවිමන ක ක්ෂණ ශරෝතල්
වශර්ෙ;

(ii)

එම එක් එක් ක ක්ෂණ ශරෝතශලන් ාය, 
පුහුණුව ලබා ශෙන රජශ වි ව
ක විෙයාලවල ෛවෙය
පීඨ වශර්ෙ;

(iii)

මාලශ ප්රශද් ශ "ෛවෙය ශනවිල් ප්රනාන් ව ශ්රී
ලං ා - රුසියානු මි්රත්ව ක ක්ෂණ ශරෝතල" නමින්
ශපෞද්ගලි ශරෝතලක් පවත්වාශගන යන්ශන්ෙ;

(iv)

එම ශපෞද්ගලි ශරෝතලට ක ක්ෂණ ශරෝතලක්
ශල තන්න්වා දීමට ශ ෞඛ්ය අමාතයාං ශ
අව රය ලබා දී ිමශ ෙ;

(v)

එශ නේස එම අව ර ලබා  වන් ශල්ඛ්නය භාගත
රන්ශන්ෙ;

යන්න එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශනපදෙ?

(அ) (i )
(ii)

(iii )

மற்றும்

சுமதச

ගු ෆයිසාල් කාසිේ මහතා (වසෞඛය වපෝෂණ හා වේීයය
වවදය නිවයෝජය අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு மபஸொல் கொசிம் - சுகொதொரம்,
மற்றும் சுமதச மருத்துெ பிரதி அமமச்சர்)

மருத்துெ

இலங்மகயில்
தற்மபொது
கொைப்படுகின்ற
மபொதனொ மெத்தியசொமலகள் யொமெ;
மமற்படி ஒவ்தெொரு மபொதனொ மெத்திசொமல
யிலும் சிகிச்மசப் பயிற்சிமய ெழங்குகின்ற
அரசொங்க பல்கமலக்கழகங்களின் மருத்துெ
பீடங்கள் யொமெ;
மொலமப
பிரமதசத்தில்
"டொக்டர்
தநெில்
பர்னொந்து இலங்மக - ரஷ்யொ நட்புறவு மபொதனொ
மெத்தியசொமல" எனும் தபயொில் தனியொர்
மெத்தியசொமலதயொன்று
மபைிெரப்படுகின்றதொ;

மபொசமை

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

Sir, on behalf of the Minister of Health, Nutrition and
Indigenous Medicine, I answer the Question.
(a)

(i)
I.
II.

(ආ) ශනො එශ නේස ඒ මන්ෙ?
சுகொதொரம்,
மபொசமை
அமமச்சமரக் மகட்டெினொ:

(b) If not, why?

National Hospital of Sri Lanka
Lady Ridgeway Hospital for Children

III.

De Soysa Maternity Hospital for Women

IV.

Castle Street Hospital for Women

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Teaching Hospital,
(Kalubowila)

Colombo

South

Sri Jayewardenepura General Hospital
Teaching
(Ragama)

Hospital,

Colombo

Rehabilitation Hospital, Ragama
Teaching Hospital, Karapitiya
Teaching Hospital, Mahamodara
Teaching Hospital, Peradeniya
Dental Hospital, Peradeniya

North
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XIII.

Sirimavo
Bandaranaike
Children's Hospital

XIV.

Teaching Hospital, Kandy

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Specialized

XVI.

Teaching Hospital, Kandy - Faculty of
Medicine, University of Peradeniya

XVII.

Teaching Hospital, Anuradhapura Faculty of Medicine, University of
Rajarata.

XVIII.

Teaching Hospital, Batticaloa - Faculty
of Health Sciences, Eastern University.

XIX.

Teaching Hospital, Jaffna - Faculty of
Medicine, University of Jaffna.

Teaching Hospital, Batticaloa
Teaching Hospital, Jaffna
National Eye Hospital
National Institute
Mulleriyawa

of

Mental

Health,

XIX.

Apeksha Hospital, Maharagama

(iii)

Yes.

XX.

Teaching Hospital, Anuradhapura

(iv)

No.

National Hospital for Respiratory Diseases,
Welisara

(v)

Does not arise.

XXI.

(b)

(ii)
I.

National Hospital of Sri Lanka - Faculty of
Medicine, University of Colombo

II.

Lady Ridgeway Hospital for Children Faculty of Medicine, University of
Colombo

III.

De Soysa Maternity Hospital for Women Faculty of Medicine, University of
Colombo

IV.

Castle Street Hospital for Women - Faculty
of Medicine, University of Colombo

V.

National Eye Hospital Faculty of
Medicine, University of Colombo

VI.

Teaching Hospital, Colombo South
(Kalubowila)
Faculty of Medical
Sciences,
University
of
Sri
Jayewardenepura and Kotelawala Defence
University

VII.

Sri Jayawardenepura General Hospital Faculty of Medical Sciences, University of
Sri
Jayewardenepura and Kotelawala
Defence University

VIII.

Teaching Hospital, Colombo North
(Ragama) Faculty
of
Medicine,
University of Kelaniya

IX.

Rehabilitation Hospital, Ragama - Faculty
of Medicine, University of Kelaniya

X.

National Hospital for Respiratory Diseases,
Welisara Faculty
of
Medicine,
University of Kelaniya

XI.

Teaching Hospital, Karapitiya - Faculty of
Medicine, University of Ruhuna

XII.

Teaching Hospital, Mahamodara - Faculty
of Medicine, University of Ruhuna

XIII.

Teaching Hospital, Peradeniya - Faculty
of Medicine, University of Peradeniya

XIV.

Dental Hospital, Peradeniya. - Faculty of
Medicine, University of Peradeniya

XV.

Sirimavo Bandaranaike Specialized Faculty of Medicine, University of
Peradeniya Children's Hospital.

Does not arise.

ගු (වවදය නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගරු වානාය තුම, ස මා ඇහුශේ අශ්ත ක ක්ෂණ ශරෝතල් ත
රජශ ෛවෙය පීඨ අතර ිමශබන ේබන්ධය පිළිබඳව. ගරු
, ශයෝජය අමාතයතුම, ස ඔබතුමා ඳතන්
ළ පරිදි රජශ
ෛවෙය පීඨ 8ට ත ශ ොතලාවල ආරක්ෂ වි කවවිෙයාලශ
ෛවෙය පීඨයට අනුබද්ධව ක ක්ෂණ ශරෝතල් 21ක් ිමශබනවා.
නමුත් ඔබතුමා ෙැ ඇිමස මාලශ
යිටේ ආයතනයට අනුබද්ධව
ිමශබන ශරෝතලත්ස ශනවිල් ප්රනාන් ව ශ්රී ලං ා-රුසියානු මි්රත්ව
ක ක්ෂණ ශරෝතල කියා නේ ර ිමශබන බව. 2012 වර්ෂශ ස
ජනාධිපිමතුමා ශ ෞඛ්ය ඇමිම තැටියට සිටි ශවලාශේත් අය වැය
විවාෙශ දී කිේවාස එය ක ක්ෂණ ශරෝතලක් තැටියට නේ රලා
නැතැ කියලා. නමුත් ඔවුන්ශේ ප්ර ාර
වයාපෘිමය
ේපූර්ණශයන්ම
රන්ශන් ක ක්ෂණ ශරෝතලක් -Teaching
Hospital එ ක් - බවට නාම රණය රශගනයි. මීට ව ර 5 ට
ලිනුත් එව ට ශ ෞඛ්ය ඇමිමවරයා ශමය ප්රිමක්ශෂප
ර
ිමබියදීස අඩු තරමින් ඒ ශරෝතලට "ක ක්ෂණ ශරෝතල" කියන නම
භාවිත රන්න එපා කියලා ශ ෞඛ්ය අමාතයාං ශයන් ලියුේ
ඩෙපදයක්වත් යවා ිමශබනවාෙ?

ගු ෆයිසාල් කාසිේ මහතා

(மொண்புமிகு மபஸொல் கொசிம்)

(The Hon. Faizal Cassim)

ඒ ප්ර කනයට ශමතැන ්ත්තරයක් නැතැ. ඒ ගැන ශ ොයා බලා
මම ඔබතුමාට ්ත්තරයක් ශෙන්නේ.

ගු (වවදය නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගරු

වානාය තුම, ස මාශේ ශෙවන අතුරු ප්ර කනය ශමයයි.

ගරු , ශයෝජය අමාතයතුම,  ඔබතුමාත් ෙන්නා විධියට ශේ
රශට් ආන්ශෙෝලනය ට තුඩු  වන් තාජුඩීන් ඝාතනයට අොළ රීර
ශ ොට ක 26ක් ඒ ශරෝතල පරිශ්රය තුළ ිමී  තමු වුණා. ශ ෞඛ්ය
අමාතයාං ශ
ඉන්නවා
ශපෞද්ගලි
ශරෝතල්
භාර
අධයක්ෂවරශයක්. ඒ ,  ා ශ ෞඛ්ය අමාතයාං යට ඒ ශරෝතල
ේබන්ධව යේ ේබන්ධයක් ිමශබනවා. ඉිමන්ස ශමවැ,  යභිම
විශරෝධි ටයුත්ත ට මැදිතත් ශවලා ිමශබද්දීත් ශේ ශරෝතල
ේබන්ධශයන් යභිමමය ක්රියා මාර්ගයක් ගන්න ශ ෞඛ්ය
අමාතයාං ය ශමතුවක් ාලයක් ප්රමාෙ වන්ශන් ඇයි?
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු ෆයිසාල් කාසිේ මහතා

(மொண்புமிகு மபஸொல் கொசிம்)

(The Hon. Faizal Cassim)

ගරු මන්ත්රීතුමාස එශතම ප්ර කනයක් ශමතැන අතලා නැතැ. මම
ඒ ටත් ශ ොයා බලා ්ත්තරයක් ශෙන්නේ.

කිෂිකර්ම වයාපිති නිලධාාරින්වද දැමම
වපෞේගලික අංශ්ව වගොවිපලවල් ස හා ල ාදීම :
විසනතර

ගු (වවදය නලින්ද ජයතිසනස මහතා

கமத்ததொழில் ெிொிெொக்க உத்திமயொகத்தர்களின்
அறிமெ தனியொர் துமற பண்மைகளுக்குப்
தபற்றுக்தகொடுத்தல்: ெிபரம்

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

KNOWLEDGE DISSEMINATION OF AGRICULTURAL
EXTENSION OFFICERS TO PRIVATE SECTOR: DETAILS

(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

එශතම නේ ගරු , ශයෝජය අමාතයතුම, ස මශේ තුන්වන අතුරු
ප්ර කනයටත් ඔබතුමා ්ත්තරයක් ශතොයලා කියන්න.

ගු ෆයිසාල් කාසිේ මහතා

(மொண்புமிகு மபஸொல் கொசிம்)

(The Hon. Faizal Cassim)

ශතොයලා කියන්නේ.
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15.ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ෘෂි ර්ම අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර කනය - (1):
(අ)

(i)

2016 අයවැශයපද අං 131 ශයෝජනාවට අනුවස
ෘෂි ර්ම වයාපෘිම , ලධාරින්ශේ ෙැනුම
ශපෞද්ගලි
අං ශ
ශගොවිපලවල්
ඳතා ෙ
ගා තු
ක වක් අය ර ලබාදීමට ශයෝජනා ළ බව
පිළිගන්ශන්ෙ;

(ii)

එශ ගා තු
ක වක් අය ර ශපෞද්ගලි
අං යට
ෙැනුම ලබා  වන් රාජය , ලධාරින්ශේ නාම
ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් රන්ශන්ෙ;

(iii)

ෘෂි වයාපෘිම , ලධාරින්ශේ ෙැනුම ලබාගත්
ශපෞද්ගලි
මාගේවල ලැයි තු
ක වක් ඉදිරිපත්
රන්ශන්ෙ;

ගු (වවදය නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගරු

වානාය තුම, ස මාශේ තුන්වන අතුරු ප්ර කනය ශමයයි.

එක්තරා ශවලාව දී යිටේ ආයතනය බ කනාපදර පළාත්
ශ ෞඛ්ය ශ වා අධයක්ෂවරයාත් එක්
එ ෙතා ගිවිුහම ට
ගිපදල්ලා ිමශබනවාස යේ ශරෝතල් පද්ධිමයක් ාය,  පුහුණුව
ඳතා භාවිත රන්න. ඒ පළාත් ශ ෞඛ්ය ශ වා අධයක්ෂවරයාශේ
දියණිය එව ට යිටේ ආයතනශ ඉශගනුම ලබමින් සිටියා.
එතැනදී ඔබතුමන්ලා , තර වා රන ළබැඳියාවන්ශේ ගැටුම conflict of interest - පිළිබඳ බරපතළ ප්ර කනයම ත් පැන නැගී
ිමශබනවා. ශ ෞඛ්ය අමාතයාං ය ශ දින ශතෝ අවි ක ාශේල්ලස
තලංගම ත ශතෝමාගම කියන ශරෝතල් තුන යිටේ ආයතනශ
අයට යේ පුහුණුවක් ලබාදීම ඳතා එ ෙතාවක්ස අනුමැිමයක්
පළ ර ිමශබන බව ඔබතුමා ෙන්නවාෙ?

ගු ෆයිසාල් කාසිේ මහතා

යන්න එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශනපදෙ?
(ආ) ශනො එශ නේස ඒ මන්ෙ?
கமத்ததொழில் அமமச்சமரக் மகட்ட ெினொ:
(அ) (i)

2016 ெரவுதசலவு திட்டத்தில் 131 ஆம் இலக்க
முன்தமொழிெின் பிரகொரம், கமத்ததொழில் ெிொி
ெொக்க உத்திமயொகத்தர்களின் அறிமெ தனியொர்
துமற
பண்மைகளுக்கொகவும்
கட்டைம்
அறெிட்டு தபற்றுக்தகொடுக்க முன்தமொழியப்
பட்டததன்பமத
ஏற்றுக்தகொள்ெொரொ
என்ப
மதயும்;

(ii)

அவ்ெொறு கட்டைம் அறெிட்டு தனியொர்
துமறக்கு அறிமெ தபற்றுக்தகொடுத்த அரச
உத்திமயொகத்தர்களின் தபயர் பட்டியதலொன்மற
சமர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்;

(iii)

கமத்ததொழில் ெிொிெொக்க உத்திமயொகத்தர்களின்
அறிமெ தபற்றுக்தகொண்ட தனியொர் துமறக்
கம்பனிகளின் தபயர் பட்டியமல சமர்ப்பிப்பொரொ
என்பமதயும்;

(மொண்புமிகு மபஸொல் கொசிம்)

(The Hon. Faizal Cassim)

ඒ ේබන්ධශයනුත් මට කියන්න ශමතැන ්ත්තරයක් නැතැ.
ඕන නේ ශේ ප්ර කනයටත් ්ත්තර පුහව ශතොයලා ශෙන්නේ. මාත්
ශේ අමාතයාං ශ , ශයෝජය අමාතය ුරරයට පත්ශවලා අවුරුද්ෙයි
තවම. ඒ ,  ා ශේ ප්ර කනවලට මා ්ත්තර ශතොයලා කියන්නේ.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර කන අං
මතතා.

11 - 1371/'16 - (1)ස ගරු බන් වල ගුණවර්ධන

ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன)

அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු

වානාය තුම, ස මා එම ප්ර කනය අතනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

asked the Minister of Agriculture:

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(a)

ගරු
වානාය තුම, ස
ර්මාන්ත තා වාණිජ
ටයුතු
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කනයට පිළිතුර දීම ඳතා ිම
ශෙ
ාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.

ெினொமெ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

Will he inform this House whether(i)

he acknowledges that it was proposed to
disseminate the knowledge of Agricultural
Extension Officers to the private sector
farms at a fee as per proposal 131 of the
2016 budget;
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(ii)

(iii)

(b)

he will submit a list of names of public
officers whose services were thus
disseminated at a fee to the private sector;
and
he will submit a list of companies which
obtained the knowledge of Agricultural
Extension Officers?

If not, why?

ගු වසන්ත
අමාතයතුමා

අලුවිහාවර්

මහතා

(කිෂිකර්ම

රාජය

(மொண்புமிகு ெசந்த அலுெிஹொமர - கமத்ததொழில் இரொஜொங்க
அமமச்சர்)

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of
Agriculture)

ගරු වානාය තුම, ස මා
එම ප්ර කනයට පිළිතුරු ශෙනවා.
(අ)

(ආ)
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ෘෂි ර්ම අමාතයතුමා ශවනුශවන්

(i)

පිළිගයභ.

(ii)

ශමම වැඩ ටතන ක්රියාත්ම කිරීමට අව ය මූලි
වැඩ ටයුතු සි ව රමින් පවිමන බැවින් ශේ
අව ව
ක ාශේ දී රාජය , ලධාරින්ශේ නාම
ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තැකියාවක්
ශනොමැත.

(iii)

නැත.

ෘෂි වයා්තිම , ලධාරින්ශේ ෙැනුම ගා තු
ක වක් අය ර
ශපෞද්ගලි
අං යට
ලබාදීම
ේබන්ධශයන්
මාර්ශගෝපශද් ස ක්රියාපටිපාටිස ශයෝජනා තා , ර්ශද්
ක
කිරීම
ඳතා ශජයෂකඨ මාණ්ඩලි
, ලධාරින් ප ක
ශෙශනම ශගන් යුත් මිටුවක් පත් ර ඇිම අතරස එම
මිටුව විසින් ලබාශෙන වාර්තාවට අනුව ශමම වැඩ ටතන
ක්රියාත්ම කිරීමට ැලුහේ ර ඇත. ඒ අනුව වැඩ ටතන
ක්රියාත්ම
මෙශමන් පුහව රාජය , ලධාරින්ශේ නාම
ශල්ඛ්නය තා ශ වාලාභින්ශේ ලැයි තු
ක ව ඉදිරිපත් කිරීශේ
තැකියාව පවතී.

ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු වානාය තුම, ස මශේ පළමුවැ,  අතුරු ප්ර කනය ශමයයි.
ගරු ඇමිමතුම, ස ෙැනට ශේ ෘෂි ර්ම වයා්තිම ශ වය අශ්ත රශට්
ෘෂි
ාර්මි
ංවර්ධනයට අිම යින් තීරණාත්ම
ශල
වැෙගත්වන ,  ාස ශේ ාරණය පිළිබඳව මම ඔබතුමාශගන් ෙැන
ගන්න තුටුයි. ශේ වන විට ශ ොපමණ ෘෂි වයා්තිම , ලධාරින්
ංඛ්යාවක් ඔබතුමාශේ අමාතයාං ය යටශත් සිටිනවාෙ?

ගු වසන්ත අලුවිහාවර් මහතා

(மொண்புமிகு ெசந்த அலுெிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

ගරු මන්ත්රීතුම, ස ඒ ංඛ්යාව ඔබතුමා ඉල්ලා ිමබුශණ් නැිම
,  ා ඒ ගණන ශේ අව කවාශේ මට කියන්න බැතැ. ඔබතුමා
වි කතරාත්ම ව ප්ර කනය ඉදිරිපත්
ශළොත් මට ඒ ශතොරතුරු
ශෙන්න පුළුවන්.

ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඔබතුමා ඊළෙ අව කවාශේ දී ෘෂි වයා්තිම , ලධාරින්ශේ
ංඛ්යාවත්ස ඔවුන් අනුයුක්ත රලා ිමශබන ාර්ය ගැනත් රුණු
ඉදිරිපත්
රන්න. එයට ශතතුව වන්ශන් ශමයයි. ඔබතුමාත්
ශතොඳින්ම ෙන්නවා ඇිමස විශ ෂශයන්ම ඈත  වෂක ර ප්රශද් වල
ෘෂි , ෂකපාෙන ලලොයීතාව වැඩි ර ගැයභම ේබන්ධ ගැටලුශේ දී

ප්රමාණවත් වයා්තිම ශ වා
තායක්
ශගොමෙන්ශේ මැසිවිල්ලක් ිමශබන බව.

ශනොලැශබන

බවට

ෘෂි ාර්මි රටක් විධියට අපට ිමශබන ශේ බරපතළ
ප්ර කනය ,  ා ශේ , ලධාරින් , සි ශල ශයොමු ශවලා ිමශබනවාෙ
කියන එ පිළිබඳව ෙැන ගැයභම ඳතා ෙැනට ඔබතුමා මට ෘෂි
වයාපෘිම , ලධාරි ංඛ්යාව තා ඔවුන් රන ාර්ය භාරය ත
ඔවුන් අනුයුක්ත ර ඇිම ආ ාරය පිළිබඳව වාර්තාවක් ශෙන්න
ටයුතු රනවාෙ?

ගු වසන්ත අලුවිහාවර් මහතා

(மொண்புமிகு ெசந்த அலுெிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

ශතොඳයි.

ටයුතු

රන්නේ.

ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු

වානාය තුම, ස මශේ තුන්වන අතුරු ප්ර කනය ශමයයි.

ෙැන් ශේ ෘෂි වයාපෘිම , ලධාරින්ශේ ශ වය ශපෞද්ගලි
අං යට ලබා ශෙනශ ොට ශපෞද්ගලි
අං ශ ආයතන තා
ංවිධාන විසින් නැත්නේස ෘෂි ාර්මි ක්ශෂ්රශ
මාගේ
විසින් ඔබතුමාශේ අමාතයාං ශයන් ඉල්ලීමක් ර ිමශබනවාෙස ඒ
වයාපෘිම , ලධාරින්ශේ ශ වය අපට ශෙන්නස අපි ඒ ඳතා
ගා කතුවක් ශගවන්නේස ශමපමණ ගා කතුවක් තමයි ශගවන්ශන්
කියලා.

ගු වසන්ත අලුවිහාවර් මහතා

(மொண்புமிகு ெசந்த அலுெிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

ගරු මන්ත්රීතුම, ස ශේ වනශ ොට අපි
ශජයෂකඨ
, ලධාරින්ශගන් මන්විත මිටුවක් පත් රලා ිමශබනවා. එම
, ලධාරින්ශේ වාර්තාව ලැබුණාට පුහවස අපට ඒ වි කතර ඉදිරිපත්
රන්න පුළුවන් මක් ලැශබනවා.

ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ වි කතර ලබා ශෙන්න පුළුවන් වන්ශන්

වොෙ?

ගු වසන්ත අලුවිහාවර් මහතා

(மொண்புமிகு ெசந்த அலுெிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

දිනය තවම කියන්න බැතැ. මා තමුන්නාන්ශ ට පුහව ඒ ගැන
ෙැනුේ ශෙන්නේ.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශෙශව,  වටය.
ප්ර කන අං 1-861/'16-(1)ස ගරු බුද්ධි පිමරණ මතතා. ගරු
බුද්ධි පිමරණ මන්ත්රීතුමා ශවනුශවන් එම ප්ර කනය වුරු ශතෝ
ගරු මන්ත්රීතුශමම  අ නවාෙ? එම ප්ර කනය අ න්න ගරු
මන්ත්රීවරශයම  නැිම ,  ා-

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු , ශයෝජය
ඉදිරිපත් රමු.

වානාය තුම, ස ශවනත් ෙව

ප්ර කනය
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා (ගු උදය ප්රභාත්
ගේමන්ිළල මහතා වවමව
(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன
பிரபொத் கம்மன்பில சொர்பொக)

-

மொண்புமிகு உதய

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon.
Udaya Prabhath Gammanpila)

* සභාවේසය මත ත න ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(ii)

2015.01.10 දින සිට 2016.08.30 දින ෙක්වා ම ලී
පෙනම මත ලබා ශගන ඇිම ශගොඩනැගිලිවල
අමාතයාං
ත අමාතය ාර්යාල පවත්වාශගන
යනු ලබන අමාතයාං
වශර්ෙ;
එය  ශගොඩනැගිලිවල මාසි ම ලිය ශවන් ශවන්
ව ශයන්
ත
ම ත
ක
එ තුවක් ශල
ශ ොපමණෙ;

අං ය
1.

2.

3.
4.

5.

යන්න එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ආ) ශනො එශ නේස ඒ මන්ෙ?
நிதி அமமச்சமரக் மகட்டெினொ:
2015.01.10ஆம் திகதியிலிருந்து 2016.09.30ஆம்
திகதி ெமர ெொடமக அடிப்பமடயில் தபற்றுக்
தகொள்ளப்பட்ட கட்டிடங்களில் இயங்குகின்ற
அமமச்சுகள் மற்றும் அமமச்சு அலுெலகங்கள்
யொமெ என்பமதயும்;

(அ) (i)

(ii)

மமற்படி கட்டிடங்களின் மொதொந்த ெொடமக
தெவ்மெறொகவும்
தமொத்த
கூட்டுத்ததொமக
யொகவும் எவ்ெளதென்பமதயும்;

6.

7.
8.
9.
10.

அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?
(ஆ)

ගිවිුහේගත ාල
පරිච්ශේෙය (ව ර)
03

විශද්
ටයුතු අමාතයාං ය (පාලනස
මුෙල් තා ශ ොන්සියුලර් අං
ඳතා
ම ලියට ගත් ශගොඩනැගිල්ල)

02

ශ ෞඛ්යස ශපෝෂණ තා ශද්ශීය ෛවෙය
අමාතයාං ය (ශද්ශීය ෛවෙය අං ය
ඳතා ම ලියට ගත් ශගොඩනැගිල්ල)

01

ෘෂි ර්ම අමාතයාං ය

02

බන්ධනාගාර ප්රිම ං ක රණස
පුනරුත්වාපනස නැවත පදිංරා කිරීේ තා
පදන් ව ආගමි
ටයුතු අමාතයාං ය

01

ඛ්, ජ ශතල් ේපත් ංවර්ධන
අමාතයාං ය (, ශයෝජය අමාතය
ාර්යාලයස අමාතයාං ය තා
අමාතයාං ශ මුෙල් අං ය ඳතා
ශගොඩනැගිලි 03ක් ම ලියට ශගන ඇත.)
ජාිම ප්රිමපත්ිම ත ආර්ික
අමාතයාං ය

01

ටයුතු

03

රාජය වයව ාය ංවර්ධන අමාතයාං ය

05

ප්රාශද්ශීය ංවර්ධන අමාතයාං ය

03

විශද් රැකියා අමාතයාං ය

02

ංවර්ධන ්පාය මාර්ග තා ජාතයන්තර
ශවළඳ අමාතයාං ය

ශ ත්සිරිපාශ පිපදටි අමාතයාං

Will he inform this House(i)

(ii)

(b)

අමාතයාං ශ නම

இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance:
(a)

2015.01.10 දින සිට 2016.08.30 දින ෙක්වා ම ලී පෙනම මත
ලබාශගන ඇිම අමාතයාං ත අමාතය ාර්යාලවල වි ත
ක ර
පතත ඳතන් රමි.

ශපෞද්ගලි ශගොඩනැගිලිවල පවත්වා ශගන යන අමාතයාං

මුෙල් අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර න
ක ය - (2) :
(අ)

(i)

the Ministries which operate the Ministry
premises and the Ministers’ offices in the
buildings which have been obtained on rent
basis during the period from 10.01.2015 to
30.09.2016; and

11.

වැවිලි

12.

ිමර ර ංවර්ධන තා වනජීමෙ
අමාතයාං ය

02

13.

විශ ෂ

02

separately and as a total, the monthly rent of
the aforesaid buildings?

14.

If not, why?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු වානාය තුම, ස මුෙල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම
ප්ර කනයට පිළිතුර සභාගත* රනවා.

ාර්යභාර අමාතයාං ය

ාන්තා තා ළමා

ටයුතු අමාතයාං ය

02

01

15.

විෙයාස තාක්ෂණ තා පර්ශ ෂණ
අමාතයාං ය

03

16.

ප්රවාතන ත සිවිල් ගුවන් ශ වා
අමාතයාං ය

02

17.

් ක අධයාපන තා මතාමාර්ග
අමාතයාං ය (අමාතයාං ශ විගණන
අං ය ඳතා ශගොඩනැගිල්ලක් ම ලියට
ශගන ඇත.)

01

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

ර්මාන්ත අමාතයාං ය

1053
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බණ්ඩාරනාය
අමාතයාං
18.

අනු ම
ක රණ ජාතයන්තර ේමන්්රණ ාලාශවපද පිපදටි

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

රාජය පරිපාලන තා ළමනා රණ අමාතයාං ය
(ගරු , ශයෝජය අමාතය ාර්යාලය)

(The Hon. Speaker)
01

ුහහුරුපාශ පිපදටි අමාතයාං
19.

ප්රාවමි

20.

අභයන්තර
ං ක ෘිම
(ii)

ගු කථානායකතුමා
ප්ර කන අං
මතතා.

6-1167/'16-(1)ස ගරු මපදන්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ

ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

ර්මාන්ත අමාතයාං ය
ටයුතුස වයඹ ංවර්ධන තා
ටයුතු අමාතයාං ය

01
01

අමාතයාං වල ත ගරු අමාතය ාර්යාල ඳතා මාසි ව
ශගොඩනැගිලි ශවනුශවන් ශගවනු ලබන මාසි ම ලිය තා
ම ත
ක
එ තුව පතත
ඳතන්
ර ඇත. (ඒ ඒ
අමාතයාං වලින් ලබා ගත් ශතොරතුරු අනුව)
මාසි ම ලිය
(රු.)

අමාතයාං ශ නම
1.

ජාිම ප්රිමපත්ිම ත ආර්ික
අමාතයාං ය

ටයුතු

2.

ශ ෞඛ්යස ශපෝෂණ තා ශද්ශීය ෛවෙය
අමාතයාං ය

9,990,000

3.

විශද්

3,955,533

4.

ප්රවාතන ත සිවිල් ගුවන් ශ වා
අමාතයාං ය

ටයුතු අමාතයාං ය

1,081,228

(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු
වානාය තුම, ස ගරු මපදන්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ
මතතා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කනය අතනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු වානාය තුම, ස මතානගර තා බ කනාපදර ංවර්ධන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කනයට පිළිතුර දීම ඳතා ිම
ශෙ
ාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.

ெினொமெ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

4,896,259

අේපාර දිසනත්රික්කව මාර්ග ඉදිකිරීම : වැය කළ
මුදල
அம்பொமற மொெட்ட வீதி நிர்மொைங்கள்: தசலெிட்ட

5.

ෘෂි ර්ම අමාතයාං ය

24,570,000

6.

ාන්තා තා ළමා

12,915,731

ததொமக

7,075,444

CONSTRUCTION OF ROADS IN AMPARA DISTRICT: MONEY
SPENT

ටයුතු අමාතයාං ය

7.

වැවිලි

8.

රාජය පරිපාලන තා
අමාතයාං ය

ර්මාන්ත අමාතයාං ය

9.

බන්ධනාගාර ප්රිම ං ක රණස
පුනරුත්වාපනස නැවත පදිංරා කිරීේ තා
පදන් ව ආගමි
ටයුතු අමාතයාං ය

3,432,423

10.

ඛ්, ජ ශතල් ේපත් ංවර්ධන
අමාතයාං ය

1,719,023

(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன - மொண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம
உதயசொந்த குைமசகர சொர்பொக)

11.

රාජය වයව ාය ංවර්ධන අමාතයාං ය

5,905,221

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon.
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

12.

ිමර ර ංවර්ධන තා වනජීමෙ අමාතයාං ය

4,235,000

13.

අභයන්තර
ං ක ෘිම

1,233,601

14.

විශ ෂ

15.

විශද් රැකියා අමාතයාං ය

1,425,720

16.

ංවර්ධන ්පාය මාර්ග තා ජාතයන්තර
ශවළඳ අමාතයාං ය

1,586,459

17.

ප්රාවමි

ර්මාන්ත අමාතයාං ය

2,847,072

18.

ප්රාශද්ශීය ංවර්ධන අමාතයාං ය

11,331,795

19.

විෙයාස තාක්ෂණ තා පර්ශ ෂණ
අමාතයාං ය

20.

් ක අධයාපන තා මතාමාර්ග
අමාතයාං ය

ළමනා රණ

ටයුතුස වයඹ ංවර්ධන තා
ටයුතු අමාතයාං ය

ාර්යභාර අමාතයාං ය

එ තුව

895,041

1,114,000

1236/’16

7. ගු

න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා (ගු ආර්.එේ. පේම
උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර මහතා වවමව

්
- (1) :
(අ)

ක අධයාපන තා මතාමාර්ග
(i)

අේපාර දි ත්රි
ක ක් ය තුළ 1883 වර්ෂය වන විට
පැවැිම මුළු මාර්ග ංඛ්යාව ශ ොපමණෙ;

(ii)

ඒවායින් තාර ෙමා ිමූ මාර්ග ංඛ්යාව ත කි.මී.
ප්රමාණය ශ ොපමණෙ;

(iii)

වර්ෂ 1883 සිට යුද්ධය , ම වනතුරු එම
දි ත්රි
ක ක් ය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම ඳතා පැවිම
රජයන් විසින් වියෙේ රන ලෙ මුෙල එක් එක්
වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශ ොපමණෙ;

(iv)

යුද්ධය , ම මෙශමන් පුහ ශමම දි ත්රි
ක ක් ය තුළ
මාර්ග ඉදිකිරීම ශවනුශවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ
ශවන් රන ලෙ මුෙල ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශ ොපමණෙ;

(v)

ඒ

3,270,000
591,048
104,070,598

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර න
ක ය

පිළිබඳ
රන්ශන්ෙ;

ේපූර්ණ

වාර්තාවක්

යන්න එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ආ)

අොළ ශනොශේ.

(ආ) ශනො එශ නේස ඒ මන්ෙ?

ඉදිරිපත්

1055

1056

පාර්ලිශේන්තුව
* සභාවේසය මත ත න ලද ිළිතතුර:

[ගරු බන් වල ගුණවර්ධන මතතා]

உயர் கல்ெி
மகட்டெினொ:

மற்றும்

தநடுஞ்சொமலகள்

அமமச்சமரக்

அம்பொமற மொெட்டத்தினுள் 1983ஆம் ஆண்ட
ளெில் இருந்த தமொத்த வீதிகளின் எண்ைிக்மக
யொது;

(அ) (i)

(ii)
(iii)

(iv)

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

1986න් පුහ (එනේ මාර්ග
කිරීශමන් පුහ)

A ශශ්රණිශ මාර්ග - කි.මී. 280

1983 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் யுத்தம் முடிெ
மடயும் ெமர இம்மொெட்டத்தில் வீதிகமள
நிர்மொைிப்பதற்கொக அப்மபொதிருந்த அரசொங்கங்
களினொல் தசலவு தசய்யப்பட்ட நிதித் ததொமக
ஒவ்மெொர்
ஆண்டின்
அடிப்பமடயில்
தெவ்மெறொக எவ்ெளவு;

AB ශශ්රණිශ මාර්ග - නැත.
C ශශ්රණිශ මාර්ග - කි.මී. 225
D ශශ්රණිශ මාර්ග - කි.මී. 158
(ii)

(a)

Education and

Will he inform this House(i)

the total number of roads in the Ampara
District as at 1983;

(ii)

the number of tarred roads and the extent of
those roads in kilometres;

(iii)

the amount of money spent by the previous
governments to construct the roads in that
district during the period from 1983 until
end of war, in respect of each year
separately;

(iv)

(v)
(b)

Higher

the amount of money allocated in each year
to construct the roads in this district in the
aftermath of the war; and
whether a comprehensive
submitted in this regard?

report

is

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා (උසසන අධායාපන හා
මහාමාර්ග
අමාතයතුමා
සහ
පාර්ලිවේන්තුවේ
සභානායකතුමා
- உயர்கல்ெி
பொரொளுமன்றச்

වර්ෂය

වියෙම

2006

රු. මිලියන 87

2007

රු. මිලියන 83

2008

රු. මිලියන 127

වර්ෂය

වියෙම

2009

රු. මිලියන 140

2010

රු. මිලියන 244

2011

රු. මිලියන 308

2012

රු. මිලියන 233

2013

රු. මිලියන 228

2014

රු. මිලියන 633

2015

රු. මිලියන 188

2016

රු. මිලියන 364

(v)
(ආ)

ඔේ. (අොළ ශතොරතුරු
ඇමුණුශමපද ෙැක්ශේ.)

පදත

ේපූර්ණ වාර්තාවක්

අොළ ශනොශේ.

ඇමුණුම

 අේපාර දි කත්රික් ය තුළ 1883 වර්ෂය වන විට පැවැිම මුළු මාර්ග

If not, why?

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்சொமலகள்
அமமச்சரும்
முதல்ெரும்)

1883 සිට 2005 ෙක්වා ාලයට අොළ ෙත්තයන් ශනොමැත.

(iv)

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

of

1983 ෙත්තයන් ශනොමැත.
1986 ෙත්තයන්ට අනුව කි.මී. 582ක් තාර ෙමා ඇත.

(iii)

என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?

Minister

ව
ක ාපනය

B ශශ්රණිශ මාර්ග - කි.මී. 141

யுத்தம் முடிெமடந்த பின்னர் இம்மொெட்டத்தில்
வீதிகமள
நிர்மொைிப்பதற்கொக
ஒவ்மெொர்
ஆண்டிலும் ஒதுக்கப்பட்ட நிதித் ததொமக தெவ்
மெறொக எவ்ெளவு;

asked the
Highways:

ාලයට අොළ

ංවර්ධන අධි ාරිය

அெற்றில் தொர் இடப்பட்டிருந்த வீதிகளின்
எண்ைிக்மக மற்றும் கி.மீ. அளவு எவ்ெளவு;

இது ததொடர்பொன முழுமமயொன அறிக்மகமய
சமர்ப்பிப்பொரொ;

(v)

මතාමාර්ග ශෙපාර්තශේන්තුව පැවැිම
වර්ෂයක් වන 1883 ෙත්තයන් ශනොමැත.

மற்றும்
சமப

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

ගරු වානාය තුම, ස එම ප්ර කනයට පිළිතුර මා සභාගත*
රනවා.

ංඛ්යාව
මතාමාර්ග ශෙපාර්තශේන්තුව පැවැිම ාලයට අොළ වර්ෂයක් වන
1883 ෙත්තයන් ශනොමැත.
1986න් පුහ (එනේ මාර්ග ංවර්ධන අධි ාරිය කවාපනය කිරීශමන්
පුහ)
A ශශ්රණිශ මාර්ග - කි.මී. 280
B ශශ්රණිශ මාර්ග - කි.මී. 141
AB ශශ්රණිශ මාර්ග - නැත.
C ශශ්රණිශ මාර්ග - කි.මී. 225
D ශශ්රණිශ මාර්ග - කි.මී. 158

 ඒවායින් තාර ෙමා ිමූ මාර්ග ංඛ්යාව ත කි.මී. ප්රමාණය
1983 ෙත්තයන් ශනොමැත.
1986 ෙත්තයන්ට අනුව කි.මී. 582ක් තාර ෙමා ඇත.
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ඉදිකිරීම ඳතා පැවැිම රජයන් විසින් වියෙේ රන ලෙ මුෙලස එක් එක්
වර්ෂය අනුව 1983 සිට 2008 ෙක්වා ාලයට අොළ වියෙේ ළ මුෙල්
පිළිබඳ ෙත්තයන් මාර්ග ංවර්ධන අධි ාරිය තුව ශනොමැත.
යුද්ධය , ම මෙශමන් පුහ ශමම දි කත්රික් ය තුළ මාර්ග ඉදි කිරීම
ශවනුශවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ ශවන් රන ලෙ මුෙල
වර්ෂය

වියෙම

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

රු.138ස880ස000.00
රු.244ස280ස000.00
රු.308ස520ස000.00
රු.232ස880ස000.00
රු.228ස250ස000.00
රු.633ස030ස000.00
රු.188ස150ස000.00
රු.364ස000ස000.00

மின்ெலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமமச்சமரக்
மகட்டெினொ:
"அமனெருக்கும்
மின்சொரம்"
ததொனிப்
தபொருளின் கீழ் கடந்த ஆட்சிக்கொலத்தில்
மின்பிறப்பொக்கம், மின்சொர ெிநிமயொகம் மற்றும்
புதிய இமைப்புகமள ெழங்குதல் ஆகிய
துமறகளில்
குறிப்பிடத்தக்க
அரும்பைி
ஆற்றப்பட்ட ததன்பமத ஏற்றுக்தகொள்கிறொரொ;

(அ) (i)

2013ஆம்
ஆண்டு
ததொடக்கம்
2016ஆம்
ஆண்டுெமர மொத்தமற மொெட்டத்தில் ெழங்கப்
பட்டுள்ள மின் இமைப்புகளின் எண்ைிக்மக
ஒவ்தெொரு ெருடம் மற்றும் ஒவ்தெொரு பிரமதச
தசயலொளர் பிொிவு ெொொியொக தெவ்மெறொக
எவ்ெளவு;

(ii)

என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?

මාතර දිසනත්රික්කය තුළ විදුලි ල සැපතුම : විසනතර

மொத்தமற மொெட்டத்தில் மின் ெிநிமயொகம் : ெிபரம்

(ஆ) (i)

மொத்தமற மொெட்டத்தில் மதசிய மின்சொர
முமறமம ஊடொக மின்சொரத்மத ெழங்கக்கூடிய
இயலுமம
உள்ளமபொதிலும்,
இற்மறெமர
மின்சொரம்
ெழங்கப்படொதுள்ள
வீடுகளின்
எண்ைிக்மக பிரமதச தசயலொளர் பிொிவு
ெொொியொக தெவ்மெறொக எவ்ெளவு;

(ii)

மதசிய மின்சொர முமறமமயிலிருந்து மின்சொரம்
ெழங்க இயலொத/சிரமமொன வீடுகள் இனங்
கொைப்பட்டுள்ளனெொ;

(iii)

ஆதமனில், அந்த வீடுகளின் எண்ைிக்மக
ஒவ்தெொரு பிரமதச தசயலொளர் பிொிவு ெொொியொக
தெவ்மெறொக எவ்ெளவு;

(iv)

மமமல (ii)இல் குறிப்பிட்டுள்ள வீடுகளுக்கு
மின்சொரம் ெழங்குெதற்கொக கமடப்பிடிக்கப்
படுகின்ற ெழிமுமறகள் யொமெ;

PROVISION OF ELECTRICITY IN MATARA DISTRICT: DETAILS
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8. ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා (ගු ඩලසන අලහප්වපුම
මහතා වවමව
(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன
அழஹப்தபரும சொர்பொக)

-

மொண்புமிகு

டலஸ்

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

වි වලිබල තා පුනර්ජනයභය බල ක්ිම අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර කනය - (1) :
(අ)

(i)

(ii)

" ැමට වි වලිය” ශත්මාව යටශත් පුහ ගිය පාලන
ාලය තුළ වි වලි ජනනයස වි වලිය ශබො තැරීම ත
නව ේබන්ධතා ලබා දීම යන ක්ශෂ්රයන්පද ැපී
ශපශනන ශමශතවරක් ඉටු රනු ලැූ බව
පිළිගන්ශන්ෙ;
වර්ෂ 2013 සිට 2016 ෙක්වාස මාතර දි ත්රි
ක ක් ය තුළ
ලබා දී ඇිම වි වලි ේබන්ධතාවන් ංඛ්යාවස එක්
එක් වර්ෂය ත එක් එක් ප්රාශද්ශීය ශල් ේ
ශ ොට්ඨා ය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශ ොපමණෙ;

என்பமதயும் அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?
(இ) இன்மறல், ஏன்?

asked
Energy:
(a)

the

(i)

මාතර දි ත්රි
ක ක් ශ ජාිම වි වලිබල පද්ධිමය
ඔ ශ
ක
වි වලිය ලබා දීමට තැකියාව ඇතත්ස ශේ
ෙක්වා වි වලිය ලබා දී ශනොමැිම , වා
ංඛ්යාවස
ප්රාශද්ශීය ශල් ේ ශ ොට්ඨා ය අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන් වශර්ෙ;

(ii)

ජාිම වි වලිබල පද්ධිමශයන් වි වලිය ලබා දිය
ශනොතැකි/අපතුහ , වා තන්නාශගන ිමශ ෙ;

(iii)

එශ නේස එම , වා
ංඛ්යාවස එක් එක් ප්රාශද්ශීය
ශල් ේ ශ ොට්ඨා ය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
වශර්ෙ;

(iv)

ඉතත (ii) පද ඳතන් , වා
ඳතා වි වලිය ලබාදීම
ඳතා අනුගමනය
රනු ලබන ක්රියාමාර්ග
වශර්ෙ;

යන්නත් එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ඇ) ශනො එශ නේස ඒ මන්ෙ?

(b)

Power

and

Renewable

Will he inform this House(i)

whether he admits a remarkable service
was carried out in the fields of power
generation, power supply and providing of
new connections during the previous
regime under the theme “Electricity for
All”; and

(ii)

the number of connections given in Matara
District from the year 2013 to 2016, in each
year and in each Divisional Secretary’s
Division separately;

යන්න එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ආ)

Minister of

Will he also inform this House-

(i)

the number of houses in each Divisional
Secretary’s Division in Matara District yet
to be provided with electricity, separately,
although electricity can be provided to
them from the national grid;

(ii)

whether houses, that electricity cannot be
provided/difficult to be provided from the
national grid, have been identified;
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(c)
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(iii)

if so, such houses in each Divisional
Secretary’s Division separately; and

(iv)

measures taken to provide electricity to such
houses referred to in (ii) above;

If not, why?

1983 ජාතිවාදි වකෝලහල නිසා මියගිය තුවාල වූ
සහ අවතැන් වූ සිංහල පුේගලයන් : විසනතර

1983 இனக்கலெரத்தில் உயிொிழந்த, கொயமமடந்த
மற்றும் இடம்தபயர்ந்த சிங்கள மக்கள்: ெிபரம்
SINHALESE PEOPLE KILLED, INJURED AND DISPLACED
DURING ETHNIC RIOTS IN 1983: DETAILS
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ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු වානාය තුම, ස වි වලිබල තා පුනර්ජනයභය බල ක්ිම
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කනයට පිළිතුර සභාගත*
රනවා.

* සභාවේසය මත ත න ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:

13. ගු විදුර වික්රමනායක මහතා (ගු උදය ප්රභාත්
ගේමන්ිළල මහතා වවමව
(மொண்புமிகு ெிதுற ெிக்கிரமநொயக்க பிரபொத் கம்மன்பில சொர்பொக)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka on behalf of the Hon.
Udaya Prabhath Gammanpila)

යභිමය තා ාමය
ඇසූ ප්ර කනය- (1) :
(අ)

(අ)

(ආ)

(i)

ඔේ. අොළ ප්රගිමය ඇමුණුම I ශල ෙක්වා ඇත.

(ii)

පිළිතුරු ඇමුණුම IIපද ඳතන් ශ ොට ඇත.

(i)

පිළිතුරු ඇමුණුම IIIපද ඳතන් ශ ොට ඇත.

(ii)

ඔේ. තන්නාශගන ිමශ

(iii)

පිළිතුරු ඇමුණුම Ivපද ඳතන් ශ ොට ඇත.

(iv)

වි වලමු ලං ා වයාපෘිමය යටශත් එක් , ව ක් ඳතා වි වලිය
ැපයීම ඳතා වියෙේ කිරීම ඳතා අනුමැිමය ඇත්ශත්
්පරිම ව ශයන් රු.300ස000ක් පමණි. ඉතත (ආ) II යටශත්
තන්නාශගන ඇිම එක් , ව ක් ඳතා වි වලිය ලබා දීමට
රුපියල් ලක්ෂ 15ක් පමණ වැයවන බැවින් වි වලි ැපයුම
ලබා දිය ශනොතැකිය. එශතත් ුහ, තය බල ක්ිම අධි ාරිය
මන්න් සූර්ය පැනල තනොයී ක්රමයකින් ලබාදීශේ තැකියාව
ශ ොයා බැලිය තැකිය.

(i)

මියගියස තුවාල වූ ත අවතැන් වූ සිංතල
පුද්ගලයන්
ංඛ්යාවස ඔවුන් පදිංරාව සිටි
දි ත්රි
ක ක් ය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශ ොපමණෙ;

(ii)

මියගියස තුවාල වූ ත අවතැන් වූ මුළු සිංතල
පුද්ගලයන් ංඛ්යාව ශ ොපමණෙ;

යන්න එතුමා ශමම භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?

சட்டமும்
ஒழுங்கும்
மற்றும்
அமமச்சமரக் மகட்டெினொ:
(அ)

(The Hon. Speaker)
ප්ර කන අං 8-1348/'16-(1)ස ගරු ලය  ජයවර්ධන මතතාස වි වලිබල
තා පුනර්ජනයභය බල ක්ිම අමාතයතුමාශගන් ඇසීමට. එම
ප්ර කනය වුරු ශතෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් අ නවාෙ?

ததற்கு

அபிெிருத்தி

1983 யூமல
மற்றும்
ஓகஸ்ட்
மொதங்களில்
இடம்தபற்ற இனக்கலெரத்தின் கொரைமொக,
(i)

உயிொிழந்த,
கொயமமடந்த
மற்றும்
இடம்தபயர்ந்த சிங்கள மக்களின் எண்ைிக்மக,
அெர்கள்
ெொழ்ந்த
மொெட்டங்களுக்கமமய
தெவ்மெறொக எத்தமனதயன்பமதயும்;

(ii)

உயிொிழந்த கொயமமடந்த மற்றும் இடம்தபயர்ந்த
தமொத்த
சிங்கள
மக்களின்
எண்ைிக்மக
எத்தமனதயன்பமதயும்;

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ?

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

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

—————————
* ඇමුුේ පුසනතකාලව ත ා ඇත.

* நூல் நிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.

* Annexes placed in the Library.

ංවර්ධන අමාතයතුමාශගන්

1883 ජූලි ත අශගෝ තු
ක මා යන්පද සි ව වූ ජාිමවාදි
ශ ෝලතල ශතතුශවන්ස

ගු කථානායකතුමා

ප්ර කන අං 12-862/'16-(1)ස ගරු බුද්ධි පිමරණ මතතාස
ර්මාන්ත තා වාෂිජ ටයුතු අමාතයතුමාශගන් ඇසීමට. එම
ප්ර කනය වුරු ශතෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් අ නවාෙ?

ත ෙක්ෂිණ

(ආ) ශනො එශ නේස ඒ මන්ෙ?

(ඇ) අොළ ශනොශේ.

ප්ර කන අං 10-1363/'16-(1)ස ගරු ශරෝපදණී ම මාරි විශේරත්න
මැිම, යස ඉඩේ අමාතයතුමාශගන් ඇසීමට. එම ප්ර කනය වුරු
ශතෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් අ නවාෙ?

மொண்புமிகு உதய

(b)

Will he inform this House in respect of the ethnic
conflict that took place in July and August, 1983 (i)

the number of Sinhalese persons who died,
were injured or got displaced from each
district, separately; and

(ii)

the total number of Sinhalease persons who
died, were injured or got displaced?

If not, why?
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(ii)

වය අවුරු ව 60 ේපූර්ණ මෙශමන් පුහ 2015.08.18
වැ,  දින ශ්රී ලං ා වෘත්තීය පුහුණු අධි ාරිශයන්
විශ්රාම ගන්වා ඇිම බවත්;

(iii)

රාජය ශ වශ ව ර 33ස මා 04ස දින 13 ක්
ශ වය ළෙ ඔහුශේ විශ්රාම වැටු්ත ගණනය ර
ශනොමැිම බවත්;

(iv)

ේ රු ශෙපාර්තශේන්තුශේ ශ වය රන ලෙ
ාලයට අොළව විශ්රාම වැටු්ත ලබා ගැයභමට රන
ලෙ ඉල්ලීමස ඔහු වෘත්තීය පුහුණු අධි ාරියට මුො
තරින ලද්ශද් වර ාණ්ඩය යටශත්ෙැයි යන්න
ශනොපැතැදිලිය යන අෙත මත ශමශතක් ඉටු මෙ
ශනොමැිම බවත්;

(v)

රාජය පරිපාලන තා ළමනා රණ අමාතයාං ශ
ශල් ේස විශ්රාම වැටු්ත අධයක්ෂ ජනරාල් ඇමතූ
අං
PNS/P/P7/PEN/PROB(ii)/TEM ෙරන
2016.07.14 දිනැිම ලිපිශයන් , රීක්ෂණ ඉල්ලා
ඇිම බවත්; එතුමා ෙන්වන්ශන්ෙ?

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු
වානාය තුම, ස යභිමය තා
ාමය
ත ෙක්ෂිණ
ංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කනයට පිළිතුර
සභාගත* රනවා.

* සභාවේසය මත ත න ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(ii)

(ආ)

ශ්රී ලං ා ශපොලීසිය විසින් දි ත්රි
ක ක් අනුව ෙත්ත රැ ක
ශනො රන අතරස ශ්රී ලං ා ශපොලීසියට අයත් ශපොලි ක
ශ ොට්ඨා 42ට අොළව ශපොලි ක ශ ොට්ඨා මට්ටමින් ෙත්ත
රැ ක කිරීම සි ව රයි. එම ශ ොට්ඨා මට්ටමින් ශපොලි ප
ක ිම
විසින් ැඳවා ඇිම වාර්තාවලට අනුව පතත ශතතූන් මත
ශබොශතෝ ශපොලි ක ශ ොට්ඨා වලට අොළව 1883 ජූලි ත
අශගෝ තු
ක මා යන්පද සි ව වූ ජාිමවාදී ශ ෝලාතල පිළිබඳ
ෙත්ත ශනොමැිම අතරස මාතර ශ ොට්ඨා ශ පමණක් එක්
පුද්ගල ඝාතනයක් පිළිබඳව ශතොරතුරු ලැී  ඇත.



ශමම සිද්ධිය සි ව මෙ ව ර 33 ට අධි
ඇිම බැවින් ශල්ඛ්න විනා මෙ ිමී ම.



අොළ ශතොරතුරු ඇතුළත් ශල්ඛ්න ශෙපාර්තශේන්තු
, ශයෝග ී  8 අනුව විනා
ර ිමී ම.



ශපොලි ක
මෙම.



ුහනාමි වය නය තා ගංවතුර වැ,  ව
ක ාභාවි
ශතතුශවන් ශල්ඛ්න විනා මෙම.

ාලයක් ගත මෙ

ව
ක ාන ශවත පැමිණිලි වාර්තා මෙ ශනොමැිම



්ර ව
ක ප්රතාර ශතතුශවන් ශල්ඛ්න විනා මෙම.



යුෙමය වාතාවරණය ශතතුශවන් ශපොලි ක
ශල්ඛ්න , සි පරිදි යවාවත් ශනොමෙම.

(ආ) ශප්රමිමල මතතාශේ විශ්රාම පදමි ේ ලබාදීම ඳතා
පියවර ගන්ශන්ෙ යන්න එතුමා ශමම
භාවට
ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ඇ) ශනො එශ නේස ඒ මන්ෙ?
ததொழில் மற்றும் ததொழிற்சங்க உறவுகள் அமமச்சமரக்
மகட்டெினொ:

වය න

( அ) (i)

ததெிநுெர,
தெதஹல்தகொட,
`பிமரமசிறி',
இல்லத்தில் ெசிக்கும், திரு. எச். மக. பிமரமதிலக்க
1978.05.05 ததொடக்கம் 1986.11.10 ெமர இலங்மக
ெிமொனப்பமடயில் ததொண்டர் சிப்பொயொகவும்,
1986.11.03 ததொடக்கம் 1995.11.30 ெமர ததொழில்
திமைக்களத்தில் மமசன் பயிற்சி
ஆமலொசக
ரொகவும்,
1995.11.30 ததொடக்கம் இலங்மக
ததொழிற்பயிற்சி அதிகொரசமபயில் இமைந்து
பைியொற்றினொர் என்பமதயும்;

(ii)

60 ெயது நிமறெமடந்தமமயொல் 2015.09.18ஆம்
திகதி இலங்மக ததொழிற்பயிற்சி அதிகொரசமப
யிலிருந்து ஓய்வு தபறச்தசய்யப்பட்டுள்ளொர்
என்பமதயும்;

(iii)

அரச மசமெயில் 33 ஆண்டுகள் 04 மொதங்கள் 13
நொட்கள்
பைிபுொிந்த
மபொதிலும்
அெொின்
ஓய்வூதியம்
கைிப்பீடு
தசய்யப்படெில்மல
என்பமதயும்;

(iv)

ததொழில் திமைக்களத்தில் பைிபுொிந்த கொலத்துக்
குொிய ஓய்வூதியத்மதப் தபற்றுக் தகொள்ெதற்கொக
முன்மெக்கப்பட்ட
மெண்டுமகொள்,
இெர்
ததொழிற்பயிற்சி அதிகொரசமபக்கு எந்த ததொகுதி
யின்
கீழ்
ெிடுெிக்கப்பட்டொர்
என்பது
ததளிெில்மல எனும் கருத்தின் அடிப்பமடயில்
இதுெமர
நிமறமெற்றப்படெில்மல
என்ப
மதயும்;

ව
ක ානවල

ඉතත ඳතන්
ළ ශතතූන් මත ශබොශතෝ ශපොලි ක
ශ ොට්ඨා වලට අොළව ශපොලි ක ව
ක ාන තුව ෙත්ත
ශනොමැිම අතරස මාතර ශ ොට්ඨා ශ පමණක් එක් පද්ගල
ඝාතනයක් පිළිබඳව ශතොරතුරු ලැී  ඇත.

පැන ශනොනඟී.

එච්. වක්. වප්රේමතිලක මහතා : විාම වැපප
திரு. எச். மக. பிமரமதிலக்க : ஓய்வூதியம்
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14. ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා (ගු ඩලසන අලහප්වපුම
මහතා වවමව
(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன
அழஹப்தபரும சொர்பொக)

-

மொண்புமிகு டலஸ்

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

ේ රු තා වෘත්තීය
ප්ර කනය- (1) :

(අ)

(i)

මිිම

බඳතා අමාතයතුමාශගන් ඇසූ

ශෙවිනුවරස ශවශතල්ශගොඩස "ශප්රමසිරි" , වශ
පදිංරාස එච්. ශක්. ශප්රමිමල මතතාස 1878.05.05
සිට 1886.11.10 ෙක්වා ශ්රී ලං ා ගුවන් තමුො
ශ
ක ේච්ඡා ගුවන් භටශයම  ව ශයන්ෙස 1886.11.03
සිට
1885.11.30
ෙක්වා
ේ රු
ශෙපාර්තශේන්තුශේ
ශපෙශර්රු
පුහුණු
්පශද් ශයම  ව ශයන්ෙස 1885.11.30 සිට ශ්රී
ලං ා වෘත්තීය පුහුණු අධි ාරියට අනුයුක්තව
ශ වය ළ බවත්;

(v) தபொது நிர்ெொக மற்றும் முகொமமத்துெ
அமமச்சின்
தசயலொளொினொல்
ஓய்வூதிய
பைிப்பொளர் நொயகத்துக்கு எழுதிய PNS/P/P7/
PEN/PROB(ii)/TEM ஆம் இலக்க 2016.07.14
ஆம் திகதிய கடிதத்தின் மூலம் அெதொனிப்
புக்கள் மகொரப்பட்டுள்ளன என்பமதயும்;
அெர் அறிெொரொ?

1063

1064

පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු බන් වල ගුණවර්ධන මතතා]

(ஆ)

(இ)

මා පත (05)යිස දින විසිතත (27)යි.
ේ රු ශෙපාර්තශේන්තුශේ ශ වා
(08)යිස දින විසිතත (27)යි.

திரு. பிமரமதிலக்கெின் ஓய்வூதிய உொித்மத ெழங்க
நடெடிக்மக மமற்தகொள்ெொரொ என்பமத அெர்
இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ?

වෘත්තීය පුහුණු අධි ාරිශ ශ වා ාලය-අවුරු ව වි ක (20)
යිස මා ශෙ (02)යිස දින ෙතතුන(13)යි. (ශමය විශ්රාම වැටු්ත
ශනොලැශබන තනතුරකි)

இன்மறல், ஏன்?
(iii)

ශ්රී ලං ා වෘත්තීය පුහුණු අධි ාරිශ අං HRD/15/02/
TO/49 තා 2015.08.08 දිනැිම ලිපිශයන් ඔහු විශ්රාම ගන්වන
බව ෙන්වා ඇත.

(iii)

එච්.ශක්. ශප්රමිමල මතතා 1886.11.03 දින ේ රු
ශෙපාර්තශේන්තුශේ ශපෙශර්රු පුහුණු කිරීශේ ්පශද්
තනතුරට ශ ොන්්රාත් පෙනම මත පත් ර ඇිම අතර
1881.11.03 දින සිට එම පත්මෙම ික
ක ර ර ඇිම අතරස
1885.11.30 දින වෘත්තීය පුහුණු අධි ාරියට අනුයුක්තව
ඇත. ඒ අනුව ශ ොන්්රාත් ාල සීමාවෙ ඇතුළුව ශමම
, ලධාරියා
ේ රු ශෙපාර්තශේන්තුවට අනුයුක්තව
ශ වය ර ඇත්ශත් ව ර 08ක් ත දින 27 ාලයකි.
එයින්ෙ 1886.11.03 සිට 1881.11.03 ෙක්වා ශ ොන්්රාත්
පෙනම මත ශ වය ර ඇිම බැවින් එය ික
ක ර ශ වා
ාලයට ගණනය ළ ශනොතැකි බව ශපයභ යයි.

(iv)

ේ රු ශෙපාර්තශේන්තුශේ මි,  ක බල අං ය අශතෝසි
රන අව ව
ක ාශේදී , ලධාරියා වෘත්තීය පුහුණු අධි ාරිශ
ශ වයට අනුයුක්තව ඇතත්ස ේ රු ශෙපාර්තශේන්තුශේ
ශ වශයන් මුො තරින ශමන් ඔහු විසින් රන ලෙ ඉල්ලීමක්
ශතෝ වෘත්තීය පුහුණු අධි ාරියට බඳවා ගනු ලැූ 85.11.30
දිනට ව ර 10 ශ වා ාලයක් ේපූර්ණ ශනො රන
ඒ ාබද්ධ ශ වයට අයත් ශනොවන සියලුම , ලධාරින් රාජය
පරිපාලන අං 31/82 ක්රශල්ඛ්ය යටශත් ව ර 10ක්
ශ වය ේපූර්ණ රන දිනය ෙක්වා ආයතන අධයක්ෂ
ශවත ඇිම ංරාතයට යැමෙමක් පිළිබඳ ශතොරතුරු තතවුරු
ශේ.

(v)

විධිමත් විශ්රාම ගැන්මෙශේ ලිපියක් ශපෞද්ගලි
ලිපි
ශගොනුශේ ශනොමැිම බැවින් විශ්රාම වැටු්ත ලබාදීම
ේබන්ධශයන් ේ රු ශ ොම ාරි ක ජනරාල් විසින් රාජය
පරිපාලන තා ළමනා රණ අමාතයාං ශයන් ්පශෙ ක
ඉල්ලා අං CEQ 7484 තා 2016.05.11 දිනැිම ලිපිය යවන
ල වව රාජය පරිපාලන තා ළමනා රණ අමාතයාං
ශල් ේ විසින් ඒ පිළිබඳව විශ්රාම වැටු්ත අධයක්ෂ
ජනරාල්ශේ අෙත ක විම ා අං PNS/P/P7/PEN/PROB(ii)/
TEM ෙරන 2016.07.14 දිනැිම ලිපිය ශයොමු රන ලදී.

asked the Minister of Labour and Trade Unions
Relations:
(a)

Is he aware that (i)

Mr. H. K. Premathilaka
residing at
“Premasiri”, Wehelgoda
Devinuwara,
served as a volunteer airman in the Sri
Lanka Air Force from 05.05.1978 to
10.11.1986 and as a mason instructor in the
Department of Labour from 03.11.1986 to
30.11.1995 and in the Vocational Training
Authority of Sri Lanka from 30.11.1995;

(ii)

he has been sent on retirement from the
Vocational Training Authority of Sri Lanka
at the completion of 60 years of age on
18.09.2015;

(iii)

although he has completed 33 years 04
months and 13 days in the public service his
pension has not been calculated;

(iv)

the request that has been made to get a
pension for the period he served in the
Labor Department has not been fulfilled
due to the confusion that the category under
which he was released to the Vocational
Training Authority of Sri Lanka was not
clear; and

(v)

(b)

(c)

the Secretary to the Ministry of Public
Administration and Management has asked
for observations in his letter No. PNS/P/ P7/
PEN/PROB(ii)/TEM dated 14.07.2016,
addressed to the Director General of
Pensions?

(ආ)

Will he inform this House whether steps will be
taken to grant the pension right for Mr.
Premathilaka?

විශ්රාම වැටු්ත අධයක්ෂ ජනරාල්ශේ අං විවැ/ප්රිම07/, රීක්ෂණ තා
2017.03.21 දිනැිම ලිපිශයන් ෙන්වා ඇිම පරිදිස
01.

එච්.ශක්. ශප්රමිමල
මතතා 1886.11.03 දින
ේ රු
ශෙපාර්තශේන්තුශේ ශපෙශර්රු පුහුණු කිරීශේ ්පශද්
තනතුරට ශ ොන්්රාත් පෙනම මත පත් ර ඇිම අතරස එම
ාල සීමාව තුළ ම ට දීමනාවක් පමණක් ශගවා ඇත.
අනුමත අර්ව ාධ අරමුෙලක් ඳතා මුෙලක් අය ර ශගන
ශනොමැිම බැවින් ශ ොන්්රාත් පෙනම මත ාලයස ශ වා
ාලයට අොළ රගත ශනොතැකි බව ශපයභ යයි.

02.

තවෙ පවත්නා තත්ත්වය අනුව ශමම , ලධාරියා වෘත්තීය
පුහුණු අධි ාරියට මුො තැරීම විධිමත් ශනොවන බවෙ
, රීක්ෂණය ශේ.

If not, why?

ගු රවීන්ද්ර සමරවීර මහතා (කේකු හා විත්ීයය සමිති
ස තා රාජය අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு ரவீந்திர சமவீர - ததொழில் மற்றும் ததொழிற்சங்க
உறவுகள் இரொஜொங்க அமமச்சர்)

(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour
and Trade Unions Relations)

ගරු වානාය තුම, ස ේ රු තා වෘත්තීය මිිම බඳතා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර කනයට පිළිතුර සභාගත*
රනවා.

(The Hon. Speaker)

, ලධාරියාශේ ශපෞද්ගලි ලිපි ශගොනුව අනුවස
ගුවන් තමුොශේ ශ
ක ේච්ඡා ශ වා

පැන ශනොනඟී.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:

(i)

(ඇ)

ගු කථානායකතුමා

* සභාවේසය මත ත න ලද ිළිතතුර:

(අ)

ාලය-ව ර නමය

ාලය - අවුරු ව අට (08)යිස

මීළෙටස පදටපු අග්රාමාතය ත පදටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී
අභාවප්රා්තත ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මතතාශේ ශ ෝ ප්ර ා
ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමස භානාය ගරු ලක්ෂකමන් කිරිඇල්ල
ඇමිමතුමා.
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වශ්ෝක ප්රකාශ්ය : ගු රත්නසිරි වික්රමනායක
මහතා
அனுதொபத் தீர்மொனம்: மொண்புமிகு ரத்னசிறி
ெிக்கிரமநொயக்க
VOTE OF CONDOLENCE: HON. RATNASIRI
WICKRAMANAYAKA
[පූ.භා. 11.06]

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා (උසසන අධායාපන හා
මහාමාර්ග
අමාතයතුමා
සහ
පාර්ලිවේන්තුවේ
සභානායකතුමා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்சொமலகள்
அமமச்சரும்
முதல்ெரும்)

- உயர்கல்ெி
பொரொளுமன்றச்

மற்றும்
சமப

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

ගරු
වානාය තුම, ස
ළුතර දි කත්රික් ශ ශපො ව මත
ජනතාව
, ශයෝජනය
රමින්
පාර්ලිශේන්තුශේ
ගරු
මන්ත්රීවරශයම  ශලසින් ශමන්ම ශතවරක් අග්රාමාතය ුරරය ෙරමින්
මාතෘ භූමියට ුහවි ාල ශමශතවරක් ඉටු
ළ ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝ ය පළ කිරීශේ
ශයෝජනාව මම ශේ අව කවාශේදී ගරු
භාවට ඉදිරිපත්
රන්ශනමි.
ශතොරණස මිල්ල ව ග්රාමශ දී බැද්ෙශේ ශෙොන්
යිමන්
වික්රමනාය මතතාට ත වල්ලපශේ ශෙෝන ශමන් ශනෝනා
මැිම, යට ොව 1833 මැයි ම 05 වන දින රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා ්පත ලැූශේය.
මිල්ල ව , ටු වි වතශලන් මූලි අධයාපනය ලෙ වික්රමනාය
මැිමතුමාස පන්, පිටිය ධර්මපාල වි වතශලන් ත ශ ොළඹ ආනන්ෙ
වි වතශලන් වැඩි වර අධයාපනය ලබා ගත්ශත්ය. එම ාල ව වානුව
තුළ පා ල් විෂය ධාරාවට ශමන්ම අශනම ත් විෂය භාපදර
ාර්යයන්පදදීෙ ැපී ශපශනන ෙක්ෂතාවක් ශපන්නුේ ළ ශමතුමා
සිංතල තා ඉංග්රීසි භාෂා පිළිබඳ ප්රමෙණශයක් ශමන්ම තුර
ික ශයක්ෙ විය.
ම ුහේ වික්රමනාය ශමනවිය මෙ යුග දිවි ගමන ඇරඹූ
ශමතුමා වි වර වික්රමනාය ස තුර වික්රමනාය
ත තුෂාරි
වික්රමනාය යන දූ පුතුන් ශමොශළොවට බිපද ශළය. එතුමාශේ එක්
පුශතම  වන වි වර වික්රමනාය මැිමතුමා ශේ වන විටත් ළුතර
දි කත්රික් ශයන් පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත්ව ගරු මන්ත්රීවරශයම 
ව ශයන් ශමම පාර්ලිශේන්තුශේ ටයුතු රනු ලබයි.
යභිමඥවරයම  මෙශේ අභිලාෂශයන් එංගලන්තශ ස "Lincoln's
Inn" යභිම පීඨයට ඇතුළත් වූ රත්නසිරි වික්රමනාය මතතා ආසියා
- අප්රි ා ක ෂය
ංවිධානශ
භාපිම ුරරශයන්ෙස එක් ත්
රාජධා, ශ ශ්රී ලං ා ක ෂය ංගමශ
භාපිම ුරරශයන් ෙ පි වේ
ලැබුශේය. යභිම විෙයාලශ මධයම පරීක්ෂණශයන් වික ෂකට ශල
මත් විය.
1960 පැවැිම මත මැිමවරණශයන් ජය ශගන ශතොරණ
ආ නශ
මන්ත්රීවරයා ව ශයන් පළමුවරට පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරයම  වූ ශමතුමා කවය ය තරුණ ජීවිතය ජනතා ුහභසිද්ධිය
්ශෙ ා ැප ළ අතර , රතං ාර බවස අවං බවස , ර්භීත බව තා
මානව පදතවාදී බව ැටි ර ග, මින් ශපො වජන ශ වශ ශය වණු
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ශද් පාලනඥයම  විය. සිය ශද් පාලන ගමන් මශේදී තමු වුණු
බාධ ස  වක් ේ ශටොළු අභීතව ජය ගැයභශේ මතා ශපෞරුෂයකින්
පිරිපුන් පුද්ගලයම  ෙ විය.
1965 ව ශර් පැවිම මත මැිමවරණශයන් ජයශගන ශතොරණ
ආ නශ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයා වූ රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා ඓිමතාසි රයිගේ පුරවරයටත්ස ශතොරණ ආ නයටත්
මතත් ය ර්ිමයක්ස අභිමානයක් තා ශගෞරවයක් පදමි ර ශෙමින්
ප්රශද් ශ ජනතාව ශවනුශවන් ඇප ැප මෙ ටයුතු ළස තනතුරු
පුහප තඹා ශනොගිය අවං ස කිකර ාර බවින් පිරිපුන් ්ොර
නාය යම  ශල ශපන්වා දිය තැකිය.
1970 ව ශර් පත් වූ රජශ ස වැවිලි ර්මාන්ත අමාතය තා
අධි රණ අමාතය යන අමාතය ුරරයන්වල ශයදී ජනතාව
ශවනුශවන් ශ වය ළ ශමතුමා 1878 වර්ෂශ දී ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂශ
මතශල් ේ තනතුරට පත් විය. 1883 වර්ෂශ දී
බ කනාපදර පළාත් භාශේ ෘෂි ර්ම තා පළාත් පාලන ටයුතු
පිළිබඳ අමාතය ුරරය ෙැූ  ශමතුමා 1884 ව ශර්දී පැවිම
පාර්ලිශේන්තු මත මැිමවරණශයන් නැවත පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී
පත් මෙ රාජය පරිපාලන කවශද්
ටයුතු තා වැවිලි ර්මාන්ත ත
පාර්ලිශේන්තු ටයුතු අමාතය ුරරය ෙැූ  අතරස පාර්ලිශේන්තුශේ
භානාය ුරරය ෙ ෙැරීය.
2000 වර්ෂශ දී ප්රවම වරට අග්රාමාතය ුරරශ දිවුරුේ  වන්
වික්රමනාය
මැිමතුමා බුද්ධ ා නස ං ක ෘිම
තා ආගමි
ටයුතුස ක්රම ේපාෙන තා වැවිලි ර්මාන්ත අමාතයවරයා ශල ෙ
ටයුතු
ළ අතරස ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ ඉදිරි ගමන
ශවනුශවන් වි ාල ාර්ය භාරයක් ෙ ඉටු ශළ ය.
2000 වර්ෂශ පැවිම මත මැිමවරණශයන් පුහව ශෙවන
වරටත් අග්රාමාතය ුරරශ දිවුරුේ  වන් ශමතුමා 2001 වර්ෂශ
පැවිම මත මැිමවරණශයන් පුහ විපක්ෂ නාය ුරරයට පත් විය.
2004 වර්ෂශ දී පැවැත් වූ මත මැිමවරණශයන් ජාිම ලැයි කතු
මන්ත්රීවරයම  ශල පාර්ලිශේන්තුවට පත් මෙ බුද්ධ ා න අමාතය
ුරරය ෙස මතජන ආරක්ෂාවස යභිමය තා ාමය අමාතය ුරරය ෙ
ෘෂි ර්ම අමාතය ුරරය ෙ යන අමාතය ුරර ෙරන ලදි. ශමතුමා
නැවත 2005 වර්ෂශ දී ශතවන වරටත් අග්රාමාතය ුරරයට පත් විය.
2010 වර්ෂශ දී ෙ ජාිම ලැයි තු
ක මන්ත්රීවරයම  ශල පත් වූ
ශමතුමා රාජය ළමනා රණ ප්රිම ං ක රණ ශජයෂකඨ අමාතය
ුරරය ෙැරීය.
විවිධ අමාතය ුරර ෙරමින් ශපො ව ජනතාවශේ ්න්නිමය පිණි
ශමතුමා වි ාල ශ වාවක් ර ඇත. විශ ෂශයන් අඩු ආොයේලාභී
ජනතාවට තන ැලසීශේ වැඩ ටතනක් ව ශයන් ශත්ස ශපොල්ස
රබර් ම ඩා ඉඩේ පදමියන්ශේ අනාගත ුහරක්ෂිතභාවය ඳතා ''ශත්
ක්ිම''ස ''තුරු විය'' ත '' ්තරු '' වැඩ ටතන් ආරේභ කිරීමස
ලා රුවන් ශවනුශවන් ටවර්ශතෝල් පෙනශේ භාපිම ව ශයන්
ඔවුන්ට රක්ෂණ ක්රමයක් තන්න්වාදීම
ත
ලා
ෘතීන්
ංරක්ෂණය කිරීමස බුද්ධ ා න ටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාතයතුමා
ව ශයන් දිවයින පුරා ශවශතර විතාර කවාන නොසිටුමෙමට පියවර
ගැයභමස රණවිරුවන් ශවනුශවන් විශ ෂ අරමුෙලක් පිපදටුවා
ක්රියාත්ම
කිරීමස විශ ෂ අධයාප, 
වැඩ ටතන් ව ශයන්
පා ල් ප්රිම ං ක රණය කිරීමස නව පා ල් අලුිමන් ඉදිකිරීම වැ, 
ටයුතු සි ව කිරීමස විශ ෂශයන් ශතොරණ ආ නශ පා ල් 32ක්
ඳතා ශගොඩනැන්ලි ඉදිකිරීම ත ප්රිම ං ක රණ ටයුතු කිරීම
වැ,  ශමශතයරයන් ශමතුමා සි ව ශළ මාජ ං ක ෘිමය තා
ආගමි
ටයුතුවල ්න්නිමය ්ශෙ ාය. ශේ ,  ාම ශමතුමා
ගැමි මට අගයක් ලබා  වන් නාය ශයම  ව ශයන් ජනතා
ශගෞරවයට පා්රමෙශේ භාගයය ෙ ්ො ර ගත්ශත්ය.
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[ගරු ලක්ෂකමන් කිරිඇල්ල මතතා]

ශේලාවට වැඩ රන ශද් පාලනඥශයම  ශල නමක් දිනා
සිටි රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා කිව යුතු ශද් ශ ළින්ම
ය ශේය. ජනප්රිය මෙශේ අභිලාෂශයන් ශමතුමා කිසි විශට ත් ක්රියා
ශනො ශළය. ඉතා ාර්ය බහුල ජීවිතයක් ගත ළ ෙස ශතොරණ
ජනතාව තමුවන්නට ිමය ට වරක් ශතෝ ශෙවරක් එපද ය ම
ශනො ඩවා සි ව ශළය. ඉන්දියාවස මැශල්සියාවස එංගලන්තය වැ, 
රටවල විශද්
ං ාරයන්හී ශයදී ඇිම ශමතුමා ඒවායින් ලෙ අත්
ෙැය ේ මුොය ෙ ශපො ව ජන ශමශතවර ශවනුශවන් ැප ශළය.
එශ මස
2015
ජනවාරි
ම
08වැ, 
දින
පැවැිම
ජනාධිපිමවරණශයන් ශ්රී ලං ා ප්රජාතාන්ත්රි
මාජවාදී ජනරජශ
අිමගරු ජනාධිපිම ශල
ෛමත්රීපාල සිරිශ න මැිමතුමා
පත්මෙශමන් අනතුරුව රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා අිමගරු
ජනාධිපිමතුමාශේ ශජයෂකඨ ්පශද් වරශයම  ව ශයන් පත් විය.
ශමරට ප්රගිමශීලී ශද් පාලන ඳවුර ක්ිමමත් කිරීම ශවනුශවන්
ැපමෙ ක්රියා
ළ , රතං ාර ගිම පැවතුේ ඇිම රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමන්න් අවුරු ව 83ක් ආයු වළඳා 2016 ශෙ ැේබර්
ම 27වැ,  දින ජීවිතශයන් මු ගත්ශත් තම පවුශල් ඥාිම
පදතමි්රාදීන්ට ශමන්ම ශපො ව ජනතාවට ෙ ඉමතත් ශ ෝ ුහුහේ ශගන
ශෙමි, .
ගරු වානාය තුම, ස 1860 වර්ෂශ සිට 1877 වර්ෂය ශතක්
ෙස නැවත 1884 වර්ෂශ සිට 2015 වර්ෂය ශතක් ෙස පුරා ව ර
37 ට ආ න්න ාලයක් පාර්ලිශේන්තුශේ රැඳී සිටිමින් ම කත ශ්රී
ලං ාශේම ජනතාව ශවනුශවන් තම මුළු ජීවිතය ැප රමින්
ුහවිශ ෂී
ාර්ය භාරයක් ඉටු
ළ ප්රිමපත්ිම ගරු
ශද් පාලනඥශයම  වූ පදටපු අග්රාමාතය තා
ළුතර දි කත්රික්
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාට , වන්
ුහව ප්රාර්වනා රන අතරස එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශමම
්ත්තරීතර භාශේ ශ ෝ ය එතුමාශේ ෙයාබර බිරිඳස ෙරුවන්
ඇතුළු පවුශල් ඥාතීන් ශවත ෙන්වා යවන ශල ට ශයෝජනා රමි.
ගරු වානාය තුම, ස අිමගරු ජනාධිපිමතුමාත්ස තවත් මැිම
ඇමිමවරු කිපදප ශෙශනම ත් පදටපු අග්රාමාතය රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ඉදිරිපත් ර ඇිම
ශ ෝ ප්ර ා ශයෝජනාව පිළිබඳව වා කිරීමට බලාශපොශරොත්තු
වන ,  ා ශමම ශ ෝ ප්ර ා ශයෝජනාව අෙ දිනශයන් පුහ ඉදිරි
දිනය දී තව වරටත් පැවැත්මෙමට අශ්තක්ෂා
රන බව ශමම
භාවට ෙැනුේ දීමට ැමැත්ශතමි.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

භාව එ ෙෙ?

ගු මන්ත්රීවු

(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළෙටස ගරු , මල් සිරිපාල ෙ සිල්වා මැිමතුමා.

1068

[පූ.භා. 11.14]

ගු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල්
ගුවන් වසේවා අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்ெொ - மபொக்குெரத்து
மற்றும் சிெில் ெிமொனச் மசமெகள் அமமச்சர்)

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

ගරු වානාය තුම, ස පදටපු අග්රාමාතයවරශයම  ශමන්ම ශ්රී
ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ ශද් පාලනය ශවනුශවන් ඉමතත් ැප
කිරීමක්
ළ ය ර්ිමමත් ශද් පාලනඥශයම  වූ රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ඉදිරිපත් ර ඇිම
ශ ෝ ප්ර ා ශයෝජනාව පිළිබඳව ව න කවල්පයක් වා කිරීමට
අව කවාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට කතුිමවන්ත ශවනවා.
ඔබතුමා ෙන්නවාස 1856 ව ශර්දී ජනතා වි්තලවශයන්
අනතුරුව ශමරට ශද් පාලන ක්ශෂ්රශ බමුණු ම ලය බිඳ වැටී
ශපො ව ජනතාවශේ යුගයක් බිපද වුණු බව. එම යුග ශමශතවර
ඉදිරියට ශගන යාම ඳතා වැඩ රන පන්ිමශ ජනතාවශේ
ශමන්ම මධයම පාන්ිම ජනතාවශේෙ සිතුේ පැතුේ ගැුරරින්
අවශබෝධ රගත් නාය ත්වයක් අව ය වූ අවධිය දී තමයි
රත්නසිරි වික්රමනාය නමැිම යුග පුරුෂයා තැශට් ෙ ශ දී
ශද් පාලනයට පැමිණිශ . මතජන එක් ත් ශපරමුශණන්
ශද් පාලනයට පිවිසි රත්නසිරි වික්රමනාය තරුණයා සිංතල තා
ඉංග්රීසි භාෂා තැසිරමෙශේ මනා , පුණත්වයක් ශගොඩ නොශගන
ිමබුණා. ඔහුශේ ගැුරරු ටතඬස වයක්ත භාෂා විලා ය මෙ මුුහ
මෙ ජාිම තැඟීේවලින් බර වූ ,  ා ජනතා තෙවත් වැළඳගත් අතරස
ඔහු ජනප්රිය ශද් පාලනඥශයක් බවට පත් වුණා. ඔහු ජනප්රිය
ශද් පාලනඥශයක් බවට පත් වූශ ඔහුශේ , තතාමා, ත්වයස
ශ ළින්
වා කිරීමස තමා වි කවා
රන තා වැළඳගත්
ශද් පාලන ෙර් නය පිළිබඳව ශනොපැකිළව සිය අෙත ක ප්ර ා
කිරීමස ශ ටි ාලීන වාසි ත ා ටයුතු ශනොකිරීම තා තමන් අගය
රන ලෙ ප්රිමපත්ිමගරු ත්වය ශපන්නුේ කිරීම යන ගුණාංග
,  යි.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ශ්රී ලං ාශේ කෛවරීත්වය තා
කවාක්නත්වය තැම විටම අගය
ළා. අයුක්ිමය තා මාජ
අ ාධාරණය පිටුෙැය ම ශවනුශවන් ක්ිමමත්ව ටන් වැ වණු
ශද් පාලනඥශයම  තැටියට එතුමා ඉිමතා යට එ තු ශවනවා.
රයිගම ශ ෝරලශ ප්රභූ පවුල ට ොව ඉප වණ ෙස ඔහුශේ තෙවත
ලිත වූශ ශගොවි- ේ රු ජනතාව ශවනුශවන්. ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂ ශද් පාලනයට එක් වූ රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
විවිධ මැිම ඇමිම ේස විපක්ෂ නාය
මස අගමැිම ම යනාදිය
ෙරමින් ජනතාවට ශ වය කිරීම ඳතා තමන්ශේ ශද් පාලනය
ශයොො ගත්තා.
එශ ම ඔහු තමන්ශේ පාක්ෂි යන් රැ ගැයභශේ ාර්යයට
මුල් තැනක්  වන්නා. ශේ ,  ාම ශ්රී ලං ාව පුරාම විසිරී සිටින ශ්රී
ලං ා , ෙත ක පාක්ෂි යන් ඔහු අගය ළා; ඔහුශේ නාය ත්වයට
වැන්ේ පි වේ ළා; ඔහු වි කවා වන්ත නාය ශයක් ශල තන්නා
ගත්තා. පාක්ෂි යන් තා ජනතාව අතර ශමශ ශගොඩනංවන ලෙ
වි කවා ය අගමැිම පෙවිය ෙක්වා ඔහු පැමිණි ගමනට අත්වැලක්
වුණා; ක්ිමයක් වුණා. ශමය වර්තමානශ ශද් පාලනයට
පිවිශ න තරුණ ශද් පාලනඥයන්ට වික්රමනාය ශද් පාලන
රිතශයන් ලබා ගත තැකි වික ෂකටතම පරමාෙර් ය බවට පත්
ශවනවා.
ගරු වානාය තුම, ස මට මත යි අප පක්ෂශ නායි ාව
තැටියට ටයුතු ළ ගරු සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, යශේ
ප්රජා අයිිමය ප්රශයෝග ාරී තා අත්තශනෝමිම ශල අපදමි ශ ොට
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පක්ෂය අ ර්මණය කිරීමට ශද් පාලන ව ශයන් පියවර ගන්නා
ලෙ අව කවාව. ඒ ාලශ එතුමියශේ තා පක්ෂශ යභිමඥවරයා
ව ශයන් ටයුතු ළ මට ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාත්ස
ගරු සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, යත් ඉතා මීපව ඇුහරු
කිරීමට අව කවාව ලැබුණා. ඒ ාලශ දී පක්ෂයට තා පක්ෂ
නාය ත්වයට එශරපදව ආ විවිධ බලශේග තමුශේ පක්ෂය තා පක්ෂ
නාය ත්වය රැ ගැයභම ඳතා අධි රණශ
රණ පැතීමට සි ව
වුණා. ඒ
ම අව කවාව දීම එව ට ශජයෂකඨ නාය ශයක්
ව ශයන් ටයුතු ළ ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ලබා
 වන්
තශයෝගය ප්ර ං යභයයි. මාළිගා න්ෙ මශත ක්රාත්
අධි රණශ සිට අලුත් ශඩ් ශශ්රෂකඨාධි රණය ෙක්වා මම ියිල්
ඔ වා ශගන ් ාවිශයන් ් ාවියට යන
ම අව කවාව දීම
එතුමා මා පිටුප සිට මට වි ාල ක්ිමයක් ලබා  වන්නා; ගරු
සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, යට ෙැවැන්ත ක්ිමයක් ලබා
 වන්නා. ඒ වාශේම මා ශබොරැල්ල ආ නශ ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂශ
ංවිධාය වරයා ව ශයන් තා ශ ොළඹ මත නගර භාව
ඳතා ප්රවම වතාවට ඉදිරිපත් වන අව කවාශේදී මශේ නාම
ශයෝජනා ප්රය අත් න් ශළත්ස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමායි. එතුමා තමයි ඒ ාලශ අශ්ත පක්ෂශ ශල් ේවරයා
ව ශයන් සිටිශ . ඒ වාශේම අප  වර්වලව සිටි අව කවාව ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂය ශගොඩනැංමෙම ඳතා එතුමා අපට අිම ෙැවැන්ත
ක්ිමයක් ලබා  වන්නා.
එතුමාශේ ශද් පාලන ජීවිතය මල් යතනාවක් වුශණ් නැතැ.
එව ට පැවිම රජය විසින් අභූත ශ ෝෙනා මත එතුමා සිරගත ළා;
රිමාන්ඩ් භාරයට පත් ළා. නමුත් කිසි ව ශ ෝෙනාවක් ඔ්තපු කිරීමට
මත් වුශණ් නැතැ. ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ ජනාධිපිම
අශ්තක්ෂ
ශතක්ටර් ශ ො බ ඩුව මැිමතුමාශේ ජයග්රතණය
වැළැක්මෙම ඳතා ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂ අභයන්තරය තුළම ම ල්
මාට්ටු ෙමද්දීස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා විජය
ම මාරතුංග මැිමතුමා මෙ එ තු මෙ එම ජනාධිපිමවරණ ටන
ඉදිරියට ශගන යාමට ටයුතු ළා.
ආර්ික
ක්ිමශයන් පිරිපුන් පවුල ජන්ම ලාභය ලබමින්
ශද් පාලනයට අවතීර්ණමෙමත් මෙම සිය ධනයස ඉඩේ- ඩේ
පක්ෂශ ප්රගිමශීලී ශද් පාලනය ශවනුශවන් තමයි එතුමා වැය
ශළ. එශතම මි ක්ස තමන්ශේ ඉඩේ- ඩේ වැඩි ර ගැයභමටස
මුෙල් වැඩි ර ගැයභමට එතුමා කිසිවිශට ත් ටයුතු ශළ නැතැ.
එතුමා ශද් පාලනශයන් තරිතේබ ර ගත්ත ශද්වල් නැතැ.
එතුමා තරිතේබ ර ගත්තා නේස ඒ ආෙරය රන ජනතාව මි ක්ස
මිල මුෙල් ශනොශවයි. එතුමා ව නශ
පරි මා්තතශයන්ම
යවාර්වවාදී ශද් පාලනඥශයක් බවට පත් වුණා.
ගරු
වානාය තුම, ස විවිධ ක්ශෂ්රයන්පද අත් ෙැය ේ
රාක යකින් පිරිපුන් වූ එතුමා විශ ෂශයන්ම පාර්ලිශේන්තුවට
1888දී පැමිණි අපට වි ාල අත් වැලක් වුණා; මෙ ශපන්වන
ගුරුවරශයම  බවට පත් වුණා. එතුමාශගන් අපට ශබොශතෝ අවවාෙ
තා අනු ා නා ලැබුණා ශමන්මස එතුමාශේ රිතශයන් අපි ආෙර්
රාක යක් ගත්තා. ශවලාවට වැඩ කිරීමස ශවලාවට පැමිණීම ඒ අතර
වනවා. ශබොශතෝ අය ශවලාවට වැඩ ශනො රන අවධිය ස එතුමා
ැම විටම ශවලාවට වැඩ ළා. යේ රැ කමෙමක් ිමබුණා නේස පටන්
ගන්න විනාඩි පත ට ලින් එතුමා එතැනට අ, වාර්යශයන්ම
එනවා. එතුමා එවැ,  ගුණාංග රාක යකින් පිරිපුන් වූ
ශද් පාලනඥශයක්.
ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය රැ ගැයභමට එතුමා තැම විටම
සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, යට ක්ිමය  වන්නා. සිරිමාශවෝ
බණ්ඩාරනාය
මැිම, යශේ පු්රරත්නය පක්ෂය
ඩාශගනස
ල්ලියක් තොශගන ශවනත් පැිමවලට යද්දීස එතුමා ක්ිමමත්ව

මැිම, යත් මෙ එ තු ශවලා පක්ෂය රැ ශගනස පක්ෂශ , ල
ලාංඡනය වන අත ලම ණ රැ ශගනස පක්ෂය ඉදිරියට ශගන යාම
ඳතා රන ලෙ ැප කිරීම අපට කිසි විශට වත් අමත
රන්න
පුළුවන් මක් නැතැ.
ගරු වානාය තුම, ස මාශේ ිම ක ව ර ශද් පාලන ජීවිතය
ැමරීම ඳතා මුද්රණය රන ලෙ ග්රන්වයට එතුමා ලිූ  ලිපිශ
ඳතන් ශළස "මාශේ ශපෞද්ගලි මි්ර , මල්" යනුශව, . එශ
ආමන්්රණය රලායි එතුමා මට ශුභාක ං නය ශළ. එතුමා
ලියපු ලිපිශ අව ාන වෙන කියැමෙම වටිනවා යැයි මා සිතනවා.
එතුමා එම ලිපිශ මා ගැන ඳතන් ර ිමබුශණ්ස "පක්ෂයට
විරුද්ධව නඩු ගණනාවක් ශගොනුව පැවිම අව කවාශේදී ශමතුමා
පක්ෂයට ඇප ැපවුණු යභිමඥයම  ශල ශ වය ශළය. ශේ
ාලශ දී පක්ෂශ ශල් ේ ව ශයන් මා ඇතුළු එතුමා වැඩි ලක්
ගත
රනු ලැබුශේ යභිමඥ මතත්වරුන්ශේ
ාර්යාලවල බව
ඳතන් රන්ශන් ෘතඥතා පූර්ව වය" කියලායි.
ගරු වානාය තුම, ස එතුමා පක්ෂශ ශල් ේවරයා වුණත්
අලුත් ශඩ් යභිමඥ ාර්යාලයක්ස ාර්යාලයක් ගාශන් ඇවිල්ලාස
් ාවි ගාශන් ඇවිල්ලා අපට ක්ිමය ලබා ශෙමින් පක්ෂශ
අනනයතාව රැ ගැයභම ඳතා වි ාල පරිතයාගයක් තා ැප
කිරීමක් ළ බවත් අප ප්ර ා
ළ යුතුයි. එතුමා ව නශ
පරි මා්තතශයන්ම යුග පුරුෂශයක්. ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය ගැන
වා
රනශ ොට "රත්නසිරි වික්රමනාය " නැමැිම ඒ යුග
පුරුෂයා විසින් රන ලෙ ශ වාව අපට කිසිශ ත්ම අමත
රන්න පුළුවන් මක් නැතැ. ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය ශවනුශවන්ස
එක් ත් ජනතා , ෙත ක න්ධානය ශවනුශවන් තා එතුමා ශේ රශට්
ප්රගිමශීලි ජනතාව ශවනුශවන් රන ලෙ ඒ ශ වාව අපි ඉතළින්ම
අගය රන බව ශේ අව කවාශේදී ප්ර ා
රමින්ස එතුමාට , වන්
ැප ලැශ වායි ප්රාර්වනා
රනවා. ශබොශතොම කතුිමයිස ගරු
වානාය තුම, .

[11.23 a.m.]
ගු රාජවවරෝදියේ සේපන්දන් මහතා (විුේධා පාර්ශ්නවව
නායකතුමා
(மொண்புமிகு
முதல்ெர்)

ரொஜெமரொதயம்

சம்பந்தன்

-

எதிர்க்கட்சி

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the
Opposition)

Thank you, Hon. Speaker.

I am happy, Sir, that I am able to say a few words on
this Condolence Motion pertaining to the late Hon.
Ratnasiri Wickramanayaka, a very distinguished Member
of this House. The late Hon. Ratnasiri Wickramanayaka
was a Member of the Sri Lanka Freedom Party. He
joined the Party when it was yet growing. I think he
made a substantial contribution towards the growth of the
Party and to the success of the Party in the years to come.
He also functioned as the Secretary of Sri Lanka Freedom
Party. In the capacity of the Secretary, I think, he played
a crucial role in the management of the affairs of that
Party. It is also well known that he functioned very
closely with the late Madam Sirimavo Bandaranaike, who
was a Prime Minister of this country and that he also
functioned very closely with Madam Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga, who functioned both as
Prime Minister and as President of this country.
He, I think, contributed in his fullest might to the
growth and success of the Sri Lanka Freedom Party. He
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was returned as a Member of Parliament to this House
from the Horana Electorate on a number of occasions. He
was much respected by the people of that area and also by
the people of the country. He functioned as a Junior
Minister, as a full-fledged Minister and as a Prime
Minister of this country, I believe, on three occasions.
The various positions that he held during the tenure of his
membership in this House as a Junior Minister, a Minister
and as the Prime Minister eventually demonstrated the
influence that he was able to wield both within his own
Party and in the country.
I have had several occasions, Sir, to interact with him
quite closely. I value my interactions with him because I
always felt that I was interacting with a person who had
very clear and definite views, but who at the same time,
was a modest person and also a moderate person; a person
who would not spew communal venom for the promotion
of himself in politics. He was firmly of the view that this
country should be undivided; that this country should be
indivisible; that this country should be united and that it
should be one country. He was also of the view very
clearly that all the people in this country must live with
equality and justice and be able to live with equality and
justice and that must be ensured and that was the only
way to make this country successful and give this country
its due place in the international scene. He was very clear
about that.
He was not a person who used communalism or
chauvinism to promote himself in politics by spewing
communal venom in the country so as to achieve any
personal advancement. He had strong views but those
views were very moderate and modest and, they also
ensured that everybody could be able to live in this
country as equals in dignity and with self-respect.
Sir, he maintained the highest dignity and decorum in
this House. He was very careful about that. We all
respected him for the manner in which he conducted
himself in this House. He never was willing or he never
did anything that would adduce this august Assembly to a
common market place. He always conducted himself with
a great deal of dignity and decorum that demanded
respect and we all respected him for that. He was not
noisy; he was not arrogant; he was not aggressive; he was
mild but he was firm, he was modest and moderate and
we all respected him for that.
I think, Sir, we have lost a very valuable Member of
Parliament by the demise of the late Hon. Ratnasiri
Wickramanayaka. His son, the Hon. Vidura
Wickramanayaka is now with us and he is a Member of
Parliament. I am sure he will follow in the footsteps of
his father and make a significant contribution to the wellbeing of this country.
I wish to convey Sir, our deepest sympathies on the
passing away of the Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, to
his widow, to his son, the Hon. Vidura Wickramanayaka,
to the other members of his family and everyone else.
I thank you, Sir.
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ගු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා (අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික
ප්රතිපත්ති හා ආර්ක ක ක තුතු අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு ரைில் ெிக்கிரமசிங்க - பிரதம அமமச்சரும் மதசிய
தகொள்மககள் மற்றும் தபொருளொதொர அலுெல்கள் அமமச்சரும்)

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

ගරු වානාය තුම, ස 1860 ඉඳලා 2015 ෙක්වා රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා ප්රධාන ශද් පාලන රිතයක් වුණා. එතුමා
ශේ
ාලය තුළදී පළාත්
භා මන්ත්රීවරශයක් තැටියටත්ස
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශයක් තැටියටත් සිටි ාලශ ශමන්මස
ලක් මත ජන භි ශයක් ශනොමෙ සිටියදීත් ශද් පාලන වැඩ
ටයුතුවල ශය වණා. එතුමාට ශද් පාලනය ගැන වි ාල
පළපුරුද්ෙක් ිමබුණා. මීට ශපර වාවල ඳතන් ර ිමශබන
,  ාස මම එතුමාශේ ජීවිතය ගැන අමුතුශවන් කියන්න යන්ශන්
නැතැ. පළාත්
භා ඇමිමවරශයක් තැටියටස , ශයෝජය
ඇමිමවරශයක් තැටියටස ඇමිමවරශයක් තැටියටස අගමැිමවරශයක්
තැටියට ශමන්ම විපක්ෂ නාය ශයක් තැටියටත් ක්රියා රන්නට
එතුමාට අව කවාව ලැබුණා.
එතුමා ශද් පාලනයට පැමිණිශ 1860 වර්ෂශ . 1856
බණ්ඩාරනාය
මැිමතුමාශේ වි ාල ජයග්රතණශයන්
ත
ශද් පාලන ශපරළිශයන් පුහව යළිත් 1860 ශවන ශ ොට ඒ
බලශේග ශවන් ශවලා ගියා. බණ්ඩාරනාය මැිම, ය යටශත්
බලශේග එ තු රද්දී ඒ ට තශයෝගය ශෙන්න තමයි පළමුව ශ්රී
ලං ා , ෙත ක පක්ෂශයන් පිට ඉඳලාස ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂයට
එ තු ශවලා රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ඒ අනුව ක්රියා
ශළ. එතුමා ඒ මාර්ගශ ගමන් ළා. 1870 ශවන ශ ොට පූර්ණ
මාජවාදී මාර්ගය ට යන්න කියලා තීරණය
ළා. ඒ
ආණ්ඩුශේත් අව ානශ ඇමිමවරශයක් තැටියටයි එතුමා ටයුතු
ශළ.
අශ්ත මපදන්ෙ රාජපක්ෂ පදටපු ජනාධිපිමතුමාත් 1860 වශේ
ේපූර්ණ ප්රිමපත්ිමය ක්රියාත්ම
රන්න කියලායි ඒ ාලශ
ආශේ. ඒ ශද් පාලන ෙර් නය අරශගන එතුමා ක්රියා ළා.
අපි පා ශල් ඉන්න
ාලශ ත්ස වි කවවිෙයාලශ
පදටපු
ාලශ ත්ස ඊට ප කශ ශද් පාලනයට ඇතුළු වුණු ාලශ ත්
එතුමාශේ රිතය මට මත යි. අෙත ක ශ ළින් ප්ර ා
රනස
ක්රියා ාරී ාමාිත ශයක් තැටියට ආණ්ඩුශේ අපි සියලු ශෙනාම
එතුමා පිළිශගන ිමබුණා. එවන් රිතයම යි එතුමාට ිමබුශණ්.
එතුමා 1884 ව ශර් පැවිම මත මැිමවරණශයන් නැවත
පාර්ලිශේන්තුවට
ශත්රී
පත්මෙ
ආවා.
1877දී
එතුමා
පාර්ලිශේන්තුවට ආවාට ප කශ ස එො ඇිම වුණු ආර්ික ස මාජ
වි්තලවයත්ස ඒ එක් ම 1883 ශ ෝලාතලයත්ස ඉන් පුහව
්ර කතවාෙශයන් ප කශ ත් ඇිම වුණු අලුත් ශද් පාලන
වාතාවරණයට
ක ශවලාස තැඩ ගැ කවිලා ඒ ඳතා අලුත්
ආර්ික ප්රිමපත්ිමයක් ක්රියාත්ම
ළ යුතුයිස ශේ රශට් යුද්ධය
රන ගමන් ාමය ඳතා ා ච්ඡා ළ යුතුයි කියන පෙනමට
එ තු ශවලා තමයි ඒ ශෙවැ,  ගමන ආරේභ ශළ.

එතුමාශේ ිමබුණු තුන්වැ,  ාර්ය භාරය තමයිස යුද්ධය අව න්
වුණාට පුහව අපි ගත යුතු ක්රියා මාර්ග ම මක්ෙ කියා ශ ොයා බලා
ඒ අනුව
ටයුතු කිරීමයි. ඒ
ඒ ශද් පාලනශ
තැටි.
ශද් පාලනශ අවුරු ව 55ක් ශයදී පදටියා නේස විශ ෂශයන්ම
ලං ාශේ ශද් පාලන ාලශ දී පරිවර්තන කිපදපයක් ඇිම වුණා;
විපර්යා කිපදපයක් ඇිම වුණා. ඒ සියල්ලටම මුහුණ දීලාස ඒ
සියල්ල අනුව
ක ශවන්න; තැඩ ගැශතන්න රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා අව කවාව ලැබුණා.
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එතුමාශේ ශද් පාලන ජීවිතය ගත්තාම අපට ශපශනනවාස
එතුමා ඉ ක රශවලාම ශ වය ශළ ශඩොමී, යන් රාජයය බව.
රැිතන යටශත්ස එම කිරීටය යටශත්ස ිමබුණු ශඩොමී, යන් රාජයශ ස
මතජන මන්්රණ භාශේ ශද් පාලන රාමුව තුළ 1860-1872
ශවන ශතක් එතුමා ටයුතු ළා. එතුමා 1872දී ජනරජයක්
තැටියට ජාිම රාජය භාශේ ඒ ශද් පාලන රාමුශවන් ක්රියා ළා.
යළිත් එතුමා 1884 පාර්ලිශේන්තු පැමිශණන විට ශෙවන ජනරජ
වයව කවාවයිස ඒ ට ේබන්ධ බලය ශබො තැරීමයිස පළාත් භා
ක්රමශේෙයන් මන්න් ඇවිල්ලා එතුමා ඒ
ේබන්ධශයන්
පළපුරුද්ෙක් ලබා ශගන ිමබුණා. එතුමා මෙ ා ච්ඡා ළාමස
එතුමා මෙ වැඩ ටයුතු ළාම ඒ පළපුරුද්ෙ ගැන මට වැටහුණා.
එතුමා ශමතැනට ආශේ වි ාල පළපුරුද්ෙක් අරශගනයි. 1860 දී
එතුමා පාර්ලිශේන්තුවට එන විට එතුමාශේ ඡායාූ පයක් පුවත්
පත පළ මෙ ිමබුණා මට මත යි. එතුමාශේ අන්ිමම ාලශ
ඡායාූ පයක් ශගන බලන විට එපදත් එතුමාශේ තාරුණයය එො
ශමන්ම රැඳී ිමබුණා. ාලයත් මෙමස එතුමා ශද් පාලනශයනුත්
තැඩ ගැුහණා.
මම විශ ෂශයන්ම එතුමාට ගරු ළා. එතුමාශේ ශද් පාලනය
ම මක් වුවත් අපි ශෙන්නා අතර මි්රභාවයක් ිමබුණා. කිසි විශට ත්
අපි අතර ප්ර කනයක් ඇිම වුශණ් නැතැ. අපට ශද් පාලනශ විවිධ
අෙත ක ිමශබන්න පුළුවන්. නමුත් පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළ අපට
අව කවාව ිමශබන්න ඕන ස එ ට එ තු ශවලා වැඩ
ටයුතු
රන්න. එංගලන්ත පාර්ලිශේන්තුව ඉදිරිපිටදී ඇිම වුණ ඒ
ප්ර කනශ දී එපද පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් සියලු ශෙනාම එ ට
එ තු ශවලා වැඩ
ටයුතු
ශළ ශ ොශතොමෙ කියලා මට
YouTube එශ න් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අන්නස එවැ, 
ේබන්ධයක් ශමම පාර්ලිශේන්තු ක්රමවල ඇිම ශවලා ිමශබනවා.
ඒ අපි ආරක්ෂා ළ යුතුයි. ශමතැන ශ ොච් ර
ගැහුවත් ඒ
ේබන්ධ ම ිමයා ගන්න ඕන . එතුමාට ඒ රුණු ශතොඳට
වැටහුණා. එතුමා එංගලන්තශ
ාලයක් අධයාපනය ලබා ිමබුණ
,  ා ශපො ව රාජය මණ්ඩල පාර්ලිශේන්තුශේ ක්රමශේෙය ම මක්ෙ
කියලා ෙැන ශගන එතුමා ඒ ඉදිරියට ශගන ගියා.
එතුමා එ
ාලය
ශේ ගරු භාශේ භානාය වරයා
තැටියට ක්රියා ළා. එවිට ජනාධිපිම, ය තැටියට ක්රියා ශළ
න්ද්රි ා ම මාරතුංග මැිම, යයි. සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය
මැිම, ය අගමැිම, ය වුණාට ශමම ගරු භාශේ සිටිශ නැතැ.
ශමම භාශේ වැඩ ටයුතු සියල්ල රන්න සි ව වුශණ් රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමාටයි. එතුමා ඒ වැඩ
ටයුතු
ළා.
අව ානශ දීස පදටපු ජනාධිපිම,  න්ද්රි ා ම මාරතුංග මැිම, යශේ
වි කවා ය දිනාශගන අගමැිම තැටියට ක්රියා රන්නත් එතුමාට
අව කවාව ලැබුණා. එතුමා ශ ශරපද වි කවා ය ිමබුණා. එතුමා
අගමැිම ව ශයන්
ටයුතු
රන අව කවාශේදී මා විපක්ෂ
නාය වරයා ව ශයන් තමයි ටයුතු ශළ. මට මත යිස එො
එතුමා ශේ ගරු භාවට පැමිණි අව කවාව. අපි සියලු ශෙනාම එතුමා
මුණ ගැශතන්න ඇවිල්ලා සිටියා. සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය
මැිම, ය අගමැිම වුණාට එතුමියශේ අන්ිමම ාලශ එතුමා තමයි
ශේ ගරු භාශේ වැඩ ටයුතු ශළ.
ඊට ප කශ මපදන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපිමතුමා යටශත්ත් අගමැිම
තැටියට වැඩ
ටයුතු
රන්න එතුමාට අව කවාව ලැබුණා.
රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාස
න්ද්රි ා බණ්ඩාරනාය
ම මාරතුංග
ජනාධිපිමතුමියශේත්ස
මපදන්ෙ
රාජපක්ෂ
ජනාධිපිමතුමාශේත් වි කවා ය දිනා ගත්තා නේස එතුමා වික ෂකට
පුද්ගලශයක් ශවන්න ඕන . ශ ශ ශතෝ අපි තැම එක්ශ නාටම
එතුමා ශ ශරපද වි කවා යක් ිමබුණා.
මා එ
ාරණයක් ෙන්නවා. එතුමාශේ ශද් පාලනය ම මක්
වුවත්ස එතුමා
රන
වාවල
කවාක්නභාවයක් ිමබුණා;
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අපක්ෂපාතීභාවයක් ිමබුණා. එ
සිද්ධියක් ගැන විතරක් මා
කියන්නේ. ශේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපිමතුමා මිය ගිය
අව කවාශේදී එතුමාශේ අවමඟුල් ්ත් වය ංවිධානය රන්න සි ව
වුණා. එො එතුමාශේ , ව ටත් ඇවිල්ලා අවමඟුල් ්ත් වශ
ටයුතුවල මුලි ත්වය ශගන ක්රියා ශළ රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමායි. ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැිමතුමා ජනාධිපිම ව ශයන් සිටි
ාලශ දී රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාව අත් අඩංගුවට ශගන
ිමබුණු බව මට මත යි. එශ
වුණත් කිසිම ශක්රෝධයක්ස
පළිගැයභමක්ස ෛවරයක් එතුමා ශපන්වූශේ නැතැ. රන්න ිමශබන
තැම යුතු මක්ම එතුමා ඉටු ළා. මා පදතන තැටියට එො එක් ත්
ජාිම පක්ෂය එතුමාට ඒ ාරණාව ගැන විශ ෂශයන්ම කතුිම
ළා.
ගරු
වානාය තුම, ස එතුමා ඇමිමවරයම  තැටියටස
භානාය වරයම  තැටියටස අගමැිමවරයම  තැටියටස විපක්ෂ
නාය වරයම  තැටියටස යළිත් අගමැිමවරයම  තැටියට ටයුතු
ළ ාලශ යේකිසි ාලයක් එතුමා මෙ මා ගනු-ශෙනු ළා.
ඒ ගැන කිසිම ප්ර කනයක් එතුමාට ිමබුශණ් නැතැ. ඒ ුහතෙ මස ඒ
මි්ර ම තබා ශගන සිටියා. ඕන ම ශවලාව  වර වනශයන් වා
ර වි ඳා ගන්න පුළුවන් ප්ර කන සියල්ලම  වර වනශයන් වි ඳා
ගත්තා. ආපුහ යන්න ගිශ නැතැස ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා
වාෙ
ශළ නැතැස
ගතන්න ගිශ නැතැ. මා එතුමාශේ
ාර්යාලයට ශෙවරක්ස තුන්වරක් යන්න ඇිම. ශද් පාලනශයන්
විශ්රාම ගියාට ප කශ ත් එතුමා මට වා ළා. ශමො ක් ගැනෙ වා
ශළ? ශතොරණ ආ නශ
ාශේ ශතෝ ප්ර කනයක් ගැනස එතුමා
එක් ශ වය ළ ශ ශනම ශේ ප්ර කනයක් ගැන තමයි එතුමා
වා ශළ. "ඒ ගැන රෙර ශවන්න එපා. ඒ ගැන මට කියන්න"යි
කියා එතුමාට කියලාස එතුමා එක්
වා රලා එතුමාශේ ප්ර කන
ශ ළින්ම වි ඳා ශෙන්න මශේ ාර්යාලශ එ , ලධාරියම  පත්
ළා. ශද් පාලනශයන් මු ගත්තත් එතුමා පදතුශේස තමන්ශේ
ප්රශද් යටස තමන්ශේ ආ නයටස තමන් එක් වැඩ රපු අයට
ශ වය රන්ශන් ශ ොශතොමෙ කියලායි.
ඒ ,  ායි එතුමාට ශතොරශණ් විශ ෂ පෙනමක් ිමබුශණ්.
අශනක් අයට ශනොමැිම පෙනමක් එතුමාට එපද ිමබුණා. එතුමාශේ
ඒ
පවුශල් පෙනමින් තමයි ඉ කශ ල්ලාම එතුමා ශතොරණ
ජයග්රතණය ශළ. 1860දී ගරු පිලි්ත ගුණවර්ධන මැිමතුමාශේ
නාය ත්වය යටශත් මැිමවරණයට ඉදිරිපත් වුණාට එතුමාට
විශ ෂ පෙනමක් ිමබුණා. ඒ තුළින් තමයි එතුමා ඉදිරියට ආශේ.
ආපුහ 1860 ජු,  මා ශ ආශේ කවාක්න අශ්තක්ෂ යම  තැටියටයි.
ඊට ප කශ තමයි මා ෙන්නා තැටියට එතුමා ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂශ අශ්තක්ෂ යම  තැටියට තරග ශළ.
එ
ාලය දී එතුමා තීරණය ළාස න්ද්රි ා ම මාරණතුංග
මැිම, යස ටී.ී . ඉලංගරත්න මැිමතුමාස විජය ම මාරණතුංග
මැිමතුමා වැ,  අය එක්
ගිපදල්ලා ඒ පක්ෂශ
ශවනම
ප්රිම ංවිධානයක් රන්න. ඒ කවාක්නත්වයත් එතුමාට ිමබුණා.
එතුමා ඒ ාලශ වැවිලි ර්මාන්ත ඇමිමවරයා තැටියටස රාජය
පරිපාලන ඇමිමවරයා තැටියට ශමන්ම අශනක් අං වල ළ වැඩ
ටයුතු ගැනත් මීට ශපර වා ළ ගරු , මල් සිරිපාල ෙ සිල්වා
ඇමිමතුමාත් ඳතන් ළා. එතුමා හුෙක් අය මෙ ශතොඳින් ආශ්රය
ළා. ම මන පක්ෂය අයට වුණත් එතුමා එක් වැඩ ටයුතු
රන්න පුළුවන් ම ිමබුණා. අශ්ත විපක්ෂ නාය තුමා කිේවා
වාශේ අශනම ත් ශද් පාලන පක්ෂවල අය එක්
ටයුතු රද්දී
කිසිම ගැටලුවක් ඇිම වුශණ් නැතැ.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. පුද්ගලයම  තැටියට එතුමා ගේ එක්
එ තු ශවලායි වැඩ ශළ. ඒ අය එක් ඒ ේබන්ධ ම ිමයා
ගත්තා. එතුමාශේ පක්ෂශ පෙනම එක් ත් ේබන්ධ ේ ිමයා
ගත්තා. ඒ අනුව බැලුවාමස රත්නසිරි වික්රමනාය කියන්ශන්
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[ගරු ර, ල් වික්රමසිංත මතතා]

විශ ෂ රිතයක්. එතුමා ,  ා ශේ රශට් ශද් පාලනය ශපෝෂණය
වුණා; ශතොරණ ප්රශද් ය දියුණු වුණා; ළුතර ප්රශද් ය දියුණු
වුණා. ඒ ,  ා එතුමා ශද් පාලනශයන් මු ගැයභම අපට වි ාල
පාඩුවක් වුණා. ශේ වන විට එතුමා ජීවිතශයන් මුශගන
ිමශබනවා. එතුමාශේ අභාවය ේබන්ධශයන් ශේ ගරු භාශේ
අප සියලු ශෙනාශේ ශ ෝ ය පළ රන ගමන් එතුමාට , වන් ැප
ලැශ වා කියා ප්රාර්වනා
රනවා. එතුමාශේ පවුශල් සියලු
ශෙනාටත් අශ්ත නගාටුව ප්ර ා
ර සිටිනවා.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)
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ආමන්්රණය ශළ. එතරේ ශලන්ගතු මක්ස ඒ වාශේම තරුණ
මන්ත්රීවරු දිනාගැයභශේ තැකියාවක් එතුමාට ිමබුණා.
එතුමා 1877 මත මැිමවරණශයන් පැර වණා. ඒ පරාජශයන්
ප කශ ර, ල් වික්රමසිංත මතත්මයාලා "නැක් ලයිට්" කියලා
එතුමාව පදර
රශගන සිටියාස ශේ
ාලශ මන්ත්රීවරු පදර
රශගන ඉන්නවා වාශේ. ඒශක් ශවන ක මෙමක් නැතැ. එතුමාට
මා ගණනක් පදර ශගවල්වල ඉන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් ර, ල්
වික්රමසිංත මතත්මයා කිේවා වාශේ එතුමා ඒ ෛවරයස ශක්රෝධය
පැ වමින් තබාගත්ශත් නැතැ. එතුමාස ඕන ම ශ ශනම ට ඕන ම
අව කවාව ගිපදල්ලා වා රන්න පුළුවන්ස ඕන ම පක්ෂයක්
එක්
ේබන්ධ ශවලා
ටයුතු
රන්න පුළුවන් අවං
පුද්ගලශයක්.

(The Hon. Speaker)

ශබොශතොම කතුිමයි.
මීළෙටස ගරු මපදන්ෙ රාජපක්ෂ පදටපු ජනාධිපිමතුමා.
[පූ.භා. 11.41]

ගු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා

( மொண்புமிகு மஹிந்த ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ගරු වානාය තුම, ස පදටපු අග්රාමාතයවරයම  ත ළුතර
දි කත්රික් පදටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයම  වන ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝ ය ප්ර ා
රන
අව කවාශේදී එයට තභාගී ශවන්න අව කවාව ලබා දීම ගැන මා
ඔබතුමාට කතුිමවන්ත ශවනවා.
එතුමා පිළිබඳව ශේ ගරු භාශේ ඳතන් වුණු රුණුවලට මා
එ ෙ වන අතරම 1870 ගණන්වල සිට මට ඉතාම කිට්ටුශවන්
එතුමා ඇුහරු රන්න පුළුවන් ම ලැබුණු බව මා ඳතන් රන්න
ැමැිමයි. එතුමා 1860 ගණන්වල මතජන එක් ත් ශපරමුණ
, ශයෝජනය
රමින් පාර්ලිශේන්තුවට එන ශ ොට එම
ණ්ඩායශේ ගරු පිලි්ත ගුණවර්ධන මැිමතුමාශේ ශපෞද්ගලි
ශල් ේවරයා ව ශයන් ල සිට වැඩ ටයුතු රමින් සිටියා. ඒ
,  ා ගරු පිලි්ත ගුණවර්ධන මැිමතුමා මෙ එතුමාශේ ඉතා කිට්ටු
ේබන්ධ මක් ිමබුණා.
ඒ ,  ාම එතුමා මතජන එක් ත් ශපරමුශණන් තරග ර
ජයග්රතණය
ළා. එො 10ශෙශනම ට වඩා එම පක්ෂශයන්
ජයග්රතණය රන්න ශනොතැකි වුණත්ස ජයග්රතණය ළ අය අතර
එතුමා එක් පුද්ගලශයක් බවට පත්වුණා. තේබන්ශතොට ත
තක්මන තමයි ජයගත් අශනක් ආ න ශෙ
වුශණ්. ශරෝයි
රාජපක්ෂ තමයි තක්මන ආ නශයන් මතජන එක් ත් ශපරමුණින්
තරග වැදිලා ජයග්රතණය ලැබුශේ. ඊට පුහව
කවාක්න
මන්ත්රීවරශයක් ව ශයන් තරග ර ජයග්රතණය රන්න ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාට පුළුවන් ම ලැබුණා. ඒ ,  ා
එතුමා ඒ ප්රශද් ශ
ජනතාවශේ ආෙරය දිනාගත් අවං
ශද් පාලන නාය ශයක් ව ශයන් අපට තන්න්වන්න පුළුවන්.
1970 ඉඳලා අපට එතුමා මෙ ක්රියා ාරීව ේබන්ධ ශවන්න
අව කවාව ලැබුණා. අපි එතුමාට ගරු ළා. මට මත යි , ශයෝජය
අධි රණ ඇමිමවරයා ව ශයන් ටයුතු ළ යුගශ දී අපි , තර
එතුමා මුණගැශතන්න ගියා. තරුණ මන්ත්රීවරශයක් ව ශයන් ඒ
යන තැම අව කවාව දීම "ගරුතර" කියලා තමයි එතුමා අපව

එො මා ජනාධිපිමවරයා ව ශයන් සිටි
ාලශ එතුමා
අගමැිමවරයා ව ශයන් ටයුතු රන ශ ොට මට එතුමාත් මෙ
වඩාත් කිට්ටුශවන් ේබන්ධ ශවන්න පුළුවන් ම ලැබුණා.
විශ ෂශයන්ම එල්ටීටීඊ ්ර කතවාදී යුද්ධය පරාජය කිරීම ඳතා
එතුමාශගන් ලැබුණු තාය මට මතක් ශවනවා. වි කවා වන්ත
පුද්ගලශයක් ව ශයනුත්ස රත යභාවය රැ ගන්න පුළුවන් අවං
පුද්ගලශයක් ව ශයනුත් මට එතුමාව තන්න්වන්න පුළුවන්. ඒ
වාශේම ශද් පාලනය පිළිබඳව එතුමා තුළ ිමබුණු අවුරු ව
ගණනාව පළපුරුද්ෙ තා යභිමය පිළිබඳ අවශබෝධය ,  ා එතුමා
තැම අව කවාව ම ලබා වන් ්පශෙ ක අපි ඉතා අගය ශ ොට
ැලම වා. ඒ වාශේම එතුමා අශනක් අයව ශමශතයවපු ආ ාරය
අපි අගය රන්නට ඕන .
එතුමා ජාිමවාදිශයක් ශනොශවයි. කිසි විශට එතුමා තුළ
ජාිමවාදී තැඟීේ ිමබුශණ් නැතැ. නමුත් එතුමාට ිමබුණා ජාිම
තැඟීමක්. ඒ ජාිම තැඟීම තුළ තමයි එතුමා ටයුතු ශළ. රශට්
ඒය යභාවය පිළිබඳව ෙැඩි වි ව
ක ා යකින් එතුමා ටයුතු ළා.
ඒය යභාවය රැ
ගන්නස ආරක්ෂා
රන්න එතුමා තැම
අව කවාව දීම ටයුතු ළා. ව නයකින් පවා එයට විරුද්ධව
අනුබලයක් ශෙන්නට එතුමා ඉදිරිපත් වුශණ් නැතැ. එක් එක්
නාය නායි ාවන් යටශත් යේ යේ අව කවාවලදී ඒ පිළිබඳ
ශයෝජනා ඉදිරිපත් වූ විට එතුමා ඊට විරුද්ධව
ැබිනට්
මණ්ඩලශ දී වා ළා මි ක්ස ැබිනට් මණ්ඩලශයන් එළියට
ගිපදල්ලා වොවත් ඒවා විශේ නය රන්න ටයුතු ශළ නැිම
බව අපි අවං වම ෙන්නවා. ඒ ාරණයත් ශේ අව කවාශේදී කිව
යුතුව ිමශබනවා.
එතුමා වි කවා
රපු ශද්වල් ේබන්ධශයන් අපට අවවාෙ
ළා. ඒ අවවාෙ පිළිගන්න අපි සූොනේ ශවලා පදටිශ එතුමාශේ
අවං භාවය ,  ායි. ඒ වාශේමස , තතමායභ ශද් පාලන
නාය යම ස නව
ශද් පාලනඥයන්ට ශතොඳ ආෙර් වත්
නාය යම  ව ශයන් අපට එතුමා තන්න්වන්න පුළුවන්.
එතුමාශේ පුතා වන වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමා අෙ ඒ
දි ත්රි
ක ක් ය , ශයෝජනය රනවා. පියාශේ අඩි පාශර් යමින් පියා
ළ ශ වය ඉටු රන්න එතුමාට ක්ිමය ලැශ වායි කියලා අපි
ප්රාර්වනා රනවා.
ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශේ විශයෝව ශවනුශවන්
එම පවුලට අශ්ත ශ ෝ ය ප්ර ා
රන අතරස එතුමාට , වන්
ේපත් ලැශ වායි කියා ප්රාර්වනා රනවා.
ඒ එක් මස අෙ ්පන් දිනය මරන ගරු අගමැිමතුමාටත් ුහබ
්පන් දිනයක් ශේවායි කියලා ප්රාර්වනා රනවා.
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ගු රවුෆන හකීේ මහතා (නගර සැලසුේ හා ජල සේපාදන
අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்
நீர்ெழங்கல் அமமச்சர்)

-

நகரத்

திட்டமிடல்

மற்றும்

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

බි කමිල්ලාපදර් රතකමා, ර් රහීේ.

ගරු වානාය තුම, ස රයිගේ ශ ෝරළශයන් බිපද වූ ශශ්රෂකඨ
ජාිම නාය යම  වූ රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමන්න්ශේ අභාවය
පිළිබඳ ශ ෝ ප්ර ා ශයෝජනාව ඉදිරිපත් ළ අෙ ෙවශ ඒ ගැන
ශ්රී ලං ා මු කලිේ ශ ොංග්ර ය ශවනුශවන් ව න ය පයක් වා
කිරීමට මා බලාශපොශරොත්තු වනවා.
ඇත්ත ව ශයන්ම රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමන්න් මා මීපව
ෙැන තන්නා ගත්ශත් 1884 ව ශර් පාර්ලිශේන්තුවට ප්රවම වතාවට
පිවිුහණු අව කවාශේදී. මා එතුමන් පිළිබඳව ෙැනගත්ශත් මශේ
පා ල් අවධිශ දී. 1882 ජනාධිපිමවරණ මශ ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂය තුළ ඇිම වුණු අභයන්තර ගැටුමත් එක් එතුමා පිළිබඳව
අපට ෙැනගන්න ලැබුණා. ඒ අවධිශ ප්රසිද්ධිශ
වා බතට ලක්
වුණු සිද්ධි ය පයක් ිමබුණා.

1078

ිමබුණා; එතුමා තුළ ඒ පරිණතභාවය ිමබුණා.
අපට
ආඩේබරශයන් ්ොතරණයක් තැටියට ගන්න පුළුවන් තරමට
එතුමාශේ තැසිරීේ රටාව අපි ශේ භා ගර්භය තුළ ෙැක් ා.
එතුමාශේ ට තඬ මට අෙ වාශේ මත යි. ඒ ගාේභීර ට තශේ
ශෙෝං ාරය තවමත් අපට ශේ භා ගර්භය තුළ ඇශතනවා වාශගයි.
එවන් ගාේභීරත්වයකින් තමයි එතුමා ශේ භා ගර්භය තුළ වා
ශළ. එතුමාශේ ට තඬ ො ාලි ව , තඬ ශවලා ගියත්ස ශේ
රටටස ජාිමයට ආෙරය රන තැම ශ ශනම ම එතුමාශේ නාමය
ො ල් මත ශ තබා ග, යි කියා අපි වි කවා
රනවා.

එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් එතුමාශේ භාර්යාවස දියණියස
පුතුන් ශෙශෙනා; විශ ෂශයන් වි වර - වි වරශේ ශතෝෙරයා මශේ
පා ල් මි්රයා - ඇතුළු පවුශල් ඥාතීන් සියලු ශෙනාටම ශේ
අව කවාශේ දී අපශේ ශ ෝ ය පළ
ර සිටිනවා.
ළුතර
දි කත්රික් ශ ස ශතොරණ ආ නශ වාශේම දිවයින පුරා සිටින ශ්රී
ලාං ා , ෙත ක පාක්ෂි යන්ශේ
ේපනය තන්නා ග, මින්ස
එතුමාශේ විශයෝව ශවනුශවන් අෙ ශේ ගරු භාශේ ශ ෝ ය පළ
කිරීමට අව කවාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට කතුිමවන්ත ශවමින්
මශේ වාව මා්තත රනවා. ශබොශතොම කතුිමයි.

[පූ.භා. 11.55]

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා
ශ ො බ ඩුව මැිමතුමා ජනාධිපිම ුරරයට තරග ළ යුතුය
කියන ශයෝජනාව ද්භාවශයන් යුතුව ඉදිරිපත් රලාස ඒ ශවලාශේ
පක්ෂය මුහුණ දී ිමූ ඒ ඉතාම අසීරු තත්ත්වයට ක්ිමමත්ව
මුහුණ දීලා ඒ වැඩ ටයුතු කිරීමට එතුමාට තැකි වුණා.
විශ ෂශයන්ම එම ජනාධිපිමවරණශ දී ශ ො බ ඩුව
මැිමතුමාශේ ප්ර ාර වැඩ ටයුතු ශමශතයවපු ශ න්පිමයම 
තැටියටයි අප එතුමා ෙැන තන්නා ගත්ශත්. එතුමා පක්ෂය
ශවනුශවන්ස පක්ෂශ
මගිය ශවනුශවන් ළ පරිතයාගස ඒ මගිය
ඇිම කිරීම ඳතා එතුමා ළ ැපමෙම විෙතා ෙක්වන රුණක්
තමයි අශ්ත ගරු අගමැිමතුමා කිේශේ. මපදන්ෙ රාජපක්ෂ පදටපු
ජනාධිපිමතුමාත්ස න්ද්රි ා බණ්ඩාරනාය
ම මාරතුංග පදටපු
ජනාධිපිම, යත් යන ශෙශෙනාම එතුමාට අගමැිම ුරරය ලබාදීම
තුළස වයංගශයන්ස වක්රා ාරශයන් අප ෙකින්ශන් ඒ ාරණය. එක්
එක් ව වානුවලදී එතුමා ශමොන ප්රිමපත්ිම අනුගමනය ළත්ස
පක්ෂය එ මුතු කිරීම ශවනුශවන් එතුමා අවං ව ක්රියා ළාය
කියන ාරණය ඒ ජනාධිපිමවරු ශෙශෙනාම එතුමාට අගමැිම
ුරරය ලබාදීම තුළ අප ෙැක් ා. එය එතුමාට රන ලෙ ශලොම ම
ශගෞරවයක් ශල අප ෙකිනවා.
ගරු වානාය තුම, ස 2006-2015 ාල සීමාව තුළ රාජය
ශ වා ශ ොමි ම අක්රිය ශවලා ිමබුණා. එතශ ොට රාජය ශ වා
ශ ොමි ශේ
ටයුතු අමාතය මණ්ඩලයට පවරා ිමබුණා. ඒ
ශවලාශේ ඒ අමාතය මණ්ඩල අනු මිටුශේ භාපිම ශල එතුමා
ටයුතු ළ ආ ාරය පිළිබඳව මම යමක් ඳතන් ළ යුතුයි. ඒ
ාර්යශ දී ශේ රශට් රාජය ශ වශ ඉන්න තැමශෙනාශේම
ශගෞරවය දිනා ගන්න තරේ එතුමා ෙක්ෂ වුණා. රාජය
ශ ව යන්ශේ කවාන මාරුමෙේස ් කමෙේස බඳවා ගැයභේ ේබන්ධ
ගැටලුවලදී එතුමා අපක්ෂපාතීවස ශමොන ආ ාරයටෙ ටයුතු ශළ
කියා අපි ෙැක් ා. පක්ෂ ශේෙ ශනොත ා රාජය ශ වශ අය
පිළිබඳව ටයුතු ළ නාය යම  තැටියට අපි වෙත් එතුමාශේ
නම ආෙරශයන් මතක් රනවා.
ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ මන්ත්රීවරයම  විසින් ෙැරිය තැකි තැම
පෙවියක්ම ෙැරීමට තරේ ශජයෂකඨත්වයක් ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ දීර්ඝ
ාලීන ශද් පාලන දිවිශ

(மொண்புமிகு திமனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු
වානාය තුම, ස
අභාවප්රා්තත
ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමා ශවනුශවන් ශ ෝ ය පළ කිරීශේ
ශයෝජනාව ශේ ගරු
භාවට ඉදිරිපත් වු ශේ අව කවාශේ අප
ශ ෝ ය පළ කිරීමට එ තු ශවන්ශන් ැබැවින්ම , තතමායභව
ගරු ළ තැකිස මන්ත්රීවරයම  තැටියටස ඇමිමවරයම  තැටියටස
අග්රාමාතයවරයම  තැටියටස පාල යම  තැටියට එතුමන් විසින් අශ්ත
රටටස ෙැයට ඉටු ළ අමරණීය ශ වාව ශවනුශවනුයි.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ගැන අපි තරුණ ාලශ
අ ා ිමශබනවා. එතුමන් එො මතා බ්රිතානයශ ක ෂය වයාපාරශ
ටයුතු ළ ඉතාම ජනප්රිය තරුණ ක ෂය නාය ශයක්. එතුමා
ලංඩන් නුවර ශ්රී ලං ා ක ෂය ංගමශ
භාපිම තැටියට වශර
ඡන්ෙශයන් පත් වුණා. එතැන් පටන් ප්රගිමශීලි ජන වයාපාරයන්
මෙ එ තු ශවමින්ස තමන්ශේ ෙැනුම විවිධ ක්ශෂ්රයන් තුළ වැඩි
ර ග, මින්ස තම රටට ඉටු
ළ තැකි ශ වාව ඉතළින්ම ඉටු
ළා. ළ යුතු ශ වාවන් ශවනුශවන් ේපූර්ණශයන්ම ැප වුණු
ආෙර් වත් ශද් පාලනඥයම  වුණා. එතුමාශේ ශද් පාලන ගමශන්
ප්රධානත්වය දී ිමබුශණ් තමන්ශේ රටට ිමශබන ෙැඩි ආෙරයත්ස
ශේ රශට් ජනතාවට ිමශබන ෙැඩි ආෙරයත් ශවනුශවන් වූ ප්රගිමශීලි
ජන අරගලශ ශ ොට ක රුවම  තැටියට ඉටු ළ තැකි ාර්ය
භාරය ඉටු කිරීමටයි.
ගරු මපදන්ෙ රාජපක්ෂ මැිමතුමාත්ස ගරු අග්රාමාතයතුමාත්
ඳතන්
ළ පරිදි ශද් පාලනය ,  ාස ප්රිමපත්ිම ,  ාස
ශනොනැශමන
ශද් පාලන
කවාවරයන්
,  ා
විවිධ
ේ ශටොලුවලට රත්නසිරි වික්රමනාය
ශ්රීමතාණන් මුහුණ
 වන්නා.
පිලි්ත ගුණවර්ධන මැිමතුමා ෘෂි ර්ම ඇමිමවරයා තැටියට
ටයුතු
ළ
ාලශ
එතුමාශේ ශපෞද්ගලි
ශල් ේවරයා
තැටියට සිටි එතුමාස ඒ මෙම ඇිම වුණු ශද් පාලන ශපරළිශයන්
ප කශ 1860 වර්ෂශ පැවැිම මත මැිමවරණශයන් ජයග්රතණය
රලාස ශතොරණ ආ නශ මතජන මන්ත්රීවරයා තැටියට පත් මෙ
මතජන එක් ත් ශපරමුණ මෙ පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණියා. මා
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පා ල් යන ක ෂයයම ව සිටි ාලශ එ ෙව
ව "රත්නසිරි
වික්රමනාය ට ශවඩි ිමයලා" කියා ඇහුවා මට මත යි. රත්නසිරි
වික්රමනාය අශ්තක්ෂ යා ගමන් රමින් සිටි වාතනයට ශවඩි
වැලක් තබා ිමබුණාස ඔහුශේ ජීවිතය නැිම රන්නට; ඔහුශේ
ජයග්රතණය වළක්වන්නට. නමුත් එයින් පුහව ශතොරණ ප්රශද් ශ
ශගොවිස ේ රුස ෙස ශවෙස ගුරු ජනතාව මතා ජයග්රතණය ට
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාව ඔ වා තැබුවා. එතුමා පුහ
බැ කශ නැතැ.
අශ්ත රශට් ප්රගිමශීලි මැිමවරණවලදී ය ප වතාවක්ම එවැ, 
මැර ප්රතාරයන් අශ්තක්ෂ යන්ට එල්ල වූ බව අප ඳතන්
රන්නට ඕන . ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ඒ අිමන්
ශතොඳ පන්නරයකින් යුතුව ඒ ඇිම වූ තර්ජනයන්ට මුහුණ දී ජන
ශද් පාලනය ඉදිරියට ශගනාවා. 1860 ජූලි මැිමවරණශ දී
කවාක්න අශ්තක්ෂ යම  තැටියටත් ශතොරණ ජනතාව ඒ
ජයග්රතණයම එතුමා ශවත ලබා  වන්නා. 1865 මතා මැිමවරණයස
1870 මතා මැිමවරණය ආදි ව ශයන් 1877 ෙක්වා පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරයම ස ්ප අමාතයවරයම  තා අමාතයවරයම  ශල ත්ස පුහව
අග්රාමාතයවරයම  ශල ත් එතුමා ශේ රශට් ඇිම වූ මතා ශපරළි
සියල්ලට තවුල් වුණා.
ගරු මපදන්ෙ රාජපක්ෂ මැිමතුමා ඳතන් ළා වාශේම අශ්ත
රට ුහ ව නඩු ාරවරුන් ශගනැල්ලා නඩු අතපු ාලය අව න්
රන්න ජනරජ වයව කවාවක් තැ වණා. පිට රට නඩු ාරයන්
ශගනැල්ලා නඩු අතන ාලය අව න් ළා. බණ්ඩාරනාය
මැිම, යශේ නාය ත්වශයන්ස මත රැිතනශගන් ඉවත් ශවලා
ජනාධිපිම ශ ශනම  යටශත් ජනරජ වයව කවාවක් 1872 දී
ලං ාශේ ඇිම රන්න ඒ තරුණ මන්ත්රී ණ්ඩායම එක් ඉතාම
ඕන මින් ටයුතු ළ මන්ත්රීවරයම  තැටියට ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා තන්න්වන්න පුළුවන්. එතුමා මෙ වා
රන ශ ොට එතුමා කියපු තා ශබොශතොම ර වත්. ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමා ෙක්ෂ
ික ශයක්. ශබොශතොම ර වත්
වාශේම ශබොශතොම ුහන්ෙර තා කියනස සියලු ශෙනා එක්
ා ච්ඡාවක් රන්න පුළුවන් ආෙර් වත් ශද් පාලනඥයම  ශල
එතුමා අප ාටත් වැෙගත් ආෙර් එ තු ළ බව සිපදපත් රන්න
ඕන .
අපි 1877 මත මැිමවරණශ දී පැර වණා. ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂයට සීල් තබාස
න්ශතෝරුවට ඉබි යතුරු ෙමා ිමබුණා.
"ප්රජාතන්්රවාෙය" කියන මතා ශබෝඩ් එ ක් එල්ලාශගන සිටින්නට
සි ව වූ
ාලය අපට මත යි. එො න්ශතෝරුවටවත් යන්න බැරි
වුණා. ඒ ාලශ ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂශ
ශල් ේවරයා තැටියට බණ්ඩාරනාය
මැිම, යත් මෙ පක්ෂශ යභතයනුකූලභාවය යළිත් දිනා ගැයභම
ඳතා ටයුතු ළා. එය අමාරු ාලයක්. එො අශ්ත ක්රියා ාරි
ශතෝෙරවරුන්  වටු තැන පැතැරශගන ගියා. එශතම ශගන ගිය
මතර අය ආවා; තවත් මතර අය ආපුහ ආශේ නැතැ. එවැ, 
ාලයක් ිමබුණා. ඒ අමාරුස  වෂක ර ාලය තුළ ප්රජාතන්්රවාදී
ශයෝධ පක්ෂයක් ආරක්ෂා ර ගැයභම ශවනුශවන් එතුමා ැප
වුණා. ඒ ,  ාම 1882 ජනාධිපිමවරණය පැවැිම අව කවාශේ දීස
ශතෝමාගමින් එතා ිමශබන එතුමාශේ වත්ශත් පිපදටි , වශ පද ය ප
වතාවක් රපු ා ච්ඡාවලට මමත් තවුල් වුණා මට මත යි. ඒ
අව කවාශේ ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ මැිමවරණ ලම ණ තතනේ
ර ිමබුණා. ඒ ාලශ අපි ා ච්ඡා ළාස මතජන එක් ත්
ශපරමුශණ් ලම ණින් ශපරමුණක් තැටියට තරග කිරීම පිළිබඳව.
එතුමාශේ වත්ශත් ය ප වතාවක් ා ච්ඡා රාක යක් අපි පැවැත්වූශේ
ඒ ප්රගිමශීලි බලශේගය ආරක්ෂා ර ගැයභම ඳතායි. එවැ, 
වැෙගත් ශද් පාලන මතා ා ච්ඡාවල , යමුශවක් තැටියට ගරු

රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා එතුමාශේ ජීවිත
තභාගි ශවලා ිමශබනවා.
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ජනාධිපිමවරණශයන් පුහව එතුමාව අත් අඩංගුවට ගත්තා.
අශ්ත වශේ ශද් පාලන පක්ෂවල නාය යන් රාක යක් අත්
අඩංගුවට ශගන රඳවාශගන ිමබුණා. නමුත් ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා ඒවායින් ශ ලවුශණ් නැතැ. අන්න එයයි
එතුමා අපට  වන් වැෙගත්ම ආෙර් ය. ඒ වාශේම මම පදතන තැටියට
ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා ඒ ශ ෝෙනා කිසිව ට
වැරැදි ාරශයක් වුශණ් නැතැ. තැබැයිස එතුමා
ශතන වෙයක්
වින්ො. තැමොම රත ක ශපොලීසියට යනවාස මම ෙැ ලා ිමශබනවා.
මතර ෙව ට එතුමා තමුශවන්න යනශ ොට එතුමාව රත ක
ශපොලීසිශයන් ් ක ාශගන යනවා. ගරු
වානාය තුම, ස
ඉිමතා ය යළි සි වශවනවාය -“History repeats itself” - කියා
කියමනක් ිමශබනවා. එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝ
ශයෝජනාව ඉදිරිපත් ර ිමශබන ශේ අව කවාශේදීත් ඇශ න්ශන්
එවැ,  ශෙෝං ාරයක්ෙ? එතුමා , තඬ වුණත් ලක්වැසි ජනතාවට
එතුමාශේ ජීවිතශ ඒ මත යන් නැවතත් සිපදපත් වන අව කවාවක්
්ොශවලා ිමශබන බව ඳතන් රන්නට ඕන .
ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා පාල යම  තැටියට
ශබොශතොම ෙැඩි තීරණ අනුවස විනයක් අනුව පාලනය ශමශතයවූ
බව එතුමා භාරගත් ම අං යක්ම කියා පානවා. එො පැවැිම
මැිමවරණයන්ටස ඒ වාශේම ආණ්ඩු අර්බුෙවලට ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය අග්රාමාතයතුමා මුහුණ  වන්නා. මතා බලශේගයක්
යළිත් තෙන්නස එ තු ළ තැකි බලශේගයන් එ තු රන්න
එතුමා ක්රියා ළා.
2004 දී ඒ මතා ජයග්රතණය යළි ඇිම රන්න එතුමා ටයුතු
ළා. එතුමාට මි,  ක ුහවඳස ං ක ෘිමශ ුහවඳ ෙැනුණා. මම එ ක්
කියන්නට ඕන . ඔබතුමාටත් මතර විට මත ඇිමස 2004
ජයග්රතණය ඇිම කිරීම ඳතා අපි අනුරාධපුරයට ගිපදන් පා
ගමනක් ආරේභ ළා. ඒ වාශේම මතනුවර සිට ශ ොළඹට එන පා
ගමනක් ඇිම ළා. ඒ පා ගමන ආරේභ රන්න ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය
කියන මන්ත්රීතුමා අපිත් එක්
එ තු වුණා.
තමන්ශේ ජනතාව මෙ
එවැ,  ක්රියාවලට තවුල්මෙශමන්ස
ංවිධානාත්ම ව ටයුතු කිරීම තුළින් ශපරළියක් ඇිම ළ තැකි
බවට එතුමා ආෙර් යක් ලබා  වන්නා.
මතා ංඝරත්නයට එතුමා තුළ ිමබුණු පු වමා ාර බැඳියාව තා
ශගෞරවය ,  ාම මතා ෙරුවන එතුමාට ආෙරය ළා. එයයි අශ්ත
්රුමය තා ං ක ෘිමය කියන එ එතුමා , තර සිපදපත් රපු
ශද් පාලනඥශයක්.
ලා රුවන් -රා්ර ක ල්පීන්- එතුමාශේ
මි්රයන් වුණා. එතුමා ශවනුශවන් ාගර පලන්සූරිය -ලං ාශේ
ශගෞරවය දිනපු ශක්ය ක; ළල්ඇල්ශල් ආනන්ෙ ාගර- වි
ලිේවා; පිළි ා ශරෝගය තැදිලා විශ්රාම ගිපදන් පදටපු ඒ ශතොරණ
මන්ත්රීතුමා තරගශ දී රත්නසිරි ශවනුශවන්
වි ලිේවා.
ළල්ඇල්ශල් ආනන්ෙ ාගරස පී.ී . අල්වි ක ශපශර්රා වැ, 
වියන්ශේ ඉතා කිට්ටු ආශ්රශයන් - ලා ශලෝ ශ තැම ශෙනාම
මෙ එ ට ටයුතු කිරීශමන්- එතුමා අශ්ත මාජය ශපෝෂණය
ර තවත් වැඩි දියුණු රන්නට තවුල් වුණා. ඒ ,  ා මම ශේ
අව කවාශේදී අශ්ත ශගෞරවය එතුමාට පුෙ රනවා.
මැිමවරණයක් ශනොතබන ශවලාශේ මැිමවරණය දිනා ගන්න
එතුමා වැඩ ළා. අපි ාටත් අෙ ශේ ාරණය අමත ශවලා
ිමශබනවා. 1883 මතා මැිමවරණය ශේ රටට අපදමි ළා. ජනමත
වි ාරණය කියලා එ ක් ශගනාවා; ''ලාේපුවයි - ළශගඩියයි''
කියලා එ ක් ිම බා. ඒ ශවලාශේ ඡන්ෙ අයිිමය දිනා ගන්න
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා රට වශට් ගියා. අශනක් සියලු
ශෙනා මෙ ඡන්ෙයක් දිනා ගැයභශේ අරගළය ශවනුශවන්
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ශනොනවත්වාම ැප වුණා. මපදන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපිමතුමාශේ
අග්රාමාතයවරයා තැටියට එතුමා
ටයුතු
ළා. අශ්ත රශට්
ජනාධිපිමවරශයක් මුහුණ  වන්නු ෙැවැන්තම අභිශයෝගය වන රට
ශ රා ගැයභශේ අභිශයෝගයට මුහුණ  වන් අව කවාශේ එතුමාශේ
අග්රාමාතයවරයා තැටියට පදටිශ
රත්නසිරි වික්රමනාය
ශ්රීමතාණනුයි. ඒ නාය යන් ශෙශෙනා අතර ශ රුණු ා ච්ඡා
රාක යක්ස ඉිමතා ය ලියැශවන ෙව
ලියශවයි. ඒ සි ව වුණු ශද්වල්
ලින් කියන්න බැතැ. ඒ ශෙශෙනා විසින් බරපතළ තීරණ ගැයභමට
ශ රුණු ා ච්ඡා ,  ා ඒ ජයග්රතණයන්ට රත්නසිරි වික්රමනාය
අග්රාමාතයතුමා ඉටු ළ ොය ත්වය තා ඒ පණිවුඩ රුශවම  ශල
ශලෝ ශ
මතර තැන්වලට ගිය අව කවා එතුමා අපට පුහ
ාලය
ඳතන් ළා.
ැමොම ප්රගිමශීලී වශේ
ඳවුශර් මන්ය ඳතා එතුමා
ප්රාර්වනා ළාස ්ෙවු ළා. අපට මත යිස ළුතර දි කත්රික් ශ
මැිමවරණශ දී වි වර වික්රමනාය මැිමතුමාට පමණක් ශනොශවයි
අශ්ත
ඳවුශරන් තරග
ළ සියලු ශෙනාට ්ෙවු ශවන්නස
තශයෝගය ශෙන්න එතුමා තරග බිමට ආවා. අ යභප තත්ත්වයන්
තබාශගනත් එතුමා ඒ ාර්යභාරයන් ඉෂකට ළා. තමන්ශේ රශට්
වාශේම තමන්ට ජනවරම  වන් ජනතාවශේ වි කවා ය ඩ ශනො ර
ශද් පාලනය ඉටු රන්නට පුළුවන් කියන ආෙර් ය තැන්පත්
ළස අප රටට ්ොර ර්තවයයක් ඉටු ළ අභාවප්රා්තත රත්නසිරි
වික්රමනාය ශ්රීමතාණන්ට අපශේ ශගෞරවය පුෙ රමින් එතුමාශේ
ආෙරණීය බිරින්ෙ ස අශ්ත පදතාෙර වි වර වික්රමනාය මැිමතුමා ඇතුළු
ෙරුවන් ශවත ඒ ාබද්ධ විපක්ෂශ තා මතජන එක් ත් ශපරමුශණ්
ශ ෝ ය එ තු රන්නට ැමැිමයි. ශබොශතොම කතුිමයි.
[பி.ப. 12.11]

ගු ඩදලසන වේවානන්දා මහතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரெ சபொநொயகர் அெர்கமள, முன்னொள் பிரதமர் அமரர்
ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க அெர்களது மமறவு குறித்த
அனுதொபப்
பிமரரமைமீது
எனது
கருத்துக்கமளயும்
பதிவுதசய்துதகொள்ெதற்கு
ெொய்ப்பளித்தமமக்கு
முதலில்
உங்களுக்கு
நன்றிமயத்
ததொிெித்துக்தகொள்ள
ெிரும்பு
கின்மறன்.
அரசியல்
என்பது
எமது
மக்களின்
நலன்கமளக்
கருதியதொக இருக்கமெண்டுமம அன்றி, அது எமது தனிப்பட்ட
சுயநலன்களுக்கொனதொக
இருக்கக்கூடொது.
மக்களது
ெொக்குகமளப் தபற்று அரசியல் பதெிகளுக்கு ெருகின்ற
ெர்களில் தபரும்பொலொனெர்கள், தங்கமள அப்பதெிகளில்
அமர்த்திய மக்கமள மறந்துெிடுகின்ற நிமலமமமயமய நொம்
தபரும்பொலும் கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இவ்ெொறொன
ததொரு நிமலயில், அமரர் ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள்
தனக்கு ெொக்களித்த மக்கமள ஏமொற்றொமல் அம்மக்களுக்குக்
தகொடுத்த
ெொக்குறுதிகமள
நிமறமெற்றக்கூடியெரொக
இருந்தொர். அமதமநரம், அெர் இந்த நொட்டின் பிரதமரொகப்
பதெிமயற்றிருந்த
கொலத்தில்
இந்த
நொட்டு
மக்களின்
மதமெகமள நிமறமெற்றக்கூடிய ெிதத்தில், தனது அரசியல்
ெொழ்க்மகமய ெடிெமமத்துக்தகொண்டொர். அமரர் ரத்னசிறி
ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள் அரசியமல முன்னிறுத்தி பிமழப்பு
நடத்த முற்படொமல், அதமன ஒரு மக்கள் பைியொகக் கருதி
இறுதிெமர தசயற்பட்டுெந்ததன் கொரைமொகமெ இன்றும்கூட,
ததன்பகுதி மக்களிமடமய மபொற்றத்தக்க ஒரு தமலெரொக
மதிக்கப்படுகின்றொர். அந்த ெமகயில், அெரது புதல்ெரொன
தகௌரெ நொடொளுமன்ற உறுப்பினர் ெிதுர ெிக்கிரமநொயக்க
அெர்களும் அன்னொரது தகொள்மக ெழிமயப் பின்பற்றி மக்கள்
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பைியில் தன்மன அர்ப்பைித்துச் மசமெ தசய்துெருெது
குறிப்பிடத்தக்கது. அமரர் ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள்
எமதயும்
தெளிப்பமடயொகப்
மபசுகின்ற
பண்பிமன
நிமறயமெ தபற்றிருந்தெர். மநரம் தெறொத அெரது பைிகள்,
பலமரயும் கெர்ந்த ஒரு குை இயல்பு என்மற கருதுகின்மறன்.
தகௌரெ சபொநொயகர் அெர்கமள, எமது நொட்டு அரசியலில்
தனித்துெமொனததொரு முத்திமரமயப் பதித்துள்ள அமரர் பிலிப்
குைெர்த்தன அெர்களது தகொள்மக ெழிமய ஏற்று தனது
அரசியல்
பயைத்மத
ஆரம்பித்த
அமரர்
ரத்னசிறி
ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள், அக்கொல கட்டத்தில் மக்கள் ஐக்கிய
முன்னைியின் சிறந்த மமமடப் மபச்சொளரொகத் திகழ்ந்தெர்.
1960ஆம் ஆண்டு நொடொளுமன்றத் மதொோ்தலின்மபொது மக்கள்
ஐக்கிய முன்னைி கட்சியிமனப் பிரதிநிதித்துெப்படுத்திய
அன்னொர், தஹொரை மதொோ்தல் ததொகுதியில் மபொட்டியிட்டு
5,110 மமலதிக ெொக்குகமளப் தபற்று நொடொளுமன்றத்திற்குத்
ததொிெொனொர். 1962ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீ லங்கொ சுதந்திரக்கட்சியில்
இமைந்துதகொண்ட
அமரர்
ரத்னசிறி
ெிக்கிரமநொயக்க
அெர்கள்,
1965ஆம்
ஆண்டு
அக்கட்சிமயப்
பிரதிநிதித்துெப்படுத்திப் தபொதுத் மதொோ்தலில் மபொட்டியிட்டு
மீண்டும்
தஹொரை
ததொகுதியில்
தெற்றிதபற்றொர்.
அன்றுமுதல் அன்னொர் மரைதமய்தும்ெமர ஸ்ரீ லங்கொ
சுதந்திரக் கட்சிமயெிட்டு தெளிமயறொமல், ததொடர்ந்தும் அமத
கட்சியிமலமய தன்மன இமைத்துக் தகொண்டிருந்தமம
குறிப்பிடத்தக்கது. பதெிகளுக்கொகமெொ அல்லது தனிப்பட்ட
சுயநலன்களுக்கொகமெொ ஒருமபொதும் அெர் தனது கட்சிக்
தகொள்மகமய ெிட்டுக்தகொடுக்கொமல் துைிந்து தசயற்பட்ட
தமலெரொகச் சிங்கள மக்களிமடமய மபொற்றப்படும் நிமலக்கு
உயர்ந்தெர்.
‘இரண்டொெது
பண்டொரநொயக்க’
என்றும்
‘தஹொரை தபொடி புத்தொ’ என்றும் தஹொரை மக்களிமடமய
பிரபலம் தபற்றிருந்த அமரர் ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க
அெர்கள், தனது அரசியல் ெொழ்க்மகயில் பிரதி நீதி
அமமச்சரொக,
தபருந்மதொட்டத்துமற
அமமச்சரொக, நீதி
அமமச்சரொக, தபொது நிர்ெொக, உள்ளூரொட்சி மொகொை சமபகள்
அமமச்சரொக, உள்நொட்டலுெல்கள் அமமச்சரொக, ெிெசொய
அமமச்சரொக, பிரதிப் பொதுகொப்பு அமமச்சரொக, நொடொளுமன்ற
அமெத் தமலெரொக, பிரதமரொக, சிமரஷ்ட அமமச்சரொக எனப்
பல்மெறு பதெிகமள ெகித்தெர். இலங்மக ெரலொற்றில் பதில்
நிமறமெற்று அதிகொரம் தகொண்ட ஜனொதிபதியொகப் பதெி
ெகித்த தபருமமயும் அெமரமய சொரும். அந்தளவுக்கு அெர்
நம்பிக்மக தபற்ற ஒரு தமலெரொகத் திகழ்ந்துள்ளமம இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது.
எமது
நொட்டிமல
இடம்தபற்றிருந்த
பயங்கரெொதப்
பிரச்சிமனகள் மெறு, தமிழ் மபசும் மக்களின் பிரச்சிமனகள்
மெறு என நொம் ஆரம்பந்ததொட்டு ெலியுறுத்தி ெந்த
நிமலப்பொடு
ததொடர்பில்
ததளிவுதகொண்டிருந்த
அமரர்
ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள், எமது மக்களின் பிரச்சிமனகமளத்
தீர்க்கும் எமது நமடமுமறச் சொத்தியமொன தசயற்பொடுகளுக்கு
எப்மபொதும்
உதெிகமள
ெழங்கியெரொகவும்
அதமன
ஊக்குெித்தெரொகவுமம தசயற்பட்டிருந்தொர் என்பமத இந்தச்
சமபயிமல கூறிமெக்க ெிரும்புகின்மறன்.

கிரொமத்துப்
புதல்ெனொகமெ
தனது
ெொழ்க்மகமய
முன்தனடுத்திருந்த அன்னொர், சிங்கள மற்றும் ஆங்கில
தமொழிகளில் மதொோ்ச்சி தபற்றிருந்ததுடன், தமிழ் தமொழிமயப்
புொிந்துதகொள்ளக்கூடிய ஆற்றமலயும் தகொண்டிருந்தொர். அந்த
ெமகயில், அமனத்து இன மக்கமளயும் அரெமைத்துச்
தசல்லும் பண்பு அெொிடம் கொைப்பட்டது. நொடொளுமன்ற
ஜனநொயக ொீதியிலொன அரசியல் ெழிமுமறக்குள் நொம்
பிரமெசித்திருந்த எமது ஆரம்ப கொலகட்டங்களில் எமக்கு
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ඩේල ක ශද්වානන්ො මතතා]

உறுதுமையொக
இருந்து
தசயற்பட்ட
ததன்பகுதித்
தமலெர்களில் அமரர் ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள்
குறிப்பிடத்தக்கெர்.
அெர்
அமமச்சுப்
தபொறுப்புகமள
ஏற்றிருந்தமபொதும், பிரதமரொகப் பதெி ெகித்தமபொதும், அந்தந்த
கொலப்பகுதிகளில் எமது மகொொிக்மககளுக்கு அமமெொகப்
பல்மெறு உதெிகமள எமது மக்களது நலன் கருதி
மமற்தகொண்டு எமக்குப் பக்கபலமொகச் தசயற்பட்டிருந்தொர்.

இன்று அன்னொரது சுயநலன் சொரொத அந்த அரசியல்
பயைத்மத அெரது புதல்ெர் அெர்கள் முன்தனடுத்துெருெது
மபொற்றத்தக்கததொரு அம்சமொகும். அந்தெமகயில், அமரர்
ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள் ெிட்டுச்தசன்ற அரசியல்
இமடதெளிமயக் தகௌரெ ெிதுர ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள்
நிரப்புெொர் என்ற நம்பிக்மக எனக்கிருக்கிறது.
தகௌரெ சபொநொயகர் அெர்கமள, அமரர் ரத்னசிறி
ெிக்கிரமநொயக்க அெர்களது நொமம் நிச்சயமொக எமது நொட்டின்
அரசியல் ெரலொற்றில் மிக முக்கியமொன பதிெொகக் கொலத்தொல்
அழியொதிருக்கும்
எனத்
ததொிெித்துக்தகொண்டு,
அெரது
பிொிெொல் துயருற்றிருக்கும் அெரது புதல்ெரும் அரசியல்
ெொொிசுமொகிய தகௌரெ உறுப்பினர் ெிதுர ெிக்கிரமநொயக்க
உட்பட அன்னொரது குடும்பத்தினருடனும் உறெினர்கள்,
நண்பர்களுடனும் களுத்துமற மொெட்ட மக்கள் உட்பட இந்த
நொட்டு மக்களுடனும் சக அரசியல் தமலெர்களுடனும்
இமைந்து நொனும் துயரங்கமளப் பகிர்ந்துதகொள்கின்மறன்.
நன்றி.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

, ශයෝජය

වානාය

ගරු ිමලංග ුහමිමපාල මතතා.

[අ.භා. 12.18]

ගු තිලංග සුමතිපාල මහතා (නිවයෝජය කථානායකතුමා
(மொண்புமிகு திலங்க சுமதிபொல - பிரதிச் சபொநொயகர்)

(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker)

ගරු වානාය තුම, ස අශ්ත පදටපු අග්රාමාතය රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව ශ ෝ ප්ර ා
රන
අව කවාශේ මටත් ව න කවල්පයක් ප්ර ා
රන්නට ලැී ම මතත්
භාගයයක් ශ ොට ල නවා.
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ාලශ
1882 ජනාධිපිමවරණයට ශතක්ටර් ශ ො බ ඩුව
මැිමතුමා ඉදිරිපත් වූ අව කවාශේ තමයි මම එතුමාව මුලින්ම
ෙැක්ශක්. එො විජය ම මාරණතුංග මැිමතුමා
මෙ එතුමා
නැක් ලයිට් ශ ෝෙනා මත තාබර් ශපොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට
ගන්න ශය වණා. වශේ ශද් පාලන නාය ශයෝ අපි ෙැක් ා. ඒ
අව කවාවලදී ශමතුමා
වා
ළ ශද්වල් අපට න් න්ෙනය
රන්න පුළුවන් ම ිමශබන්ශන් මතත්මා ගාන්ධි මැිමතුමාස
නැත්නේ අපි අ ා ිමශබන ශනල් න් මැන්ශඩලා මැිමතුමා වැ, 
අයශේ
වා
මෙයි. ඒ තා
මානව ඒ
ාලශ
වශේ
ශද් පාලනයට නාය ත්වය ශෙමින්ස
පක්ෂය ශවනුශවන්
, ර්භීතව
ටයුතු
රමින්ස ශේ රටට වි ාල ශ වයක්
ළ
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා පුහ ාලශ තුන්වැ,  වතාවටත්
ශේ රශට් අග්රාමාතයවරයා ව ශයන් පාර්ලිශේන්තුශේ ටයුතු
ළා. එතුමා ඇමිම ේ ෙැරුවා. එතුමා ආණ්ඩු පක්ෂශ ප්රධාන
ංවිධාය ස පාර්ලිශේන්තුශේ භානාය ව ශයන් වැඩ ළා.
තරුණ මන්ත්රීවරුන් තැටියට අපට එතුමා අවවාෙ  වන්නා.
ංවාෙශීලී වන තැටිස පාර්ලිශේන්තුශේ විවාෙය ට එන ශ ොට
ඒවාට අව ය ලිපිශගොනු කියවලා එන තැටිස තරුණ මන්ත්රීවරුන්
විවාෙවලට තභාගි ශවන්න ශපර කියවන්න පුරු ව ශවන තැටිස ඒ
ඳතා පාර්ලිශේන්තුශේ පු කත ාලය පාවිච්රා ළ යුතු ආ ාරය
යනාදී ව ශයන් සියලුම ශද්වල් කියා ශෙමින් එතුමා අපට ්ෙවු
ළා;
අපව
්නන් ව
ළා;
ශපළගැ කවුවා.
ශශ්රෂකඨ
ශද් පාලනඥයන් ක්රම ක්රමශයන් ශේ රටින් ඈත් මෙ ශගන යන
ාලය ශමතුමා වැ,  ෘතත කව ශද් පාලන නාය ශයක් ගැන
ටතන්
රලා ගුණ වනය කිරීම අශ්ත ඊළෙ පරේපරාව
ශවනුශවන් රන වගය මක් ත යුතු මක් කියන එ යි අපි
පදතන්ශන්.
අශ්ත පදටපු අගමැිමතුමා තැටියට රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා මම දීර්ඝ ාලයක් ශපෞද්ගලි වත් ෙැන තන්නා ශගන
පදටියා. අගමැිමවරයා ව ශයන් සිටින ාලශ එතුමා ජාිම
ප්ර කනවලදී ටයුතු ළ ආ ාරය මට මත යි. යුද්ධශ අව ාන
ාලශ එතුමා අගමැිමවරයා තැටියට ඉන්න ශ ොට කිේශේ
" ාමයත් යුද්ධයත් එ ට රන්න බැතැ. ්ර කතවාදීන් කියලා
තන්නා ගත්තාට ප කශ ස ්ර කතවාදීන් නේ ්ර කතවාදීන් එක් වැඩ
රන්න ඕන ඒ ආ ාරයටයි. මගාමීව එ සිරියතන් ගබඩාවට
යන්න බැතැ. ශමො ෙස වොවත් ඒ ගැළශපන්ශන් නැතැ"යි
කියන එ යි.

රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමා
පාර්ලිශේන්තුශේ
මන්ත්රීවරයම ට ලබා ගන්න පුළුවන් සියලුම තනතුරු ලබා ශගනස
වගය ේ රාක යක් ඉෂකට
ළා. ශපෞද්ගලි වත්ස ශද් පාලන
ව ශයනුත්
එතුමා අපට
ේබන්ධ වන්ශන් මීට අවුරු ව
ගණනාව ට ලින්. ධර්මපාල වි වතලට යන්න ලින් එතුමා ගශේ
පා ලට ගිපදල්ලාස ඊට පුහව ශ ොළඹ ආනන්ෙ විෙයාලශ ඉතාම
ය ර්ිමමත් ක ෂයයම  තැටියට අධයාපනය තොරලාස යභිමය තැෙ රීම
ඳතා එංගලන්තයට ගියා. බැරි කටර්වරයම  මෙමට ඉශගන ගන්නා
ාලශ තමයි එතුමා ශද් පාලනය කිරීම ඳතා ලං ාවට ආශේ.
අිම ය ්ගත්ස බුද්ධිමත්ස මාජයට ආෙරය ළ ආෙර් වත්
නාය ශයක් ගැන පාර්ලිශේන්තුශේ සියලුම මන්ත්රීවරුන් ෙව ක
ගණනාවක්
වා
ළත් එතුමාශේ ගුණ වනය
ර අව න්
රන්නට පුළුවන්ය කියලා මා පදතන්ශන් නැතැ.

ඍජුව ජාිම ප්ර කන ගැන වා කිරීශේ තැකියාව එතුමාට
ිමබුණා. එතුමාට රශට් ජනතාව වි ාල ව ශයන් ෙැනුවත් රන්න
පුළුවන් වුණා. තැම ශ ශනක්ම එතුමාට ආෙරය ළා; ගරු ළා.
එතුමා බුද්ධ ා න ඇමිමවරයා ව ශයන් ටයුතු ළ ාලශ ත්
මතානාය
කවාමීන්ද්රයන් වතන්ශ ලා ශබොශතොම ශගෞරවයකින්
එතුමාට ඇහුේ න්  වන්නා. එතුමා මතනුවරට ැඳවලා ා ච්ඡා
රනශ ොට මතනාය
කවාමීන්ද්රයන් වතන්ශ ලා තමන්
වතන්ශ ලාශේ අෙත ක රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාට කියනවා
ශවනුවටස බුද්ධ
ා න ඇමිමතුමා තැටියටස ශජයෂකඨ
ශද් පාලනඥශයම  තැටියට යේ ප්ර කනය දී රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිම වන්ශේ අෙත ශමො ක්ෙස එතුමා ෙරන මතය
ශමො ක්ෙ කියලායි ්න්වතන්ශ ලා තැම ිම කශ ම බැලුශේ.
ශමො ෙස එච් ර වගය මකින් රටට ආෙරයක් ඇිමවස ශද්ශීයත්වය
මුල් රශගන ටයුතු රන්න එතුමාට ක්ිමයක් ිමබුණා. එතුමා
ළ ා ච්ඡා ,  ාස ගත්ත මතවාෙය ,  ා බුද්ධ ා නශ සියලු
ශෙනාටම එතුමා ශ ශරපද ශලොම  ආෙරයක් වි කවා යක් ිමබුණා.

එතුමා අගමැිමවරයා තැටියට අපත් මෙ ටයුතු
විශ ෂශයන්ම 1882 වන විට ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ
ශල් ේ තැටියට එතුමා ටයුතු ළා. අපි ් ක ශපළ

එතුමා ේබන්ධශයන් පුවත් පත්වලස මාධයය තරතා ලියැවුණු
ලිපිස වි ශෙ බැලුශවොත්ස ම ත යුගය දී පාර්ලිශේන්තුශේ පදටපු
කිසිම අගමැිමවරශයම  ශමපමණ පැ ුහමට ලක් වුශණ් නැතැ

ළා.
මත
රන
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කියලායි මම පදතන්ශන්. එතුමා ශබොශතොම , තතමායභ නාය ශයක්
,  ායිස ශමපමණ පැ ුහමට ලක් වුශණ්. පාර්ලිශේන්තුශේ
ශනොශයම ත්
අභිශයෝගාත්ම
අව කවාවලදීත්ස
ජාිම
අව යතාවන්පදදීත් රට ගැන ශද්ශීය ව ශයන් පදතලා එතුමා
ටයුතු ළා. ඒ වාශේමස ජාතයන්තරය ශවනුශවන් වා රන්න
පුළුවන් ශතොඳ ෙැනුමක්ස ්ගත් මක්ස භාෂාව පාලනය කිරීම ත
පරිතරණය කිරීශේ තැකියාව එක් මුහුම රා ගිය ෙැනුමක් ිමබුණු
,  ා තැම ශ ශනක්ම එතුමාට ගරු රන්න පුරු ව වුණා.
මතජන එක් ත් ශපරමුණ යටශත් තරග රලා 1860දී පුහ
ශපළ මන්ත්රීවරශයම  ව ශයන් පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණි රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාස පුහව ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂයට එ තු මෙ
පක්ෂශ මත ශල් ේවරයා තැටියටත් ටයුතු ළා. එතුමා ගේ
මට්ටශේස බිේ මට්ටශේ තැම තරාිමරම ම නැිම බැරි අයත් එක්
ශබොශතොම රලව වා රලාස ඔවුන්ශේ ප්ර කන ශත්රුේ ශගන
වැඩ ළ නාය ශයක්.
මට මත යිස ශබොශතොම අඩු ආොයේ ිමශබනස අඩු පතුහ ේ
ිමශබන ශබොරැල්ල මැිමවරණ ශ ොට්ඨා ශ
වනාතමුල්ල
ප්රශද් ශ රැ කමෙම ට රත්නසිරි වික්රමනාය පදටපු අගමැිමතුමා
ඇවිල්ලා එතුමා ආනන්ෙ විෙයාලයට ගිය තැටිස ධර්මපාල විෙයාලශ
ගත ළ තැටි ත වර්තමානශ ශ ොශතොමෙ ආර්ික ය ගළපා
ගන්ශන් කියලා ශපොඩි ශද් නයක්
ළ තැටි. රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා ඒ ශද් නය රලා එතැ, න් ගියාට ප කශ ස
ඒ අතශගන පදටපු ෙත ම ත් ශෙනා ඒ පිළිබඳව ෙැක්වූ ප්රිම ාරයන්
දිතා බැලුවාමස ඔවුන් අපත් එක්
කියපු ශද් දිතා බැලුවාම
වර්තමාන ශද් පාලනශ ඉන්න අයට ඒ විධියට තැඩ ගැශතන්න
පුළුවන් කියලා මම නේ පදතන්ශන් නැතැ.
එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳස ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සියලු ශෙනා
ශවනුශවන් අශ්ත
ශතෝෙර වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමාටත්ස
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශේ ෙයාබර බිරිඳ ඇතුළු පවුශල්
සියලු ශෙනාටත් මශේත්ස අප සියලු ශෙනාශේත් ශ ෝ ය ප්ර ා
ර සිටිනවා; ශ ොළඹ දි ාශේ ත බ කනාපදර පළාශත් සියලුම
ශෙනා ශවනුශවනුත් අපශේ ශ ෝ ය ප්ර ා
රන අතරස එතුමාට
, වන් ුහව අත්ශේවා! කියලා ප්රාර්වනා රමින් මම , තඬ ශවනවා.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඊළෙටස ගරු වාුහශද්ව නානායක් ාර මන්ත්රීතුමාටයි වා
රන්න ිමශබන්ශන්. ගරු භානාය තුම, ස දිවා ආතාරය ඳතා
පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩ ටයුතු නැවැත්මෙමට තවත් විනාඩි 4
ාලයක් පමණයි ිමශබන්ශන්. ගරු වාුහශද්ව නානායක් ාර
මන්ත්රීතුමාට වා රන්න අව කවාව ලබා ශෙනවා ෙ? නැත්නේස
අපි ෙැන් දිවා ආතාරය ඳතා භාශේ වැඩ ටයුතු නවත්වාස
භාශේ ටයුතු නැවත ආරේභ කිරීශමන් පුහව ගරු වාුහශද්ව
නානායක් ාර මන්ත්රීතුමාට අව කවාව ලබා ශෙනවා ෙ?

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, we will suspend the Sittings for lunch.

ගු වාසුවේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු වානාය තුම, ස මශේ
වාව අව න් රලා දිවා
ආතාරය
ඳතා
භාශේ වැඩ
ටයුතු නවත්වමු. ඔබතුමා
භානාය තුමාට කියන්න එම ශයෝජනාව ඉදිරිපත්
රන්න
කියලා.

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එතුමාශේ
තාව අව ාන වන ශ ත්
පවත්වා ශගන යමු.

භාශේ

ටයුතු

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

භාව එ ෙ ෙ?

ගු මන්ත්රීවු

(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශතොඳයිස අපි ඒ විධියට

රමු.

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

We will accommodate his request considering his
seniority.
ගු වාසුවේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Thank you very much.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

It is a very nice approach.
[අ.භා. 12.28]

ගු වාසුවේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු වානාය තුම, ස ගරු මන්ත්රීවරශයක්ස ඇමිමවරශයක්ස
විපක්ෂ නාය වරශයක්ස අගමැිමවරශයක් ආදී විවිධ තනතුරු
ශතොබවා අපට මතත් ආෙර් යක්ස ඒ වාශේම මතත් ආ කවාෙයක්
ලබා  වන් රිතයක් වූ පදටපු අග්රාමාතය ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ අභාවය ගැන ශ ෝ ය පළ
රන ශමොශතොශත්
ප්රජාතන්්රවාදී වාමාංක 
ශපරමුණ ශවනුශවනුත්ස ඒ වාශේම
ඒ ාබද්ධ විපක්ෂය ශවනුශවනුත් එයට එ තු මෙමට අව කවාවක්
ලබා දීම ගැන මා පළමුශවන්ම ඔබතුමාට කතුිමවන්ත ශවනවා.
එතුමා බ්රිතානයශ සිටි ාලශ දී ක ෂය වයාපාරශ ආභා ය
වාශේම ශ ොමියු,  කට් වයාපාරශ ත් ආභා යක් ලැූ ශ ශනක්.
ඒ ,  ා එතුමාට යටත් විිතත වි්තලවය ගැනත්ස ජාතයන්තර
මාජවාදී වි්තලවය ගැනත්ස ඒ වි්තලවයන්ශේ අන්තර් ේබන්ධය
ගැනත් ප්රතයක්ෂ අවශබෝධයක් ිමබුණා. එශ ක ෂය වයාපාරශ
, යැශලමින්ස වාමාංක  බුද්ධිමතුන් අතර ගැවශ මින්ස ශද් පාලන
විෙයාශේ තරයන් අවශබෝධ ර ග, මින් සිටි අවධිශ දී තමයි
එතුමා වතාම ලං ාවට ැශඳේශේ. එතුමා එවිට යභිමය තොරමිනුයි
සිටිශ . එතුමා එශ
ැශඳේශේස එතුමාශේ වැඩිමතල්
ශ ොශතොයුරාශේ ශ ෞඛ්ය තත්ත්වය ඉතාම බරපතළ වූ ,  යි. ඉන්
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[ගරු වාුහශද්ව නානායක් ාර මතතා]

පුහව එතුමාශේ වැඩිමතල් ශ ොශතොයුරා වූ මු, ො
වික්රමනාය ශේ අ ල් අභාවයත් මෙ
වුරුත් ආෙරශයන්
ල පු ඒ නාය යාශේ , ෂකඨ ශතෝෙරයා තැටියට රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාට ඒ වගය ේ භාර වුණා. ඒ වගය ේ භාරමෙමත්
මෙ එතුමාට එතුමාශේ රාන්තනශ අර්වය ලං ාශේ ශද් පාලන
භූමිශ පිපදටුමෙම ශ ශ
ළ යුතුෙ කියන ප්ර කනයට මුහුණ ශෙන්න
සි ව වුණා. යටත් විිතත වි්තලවශ ශ ොට ක් ලං ාව තුළත් ඉතුරු
ශවලා ිමබුණාස ඉටු කිරීමට.
එතුමා පැමිණි ාලශ ස 1856 ව ශරන් පුහ ාලශ ස ශේ
රශට් ශලොම  ශපරළියක් සි ව ශවමින් ිමබුණා. එයින් එතුමා මතත්
ආ කවාෙයක් ලැබුවා. එශතත් තවත් ශ ොට ක් ඉතුරු මෙ ිමබුණා. ශේ
රශට් ඉිමරිව ිමූ විශද්ක 
ඳවුරු ඉවත් රගනු ලැබුවා. එශතත්
එශතම  ව ශේ රශට් රාජය නාය ත්වය බ්රිතානයශ කිරීටයට
අයිිමව ිමබුණා. ඒ ,  ා එතුමා බ්රිතානයශ සිටි ාලශ දී ඉශගන
ගත් යටත් විිතත වි්තලවය පිළිබඳ පාඩම භාවිතයට ගත යුතු ාලය
එය බව එතුමා අවශබෝධ ර ගත්තා. ඒ ,  ා එතුමා මතජන
එක් ත් ශපරමුණ මෙ එ තු මෙ 1860 මාර්තු මැිමවරණයට තරග
කිරීමට තීරණය ළා. එතුමා ශත්රී පත් වුණු ඒ ශවලාව ශබොශතොම
අමාරු ශවලාවක්. ඒ ඡන්ෙශ දී තැම පක්ෂයක්ම එකිශන ා මෙ
ගැටුණා. ඒ ශවලාශේ වාමාංක  පක්ෂත් ඔවුශනොවුන් අතර ශවන
ශවනම ගැටුණා. එබන් අව කවාව ශතොරණ ආ නශයන් එතුමා
ශත්රී පත් වුණා.
එතුමාශේ වැඩිමතල් ශතෝෙරයා ඒ වන විට ඉටු ර ිමබුණු
වි ාල ශද් පාලන ශමශතවර ,  ා ඒ රාශී වූ ජන බලයත්ස ඒ
පවුල්වලට ිමබුණා වූ ්රුමය තා ඒ ,  ා ිමබුණු ජන පෙනමත්
ශතතු රශගන එතුමාට එො ජයග්රතණය රන්න පුළුවන් වුණා.
නමුත් එතුමා ගත්තා වූ ඒ පියවශර් ඊළෙ ගැටලුවට එතුමා මුහුණ
 වන්නා. මාර්තු මා ශ දී පත් වුණු එක් ත් ජාිම පක්ෂය මූලි වූ
ආණ්ඩුවට මතජන එක් ත් ශපරමුණ ඇතුළත් මෙශේ ප්ර කනය
පිළිබඳව එතුමාට තීරණයක් ගන්න වුණා. තමන් ඉශගන ගත්තා වූ
ශද් පාලනයත්ස තමන් අවශබෝධ රගත් ශද් පාලනයත් අනුව
එතුමා තීරණය ළාස ූ එන්පී නාය ත්වශයන් ිමබුණු ආණ්ඩුවට
එ තු ශනොශවන්න. එය එතුමාශේ ජීවිතයට මෙ ශපන්වූ එක්තරා
ආශලෝ
ධාරාවක් වුණා.
ශද් පාලනශ
, වැරදි මාවත
ශතෝරාගැයභමටස එක් ත් ජාිම පක්ෂයට විරුද්ධ මෙමත්ස එතුමාට
ලැබුණා වූ අත් ෙැය මත්ස එතුමා ලබා ගත් අවශබෝධයත් එතුමාට
්ප ාරයක් වුණා.
ඒ ,  ා ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ
අර්බුෙ ඇිම වුණු
ශේලාවන්පදදී එතුමා ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ නාය ශයක්
තැටියට වේ ඉවුරට අඩිය තබා ශගන එම අර්බුෙවලට මුහුණ
 වන්නා. එම , වැරදිභාවය ,  ා එතුමා පුහව දිගින් දිගටම ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂශ ප්රධාන ශපශළ නාය ත්වයක් ලැී මට ුහ වුහ ේ
ලබා ටයුතු ළා. න්ද්රි ා බණ්ඩාරනාය මැිම, ය ජනාධිපිම වූ
අව කවාව -එතුමා අගමැිම වූ අව ව
ක ාව - එතුමිය ශගන ගිය ප්රිමගාමී
ආර්ික ප්රිම ං ක රණ පිළිබඳව වි ාල ේපන ඇිම ශවමින්
ිමබුණු ශේලාවක්. එො එක් ත් ජනතා , ෙත ක න්ධානය තුළ ඒ
ේපන අතරයි අශ්ත ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ජීවත්
වුශණ්.
වතු ශපෞද්ගලී රණය කිරීශේ ක්රියාොමය ආරේභ
ශළස
එක් ත් ජාිම පක්ෂයයි. ඉන් පුහව එම ක්රියාොමය තවත් දික්
ග ක ා තවත් අවුරු ව පනත ට වතු ශපෞද්ගලී රණශයපද රැඳමෙමට
ජනාධිපිමතුමිය ඒ ශේලාශේ ගත් තීරණය ක්රියාවට නැඟීශේ වි ාල
අසීරු ාරණාවට මුහුණ  වන්ශන් ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමායි. මම පදතන තැටියටස එය තමයි එතුමාශේ ශද් පාලන
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ජීවිත ාලශ අන්රු මය; එතුමා පදිමන්  වක් විඳපු ාලය. නමුත්
එතුමාට නැවතත් ගරු මපදන්ෙ රාජපක්ෂ මැිමතුමා යටශත් අගමැිම
ුරරය ලබා ගන්න තැකි වුණා. ගරු මපදන්ෙ රාජපක්ෂ මැිමතුමාශේ
ාලශ රාජය ේපත් ශපෞද්ගලී රණය ශනොකිරීශේ තීරණයක්
ගනු ලැී මත්ස ශපෞද්ගලී රණය රනු ලැූ යේ යේ ශද්පළ
නැවත රජයට ශගන ජනතාවට අත්පත් ර දීමත් ප්රිමපත්ිමයක්
තැටියට ගනු ලැූ තීරණයත් ,  ා ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා ගරු මපදන්ෙ රාජපක්ෂ මැිමතුමාශේ රජශ
අගමැිමවරයා තැටියට පුනර්ජීවනයක් ලැබුවාය කියා මා වි කවා
රනවා. ඒ බව එතුමාත් මෙ අපට ිමබුණා වූ ේබන්ධතා තුළින්
අපි ෙැක් ා; එම අවධිවල සි ව වුණු ශවන කමෙේ අපි ෙැක් ා.
එතුමා අවධි තුනක් තරතා ගමන් ළා. එතුමාශේ රිතය එක්
අව කවාව 1856 ශපරළියත් මෙ යටත්විිතත වි්තලවශ ඉදිරි
මාවත තැටියට 1870 රා ආවා. ඉන් පුහව න්ද්රි ා ම මාරතුංග
මැිම, යශේ පාලන මශ - එය වි ාල ආපුහ ගමන ට ශතතු වූ
ාලයක්.- 1877න් ආරේභ වුණු ඒ , ශයෝ-ලිබරල්වාදී
ප්රිම ං ක රණවල ප්රිමගාමීත්වශ
ාල පරිච්ශේෙය තුළත්ස එය
වැළඳ ගත් න්ද්රි ා මැිම, යශේ පාලන ාලශ අගමැිම තැටියට
විඳින්නටස මුහුණ ශෙන්නට වුණු ඒ අසීරුතාවලදී තමන්ශේ තෘෙය
ාක්ෂියට
ේපූර්ණශයන්ම පටතැ,  වූ ක්රියාොමය
, රත
ශවන්නටත් සිද්ධ වුණු ාලයක් පවා එතුමාට ිමබුණා.
ශද් පාලනශ
එ ම අර්වය විධියට එතුමා ෙැක්ශක්
ශද් ශප්රමීත්වයයි; ඒ වාශේම ජාතයන්තර න්ෙර්භය තුළ අපි
නමෙනත්වය ට යා යුතු ගමනයි. ශේ සියල්ලම එතුමා එකින් එ ට
ේබන්ධව ෙැක් ා. ඒ ,  ා එතුමාශේ ශද් පාලනය තැටියට
එතුමා ශතෝරාගත්ශත් ජනතාවාදී ජාිම
ංවර්ධනශ මාවත බව
එතුමාශේ භාවිතශයන් ශමන්ම එතුමාශේ භාෂණශයන් පවා අපි
ෙැක් ා. ඉතාම තුර වාේ ක ල්පයක්ස තැකියාවක් ඇිම ශ ශනක්
තැටියට එතුමා ශබොශතෝ තරුණ මන්ත්රීවරුන්ට ආෙර් යක්
වාශේමස ආ කවාෙයක් ලබා  වන්නා. එතුමාශේ ය ර්ිමමත්
ශද් පාලන ජීවිතය තැම ොම අපට ආෙර් යක් ශගන  වන්නා. මත
ශපොශළොවට ශ ළින්ම ේබන්ධ වුණු ජන ජීවිතශ
ාමානය ජන
හුරුවස ජන ෛ ලිය එතුමාශේ ක්රියා ාරීත්වයටස එතුමාශේ ාේ
බවටස එතුමාශේ රල ජීවිතයට එතුමා එ තු ළා.
ගරු වානාය තුම, ස ්තශල්ශටෝ නේ ොර් ,  යා කියපු
වා යයක් ිමබුණා. ඔහුශේ රාන්තනය අනුව ජන නාය යන්
, රන්තරශයන්ම ව කතු ශනොමැිමස වයාපාර ේබන්ධ ේ ශනොමැිම
අය විය යුතුයි. ඒ තමයි රාජය පාල යා පිළිබඳව ්තශල්ශටෝ තුළ
ිමබුණු අෙත . අශ්ත ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මතතා ව කතුව ට
්රුම ේ ඇතුව ශද් පාලනයට පැමිණි ශ ශනක්. එම ව කතුව
ක්රමශයන් හීන මෙ ගියා. ඔහු වයාපාරි ශලෝ යක් ශතෝ ව කතු
ේභාරයක් ශගොඩ නැඟීශමපදලා කිසියේ ශල ශතෝ නැුරරු ශනොවූ
නාය ශයක් තැටියට අපට තවත් ආෙර් යක් දී ිමශබනවා.
අශ්ත පැරණි පරේපරාශේ නාය යන් තුව ිමබුණු එම ගුණය
එතුමා තුළින් අලුත් පරේපරාවට ලබා දී ිමශබනවාය කියා මා
වි කවා
රනවා.
ගරු වානාය තුම, ස ඒ ාබද්ධ විපක්ෂශයන් අෙත ක පළ
ළ අශ්ත නාය යන්ශේ අෙත ක මෙ අපි එ තු ශවමින්ස ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය
මතතාශේ අභාවය
ේබන්ධශයන්
ආෙරණීය බිරිඳ වූ වික්රමනාය මතත්මියටත්ස ෙරුවන් ිමශෙනාටත්
ශේ අව කවාශේදී අපශේ පක්ෂශ
ංශේගය පළ
රනවා.
විශ ෂශයන්ම අප මෙ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ටයුතු රනස
එතුමාශේ ආෙර් ය අනුව ජීවත් ශවන්නටස ශද් පාලනශ
, යැශලන්නට තීන් ව ර අප මෙ ඉන්නස අශ්ත ගරු වි වර
වික්රමනාය
මැිමතුමාට පියාශේ අභාවය ශවනුශවන් අපශේ
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පක්ෂශ ත්ස ඒ ාබද්ධ විපක්ෂශ ත් ංශේගය ශේ අව කවාශේදී
පළ රමින්ස රත්නසිරි වික්රමනාය
රිතයට අශ්ත ශගෞරවයභය
ප්රණාමය තා නම ක ාරය ශේවා! කියමින් මශේ ව න කවල්පය
අව න් රනවා.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කතුිමයි.
ශමම අව කවාශේදී දිවා ආතාරය ඳතා පාර්ලිශේන්තුශේ
ටයුතු ප ක වරු 1.30 ෙක්වා අත් පදටුවනවා.

රැසනවීම ඊ අමකූලව තාවකාලිකව අත් හිපවන ලදින් අ.භා.
1.30 නැවත පවත්වන ලදී.

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மைிெமர இமடநிறுத்தப்பட்டு
மீண்டுந் ததொடங்கிற்று.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! ගරු ගාමිණි විිතත් විජයමුණි ශ ොයි ා මතතා.
[අ.භා. 1.30]

ගු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි වසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග
හා ජලසේපත් කළමනාකරණ අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு கொமினி ெிஜித் ெிஜயமுனி தசொய்சொ - நீர்ப்பொசன
மற்றும் நீரக ெளமூல முகொமமத்துெ அமமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa - Minister of
Irrigation and Water Resources Management)

ගරු වානාය තුම, ස රයිගේශ ෝරශළ වික්රම ප නාය යා
තමයිස අභාවප්රා්තත ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
අශ්ත පදටපු
අග්රාමාතයතුමා. එතුමාශේ ුරරාවලිය බලන ශ ොටස එතුමා ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේත්ස පාර්ලිශේන්තුශවන් පිට
භාවලත් විවිධ
තනතුරු ෙරලා ිමශබනවා. ගරු
වානාය තුම, ස එතුමාශේ
ුරරාවලිශයන් මම ඉතාම ැමැිම ශවන්ශන්ස එතුමා ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂශ ශල් ේවරයා තැටියට ටයුතු ළ ාලය.
ශමවැ,  ව වානුවක් තමයි එොත් ිමබුශණ්.
අපි ශෙ ට ශබදිලාස අශ්ත පක්ෂය දිගින් දිගටම පරාජය ශවලාස
ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂයට අනාගතයක් නැිම තරමටම පත් ශවලායි
ිමබුශණ්. ඒ ශවලාශේ අශ්ත පක්ෂ ාර්යාලයත් අපට අපදමි වුණාමස
අපට මත යි ශල් ේවරයා තැටියට රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා
ැේබල් පාර්ක් එ
ඉ ක රතා ුහමිමපාල
මැිමතුමන්ලාශේ , ව ක් -ධර්මසිරි මතත්මයාලාශේ , ව ක්ම ලියට අරශගන -ම ලියට අරශගන කිේවාටස ම ලියක් ශගේශේ
නැතැ. ,  ේ  වන්ශන්- එො පක්ෂ ාර්යාලය පිපදටුවලාස එතුමා ශ්රී
ලං ා , ෙත ක පක්ෂය ආරක්ෂා රන්න ඉතාම එඩිතරවස අවං ව
සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය
මැිම, යත්ස විජය ම මාරණතුංගත්ස
න්ද්රි ා මැිම, යත් මෙ ඒ මතා ශද් පාලන වයාපාරයස ඒ
වාශේම බලය ලබා ගැයභශේ ශද් පාලන වයාපාරය ක්රියාත්ම
ළා. ඒ ක්රියාත්ම මෙම තුළස එතුමාට පුළුවන් ම ලැබුණාස
න්ද්රි ා ම මාරතුංග මැිම, ය ජනාධිපිම, ය තැටියට පත් ර
ගන්න; සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය
මැිම, ය අග්රාමාතයවරිය
තැටියට පත්
ර ගන්න. ඒ විතරක් ශනොශවයිස එතුමාටත්
අග්රාමාතය ුරරය ෙරන්න අව කවාව ලැබුණා. ඒ අව කවාශේ අපි
ෙැක්
ශෙයක් ිමබුණා. ඒ තමයි න්ද්රි ා බණ්ඩාරනාය
ම මාරතුංග මැිම, ය ජනාධිපිම, ය තැටියට
ටයුතු
රද්දී
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා අග්රාමාතය ුරරය ෙැරුවත්ස එතුමා
කිසිම ෙව
ඇත්ත කියන්න බිය වුශණ් නැතැ.
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එතුමා ශේ රශට් ාමානය ජනතාව ශවනුශවන්ස ශගොවියාස
ේ රුවාස වැඩ රන ජනතාව ශවනුශවන් ශපයභ සිටියා. එතුමා
ෙැූ  ඇමිම ේවලින් මම වඩාත් ැමැිම අමාතය ුරර ිමශබනවා.
එම අමාතය ුරර ෙරද්දී එතුමා ප්රබල වි්තලවයක්
ළාස ගරු
වානාය තුම, . මම ඒ ගැන කියන්නට ඕන . ශේ රශට් යැපුේ
ආර්ික ය මත පෙනේ වූ ෘෂි ර්මාන්තශයන් ජීවත් වන බහුතර
ජනතාව ශත්ස ශපොල්ස රබර්ස ම රුන්ස ශ ොශ ෝවා ත ගේමිරි ක ආදී
වගාවන්වලින් තමයි ඔවුන්ශේ ජීවිතය රි ර ගන්ශන්. එවැ, 
ජනතාව දිතා බලලාස එම ර්මාන්ත නො සිටුවන්න එතුමා
ටයුතු ළා.
විශ ෂශයන්ම රබර්
ර්මාන්තය නො සිටුවන්න එතුමා
ටයුතු ළා. රබර් ර්මාන්තයට අව ය තාක්ෂණි ශමවලේ
ලබා දීශේ
ටයුත්ත ඈත එපිට ශමොනරාගල වාශේ
දි කත්රික් වලින් ආරේභ රස ඉතාම ඉක්ම, න් මුළු රට පුරා
වයා්තත රමෙමට එතුමා ටයුතු ළා. රබර් ර්මාන්තය විතරක්
ශනොශවයි. ම ඩා ශත් වතු පදමියන් නො සිටුවන්න එතුමා ශත්
ක්ිම වයාපාරය ඇිම ළා. ඒ වාශේම ශපොල් ර්මාන්තය නො
සිටුවන්නත් එතුමා ටයුතු ළා.
එතුමා ශපොල්
ර්මාන්තය ශවනුශවන් " ්තරුක් මිිම"
තැ වවා. ශත් ර්මාන්තය ශවනුශවන් "ශත් ක්ිම" වයාපාරය
ආරේභ රලාස ුහද්ොශේ ාලශ වැපදලා ිමබුණු ශත් ේතල් ශත් ිැක්ටරි- නැවත විවෘත ළා. ම ඩා ශත් වතු ංවර්ධන
අධි ාරිය මෙ එ තු ශවලා ඒ ශත් වතු නැවත ආරේභ රලාස
ම ඩා ශත් වතු පදමියන්ශේ ශ ොට ක එ තු රලා ඒ ශ ොට ක
මුෙල්වලින් ඒවා නඩත්තු ර එො ඒවා ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත්
ර ම ඩා ශත් වතු පදමියන්ට ලාභ ලබා  වන්නා. මුළු ම ටුේභයක් පවුලක්- එ තු ශවලා ම ඩා බිේ ඩ ශ්රී
රශගනස එයින්
ලැශබන ආොයශමන් ජීවත් ශවන ම ඩා ශත් වතු පදමියාස ශපොල් වතු
පදමියාස රබර් වතු පදමියා ආරක්ෂා
රලා ඒ ශගොල්ලන්ශේ
ුහරක්ෂිතභාවය ඇිම රන්න එතුමා ටයුතු ළා.
ගරු වානාය තුම, ස පතළම ඉන්න රාජය , ලධාරියා තමයි
ග්රාම , ලධාරියා. රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා රාජය පරිපාලන
ඇමිමවරයා තැටියට ටයුතු රද්දී ග්රාම , ලධාරින්ට යතුරු
පැදියක්ස ාර්යාලයක් ත , ල ඇන්මක් ලබා ශෙන්න මැදිතත්
වුණා; ක්රියා
ළා. එම ,  ා ශේ රශට් ාමානය පන්ිමශ
ජනතාවට වික ෂකට ශ වාවක්
රන්න එතුමාට පුළුවන් ම
ලැබුණා. එතුමා
ැබ වටම , ර්වයාජස අවං ස , තතමායභ
ශද් පාලන නාය ශයක්.
ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ගැන වා රන ශමම
අව කවාශේදී එතුමාශේ ෙයාබර පු්ර රත්නය ශමම පාර්ලිශේන්තුව
, ශයෝජනය කිරීම ගැන මා තුටු වනවා. ගරු වි වර වික්රමනාය
මන්ත්රීතුම, ස ඔබතුමාට පමණක් ශනොශවයිස අපටත්ස අනාගතශ
බිපදශවන ශද් පාලනඥයන්ටත් අශ්ත පදටපු අගමැිම රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ ජීවන
රිතාපොනශයන් ශබොශතෝ
ශද්වල් ලබා ගැයභමට ිමශබනවා කියන එ මා වි කවා
රනවා.
එතුමා වනජීමෙ ඇමිමවරයා තැටියට ටයුතු ළා. එතුමා තාසිේපාවාට ආෙරය ළා. ඒ වාශේම වනජීමෙ ලාපස වශනෝෙයානස
ශප්රරණ ලාප ආරක්ෂා රන්න එතුමා ප්රබල ශල මැදිතත්
වුණා. ඒ වාශේම ං ාර වයාපාරය දියුණු රන්නස ං ාර
බංගලා අලුත්වැඩියා ර නව ං ාර බංගලා ඉදි කිරීමට පවා
, ර්මාණශීලීව මැදිතත් වුණු ඇමිමවරශයක් තැටියට මම එතුමාව
ෙකිනවා.
ගරු වානාය තුම, ස ඉිමතා ය ගැනත් මම මතක් රන්න
ඕන . 1878 ව ර වන විට අශ්ත පක්ෂය ශ ොච් ර වැටී ිමබුණාෙ
කියලා කියන්න මම එ
ාරණයක් කියන්නේ. අවි ක ාශේල්ල
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ගාමිණී විිතත් විජයමුණි ශ ොයි ා මතතා]

නගර භාවට මම අශ්තක්ෂ ශයක් තැටියට ඉල්ලුවා. ඒ ාලශ ම
තමයි මට ඡන්ෙ බලය ලැබුශණ්. ඒ ාලශ අපට අශ්තක්ෂ යන්
නැිමව මමයිස තාත්තයි ශෙන්නම මැිමවරණයට ඉදිරිපත් වුණා.
ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ශමොන තනතුරු ෙැරුවත්
පක්ෂය පතළට වැටුණු ශවලාශේ පතළට බැතැලා පක්ෂය
ශවනුශවන් පතළ ිමශබන ුහළු තනතුරට පවා තරග රන්නට මැළි
වුශණ් නැතැ; පුහබට වුශණ් නැතැ. එතුමාට එශතම ශලොම 
මාන්නයක් ිමබුශණ් නැතැ. එො රයිගේ ශ ෝරළශ ශතොරණ නගර
භාවට එතුමා අශ්තක්ෂ ශයක් තැටියට ඉදිරිපත් වුණා.
ගරු වානාය තුම, ස පළමුවැ,  අනුපාත ඡන්ෙ ක්රමය යටශත්
අවි ක ාශේල්ල නගර භාවට අශ්තක්ෂ ශයක් තැටියට මම
ඉදිරිපත් වුණා. එතුමාශේත්ස අශ්තත් නේ එ ලැයි කතුශේ තමයි
ොලා ිමබුශණ්. අශ්ත නේ ිමබුශණ් පතළින්. අශ්ත තාත්තා දිනුවා.
එතුමායිස මමයි ශෙන්නාම පැර වණා. එො එතුමාශේ ිමබුණු
, තතමායභභාවයත්ස පක්ෂයට ිමබුණු ආෙරය තා ශගෞරවය ,  ාත්
ශේ පක්ෂය නැවත නොසිටුවිය යුතුයි කියලා අභීතව පක්ෂශ
ශල් ේවරයා විධියට එතුමා ටයුතු ළා. එතුමා ශ ො බ ඩුව
මැිමතුමාශේ ජයග්රතණය ශවනුශවනුත් වි ාල ැපකිරීමක් ළා.
නමුත්ස අවා නාව ට එම ජයග්රතණය අපට පදමි ර ගන්න බැරි
වුණා.
ගරු වානාය තුම, ස ශ ශ නමුත්ස එතුමාශේ ශද් පාලන
ජීවිතශයන් ගත තැකි ආෙර් අපට ිමශබනවා. මට මත යිස මත
මැිමවරණය දී වි වර වික්රමනාය මැිමතුමායිස එතුමාශේ පියායි
ශෙන්නාම එ
ලැයි කතුශේ එ
දි කත්රික් ශ පාර්ලිශේන්තු
මැිමවරණය ට ඉදිරිපත් වුණු තැටි. වි වර වික්රමනාය මැිමතුම, ස
ඔබතුමාශේ පියා පළමුවැ,  තැනට මනාප ඡන්ෙ පදමි රශගන
ජයග්රතණය ළා. නමුත්ස ඔබතුමාට එො පරාජය ශවන්න සිද්ධ
වුණා. නමුත්ස පියා තැටියට එතුමා ඒ මැිමවරණයට තරග ළත්
තමන් ශද් පාලන පක්ෂය නාය ශයක් වුණත් වැරදි විධියට
තමන්ශේ පුතාට ්ෙවු ශළ නැතැ. ඒ මතඟු ආෙර් ය එතුමා දීලා
ිමබුණා. ශද් පාලන නාය ශයම ට ඉතාම ්රාත ත ගත යුතු
ඉතාම ශතොඳ ආෙර් යක් තමයි එතුමා එයින් ශපන්නුශේ. නමුත්ස
පුහ ාලය ඔබතුමා පාර්ලිශේන්තුවට ආවා. අෙත් ඔබතුමා
පාර්ලිශේන්තුව , ශයෝජනය
රනවා. අපි අෙ රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමා ගැන
වා
රන්ශන් ඉතාමත්ම
ශගෞරවශයන්. එතුමා ගැන අපි සිපදපත්
රන්ශන් ඉතාම
ශගෞරවශයන්.
ගරු වානාය තුම, ස ශේ ශශ්රෂකඨ නාය යා ඳතටම අප
අතරින් ශවන් වුණා. මට එතුමාශේ අවමගුල් ්ත් වයට තභාගී
ශවන්න බැරි වුශණ්ස මම විශද් ගත ශවලා සිටි ,  ායි. මම ශ ෝ
පණිවිඩයක් ඔබතුමාට ලැශබන්න
ැලැ කවූවා. ගරු වි වර
වික්රමනාය මැිමතුම, ස රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ගිය අඩි
පාශර් ඔබතුමාත් ගමන් රයි කියලා අපි ප්රාර්වනා රනවා; අපි
පතනවා; අපි පදතනවා. එො ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය මන් රන්නස එක්තැන් රන්න පක්ෂ
නාය යා මෙ එ වතළක් යට ඉඳශගන ඒ රපු අරගළශ
ශශ්රෂකඨ ඉිමතා ශ මත
ටතන් ඔශ තෙවශත් රැඳිලා ඇිම
කියලා අපි පදතනවා.
ඒ මත
ටතන් අනුව ඉදිරිශ දී ඔබතුමාත් ක්රියා රයි කියා
මා වි කවා
රනවා. අෙ අපි ශෙපැත්ත වාඩි ශවලා පදටියත්ස ශේ
පක්ෂය අනාගත පරපුරට ොයාෙ
රන්න; ශේ රශට් තරුණ
තරුණියන්ට ශේ ශද් පාලන පක්ෂය ොයාෙ රන්න ඔබතුමන්ට
ත අපට වගය මක් ිමශබනවා. ඒ අශ්ත ශශ්රෂකඨ නාය නායි ාවන්
ගත්ත තීන් ව - තීරණවල ඉඳශගන ඒ ක්රියාව ඉටු රයි කියා මා
වි කවා
රනවා.

ගරු වානාය තුම, ස විශ ෂශයන්ම අෙ ශේ ගරු භාශේස
ශේ අව කවාශේ අිමගරු ජනාධිපිමතුමා සිටිය යුතුමයි. ශේ ශ ෝ
ප්ර ා ශයෝජනාව තව වරටත් පවත්වා ශගන යාමට එතුමා
ඉල්ලීමක් ර ඇිම කියා මම වි කවා
රනවා.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ඳතා අප එ ෙ ශවලා ිමශබනවා.

ගු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි වසොයිසා මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி ெிஜித் ெிஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

එශතමයිස ගරු

වානාය තුම, .

ශේ අව කවාශේ අශ්ත ශගෞරවය අපි එතුමාට පුෙ රනවා.
එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් අශ්ත ශ ෝ යස අිමගරු ජනාධිපිම
ෛමත්රීපාල සිරිශ න ජනාධිපිමතුමාශේ ශ ෝ ය අශ්ත වි වර
වික්රමනාය මැිමතුමාටස රත්නසිරි වික්රමනාය මැිම, යටස එම දූ
ෙරුවන්ට පුෙ රනවා. එශ මස , ල ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ
ශ ෝ ය නැවත වරක් ඔබතුමන් ශවත ප්ර ා
රනවා. ඒ
වාශේමස ශවල්ල ක ජනතාවශේත්ස මශේ පවුශල්ත් ශ ෝ ය අශ්ත
ෙයාබර වි වර වික්රමනාය මන්ත්රීතුමාටස රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිම, යටස එම දූ ෙරුවන්ට පුෙ රනවා. ගරු වානාය තුම, ස
එය ඔවුන් ශවත ෙන්වා යවන ශල ඉල්ලා සිටිනවා.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ශේ රට ශවනුශවන් ළ
ශ වාව නැවත රන්නටස අපි අතර ඉපදිලා එම ශ වය නැවතත්
ශේ රටට රන්න එතුමාට වා නාව ලැශ වා කියා ප්රාර්වනා
රනවා.
අව ාන ව ශයන්ස එතුමාට ශෙේ මි,  ක ැප ශ ළවර අමාමත
, වන් ුහව අත් ශේවා කියා අපි ප්රාර්වනා රනවා.
[අ.භා. 1.40]

ගු න්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු
වානාය තුම, ස අධයතන ශ්රී ලාංය ය ඉිමතා ශ ස
රයිගේ පුරවරශ අභිමානය වූස දිවංගත රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ ශ ෝ
ශයෝජනාවට එ තු ශවන්නට මටත්
අව කවාවක් ලබාදීම පිළිබඳ කතුිමවන්ත ශවනවා.
තරුණ ාලශ රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමන්න් ශතවාගේ
ශ ෝරළශ ස ැලණි මිටියාවශත්ස අධිරාජය විශරෝක් අරගළශයන්
පන්නරය ලැූ නාය ශයක්. ඒ ,  ා එතුමා ජාිම , ෙත ක
අරගළය ශවනුශවන් එංගලන්තයට ශගො ක අධියභිමඥවරශයක්මෙමට
ඉශගනුම ලැබුවා. එව ට ශද්ශීය විමුක්ිම අරගළය ශවනුශවන්
එතුමා පිලි්ත ගුණවර්ධන මැිමතුමා මෙ එ තු වුණා. පිලි්ත
ගුණවර්ධන මැිමතුමාශේ අධිරාජය විශරෝක් අරගළයට එ තු ළ
එතුමාශේ තරුණ ක්ිමශ පන්නරය තමයි එතුමාශේ ශද් පාලන
ගමශන් ආරේභය ශල ත්ස එතුමාශේ සිතුේ පැතුේස ආ ල්පස ජන
වතරස ධර්ම ත තැඩගැ කමෙශේ ාධ ය ශල ත් අපි ෙකින්ශන්.
ඉඩ ඩේස යාන වාතනස ව කතුව පදතව ඉපදිලාස ඒ සියල්ල ශපො ව
ජනයා ශවනුශවන් ඉතාම , ර්වයාජ ශල ොයාෙ ළ ආෙර් වත්
ලාංය ය ශද් පාලන නාය ශයක් ශල යි රත්නසිරි වික්රමනාය
රිතය අශ්ත ශද් පාලන වා ශපොතට එ තු ශවන්ශන්. එතුමාශේ
ිමබුණු වත් ේස ශද්ශපොළ ශද් පාලනය ,  ා වැඩි වුණාය කියලා
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ශමශතක් වාර්තා ශවලා නැතැ. එතුමාශේ වත් ේස ශද්ශපොළ
ශනො ල ා තැරලාස එතුමාශේ වත් ේ තා ශද්ශපොළ ශල ශේ
රශට් ජනතාවශේ ව කතුව වැඩි කිරීම ඳතාස ජනතාවශේ ශද්ශපොළස
වත් ේවල අගය වැඩි කිරීම ඳතා කවය ය ක්ිමය ැප ළ ජන
නාය ශයක් තමයි එතුමා. එතුමා වර තනතුරක් ෙැරුවත්ස ඒ
තනතුර එතුමාට ආභරණයක් ශනොවුණු අතර එතුමා තනතුරට
ආභරණයක් වන ආ ාරයට සියලු වගය ේ ෙැරුවා.
විශ ෂශයන් එතුමා වැවිලි ර්මාන්ත අමාතයවරයා ශල
ටයුතු ළ ාලය තුළදී ම ඩා ශත් වතු ංවර්ධන අධි ාරිය
මන්න් ශත් ශනොවැශවන ප්රශද් වල ශත් වගාව වයා්තත කිරීමටත්ස
රබර් වවන්න බැරි ශමොනරාගල දි කත්රික් ය වැ,  වැඩි වියළි
ාලගුණයක් ිමශබන ප්රශද් වලට ඒ වැවිලි ර්මාන්තය ශගන
ය මටත් ටයුතු ළා. එතුමා ම මන විෂය ක්ශෂ්රයක් භාර
ගත්තත් ඉතාම ශතොඳ ෙැක්මක් පදත ඇමිමවරයම  ශල ඒ විෂය
ක්ශෂ්රය පිළිබඳව පැතැදිලි ෙැක්මක් ිමබුණා. එතුමාශේ ඒ ෙැක්ම
අනුව ඒ ආයතන ශමශතයවන්න අපූරු තැකියාවක් ිමබුණා.
ශද් පාලන ික යන් අතර රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
තමයිස ඉතා දීර්ඝව ළ යුතු වි කතරයක් වඩාත්ම ංක්ෂි්තතව , ම
රන්න පුළුවන් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මා ෙැක්
තුරම ික යා.
එතුමාශගන් අපි ඒ ආෙර් ය ගන්න ඕන . එතුමා ඉතා ශ ටිශයන්
ඒ වාව තමාර රනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ගරු වානාය තුම, ස ඔබතුමාත්ස අපිත්
සියලු ශෙනා පිළිගන්නවාස , ෙතසින් ප කශ පුරා වර්ෂ 30ක් අශ්ත
රශට් මුහු ව ශවරශළන් 2/3ක්ස මත ශපොශළොශවන් 1/3ක් ශවනම
රටක් ශල
ඩා ගැයභම ඳතා ශනොනවිමන ්ර කතවාදි අරගළයක්
ිමබුණු බව. පුහගිය
ාලශ ශේ රශට් ශද් පාලනශ ශේ
පාර්ලිශේන්තුව තුළත්ස ඉන් පිටතත් ිමබුණු ප්රධානම ජාිම
ගැටලුව තමයිස රට ැශඩන්ශන් නැතුවස රට ශබෙන්ශන් නැතුවස
සිංතලස ශෙමළස මු කලිේස බර්ගර් කියන සියලු මි, ුහන්ට ැමැිම
තැන ජීවත් වන්න තා ජීවශනෝපාය ල ා ගන්න පුළුවන්ස මර
බිය නැිම රටක් ශගොඩ නැඟීශේ ගැටලුව. ඒ ඳතා තමයි ම
ආණ්ඩුවක්ම ්ත් ාත
ශළ. ඒ ඳතා ශේ.ආර්. ජයවර්ධන
මැිමතුමා ටයුතු ළා. ්ර කතවාෙය පරාජය රන්න ශනොතැකි
,  ා අව ානශ දී එතුමා ශේ ටයුත්ත ඉන්දියාවට භාර  වන්නා. ඒ
අව කවාශේ රිතේ ගාන්ධි අගමැිමතුමා ලං ාවට ඇවිල්ලාස රයිිල්
භටයකින් පතර
ම ටත් ලක්ශවලා ඉන් ව-ලං ා ගිවිුහම
අත් න් ළා. එශ ඉන් ව-ලං ා ගිවිුහම අත් න් ළත් ප්රභා රන්
ඉවර රන්න බැරි වුණා. එපද ප්රිමලලයක් තැටියට ඉන්දියාශේදී
රිතේ ගාන්ධි ම ඩු රලා මරා ෙැේමා.
ඊට ප කශ රණසිංත ශප්රමො ජනාධිපිමතුමා ්ර කතවාෙය
අව න් රන්න ්ත් ාත ළා; ආමර් මෙදිශ දී එතුමාත් ම ඩු
රලා මරා ෙැේමා. ඉන් අනතුරුව න්ද්රි ා බණ්ඩාරනාය
ම මාරතුංග මැිම, ය ඒ ඳතා ්ත් ාත ළා; එතුමියශේ ඇ ම ත්
අපදමි රශගන ඒ ටයුත්ත අඩපණ වුණා. ඊට ප කශ ර, ල්
වික්රමසිංත මැිමතුමා ්ත් ාත ළා; එතුමාශේ ආණ්ඩුව නැිම
වුණා. අව ානශ දී මපදන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපිමතුමාට තමයි එ
එ රාජය නාය යන් විසින් අව ාන වගය ම ඉතුරු ශළ.
ගරු වානාය තුම, ස ඔබතුමාත්ස ශේ රටට ආෙරය රන
අ, ක් සියලු නාය වරුත් එ තු ශවලා ්ර කතවාෙය පරාජය කිරීම
ඳතා ජාිම , ෙත ක අරගළයට ්රශෙන අව කවාශේදී මපදන්ෙ
රාජපක්ෂ ජනාධිපිමතුමාශේ අග්රාමාතයතුමා ශල
ටයුතු ශළ
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමායි. ඒ ,  ා එතුමාශේ ශද් පාලන
ජීවිතශ දී රටට ණය නැිමස රට එතුමාට ණය වන භූමි ාව
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, ූ පණය ශළස මපදන්ෙ රාජපක්ෂ යුගශ අග්රාමාතය ුරරය
ෙැරීශමන් කියලා මා වි කවා
රනවා. මක් ,  ාෙ යත්ස
ම
ිමය ටම වරක් ආරක්ෂ
භාව රැ කවන අව කවාශේදී
ජනාධිපිමතුමා
මෙ එ ම එ
ැබිනට් මණ්ඩලශ
ාමාිත යායි වාඩි වන්ශන්. ඒස අග්රාමාතයතුමා ව ශයන් රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමායි. ජනාධිපිමතුමාත්ස අග්රාමාතයතුමාත්ස
ත්රිවිධ තමුොපිමවරු ත ආරක්ෂ ප්රධායභන් පමණක් ජාිමශ
ඉරණම පිළිබඳ තීන් ව තීරණ ගන්න ශ ොටස ඒ තීන් ව තීරණ
, වැරැදිව ගැයභශේ ශගෞරවය ,  ා තමයි අෙ ම කත ලං ාශේ
සියලු මි, ුහන් බිශයන් තා ැ ශයන් ශතොරව ජීවත් වන්ශන්.
ම කත ලාංය ය ජනතාවට අභය ොනය ලබා දීශේ පින් ශේ
ප්රධානම ශ ොට ක රුවම  ශල තමයි රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාට , වන් ෙකින්න ප්රමාණවත් පිනක් ඇිම වන්ශන්.
ශමො ෙස අපි වි කවා
රනවාස මරණයට ැප වුණු තර ම  ඒ
මරණශයන් , ෙත ක ළාම සියලු අපල ්පද්රව  වරු වනවාය
කියලා.
අපි සියලු ශෙනා ්ර කතවාෙය ිමශබන අවධිශ මරණයට ැප
ශවලායි පදටිශ . සිංතලස ශෙමළ ත මු කලිේ ශේෙයකින් ශතොරව
සියලුශෙනාට ිමබුණු භයස මරණ භයයි. ශබෝේබ රුවම ට තුහ
ශවලා ශ ෝච්රාශ දීස බ ක එශක්දීස මත පාශර්දීස pavement එශක්දීස
වො ශ ොතැනදී ශ ොයි ශවලාශේ මැශරනවාෙ කියන එ පිළිබඳ
වි කවා යක් එො ිමබුශණ් නැතැ. ඒ ,  ා ම කත ජාිමයට
අභයොනය ලබා දීම ඳතා ජීවිත පරිතයාගශයන් අභීතව ඉදිරිපත්
වුණු අග්රාමාතයවරයා ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමායි.
ශමො ෙස වුරු ශතෝ ප්රධාන රිතයක් බිම ෙමා ගන්නයි එල්ටීටීඊ
එ බැලුශේ. එක්ශ ෝ මපදන්ෙ රාජපක්ෂස එක්ශ ෝ ආරක්ෂ
ශල් ේ ශගෝඨාභය රාජපක්ෂස එශතම නැත්නේ අග්රාමාතය
රත්නසිරි වික්රමනාය ස එශතමත් නැත්නේ ැබිනට් ඇමිමවරු.
අමාතය ුරරය ෙරන ාලශ ෛමත්රීපාල සිරිශ න මැිමතුමාටත්
පිළියන්ෙල ඉඳන් එනශ ොට ඒ ප්රතාරයක් එල්ල ළා. ශජයරාේ
ප්රනාන් වපුල්ශල් ඇමිමතුමා එවැ,  ප්රතාරයකින් මිය ගියා.
එතශ ොටස අග්රාමාතයතුමාට ිමබුණු තර්ජනය ඊට වඩා වැඩියි. ඒ
තර්ජන ගර්ජන කිසිම ශෙයක් ත න්ශන් නැිමව එතුමා ගමින්
ගමට ගිපදල්ලා ශේ රශට් ජනතාවට ආයා නය
ළාස ශේ
්ර කතවාෙශයන් රට ශ රා ගැයභම ඳතා අභීතව එක් වන ශල . එය
ශෙමළ ද්රවිඩ ජනතාවට විරුද්ධව රපු අරගළයක් ශනොශවයි.
ශ නාධි නාය යා ශල මපදන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපිමතුමාට
්ර කතවාෙය , ම කිරීම ඳතා රටට ිමශබන ආෙරශයන්ස පූර්ණ
ශල
ක්ිමය දීපු අග්රාමාතයවරයා ශල එතුමා රශට් ඉිමතා ශ
ලියැශවනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. එතුමා පැතැදිලි ශබෞද්ධයම  වාශේම ශේ
රශට් ං ක ෘිමය එශලසින්ම අගය ළ නාය ශයක්. එතුමා
්පන් ගේ ප්රශද් ය වන ශතොරණස මිල්ල ව ප්රශද් යට ්රුම
රයිගේ ශ ෝරළයට ආශේණි ගැමි ං ක ෘිමයක් ිමශබනවා.
එතුමා වර තනතුරු ෙැරුවත් ඒ ගැමි ං ක ෘිමශ ්ොර ගුණාංග
කිසි ෙව
අත්තැරිශ නැතැ. අග්රාමාතය ාර්යාලශ පැවැිම
නැටුේ ගැයුේ
ංෙර් නය ට වුණත් ඒ ප්රශද් වල ිමබුණු
පාරේපරි ශද් තමයි එතුමා ශගන්වා ගත්ශත්. එය නාය යන්ට
ශමන්ම අපි ාටත් ආෙර් යක්. තමන්ශේ ගම තා මුල අමත
ශනො ළ ශබෞද්ධ නාය යම  විධියට එතුමා තැම ශවලාව ම
ෙතේ පා ලට ගියාස පන් ශල් පිං මට ගියාස පිරිත් ශගෙරට ගියා.
ශේ තැම ටයුත්ත ටම එතුමා ශබොශතොම , ර්වයාජ ගැමිශයම 
ශල
තභාගි වුණා.
මට මත යිස ලං ාශේ ෙතේ පා ල් ගුරුවරු පිළිබඳවස ඔවුන්
රන ශ වය පිළිබඳව වි ාල ඇගැයීමක් ර ඔවුන් ශවනුශවන්
මීට වඩා වැඩි යමක් රන්න ඕන ය කියලා ආණ්ඩු ගණනාව දී
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු බන් වල ගුණවර්ධන මතතා]

වැඩිපුරම තඬ නැඟුශේ ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමායි
කියලා. එතුමාශේ සිපදනය ප්රාශයෝගි යවාර්වයක් බවට පත්
රන්න මපදන්ෙ රාජපක්ෂ යුගශ දී අධයාපන ඇමිමවරයා
ව ශයන් මට පුළුවන් ම ලැබුණා. ඒ අනුවස පළමු වතාවට
ලං ාශේ ෙතේ පා ල් ගුරුවරු ෙත ට ශබෞද්ධ ධර්මය ඉගැන්මෙම
ඳතා රජශ පා ල්වල ගුරු පත්මෙේ ලබා දීශේ ාර්යභාරය ඉෂකට
ශළස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය පදටපු අගමැිමතුමාශේ දීර්ඝ
ාලීන ශයෝජනාව ට අනුව මපදන්ෙ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවයි. ඒ ,  ා
එතුමා ශබෞද්ධයම  ශල ත්ස ශද් ශප්රමියම  ශල ත්ස අධිරාජය
විශරෝධියම  ශල ත් ශේ ජාිමයට ළ ශමශතවර ඉිමතා ශ
, ටුතන් වන අතරස ඒ ්ොර ශමශතවර අශ්ත ෙයාබර ශතෝෙර
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීස ගරු වි වර වික්රමනාය මැිමතුමාත් ඒ පවුශල්
අශනම ත් ශතෝෙරයනුත් අනාගත ශ්රී ලං ාව ශවනුශවන් ඉටු
රාවි කියන වි කවා ය ඇිමවස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය යන්
නේ වූ ජාිමයට ණය නැිම නාය යාට ො ,  ං ල , වන් ුහව
ලැශ වායි කියලා ප්රාර්වනා රමින් මා , තඬ වනවා.
[අ.භා. 1.50]

ගු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික ක තුතු
අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு அர்ஜுன ரைதுங்க - துமறமுகங்கள் மற்றும்
கப்பற்றுமற அலுெல்கள் அமமச்சர்)

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and
Shipping)

ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස
අත්ෙැය ේ බහුළ
ප්රිමපත්ිමගරු ශද් පාලනයක් රන්නන් රටට අව ය ශවලාව
පදටපු අග්රාමාතයවරයම  වන ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
ශේ රටින්ස අශපන් මුගත්ත එ ශේ රටටම වි ාල පාඩුවක් බව
අපි තැම ශෙනාම ෙන්නවා.
විශ ෂශයන් මා එතුමා ශපෞද්ගලි ව තන්නා ගත්ශත් මා
ක්රීඩ යම  තැටියට පදටපු ාලශ යි. එතුමා මශේ පියා මෙ
ශද් පාලනය ළත් මශේ මාමා මෙ ඉතා කිට්ටු ේබන්ධයක්
පැවැත්වූවා. මා ක්රීඩ යම  තැටියට නුශේශගොඩ ශගෙරට එන ම
ශවලාව ම එතුමා , ශයෝජය ඇමිමවරශයම ස අමාතයවරයම ස
එශතමත් නැත්නේ අගමැිමවරයා තැටියට ඒ ශගෙරට ආශේ ත, 
වාතනය යි.
මට මත යිස මම පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරයම ව සිටින
ශ ොටත් එතුමා අශ්ත , ව ට ආශේ වැඩිම වුශණොත් එ
ආරක්ෂ යම 
මෙ විතරයි. හුෙක් ශවලාවට මශේ මාමා
එතුමාශගන් අතනවාස "ඇයි රත්නසිරි ශමශතම ත, යම එන්ශන්?
ශේ ිමශබන ප්ර කනත් එක් ස ඔබතුමාට ිමශබන තර්ජනත් එක්
ඇයි ශේ විධියට ජීවත් ශවන්න තෙන්ශන්?" කියලා. මම එතුමාව
හුෙක් අගය රන්න පටන් ගත්ශත්ස ශද් පාලනඥයන් තැටියට
තමන්ශේ ආරක්ෂාව තමන් විසින්ම ලබාගත යුතුයි කියන ආෙර් ය
එතුමා අපට ලබා වන් ,  යි.
ගරු වානාය තුම, ස ඒ වාශේම තමයි එතුමා මශේ පියාත්
එක් ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ අවුරු ව ගණනක් ශද් පාලනය
ළා. විශ ෂශයන්ම ශද් පාලනඥයම ශේ ආෙර් ය අප ලබා ගත
යුතු
ාලය තමයි එතුමා අශපන් විශයෝ වුශණ්. 1860 මාර්තු
මා ශ මතජන එක් ත් ශපරමුශණන් පාර්ලිශේන්තුවට ආපු
රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාස 1860 ජුලි මැිමවරණශයන්
පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා ිමශබන්ශන් කවාක්න අශ්තක්ෂ යම 
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තැටියටයි. ඒ මන්න් එතුමා ශපන්වා දී ිමශබනවාස ප්රධාන පක්ෂයක්
නැිම වුණත් පුද්ගලයම  තැටියට පාර්ලිශේන්තුවට එන්න ඕන
තරේ අව කවා ිමශබන බව.
එතුමා
, ශයෝජය
ඇමිමවරයම ස
අමාතයවරයම ස
අගමැිමවරයම ස විපක්ෂ නාය වරයම ස ව ශයනුත්ස ඒ වාශේම ශ්රී
ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ ශල් ේවරයා ව ශයනුත් වි ාල ාර්ය
භාරයක් ළා. ගරු බන් වල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා අවුරු ව 30ක්
ිම කශ පැවැිම යුද්ධය පිළිබඳව වා ළා. මට මත යිස මා
පාර්ලිශේන්තුවට පත්ශවලා එන අව කවාශේ එතුමා අගමැිමවරයා
තැටියට යුද්ධය ශවනුශවන් වි ාල ැප කිරීමක් රමින් සිටියා.
අෙ ශබොශතෝ ශෙශනක් යුද්ධශ අයිිම ාරශයෝ ශවන්න තෙන
ශ ොට එතුමාට කිසිම ෙව
යුෙ ජයග්රතණශ අයිිම ාරශයක්
තැටියට ඉදිරිපත් ශවන්න ඕන මක් ිමබුශණ් නැතැ. එතුමා තැම
ශවලාශේම රශට් ඉදිරි අනාගතය ගැන බලපු ශ ශනක්.
ඒ විතරක් ශනොශවයිස එතුමා ශබෞද්ධ ආගමට විශ ෂ
ලැදියාවක් ිමබුණු ශ ශනක් බවත් මම ෙැක් ා. ගරු බන් වල
ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා
ඳතන්
ළාස එතුමා ෙතේ පා ල්
ේබන්ධශයන් ළ ාර්ය භාරය පිළිබඳව. මට මත යිස ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ශයෝජනාවක් ශගශනන්න තැ වවාස
පා ල් ගුරුවරශයක් ඉරිො ෙවශ ෙතේ පා ශල් රන ඉගැන්මෙම
ශවනුශවන් ිමශ ෙව
, වාඩුවක් ලබාශෙන්න. එතුමාට ඒ
ර ගන්න ලැබුශණ් නැතැ. නමුත්ස එතුමාට ඒ වාශේ ෙර් නයක්
ිමබුශණ්ස ෙතේ පා ශල් වටිනා ම එතුමා ශතොඳින් ෙැනශගන සිටි
,  යි.
ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ ප්ර කන ිමබුණු ශවලාවල්වල එතුමාට
ඕන ම ිමබුශණ් පක්ෂය රැ ගන්නයි; පක්ෂශ එ මුතුභාවය
රැ ගන්නයි. ඒ ශවනුශවන් වි ාල පරිතයාගයක් ළ ශ ශනක්
තැටියට එතුමා ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ තැම ශෙනාශේම
ආෙරයට ලක් වුණා. මට මත යිස අපි පාර්ලිශේන්තුවට ආපු
තරුණ මන්ත්රීවරු තැටියට විශ ෂශයන්ම ශවලාවට වැඩ කිරීම
පිළිබඳව එතුමා අපට ශලොම  ආෙර් යක් ලබා වන්නා. මම විශද්
ං ාරය ට යනශ ොට එතුමාශගන් තමයි අපට , ර්ශද් ය
ලබාගන්න ිමබුශණ්. ශවලාවට එතැනට එන්න කියලා තමයි
එතුමා තැමොම කිේශේ. මම එ ෙව ක් විනාඩි ශෙ ක් විතර
ප්රමාෙ ශවලා ගිය අව කවාව රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
ශවලාව බලලා කිසිවක් ශනොකියා මශේ වැශඩ් රලා ඉක්මනට
මට එතැ, න් යන්න  වන්නා. ඒ වාශේම අපි අිමන් යේ යේ අඩු
පාඩු සි ව වන ඕන ම ශවලාව එතුමා ශජයෂකඨ ශද් පාලනඥයම 
තැටියට වඩා තාත්තා ශ ශනක් තැටියට තමන්ශේ ෙරුශවක්
වාශේ අපව බලාගත්තා. එතුමා අපට ශතොඳ ආෙර් යක් තා
අවශබෝධයක් ලබා වන් ශද් පාලන නාය ශයක්. ශමවැ, 
අව කවාව
එතුමා ගැන ව න කිපදපයක්
වා කිරීම මශේ
යුතු මක් තැටියටයි මා ල න්ශන්. ඒ වාශේම එතුමාශේ
අභාවය ශවනුශවන් රණතුංග පවුශල්ත්ස ගුණශ ර පවුශල්ත්
නගාටුව තා ශ ෝ ය විශ ෂශයන්ම රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිම, යටත්ස ඒ වාේම අශ්ත ශතෝෙර ගරු වි වර වික්රමනාය
මන්ත්රීතුමාටත් පළ
රන ගමන්ස රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාට , වන් ැප ලැශ වා කියමින් මශේ ව න කවල්පය
මින් අව න් රනවා.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කතුිමයි. මීළෙටස ගරු මල් රාජපක්ෂ මැිමතුමා.
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ගු චමල් රාජපක්ෂ මහතා

(மொண்புமிகு சமல் ரொஜபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ගරු වානාය තුම, ස ශේ පාර්ලිශේන්තුව දීර්ඝ ාලයක්
, ශයෝජනය
රමින්ස විධාය
ජනාධිපිමවරුන් ශෙශෙශනම 
යටශත් අග්රාමාතය ුරරයත් දීර්ඝ ාලයක් ශතොබවමින් ටයුතු
රපු අභාවප්රා්තත රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා පිළිබඳව
ශ ෝ ය ප්ර ා
රන ශේ අව ව
ක ාශේ දී මටෙ ඒ ඳතා ේබන්ධ
ශවන්නට අව කවාවක් ලැී ම ගැන මා ප්රවමශයන් ඔබතුමාට
කතුිමවන්ත වනවා. එතුමාශේ ෙැක්ම පිළිබඳවස එතුමා ක්රියා ළ
ආ ාරය පිළිබඳව අෙ ගරු මන්ත්රීවරුන් ශතන ගුණ වනයන්
ළා. ගරු වි වර වික්රමනාය මන්ත්රීතුමා රන ප්ර ා යන්ස අෙත කස
ක්රියාවලියන් දිතා බලනශ ොට ශපශනනවාස ශේ සියල්ල ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශගන් ලැබුණු ොයාෙයන් බව.
1860 මාර්තු මා ශ පැවැත්වූ මැිමවරණශ දී මශේ පියාත්ස
මශේ ශතෝෙරයන් වන ශජෝර්ේ රාජපක්ෂස ලක්ෂකමන් රාජපක්ෂ
යන ශෙශෙනාත් තරග ශළ අශ්ත පිලි්ත ගුණවර්ධන මැිමතුමා
නාය ත්වය ෙැූ  මතජන එක් ත් ශපරමුශණන්. එතුමාශේ
ශතෝෙරයාශේ තදිසි අභාවශයන් ප කශ තමයි එතුමාට ඒ
අව කවාව ලැබුශණ්. එතුමාව එො ෙැක් ආ ාරයට ශබොශතොම
ඩව ේස ල ක න තරුණශයක් තැටියට තමයි තවමත් අපට
එතුමාව අශ්ත පදශත් මැශවන්ශන්. එතුමා මතජන එක් ත්
ශපරමුශණන් ඉවත් ශවලාස කවාක්නව ටයුතු ර තමයි මශේ
මත ශ තැටියට ඊළෙ මැිමවරණශ දී තරග ශළ. නමුත්
අශනක් අය ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශයන් ඉදිරිපත් වුණා.
මන්ත්රීවරයම  තැටියටත්ස අමාතය ුරරයන් ෙැූ  යුගවලදීත් එතුමා
ළුතර දි කත්රික් ශ ශතොරණ ජනතාවට පමණක් ශනොශවයිස මුළු
රටටම වි ාල ශ වාවක් ර ිමශබනවා.
එතුමාශේ මැිම, යශගනුත් එතුමාට වි ාල ක්ිමයක් ලැබුණා.
මම පදතන විධියට එම මැිම, ය ශේ අව කවාශේ දී පාර්ලිශේන්තුශේ
වානාය තුමාශේ ගැලරිශ සිටිනවා. එතුමියත් ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂශ
ාන්තා ංවිධානවල ඉතාම ක්රියා ාරිව ටයුතු ළ
තැනැත්ිමයක්. අනුර බණ්ඩාරනාය
මැිමතුමා - පදටපු
වානාය තුමා - මෙ මා ඒ ාලශ ශබොශතෝ අව කවාවලදී ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශේ , ව ට ගිපදන් ිමශබනවා. ඒ
ාලශ මම සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිමතුමියශේ ආරක්ෂ
අං ශ ශපොලි ක , ලධාරිශයම  තැටියටයි ශ වය ශළ. අපි ඒ
ාලශ , තර එතුමාශේ ශතොරණ , ව ට ගිපදල්ලා ිමශබනවා. ඒ
අව කවාවල එතුමා අපි සියලු ශෙනාටම
ැලම ශේ එ ම
ආ ාරශයන්. අනුර බණ්ඩාරනාය
මැිමතුමාටත්ස ආරක්ෂ
, ලධාරිශයම  තැටියට ගිය මටත් එතුමා ැලම ශේ ාමානයශයන්
එ විධිය ටයි. ඒ එතුමා තුළ ිමබුණු තවත් විශ ෂ ගුණයක්.
එතුමා ාටවත් ශවන් රලා ැලම ශේ නැතැ.
ම ොම පාර්ලිශේන්තු රැ කමෙේ අව න් ශවලාස නැත්නේ
තමන්ශේ රාජ ාරි ඉවර ශවලා තමන්ශේ ගේ ප්රශද් යට ය ම
එතුමාශේ පුරුද්ෙක්. එතුමා ජනතාව මෙ මීපව වැඩ ටයුතු
ළා. වර්තමානශ ශද් පාලනශ ශයශෙන අප තැශමෝටම
ආෙර් වත් පුද්ගලයම  තැටියට තමයි එතුමාව අපි ල න්ශන්.
එතුමාශේ ිමබුණු ඒ යතපත්ස , තතමායභ ගිමගුණ පිළිබඳව අශ්ත
ගරු රත් අමුණුගම ඇමිමතුමා මෙ අෙ දිවා ශභෝජනය ග, මින්
සිටි අව කවාශේදීත් අපි වා ළා.
එතුමා කිසිම අව කවාව
තමන්ශේ ශ ශනම  ශවනුශවන් කිසිම ශ ශනම ශගන් ්ෙේවක්
ඉල්ලලා නැතැ. ඔබතුමා ඒ බව ඳතන් රයි කියන වි කවා ය
්ඩ මා ඒ ගැන තව වරටත් ඳතන් රන්ශන් නැතැස ගරු රත්
අමුණුගම මැිමතුම, . එතුමාශේ ළෙම ඥාිමවරු පවා යේ යේ

රෙරවලට වැටුණු අව කවාවල , ශයෝජය අමාතයවරයා තැටියට
තමන්ශේ ඇමිමවරයාටවත් ඒ පිළිබඳව ෙැනුේ දීලා ්ෙවු ඉල්ලපු
නැිම පුද්ගලශයක් තමයිස රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා.
ඒ විධියට තමන්ශේ තනතුර තමන්ශේ මි්රශයක්ස ඥාිමශයක්
ශවනුශවන්වත් ප්රශයෝජනයට ගත්ශත් නැිම ශ ශනක්. එවැ, 
ශතොඳ ගිමගුණ ිමබුණු අවං ශ ශනක්. එවැ,  පුද්ගලයන්ටත් 2001 අවුරුද්ශද් විතර ශවන්න ඇිම.- ආණ්ඩු මාරු වුණාට පුහව
, න්ොස අපතා විඳින්න සි ව වුණා; යේ යේ ශ ෝෙනා ඉදිරිපත්
වුණා. නමුත්ස ඒ කිසිවකින් එතුමා ැලුශණ් නැතැ. එතුමා
තමන්ශේ ශද් පාලන ගමන ඉදිරියට ශගන ගියා. එතුමා ශේ රටට
ළ ශ වයස අපට  වන් ආෙර් ය ඇගයීමට ලක් රන අතශර්ස
එතුමාශේ ඒ ගමනස එතුමා ශගන ගිය ප්රිමපත්ිම ඉදිරියටත් ශගන
යන්න අෙ අප මෙ ශද් පාලනශ ශයදී සිටින එතුමාශේ පු්රස
වි වර වික්රමනාය මන්ත්රීතුමාට තැකි ශේවා!යි කියා ප්රාර්වනාත්
රමින්ස අශ්ත පදටපු අග්රාමාතයස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාට , වන් ුහව අත් ශේවා!යි කියා ප්රාර්වනා රමින්ස මශේ
වාව අව න් රනවා.
කතුිමයි.
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ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා (විදුලි ල හා පුනර්ජනනීය
ලශ්ක්ති නිවයෝජය අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ
புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அமமச்சர்)

மின்ெலு

மற்றும்

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and
Renewable Energy)

ගරු
වානාය තුම, ස පදටපු අග්රාමාතයවරශයම  ත මා
, ශයෝජනය රන ළුතර දි කත්රික් ය ෙ
පත ට ආ න්න
ාලයක් තුළ නාය ත්වය ශෙමින් , ශයෝජනය ළස මතත්මා
ශද් පාලනය තුළස ''ශව කට්මි,  කටර්'' ේප්රොශ ශේ පාර්ලිශේන්තු
ක්රමය තුළ අද්විතීය රිතයක් වුණු දිවංගත ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය ශ්රීමතාණන්ශේ ගුණ මරන ශේ ශමොශතොතට ළුතර
දි කත්රික් ශ එක් ත් ජාිම පක්ෂශ නාය යා තැටියට තභාගි
වන්න ලැී ම මා ලෙ භාගයයක් ශ ොට ල නවා.
අපශේ ලයාණ මි්රස ගරු වි වර වික්රමනාය මන්ත්රීතුමාශේ
පියාණන් වූ ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ශේ රශට්ම
ශද් පාලනය තුළ අද්විතීය රිතයක්. ශේ රශට් ප්රජාතන්්රවාදී
ශද් පාලන ප්රවාතය වි ා නය මෙශේ
වාශේ ුහවිශ ෂ
පරිච්ශේෙයක්. රයිගේ ශ ෝරළශ ජනතාව පක්ෂස පාට ශේෙයක්
නැිමව එතුමා ශතොඳින් තන්නනවා. ශබොශතෝ ශෙශනම ට එතුමා
'රත්නසිරි මතත්තයා.' එක් ත් ජාිම
පාක්ෂි ශයක් වුණත්ස
රත්නසිරි මතත්තයාශේ ශතොඳ ගැනස රත්නසිරි මතත්තයාශේ
ෙක්ෂ ේ ගැනස රත්නසිරි මතත්තයාශේ වික්රමයන් ගැනස රත්නසිරි
මතත්තයා ජීවත් වූ ආ ාරය ගැන ශබොශතොම ශගෞරවශයන් වා
රනවා. ඒ අද්විතීය ශශ්රෂකඨ රිතයස බු ව ෙතම අෙතන අය තැටියට
අපි වි කවා
රන ඒ අ, තයභාවය අපට ශමශනපද රමින් අප
අතරින් මු ගත්තා. නමුත්ස එතුමා ක්රියා ාරී ශද් පාලනශ , රත
වුණු ව ර 50 ට අධි
ාල සීමාව තුළ අපි එතුමා තුළින් ඉශගන
ගත් පාඩේ ගණනාවක් ිමශබනවා. වි වර වික්රමනාය මැිමතුමාට
මතර විට එතුමාශේ පියාණන් ශේ ශද්වල් කියාත් ඇිමස මතර
විට ශනොකියාත් ඇිම. පුහගිය පාර්ලිශේන්තුවට නව
මන්ත්රීවරශයක් ශල පැමිණස පාර්ලිශේන්තුව තුළ ක්රියා ාරීව මම
ටයුතු
රන ආ ාරය ශෙ
එතුමා ශබොශතොම ්ශ්තක්ෂා
තගතව බලා පදටියා. එතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී ළෙට අඬ
ගතලා ෙව ක තුනක් මට අවවාෙ ර ිමශබනවා. මතර ාරණා
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ගැනස තොගත යුතු තැන් ගැනස ඒ වාශේම අගය කිරීේ ගැනස
පාර්ලිශේන්තුවක් තුළ දීර්ඝ ාලයක් , ශයෝිතතත්වය ෙැරීශේදී
තැසිරිය යුතු ආ ාරය ගැන එතුමා මට දින තුනක් අවවාෙ ර
ිමශබනවාස වි වර මන්ත්රීතුම, .
මා එය මශේ පියාණන් මට  වන් අවවාෙයක් විධියට පදශත්
ිමයාශගන ඉන්නවා. ඒ ාලශ ඒ මට විශ ෂ ශෙයක් වුණා.
ශමො ෙස එවිට මා පාර්ලිශේන්තුව පළමුවර , ශයෝජනය ළ
මන්ත්රීවරශයක්. එතුමාස පාර්ලිශේන්තුශේ සිටි ශජයෂකඨතම
මන්ත්රීවරයායි; පදටපු අගමැිමවරයායි. ඒ වාශේම එතුමා රයිගේ
ශ ෝරලශ අශ්ත ශ ශනක්. ගරු වි වර වික්රමනාය මන්ත්රීතුම, ස
මා ගැන එශතම පදතලා මට ළෙට එන්න කියා තා ර එශල
අවවාෙයක් දීපු එ ශශ්රෂකඨ වැඩිපදටියම ශේස වැඩිපදටි නාය යම ශේ
ලක්ෂණයක් බව මට ශත්රුේ ගන්න පුළුවන් වුණා. මා එය අමත
ශනො රන බවත් විශ ෂශයන් කියන්න අව යයිස ඔබතුමාශේ
පියාණන්ට ශගෞරවයක් ව ශයන්.
ගරු
වානාය තුම, ස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ ශද් පාලනය දිතා බලාශගන සිටි අපට එතුමාශගන්
ගන්න ිමශබන ශලොම ම ආෙර් ය තමයිස වැශටන වැශටන විට
නැන්ටීම. ශද් පාලනය තුළ -විශ ෂශයන්ම ළුතර දි කත්රික් ශ
ශද් පාලනය තුළ- ජනතාව වර දීස "රත්නසිරි මතත්මයාශේ
ශද් පාලනය ඉවරයි!" කිේවා. නමුත් ඊළෙ පාර්ලිශේන්තුශේදී
එතුමා අගමැිම වුණා. තවත් වශර ස "රත්සිරි මතත්තයා ජාිම
ලැයි කතුශේත් නැතැ" කිේවා. නමුත් ඊළෙ පාර්ලිශේන්තුශේ එතුමා
ජාිම
ලැයි කතුශේත් සිටියා; අගමැිමත් වුණා. "රත්නසිරි
මතත්තයා පැර වණා. නැවත දිනන්ශන් නැතැ" කියලා තවත්
විශට කිේවා. නමුත් පළමුවැ,  පළාත් භා මැිමවරණශ දී
ජයග්රතණය
ර පළාත් අමාතයවරයම  ශවලා එතුමා නැවත
වික්රමාන්විතව ශද් පාලනය තුළ නැන්ට්ටා; අලුත් ශද් පාලන
ප්රවාතය ට නාය ත්වය  වන්නා. එතුමාශේ පාක්ෂි යම  ශනොවන
මට එතුමා ශපනුශණ් ඉතාම ෛධර්යවන්තස  වර දිග ශපශනනස  වර
ෙැක්මක් ිමශබනස ඒ වාශේම තමන්ශේ නාය යන්ශේ වි කවා ය
දිනාශගන
ටයුතු
රනස
ණ්ඩායමක් විධියට වැඩ
රන
ශ ශනම  තැටියටයි.

ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය තුළ සිටි ම ශමොශතොත ම එතුමා
පක්ෂශ නාය යාත් එක් සිටියා. එතුමා ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂශයන් ඉවත් මෙ සිටි ශ ටි ාලය තුළ ඒ වි ල්ප ශද් පාලන
ප්රවාතයට නාය ත්වය  වන්නා;
ණ්ඩායමත් එක්
සිටියා;
අවං ව වැඩ ළා. බරපතළ ශද් පාල,  අනතුර ට එතුමා ඒ
අව කවාශේ මුහුණ  වන්නා. ඒ තැම ශද් ම අගදී එතුමාශේ
පරිණත මස එතුමාශේ ෙක්ෂ ම ,  ා එතුමා එක්
සිටි
ඡන්ෙොය ශයෝ -විශ ෂශයන්ම රයිගේ ශ ෝරලශ ජනතාවඑතුමා ශපරටත් වඩා ඉතළ තැන ට ඔ වා තැබුවා.
ගරු වානාය තුම, ස මශේ ෙැනුවත් ම අනුවස අශ්ත රශට්
ඉිමතා ශ වැඩ බලන ජනාධිපිම ුරරයට පත් කිරීේ
ර
ිමශබන්ශන් අව කවා ශෙ
දීයි. වැඩ බලන ජනාධිපිම ුරරයට
අග්රාමාතයවරයාව පත් කිරීමට ුරරය ෙරන ජනාධිපිමවරයාට
පුළුවන්. ජනාධිපිමවරයා විශද් ගත වන විට ස එශතම නැත්නේ
බරපතළ ශල අ යභප මෙ සිටින විට තමයි එශ
රන්න
පුළුවන්. එව ට අග්රාමාතය ුරරය ෙැූ  රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාව අව කවා ශෙ
දී වැඩ බලන ජනාධිපිම ුරරයට පත්
ශ රුණා. වැඩ බලන ජනාධිපිමවරුන්ශේ ිමශබන බලයස
වයව කවාපිතව ශගොඩ නැශෙන ආ ල්ප ත අශනක් ාරණා දිතා
බැලුවාමස ජනාධිපිමවරුන් රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා
අග්රාමාතයවරයා වූවාම එතුමා වැඩ බලන ජනාධිපිම ශල පත්
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ශළත්ස අශනක් අග්රාමාතයවරයන්ව එශ වැඩ බලන ජනාධිපිම
ශල පත් ශනො ශළත් ඇයිෙ කියා ශද් පාල,  විග්රතයක් ර
බලන විට අපට ශපශනනවාස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
ශබොශතොම වි කවා වන්ත ශ ශනක් කියා. ඒ ,  ා නාය ත්වයට
වි කවා වන්තව සිටීම ත නාය ත්වශ වි කවා ය දිනාගැයභම
රට ට වාශේම ඕන ම ශද් පාලන රිතය ට ආෙර් යක් කියා
මා වි කවා
රනවා.
රයිගේ ශ ෝරශළ ජනතාවට ළ ඉමතත් ශ වය ඒ ජනතාව
කිසිො අමත
රන්ශන් නැතැ. එතුමාශේ අභාවය ශවලාශේ
පක්ෂ පාට ශේෙයන්ශගන් ශතොරව ඒ ජනතාව ෙැක් වූ ඒ ුහවිශ ෂ
ප්රිම ාරය අපට ෙැ ගන්නට ලැබුණා. ඒ වාශේම ගරු වි වර
වික්රමනාය මැිමතුමාට ෙක්වන අසීමිත ශ ශනත
රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමා ශගොඩ නැූ  ඒ ශශ්රෂකඨ
ේප්රොශ
ශ ොට ක්ය කියා අපි වි කවා
රනවා.
ගරු වි වර වික්රමනාය මැිමතුමාස 2010 වර්ෂශ පළමුශවන්ම
පාර්ලිශේන්තුවට එනශ ොට මුළු දි කත්රික් ශයන් යේ ආ නයකින්
ඕන ම පක්ෂයකින් බැලුශවොත් වැඩිම මනාප ංඛ්යාවක් ලබා
ගත්ශත් ඔබතුමා. එය එශතම වුශණ් ඇයි? කියා මම වි කශල්ෂණය
ළා. එශ වි කශල්ෂණය රද්දී මට වැටහුණාස ඒ ශශ්රෂකඨ
නාමයටස රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාට ිමබුණු ඒ ුහවිශ ෂ
ආෙරයස ඒ ශ ශනත තා ඒ ගුණාංග ඔබතුමා රැශගන යාම
පිළිබඳව ඒ ප්රශද් ශ ජනතාව ශලොම  වි කවා යක් තැබුවාය
කියන එ . විරුද්ධ පක්ෂශ සිට බලනවිට ඒ මට ශපනුණා.
ඒ
ශශ්රෂකඨ ේප්රොයක්. ශද් පාලන පක්ෂ දිනනවා. පරදිනවා.
ආණ්ඩු පිපදටුවනවා. නැිම ශවනවා. අශ්ත රයිගේ ශ ෝරශළ
මි, ුහන්ශේ භාෂාශවන් කියනවා නේස රත්නසිරි මතත්මයාශේ
ශද් පාලනයස රත්නසිරි මතත්මයාශේ
ේප්රොය
එශතම
ශලශතසියට මි, ුහන්ට අමත
ශවන්ශන් නැතැ. අශ්ත
පරේපරාශේ ශශ්රෂකඨ රිතයක්. ඉංරිසි භාෂාශවන් කියනවා නේ
"legend" එ ක්. ඒ
ාමානය ශෙයක් ශනොශවයි. He is a
legend.
"රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාට , වන් ුහව අත්ශේවායි"
පතමින්ස අශ්ත ශතෝෙර වි වර වික්රමනාය මැිමතුමා ඇතුළු ඒ
පවුශල් සියලු ශෙනාට මශේ නගාටුව පළ රමින් මශේ වාව
නතර රනවා. ශබොශතොම කතුිමයි.

[අ.භා. 2.13]

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மொண்புமிகு ஜொனக ெக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු
වානාය තුම, ස අශ්ත රශට් සිටි වික ෂකට
ශද් පාලනඥශයම  පිළිබඳව ව නයක් වා රන්නට ලැී ම
ගැන මම තුටු ශවනවා. එතුමා මශේ දි කත්රික් ශ ස මශේ
මැිමවරණ ශ ොට්ඨා යට යාබෙ ශතොරණ ආ නශ ජීවත් වුණු
ශද් පාලනඥශයක්. ඒ වාශේම එතුමා ශේ රශට් අගමැිමවරශයක්ස
ඇමිමවරශයක්ස , ශයෝජය ඇමිමවරශයක්ස මන්ත්රීවරශයක්ස වැඩ
බලන ජනාධිපිමවරශයක් තැටියට
ටයුතු
ළ අශ්ත
නාය ශයක්.

2010 වර්ෂශ මම පාර්ලිශේන්තුවට එනශ ොට එතුමා
පාර්ලිශේන්තුව , ශයෝජනය ර ිමබුණා. ෙව ක් එතුමා මා තමු
ශවලා මශගන් ඇුහවාස "පුතා ශ ොශතෙ?" කියා. මම කිේවාස
" ර්ශේ ආ නයට එතා පැත්ශත් ලවාන ආ නශ ය" කියා.
"එශතම නේ ශතොඳට වැඩ රන්නය" කියා එතුමා කිේවා. එතුමා
වැඩිපුර
වා රන්ශන් නැතැ. එච් රයි. ශමොනවා ශතෝ ශෙයක්
කිේශවොත් ඔළුව වනනවා. ඒ වාශේම ශවලාවට වැඩ රන්න රශට්
සියලු ශෙනාට ඉගැන්වූ නාය ශයක්.
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අප ඉපශෙන්නට ඉ කශ ල්ලා ශේ පාර්ලිශේන්තුව , ශයෝජනය
ළ නාය ශයක්
තැටියට
පාර්ලිශේන්තුව නව වතාවක්
, ශයෝජනය
ළ වික ෂකට ශ ශනක්.
එශතම , ශයෝජනය
රන්නට ලැශබන්ශන් නැතැ. එ වතාවක් දිනන්න පුළුවන්.
ශෙවතාවක් දිනන්න පුළුවන්.
ම ොම ජයග්රතණය රන්නට
පුළුවන් ශවන්ශන් ජනතාවශේ තෙවශත් ජීවත් ශවන නාය යන්ට
පමණයි. එම ,  ා ජනතාවශේ තෙවශත් ජීවත් වුණු නාය ශයක්
තැටියට එතුමා අමිල ශමශතවරක් රට ශවනුශවන් ඉෂකට ර
ිමශබනවා. එතුමා ක්රියාශවනුත් ඒ බව ශපන්වා ිමශබනවා. එතුමා
අග්රාමාතය ූරරය ෙරන ාලශ
එතුමාට ලැබුණු පදෙ වැටුපස
එතුමාශේ ශල් ේවරයාට කියා ිමශබනවාස "ශේ රාජය ආරක්ෂ
අරමුෙලට බැර රන්නය" කියා. එශතම බැර රන්නය කිේවාම
ශල් ේවරයා ආපුහ අ ා ිමශබනවාස "ශේ බැර රනශ ොට
වුරු ශතෝ ඇුහශවොත් ාශේෙ කියාස ශමො ක්ෙ කියන්ශන්" කියා.
"මට ප්රසිද්ධියක් එපාස ඕ රත්නසිරි කියා ශ ශනක්  වන්නාය
කියන්නය" කියා එතුමා කියා ිමශබනවා.

රනවා. එො තාත්තාට ිමබුණු ඒ ප්රිමපත්ිම එතුමා අනුගමනය
රමින් ටයුතු ර ිමශබනවා. ඇත්ත ව ශයන්ම මීට වඩා වැඩි
යමක් කියන්න මා බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැතැ. අශ්ත රටට
වැඩොයී වැඩ රාක යක් ළස ්ර කතවාදීන්ශගන් ශේ රට ශ රාගන්න
ඕන ශවලාව ජීවිතය ැප රන්න බය නැිමව ටයුතු ළ ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය
අශ්ත පදටපු අගමැිමතුමාට , වන් ුහව
ප්රාර්වනා රනවා. ඒ වාශේම එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් එම
පවුශල් සියලු ශෙනාට මශේ මැිමවරණ ශ ොට්ඨා ශ ස රත්නපුර
දි කත්රික් ශ සියලු ශෙනාශේ ශ ෝ ය ෙ ප්ර ා
රමින් මා , තඬ
වනවා. කතුිමයි.

ගරු වානාය තුම, ස අෙ රුපියල් 500 වැඩක් රනශ ොට
මතර අය පණ ක ොත ප්රෙර් නයක් රනවා. ඇයි? තමන්  වන්
ශෙයට වඩා ප්රසිද්ධියක් ලබා ගන්නයි ශෙන්ශන්. අශ්ත පදටපු
අගමැිමතුමා එශතම ශ ශනක් ශනොශවයි. තමන්ශේ ිමශබන ශෙය
දීලා ප්රසිද්ධියක් ගත්ශත් නැතැ. ඒ යි ්තුේ මනුෂයයම ශගන්
ශ ශරන්නට ඕන යුතු ම. ඒ වාශේම එතුමා ශලෝ ශ ඕන ම
රට ට ගියාම අශ්ත රට ශවනුශවන් භය නැිමව එඩිතරව වා
ළා.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Disaster Management)

එො ්ර කතවාදී ප්ර කනය ශවලාශේ එල්ටීටීඊ එ ට විරුද්ධව
, ර්භයව එතුමා "්ර කතවාදීන්ය" කියා තඬ නො කිේවා. එතුමා
විශද් රට
ඉන්න අව කවාව මාධයශේදිශයම  ප්ර කනයක් අ ා
ිමබුණාස "ඇයි ලං ාශේ ෙමිළ ජනතාව ශමච් ර මරන්ශන්?"කියා.
එතුමා ශපොඩි ්ත්තරයම යි දීලා ිමශබන්ශන්. එතුමා ඒ
මාධයශේදියාශගන් අ ා ිමශබනවාස "ඔබ ලං ාවට ගිපදන්
ිමශබනවාෙ?" කියා. ඔහු කියා ිමශබනවාස " නැතැ" කියා. එතුමා
කියා ිමශබනවාස "ලං ාශේ ඉන්න මි,  කුහ ජීවත් ශවන්ශන්
ශ ොශතොමෙ කියා ගිපදන් බලාස ශපරළා ඇවිත් මශගන් ඔය ප්ර කනය
අතන්නය" කියා. අන්න එශතම තමයි එතුමා ්ත්තර  වන්ශන්.
එතුමා වැල්වටාරේ ගතන්ශන් නැතුව තරියටම තම මතශ ඉඳලා
ටයුතු රපු ශතොඳ නාය ශයක්. එවන් නාය ශයක් අපට අපදමි
වුණත් එතුමා රපු කියපු ශද් ශේ රට තුළ අෙත් ඕන ශ ශනක්
වා රනවා.

ගරු වානාය තුම, ස එතුමා මශේ මැිමවරණ ශ ොට්ඨා යට
එතා පැත්ශත් ජීවත් වූ ශ ශනක්. අශ්ත නාය
කවාමීන්වතන්ශ
නමක් ඊශ මට කිේවාස පදටපු අගමැිමතුමා තමුශවන්න ගිපදල්ලා
ශමශතම ්ත් වයක් ිමශබනවා කිේවාම "අශ්ත තාමු වරුවශන් මම
එන්නේ." කියා තරියට ශවලාවට ඇවිල්ලා "ශමොනවාෙ මශගන්
ශ ශරන්න ඕන ." කියා ඇහුවා කියලා. එතුමා තමන්
අගමැිමවරශයක් කියන තැන ඉන්ශන් නැිමව
ාමානය
පුරවැසිශයක් තැටියට ඉඳශගන තමයි ඒ විධියට ටයුතු ශළ. ඒ
ගිමගුණය වර්තමාන අශ්ත පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීස මශේ මි්ර වි වර
වික්රමනාය මැිමතුමාට ඒ විධියටම පිපදටා ිමශබනවා. එතුමාත්
ශබොශතොම ශතොඳ ශ ශනක් තැටියට , වැරදිව තමන්ශේ
තාත්තාශේ ෙර් නය ඔ කශ ඉදිරියට ගිපදල්ලා ිමශබනවා.
එො අපි ආණ්ඩු පක්ෂශ ඉන්නශ ොට අශ්ත ආණ්ඩුව වැරැද්ෙක්
ළා නේ ඒ වැරැදියි කියා එතුමා ඍජුව වා ළා. එතුමා අෙත්
විපක්ෂශ මන්ත්රීවරශයක් තැටියට ඉඳශගන ආණ්ඩුශේ වැරැදි
වාශේමස අපි යේ වැරැද්ෙක් රනවා නේ ඒ ත් වැරැදියි කියා වා

[අ.භා. 2.18]

ගු අමර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன
முகொமமத்துெ அமமச்சர்)

யொப்பொ

-

அனர்த்த

ගරු වානාය තුම, ස අශ්ත පක්ෂශ ශජයෂකඨ නාය ශයම 
තැටියට
ටයුතු
ළ ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
පදටපු
අගමැිමතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව එම මැිම, යටස වි වර
වික්රමනාය මැිමතුමා ඇතුළු පවුශල් ැමට ප්රවමශයන්ම අපශේ
ශ ෝ ය ප්ර ා
රන්න ැමැිමයි. මට එතුමා තමු වන්ශන් 1878ස
1880 ව වානුශේ මම යභිම ක ෂයශයක් ශවලා සිටියදීයි. ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂය ඉතාම අමාරු අඩිය ිමබුණ ාලය අශ්ත
පක්ෂශ
ශල් ේවරයා තැටියට තමයි එතුමා මට මුණ
ගැශතන්ශන්. ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය පරාජය ශවලාස විවිධ
තැලතැ්තපීේවලට මුහුණදීලාස විවිධ ප්ර කනවලට ලක්ශවලා ඉන්න
ශවලාව
එතුමා පක්ෂශ
ශල් ේවරයා තැටියට ආ.ම.
රුණාරත්න මැිමතුමාස ඉන්ද්රපාල අශ මෙර මැිමතුමාස ආරිය
බුශල්ශගොඩ මැිමතුමා වාශේ ණ්ඩායමක් එක් තමයි පක්ෂ
ාර්යාලශ පදටිශ .
අපි ක ෂයයන් තැටියට , රන්තරශයන් පක්ෂ
ාර්යාලයට
යනවා. ඒ ගියාම අපට එතුමා තමු ශවනවා. එතුමා ගැන මශේ
විශ ෂ ශගෞරවයක් ිමශබනවා. ඒ ට ශතතුව 1880දී පමණ
එතුමාශේ අිමන් තමයි ඉ කශ ල්ලාම මම පක්ෂශ
ාමාිත ත්වය
ලබා ගත්ශත්. එතුමා වැඩිය වා රන ශ ශනක් ශනොශවයි.
ඉතාම ශ ටිශයන් තමයි ්ත්තර ශෙන්ශන්. ඒ වාශේම අොළ
ාරණය පිළිබඳ එතුමාට තැමොම ඍජු මතයක් ිමබුණා. මට
මත යිස 1880 ෙ ශ මැෙ භාගශ පක්ෂශ ඇිම වුණු මතර
රුණුවලින් එතුමා ලකිරිලා ශද් පාලනශයන් විශ්රාම අරශගන
ශගෙර ගියා. නැවත ශද් පාලනඥශයක් තැටියට මට එතුමාව තමු
වන්ශන් බ කනාපදර පළාත් භා මැිමවරණශයන් ජයග්රතණය ර
බ කනාපදර පළාත් භාශේ ඇමිමවරශයක් තැටියට වැඩ රන
ාලශ යි. එතුමා පක්ෂශ ්න්නිමය ශවනුශවන් වි ාල වැඩ
ශ ොට ක් ශ රුවා. ජයග්රතණය ලබලා ිමශබන
ාලය
ශනොශවයිස පක්ෂයක් පරාජය ශවලා අමාරුශේ වැටී ඉන්න
ශවලාව තමයි පක්ෂයක් ශවනුශවන් පුද්ගලශයක් රන ාර්ය
ශපශනන්ශන්. මම ෙන්නවාස වි ාල  වෂක රතා මැෙ එතුමා වි ාල
ාර්යයක් ශ රුව බව.
විශ ෂශයන්මස තල් ශපොත් ප්ර කනශ දී එතුමා රිමාන්ඩ්
භාරයට පත් වුණා. 80 ෙ ශ දී එතුමා ශද් පාලන ව ශයන්
ිමශබන තමන්ශේ වික ෂකටත්වය ශපන්නුේ ශ රුවා. මට ලැබුණු
ශතොරතුරු , වැරැදි නේ එතුමාස තමන්ශේ ශතෝෙරයා අභාවයට
පත් ශවන ශ ොට Lincoln's Inn යභිම පීඨශ යභිමය තොරමින්
සිටියා. එතුමා ඒ අත් තැරලායි ලං ාවට ඇවිල්ලා ශද් පාලනය
ආරේභ ශ රුශේ.

1103

පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු අනුර ප්රියෙර් න යාපා මතතා]

60 ෙ ය කියන්ශන් ලං ා ශද් පාලනශ ඉතාමත්ම ගැටුේ
තගත ෙ යක්. ඒ ෙ ශ ස රයිගේ ශ ෝරශයන් ජයග්රාහී ශල
නාය ශයක් තැටියට ඉදිරියට එන්න එතුමාට තැකි වුශණ් එතුමා
තුළ ිමබුණු , ර්භීත ම ත ෘජුබව ,  ායි. එතුමා සිරිමාශවෝ
බණ්ඩාරනාය මැිම, යශේ නාය ත්වයට ඉතාමත් භක්ිමමත්ව
වැඩ ළ ශ ශනක්. ඒ වාශේම ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ ශවන ක
විය යුතු තැන් පිළිබඳව , වැරැදිව අෙත ක ප්ර ා
රස ඒ , වැරැදි
විය යුතු තැන් , වැරැදි ශනොවුණාම ශද් පාලනය පිළිබඳව
එතුමාශේ අ ැමැත්ත ප්ර ා
රපු අව කවා අපට මත යි.
රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ විශ ෂ ලක්ෂණයක්
විධියට මම ෙකිනවාස එතුමා ඉතාමත් ඉක්ම, න් වැඩ කිරීමට තැකි
අශයම  මෙම. මතර අව කවාවල ැබිනට් මණ්ඩල රැ කමෙේවල
නාය ත්වය ෙරන විට ඒ ශවලාශේ ිමශබන ැබිනට් පත්රි ා
සියල්ලම ගැන එතුමාට ඉතාම ශතොඳ ෙැනුමක් ිමබුණා. ඒ ,  ා මම
පදතන්ශන් නැතැස ැබිනට් පත්රි ාවක් එ විනාඩිය ට වැඩිය
එතුමාශේ අශත් ිමබුණා කියලා. ඒ තරිෙස වැරැදිෙස ශවන ක ේ
ශවන්න ඕන ෙස
රන්න පුළුවන්ෙස බැරිෙ කියන එ
ඒ
ශමොශතොශත්ම තීන් ව රන්න තරේ එතුමා ඉතාමත් ක්ිමමත්
වාශේම ෙැනුම ඇිම ශ ශනම  වුණා. ඕන ම ාරණාවක් පිළිබඳව
පක්ෂයට යේ කිසි වි න්මක් අව ය වුණු තැම ශමොශතොත ම
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ළෙ වි න්මක් ිමබුණා. අපට පදතා
ගන්න බැරි අන්ෙමට එතුමා වි න්ේ ඉදිරිපත් ශ රුවා. එවැ, 
ා ච්ඡා ගණනාව ට මම
තභාගි ශවලා ිමශබනවා. ඒ
අව කවාවලදී අව ානශ දී රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා
ඉදිරිපත් ළ තීන් වව තමයි වඩාත් ශතොඳ අෙත තැටියට පක්ෂය
තීන් ව ශ රුශේ.
එතුමා තුළ ිමබුණු විශ ෂ ලක්ෂණයක් මම ෙැක් ා. එතුමා
තනතුරු ඉල්ලූ ශ ශනක් ශනොශවයි. තනතුරු එතුමන් රා ආවා.
2001 අවුරුද්ශද් අපි පරාජය වුණාම අශ්ත පක්ෂයස විපක්ෂ
නාය වරයා ව ශයන් එතුමා පත් රනු ලැබුවා. නමුත්ස එතුමා ඒ
විපක්ෂ නාය
ම ලබා ගන්න ැමැිම වුශණ් නැතැ. එතුමා
විපක්ෂ නාය
ම
ේබන්ධශයන් ලබා වන් ලිපිය අරශගන
ශතොරණට ගිපදල්ලා තැශරන තැප ශලන් ඒශ න් අ කශවන බවට
ලිපියක් එේවා. එතුමා ඒ විපක්ෂ නාය
ම මපදන්ෙ රාජපක්ෂ
මැිමතුමාට ලබා දිය යුතුයි කියලා අෙත ක ශ රුවා. ගරු
වානාය තුම, ස ඒ ව නශයන් කිේශේ නැතැ; ක්රියාශවන් ඔ්තපු
ශ රුවා. එශතම නැත්නේ එතුමාට ඒ භාර ශගන ,  ේ ඉන්න
ිමබුණා. නමුත්ස එතුමා එශතම ළ ශ ශනක් ශනොශවයි. එතුමා
ඉතාම විරල ගණශ ගිමගුණ ිමබුණු නාය ශයක්. ඒ වාශේම
එතුමා ශතොරණ ජනතාවට වි ාල ව ශයන් ආෙරය ශ රුවා. මම
වැවිලි ර්මාන්ත අමාතයවරයා ව ශයන් වැඩ රන ාලශ
එතුමාශේ ාලශ ශ වයට බඳවා ගත්තු ශතොරණ ජනතාව
එතුමාට ිමබුණු විශ ෂ ආෙරයක්ස ශගෞරවයක් ගැන අපට ප්ර ා
ශ රුවා. අපට වි ාල ව ශයන් ඒ ශත්රුණා.
රයිගේ ශ ෝරලය ලං ාශේ ඉිමතා ය පුරාම වික ෂකට
නාය යන් බිපද ළ ශ ෝරලයක්. ඒ රයිගේ ශ ෝරලශ ම ත
භාගශ බිපදවුණු වික ෂකටතම නාය යා රත්නසිරි වික්රමනාය පදටපු
අගමැිමතුමායි. එතුමාට පුළුවන් වුණාස නාය ශයෝ ශෙන්ශනක්
යටශත් අගමැිම ේ ෙරන්න. පක්ෂය එශතම වි කවා යක් ශගොඩ
නො ගැයභම තරි අමාරුයි. ඔබතුමාත් ෙන්නවාස පක්ෂයක් ඇතුශළ
එවැ,  ඉතළ තනතුරක් ලබා ගන්න ශ ොතරේ අමාරුෙ කියලා.
නමුත්ස එතුමාට ප්රධාන නාය ශයෝ ශෙන්ශනක් එක්
වැඩ
රන්න පුළුවන් ම ලැබුණා. එතුමා
වොවත් ශපෞද්ගලි
රුණු මත වැඩ ශළ නැතැ; ශක්ලමක් කියන්න ගිශ නැතැ;
නර ක් ගැන වා ශ රුශේ නැතැ. එතුමා තැම ශවලාශේම ඍජුස
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ක්ිමමත් තීන් වවල පදටියා. යමක් වා රන්න බැරි අව කවාවල
එතුමා ,  ක ෙතාව රැක් ා.
මතර අව කවාවලස
මතර
රැ කමෙේවල රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා එ ම ව නයක්වත්
වා ශනො ළ අව කවා මශේ ජීවිතශ ෙැ ලා ිමශබනවා. එතුමා
,  ක ෙව සිටියා වුණත් ාමානය අව කවාවල ඉතාමත් ර බර
වා කියනවා. එතුමා ඉතාමත් ර බර වා කියන ශ ශනක්. ඒ
වාශේ
වා ගණනාවක් විවිධ අව කවාවල අප මෙ කියා
ිමශබනවා.
ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාස ඩඩ්ලි ශ නානාය
මැිමතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ සිටින ාලශ එතුමාත් ඇුහරු ර
ිමබුණා. එතුමා පිළිබඳවත් යේ යේ ර වත්
තාන්තර ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ඒ ාලශ අප මෙ කියලා
ිමබුණා. විශ ෂශයන්ම අලුත් පරේපරාවක් ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂයට ඇතුළු
රන්න මතා වි ාල ශ වයක්
ළ ඉතාම
ශගෞරවයභය නාය ශයම  තැටියටයි එතුමා මට ශපනුශණ්. ඒ
වාශේම තමන්ශේ පු්රයා වූ වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමා
පාර්ලිශේන්තුශේ තපන් ේ ශපන්වනශ ොට එතුමා , තඬවස
ඉතාමත්ම ශගෞරවශයන් යුතුව ඒ පිළිබඳව ෙ ක ෙල්වා ශගන බලා
සිටියා කියලා මා ෙන්නවා. මට ලින් වා ළ ික යන් එතුමා
ේබන්ධශයන් පළ ළ අෙත ක මෙ මා එ ෙ වනවා.
පවුශල් කිසිම ශ ශනම ට වුවමනාවට වඩා ගිපදල්ලා ්ෙේවක්
රන්න එතුමාට වුවමනා වුශණ් නැතැ. ශද් පාලන ව ශයන්
වුරු ශතෝ පැමිණියත්ස ඔවුන්
තමන්ශේම තැකියාශවන්
නැන්ටින්න ඕන ය කියලා එතුමා වි කවා
ළා පමණක්
ශනොශවයිස ඒ පිළිබඳව එශ ම ක්රියා ශ රුවා. , තඬ රිතයක්
වුණත් එතුමාට මතා වි ාල ශපෞරුෂයක් ිමබුණා. ඒ ශපෞරුෂයට
තැශමෝම ආෙරය ළා. එම ,  ා යේ වැඩක් ර ගන්න රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා තමුවන්න ගියාම එතුමාට ඉතාම ශ ටි
පිළිතුරු ිමබුණා වුණත්ස මතර අව කවාවල ඉතා ම ඩා ශ ොළ
ල්ලක් එතුමා අපට ලබා ශෙනවාස අොළ රුණ ඒශක් ලියා
ශෙන්න කියලා. මා මුල් අව කවාශේ ශේ ශ ොළ
ල්ශල් අොළ
රුණ ලියා ල්පනා ළාස ශමොම ත් ශවන්ශන් නැිම ශවයි
කියලා. නමුත්ස ඊට ිම ශෙ
ට ප කශ එතුමා මට වා රලා
"අන්න අතවල්
ාරණය ශවලා ිමශබනවාස
රුණා රලා
ගිපදල්ලා ඒ
ර ගන්න" කියන තරමටම යේ යේ ාරණා
පිළිබඳව මනා පරි යකින් වැඩ ශ රුවා. ඇත්තටම මා නැවත
වතාවක් කියන්න ැමැිමයිස එතුමා තරේ රාජය පරිපාලනය
පිළිබඳවස රජශ
යභිම-රීිම පිළිබඳව ෙැනුම ිමබුණු එ  ව
නාය ශයම  ශතෝ මා ෙැ නැිම බව. ඒ එතුමා ලබා ගත්ශත්
ශශ්රෂකඨ නාය
නායි ාවන් වන සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය
මැිම, යස ඒ වාශේම ෆීලික් ක ආර්. ඩය ක බණ්ඩාරනාය
මැිමතුමාශගන් ලබා ගත් පරි ය ,  ාය කියලා මා ල්පනා
රනවා. එතුමා ෆීලික් ක ආර්. ඩය ක බණ්ඩාරනාය මැිමතුමාශේ
, ශයෝජය ඇමිමවරයා ව ශයනුත් වැඩ රලා ිමබුණා.
එතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුව වර්ණවත් ළ නාය ශයක්. එතුමා
කිසිම ෙව
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ වැරදි විධියට වා රන්ශන්
නැතැ; ආශක්රෝ පරිභව රන්ශන් නැතැ; කිසිම ශ ශනම ට
ගරතන්ශන් නැතැ. ඉතාමත්ම ශතොඳ ශගෞරවාන්විතස තර් ාන්විත
වාවක් රන්න තැම ශවලාශේම එතුමා ක්රියා ළා.
එතුමා තැම ොම වි කවා
ළාස ශේ රශට් ්ර කතවාෙයක්
ිමශබනවා නේස එයට තමුොමය ව ශයන් මුහුණ දිය යුතුය කියලා.
ඒ ත් එතුමා වා ළ ශෙයක් ශනොශවයි. ශබොශතෝ අව කවාවල
එතුමා ඒවා ගැන කිේවා; ඒ මතය ෙරා ශගන සිටියා. එතුමා
තමන්ශේ ෘජු අෙත ක ක්රියාශවන් මි ක් වාශවන් ප්ර ට ළ
ශ ශනම  ශනොශවයි. තමන්ට යමක් ්පයා ගන්ශන් නැිමවස
ඉතාමත්ම වැෙගත් ශල තමන්ශේ ප්රශද් යට යමක් ්පයා
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ශෙන්න වැඩ
ළ ඉතාමත්ම ශගෞරවාන්විත ශද් පාල ශයම 
තමයි ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා. එතුමා තුළ
ශබෞද්ධාගම පිළිබඳව මතා වි ාල භක්ිමයක් ත ආෙරයක් ිමබුණා.
රශට්ම සිටින කවාමීන් වතන්ශ ලා මෙ ඉතාමත්ම ුහතෙ ආශ්රයක්
එතුමා අග්රාමාතයතුමා ශවලා සිටි ාලශ ිමබුණා.
අපි එතුමාට , වන් ුහව ප්රාර්වනා රනවා. ඒ වාශේම ගරු වි වර
වික්රමනාය මන්ත්රීතුමාටස මැිම, යස ෙරුවන් ඇතුළු පවුශල් තැම
ශෙනාටම එතුමා රපු ශ වය පිළිබඳව ෘතඥතාව පිරිනමන
අතරස එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ අශ්ත ශ ෝ යත් ශේ අව කවාශේ
ප්ර ා
රනවා. ශබොශතොම කතුිමයි.

ගු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළෙටස ගරු න්ද්රිසිරි ගජදීර මැිමතුමා.
ඊට ප්රවම ගරු , ශයෝජය
පැමිශණනවා ඇත.

වානාය තුමා මූලා නයට

අනතුුව ගු කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්
නිවයෝජය කථානායකතුමා
[ගු තිලංග සුමතිපාල මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலமெ, பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் [மொண்புமிகு திலங்க
சுமதிபொல] தமலமம ெகித்தொர்கள்.

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

ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු න්ද්රසිරි ගජදීර මැිමතුමා.
[අ.භා. 2.30]

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහතා

(மொண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ශමම පාර්ලිශේන්තුශේ අශ්ත
යුගශ
අපට ආෙර් යක්
පයමින් ක්රියා
ළ රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝ ය පළ රන
ශේ අව කවාශේ ශපෞද්ගලි වම මශේත්ස ශ්රී ලං ාශේ ශ ොමියු,  කට්
පක්ෂශ ත් ශ ෝ ය එක් රන්න ැමැිමයි.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශේ දීර්ඝ ශද් පාලන ජීවිතය
පිළිබඳව ශබොශතෝ වා ශේ ගරු භාශේදී කියැවුණා. මා කියන්න
ැමැිමයිස රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ලාංය ය ශද් පාලනයට
ඇවිල්ලා
වශේ
ඳවුශර්
ශද් පාලනඥශයම 
තැටියට
පාර්ලිශේන්තුව , ශයෝජනය රන්න ශපර එතුමා බ්රිතානයශ
ශ ොමියු,  කට් පක්ෂශ
ාමාිත ත්වය ෙැූ  ශ ශනම  බව.
බ්රිතානය ශ ොමියු,  කට් පක්ෂශ
ාමාිත ත්වය ෙරද්දී ජාතයන්තර
ශ ොමියු,  කට් වයාපාරය පිළිබඳව එතුමා තුළ ිමබුණු පුළුල්
අවශබෝධයස අධිරාජය විශරෝක් අරගළ පිළිබඳව එතුමාට ිමබුණු
ෙැනුවත් ම එතුමා වමට එක් ළා.
මම එතුමාශේ ඉිමතා ය ගැන අතලා ිමශබනවාස එතුමා
යුද්ධශයන් පුහව ශලොව පුරා ශගොඩ නැඟුණු ශලෝ ප්රජාතන්්රවාදී
තරුණ වයාපාරශ
ාමාිත ත්වය ෙරාශගන බ්රිතානයශ
ක ෂයශයක් විධියටස ලාංය ය තරුණයන් , ශයෝජනය රමින්
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වියානාවල ිමබුණු පළමුශව,  ජගත් තරුණ මුළුවට තභාගි
වුණා කියලා. එතුමාශේ ජීවිතය පුරා ිමබුණු වාමවාදී තැඟීේස
වශමන් ලැූ ංයමයස වශමන් ලැූ විනයස පදක්මීම අපි එතුමාශේ
රිතය තුළින් ෙැක් ා.
1960 මාර්තු මැිමවරණය - අශ්ත පක්ෂය එතුමා ගැන , තර
වා රනවා- තුළින් තමයි එතුමා පළමුව ශේ පාර්ලිශේන්තුව
, ශයෝජනය රන්නට අව කවාව ලබා ගත්ශත්. එතුමා බ්රිතානයශ
ඉඳලා ඇවිත් අතේශබන් වාශේ තමයි ලං ාශේ ශද් පාලනයට
ේබන්ධ වුශණ්. එො සිට එතුමා ප්රගිමශීලී වයාපාරශ වගය ේ
ෙරමින් ටයුතු ර පුහව ශද් පාලන ශතතූන් මත ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂයට ේබන්ධ ශවලාස ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය තුළ
රාජය නාය යන් ගණනාවක් මෙ අමාතය ුරරස , ශයෝජය
අමාතය ුරර රාක යක් ෙරමින් අශ්ත රටට ඉමතත් ශ වයක් ළා.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස මම එතුමාශේ රිතශ  වටු
විශ ෂ ලක්ෂණයක් ිමශබනවා. ඒ තමයි එතුමා ශද් පාලන
ශඝෝෂා ාරිත්වයට
වඩා
ංයමශයන්ස
විනයානුකූලවස
අධිෂකඨානශීලීව වැඩ ළ ාර්යශූර නාය ශයක් කියන එ . ගරු
, ශයෝජය වානාය තුම, ස රාජය ශ වා ශ ොමිෂන් භාව  වර්වල
වූ අව කවාශේ එපද
ටයුතු
ැබිනට් මණ්ඩලයට පැවරුණා.
ැබිනට් මණ්ඩලය ඒ ශවනුශවන් ක්රියා රන්න ැබිනට් අනු
මිටුවක් පත් ළා. ඒ අනු මිටුශේ භාපිමත්වය ෙැරුශේ
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා. ඒ අනු මිටුශේ ාමාිත ශයක්
තැටියට ටයුතු රන්නට මටත් අව කවාවක් ලැබුණා. ඒ වාශේම
එව ට අශ්ත පක්ෂශයන් පාර්ලිශේන්තුව , ශයෝජනය ළ ඩිේ
ගුණශ ර මැිමතුමාස අතාවුෙ ශ ශනවිරත්න මැිමතුමා ඇතුළු
රාජය පරිපාලන විෂය ේබන්ධශයන් අමාතය ුරර ෙැූ  වැඩි
ශෙශනක් ඒ මිටුව , ශයෝජනය ළා. මම එතැනදී ෙැක් ශෙයක්
තමයි අපි වුරු ප්රමාෙ වුණත් එතුමා ශේලාවට ඇවිල්ලා වාඩි
ශවලා ඉන්නවා. අපට ශේලාව ට ලේජාත් පදශතනවා. වාඩි ශවලා
ඉන්නවා විතරක් ශනොශවයි වැශඩ් පටන් ශගන ටයුතු ගණනක්
ඉ ක රතාට රශගන ගිපදන්. ඒ වාශේම ඒ ටයුතුවලදී ඉතාම
අපක්ෂපාතීවස පුළුල් අවශබෝධයකින්ස ෙැනුමකින් යුක්තවස ඉතාම
ඉක්ම, න් තමන්ශේ
ාර්යභාරය ඉටු
රන්නට පුළුවන් ම
ිමබුණුස කිසිශවම ශේ බැඳීමට ලක් ශනොමෙ ඍජුව තීරණ ගත්ත
නාය ශයක් තමයි එතුමා. ාශේවත් ශක්ලාේ අතන්නට එතුමා
සූොනේ වුශණ් නැතැ. ඇත්ත ව ශයන්ම එශතම ළෙට යන්නවත්
පුළුවන් මක් ිමබුශණ් නැතැ. ඒ ශමො ෙස එතුමා වුරුවත් කියන
ශද්වල් අතශගන ඉන්න ශ ශනම  ශනොශවයි; වැඩිය වා රන
ශ ශනම ත් ශනොශවයි; ශතොඳින් වැඩ ළ ශ ශනක්.
ශේ භාශේදී ශබොශතෝ ශෙශනම  ප්ර ා
ළා වාශේ එතුමා
අව ය ශද් වා රනස වා රන ශද් තුළ තරයක් ිමශබනස අපට
ආෙර් යක් ගත තැකි නාය ශයක්. මම පදතනවාස ඒ වාශේ
ශද් පාලන පරේපරාශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී මම ෙැක් අව න්
පුරු එතුමායි කියලා. අපට ආෙර් යක් ගන්නට පුළුවන් අව න්
පුරු එතුමායි කියලායි මම පදතන්ශන්. ඒ ,  ාම තමයි එතුමාට
ඕන ම වගය මක් භාර ශෙන්න එව ට පදටපු රාජය නාය යන් මැළි
ශනොවුශණ්. ශමො ෙස බල ශලෝභයක් ිමශබනවා කියලා පදතුවා නේ
ඩුව අතට ශෙන්ශන් නැතැ. බයක් ැ ක් නැිමව තමන්ශේ
වගය ම භාර දීලා යන්න පුළුවන් වි කවා යක් එතුමා ශ ශරපද
ිමබුණා. ශමො ෙස බල ශලෝභයස බල ාමය එතුමා තුළ ිමබුශණ්
නැතැ. ඒ වාශේම එතුමාශේ රිතය තුළ ඉතාම , රතං ාරී
කවභාවයක් ිමබුණා. ාමානය ශ ශනම  විධියට තමයි එතුමා
පාර්ලිශේන්තුශේත් තැසිරුශණ්. වැඩිය
වා ශනො ළාට එ
ඉරියේවකින් රිත ලක්ෂණස පදතවත් මස මීප බවස ඍජු බව
ප්ර ා
රන්නට එතුමාට තැකියාව ිමබුණා. එ ඉරියේවකින්ස
එ සිනතවකින්ස එ බැල්මකින් එතුමා ගැන අවශබෝධයක් ලබා
ගන්නට පුළුවන් ම ිමබුණා. එම ,  ා මම ෙකිනවා එතුමා අපි
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ාටත් ආෙර් යක් ගන්න පුළුවන් නාය ශයක්; අපි ආෙර් යක්
ගත්තු නාය ශයක් කියලා. අව ය තැනට අව ය ශද් ඉටු රනස ඒ
වාශේම එතුමා කිසි ෙව
වරම ආ ාරශ ශතෝ ශ ෝෙනාව ට
ලක් ශනොවුණු නාය ශයක්. ඒ වාශේම මට මත යි එ ව ර ස
අමාතයාං
ළමනා රණශ දී එතුමාශේ අමාතයාං ය තමයි
ශතොඳම අමාතයාං ය බවට පත් වුශණ්.
ඒ කියන්ශන් නා කිමයස දූෂණය අඩු ර ශගන වැඩ ළ
ශතොඳම අමාතයාං ය තැටියට අං
එ ට ිමබුශණ් රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අමාතයාං යයි. ඒ වාශේම ශෙවැ, 
කවානයට මශේ අමාතයාං යත් ඒ ාලශ ිමබුණා. මම ඒශ න්
අෙත ක
ශළ එතුමාශේ ජීවිතශ අනව ය බලාශපොශරොත්තු
ිමබුශණ් නැිම බව කියන්නයි.
ඇත්ත ව ශයන්ම එතුමා අමාතයං වල පරිපාලනය ශතොඳ
අක්ක්ෂණයකින් යුතුව ඉටු ළා. එතුමාට සියලුම , ලධාරින්ශේ
ශගෞරවය පදමි වුණා. ඒවා ක්රියාවන් තුළින් දිනා ගත් ශද්වල්. ඒ
,  ා මම කියන්ශන්ස එතුමා යුගයට ගැළශපන ශල ස ජාිම
ව ශයන් තමන්ශේ ප්රිමපත්ිම මත ඉඳශගන , ශයෝජනය ළ තැම
අමාතයාං යක්ම තරි විධියට ශමශතයවමින්ස තමන්ට පැවශරන
වගය ේ තරිතැටි ඉටු රන්න ක්රියා ළ වාමවාදී ආෙර් වත්
රිතයක්ය කියන එ යි. කිකර ාරස අදිටන්ශීලීස කිසි ශ නම ට
ඇන්ල්ල දිගු
රන්න පුළුවන් මක් ශනොිමබුණුස රිත අතර
අව ාන භාගශ
මම ෙැක්
වැෙගත්ම
රිතය රත්නසිරි
වික්රමනාය
රිතයයි කියන එ මම කියනවා.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස එතුමාශේ පු්ර රත්නය වන
අශ්ත වි වර වික්රමනාය මැිමතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ අපත්
එක්
සිටීම ගැන මම න්ශතෝෂ ශවනවා. වි වර මන්ත්රීතුමා
ෙැක් ාම මට තාත්තා මතක් ශවනවා. ශමො ෙස රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා මම ෙැක්
ාලය තුළ ශබොශතෝ විට ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට ආශේ ශ ශර්තපු ශෙ ත් නැිමවයි. ාමානයශයන්
ඒ පරි රශ තැදියාශවන් ශතෝ එතුමා තුළ ිමශබන ංයමශයන්
ශතෝ එතුමා වි කවා
රන යේ කිසි රල ාේ ජීවිතය ඇුහරින්
ලබා ගත් ශෙයක්. ඒ තා මාන ගිම ලක්ෂණ හුෙක් වි වර
මන්ත්රීතුමාශේත් ිමශබනවා. ඒ ,  ා වි වර මන්ත්රීතුමා ෙැක් ාම මට
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා සිපදපත් ශවනවා.
අපි ාශේවත් ජීවිත තැමොම ිමශබන්ශන් නැතැ. නමුත් අපි
රන ශතොඳ නර
මාජය තුළ ඉිමරි ශවනවා. ඒ රන ශතොඳ
නර වලින් තමයි අනාගතශ ජීවිත ම, න්ශන්. ඒ ,  ා රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා අපි අතර නැිම වුණත් මම ශේ ශවලාශේ
විශ ෂශයන් කියන්න ැමැිමයිස එතුමා අශ්ත පක්ෂශ ශලොම 
ශගෞරවයක් ිමබුණු නාය ශයක් බව. එතුමා අශ්ත පක්ෂය මෙ
ඉතාමත්ම මීපව සිටියා. අශ්ත පක්ෂශ ප්රධාන ශල් ේ ඩිේ
ගුණශ ර මැිමතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න ාලශ එතුමා
මෙ ඉතාම මීපව ශද් පාලන අෙත ක හුවමාරු ර ගත්තා.
එතුමාට ශලොම  ඕන මක් ිමබුණාස ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය
ප්රජාතන්්රවාදී බලශේගයක් තැටියට
ක්ිමමත්
රලා එ
තැන ට ශේන්න. මතර ංවාෙවලදී එතුමා විවෘතවස තෙවතට
එ ෙව ක්රියා ළා. එතුමා තුළ ිමබුණ ඒ ්ොර රිත ලක්ෂණවලට
අපි ාශේත් ශගෞරවයක් ිමබුණා. ඒ ,  ා මම ශේ අව කවාශේ
මතක් රනවාස ඒ වාශේ යුගයට ගැළශපන ආෙර් වත් ශද් පාලන
රිත අපට අපදමිව යන ශේ ශවලාශේ රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ රිතය වඩාත් දී්තිමමත්ව ෙැශනන බව.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා අපි අතර නැිම වුණත් ඒ
වාශේම ඍජු බවින් යුක්තවස ඒ අෙත ක ඉදිරියට ශගන යන්න
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පුළුවන් පු්ර රත්නයක් අපට ලැී  ිමශබනවා. රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් අශ්ත ශ ෝ ය පළ
රන ශේ අව කවාශේ රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා නැිම අඩුව
වි වර වික්රමනාය මැිමතුමා අිමන් ඉටු ශේවා කියා මා ප්රාර්වනා
රනවා. එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් එතුමාශේ ෙයාබර බිරිඳට
ත ෙරුවන්ටත් අශ්ත පක්ෂය ශවනුශවන් මශේ ශ ෝ ය පළ
රමින් ශේ අව කවාව ලබා දීම ගැන කතුිමවන්ත ශවමින් මම
, තඬ ශවනවා.
[අ.භා. 2.42]

ගු (ආචාර්ය සරත් අමුුගම මහතා (විවශ්ේෂ කාර්යභාර
අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு
(கலொநிதி)
சரத்
அமுனுகமபைிப்தபொறுப்புகளுக்கொன அமமச்சர்)

ெிமசட

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special
Assignment)

ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස මම 1870 ාලශ සිට ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ඇුහරු කිරීමට වා නාව ලැබුණු
ශ ශනක්. ඒ
ාලශ මම ෆීලික් ක ඩය ක බණ්ඩාරනාය
මැිමතුමාශේ එක් ශල් ේවරයම  විධියට ටයුතු ළා. එව ට
එතුමා රාජය පරිපාලන ත කවශද්
ටයුතු භාර ඇමිමතුමා. ඒ
අතරම ෆීලික් ක ඩය ක බණ්ඩාරනාය
මැිමතුමා අධි රණ
ඇමිමවරයා විධියටත් ටයුතු ළා. ඒ වගය ේ ශෙ ම එතුමාට
බාර දීලා ිමබුණා. ෆීලික් ක ඩය ක බණ්ඩාරනාය මැිමතුමාශේ
පරිපාලන ක්රමශ එක් ලක්ෂණයක් වූශ ඒ අමාතයාං ශෙ ම
එ ට පරිපාලනය කිරීමයි. අශ්ත අමාතයාං ශ රැ කමෙේවලට
අධි රණ අමාතයාං ශ අය එනවා. අධි රණ අමාතයාං ශ
රැ කමෙේවලට එතුමා අපත් එක් ශගන යනවා. ඒ අව කවාවලදී
අධි රණ
, ශයෝජය ඇමිමවරයා විධියට පදටපු රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා ළන්න් ඇුහරු රන්නස තන්නා ගන්න මට
අව කවාවක් ලැබුණා. අපි එතුමාශගන් ගත්ත පළමුවැ,  ආෙර් ය
තමයිස කිසිම ෙව
ශපෞද්ගලි
ාරණයක් එතුමාශේ තනතුර
ශයොො ශගන ඉෂකට ශළ නැිම එ .
එතුමාශේ ජීවිත
ාලශ ම ිමබුණු තව එ
ශතොඳ
ප්රිමපත්ිමයක් තමයි වොවත් තනතුරක් ඉල්ලුශේ නැිම එ .
අව කවා ය පය දීම එතුමාට ලැබුණු තනතුරුත් එපා කිේවා. ඒ
ගැන ෙැන් ශේ ගරු භාශේත් කියැවුණා. එතුමාට විරුද්ධ
පාර් කවශ නාය
ම ලැබුණු අව කවාශේදී එතුමා ශගෙර ගිපදල්ලා
තැශරන තැප ශලන් ලියුමක් එේවාස "ඒ බාර ගන්ශන් නැතැ"
කියලා. තවත් රත ක් කියන්න ඕන . එතුමා ඒ තනතුර බාර
ශනොගත්තා විතරක් ශනොශවයිස එො රෑම බැංශ ොක් නගරයට ගියා.
බලප ේ රලා එතුමාශේ අෙත ශවන ක රන්න ටයුතු රයි
කියලා පදතලා එොම එතුමා රශටනුත් පිට ශවලා ගියා.
තව ාරණයක් ිමශබනවා. ඒ හුෙ ශෙශනම ට මත ඇිම.
අශ්ත පදටපු වානාය ගරු මල් රාජපක්ෂ මැිමතුමාට නේ ඒ
ශතොඳට මත ඇිම. 1884දී ''රාවශ '' ිමබුණා න්ද්රි ා මැිම, ය
ජනාධිපිම වුණාම රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා අගමැිම ශවයි
කියලා. නමුත් එතුමා ඒ ගැන ඉල්ලීමක්ස බලප මක් ශතෝ කිසිම
ශෙයක් ශළ නැතැ. ව නයකින්වත් ඒ අෙත ප්ර ා
ශළත්
නැතැ. ඊට ප කශ පක්ෂශ යේ යේ අභයන්තර ප්ර කන ,  ා
සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, යශගන් වුරුත් ඉල්ලා සිටියා
අගමැිම, ය තැටියට
ටයුතු
රන්න කියලා. ඒ තැම
අව කවාව දීම එතුමා ශබොශතොම මධය කව විධියට ටයුතු ළා.
"මට අර ඕන ස ශේ ඕන " කියලා වොවත් ඉල්ලුශේ නැතැ.
එශතම ඉල්ලුශේ නැතැ විතරක් ශනොශවයිස තමන්ශේ වගය ම ගැන
පදතනවා මි ස ශපෞද්ලිගලි අභිමතාර්ව ගැන වා ශළ නැතැ.
එපදදීත් එතුමා අපට ශතොඳ ආෙර් යක්  වන්නා.
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මම ශබොශතෝ විට පදතනවාස රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ රිතය මාර්ටින් වික්රමසිංත මතත්මයාට තමු වුණා
නේ ල ක න නව වා ලියයි කියලා. ශමො ෙස ගේශපරළියස
යුගාන්තයස ලියුගය වැ,  නව වාවලින් අපි ෙකින්ශන්ස ඒ
මාජය තුළ රිත බිපද ශවලාස එක් එක් අභිශයෝගවලට මුහුණදීලාස
ඒ අභිශයෝග තුළින් තමන්ශේ රිතය ශගොඩනො ගත්ත තැටි. ඒ
අනුවස රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශේ ජීවිත වාවස , ෙතසින්
ප කශ අශ්ත රශට් මාජ ඉිමතා ය පිළිබඳ වඩාත්ම ල ක න
, ෙුහනක් කියලා මම පදතනවා.

තැසිරීම. එතුමාශේ පාර්ලිශේන්තු භාවිතය තන්නා ගත්ශතොත් අපි
ඔක්ශ ෝටම ශතොඳ නාය ශයෝ ශවන්න පුළුවන්. එතුමා තරියට
ශවලාවට එනවා. ශබොශතෝ විට මුළු ෙව ම පාර්ලිශේන්තුශේ
ඉන්නවා.
ෙවල්
ම
ගන්නවාස
පාර්ලිශේන්තුශේදී.
පාර්ලිශේන්තුශේ යභිම - රීිම ඔක්ශ ෝම ශතොඳට ඉශගන ගන්නවා;
පාඩේ රනවා. ශේ ගරු භාශේ ඉන්න අශ්ත මන්ත්රීවරු ෙන්නවා
ඇිමස ශබොශතෝ විට පුහ ප ඉඳශගන එතුමා අණපනත් බලලා
ඒවාශ ශවන ක ේ - ංශ ෝධන- රන්න මැිම ඇමිමවරුන්ට
පවා ්පශෙ ක  වන් බව.

අපි වි කවවිෙයාලශ ඉශගන ගන්නා ාලශ අපට ආරංරා
වුණාස "වික්රමනාය " කියලා ශ ශනක් ඉන්නවා කියලා. තැබැයිස
ඒ ාලශ "වික්රමනාය " කියලා අපට වැඩිශයන්ම ආරංරා වුශණ්
වාමාංක  ශද් පාලනය තුළ පදටිය මු, ො වික්රමනාය මැිමතුමා
ගැන. ඒ රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අයියා. එතුමා පිලි්ත
ගුණවර්ධන මැිමතුමාශේ ළෙම ත රුශවක්. ඒ ාලශ
ැලණි
මිටියාවතස රයිගේ ශ ෝරළය පැත්ශත් පිලි්ත ගුණවර්ධන මැිමතුමා
මෙර රිතයක් ව ශයන් පදටියා. අෙත් ඒ ප්රශද් වල යේ කිසි
ප්රමාණයකින් ඒ තත්ත්වය ිමශබනවා.

අශ්ත පදටපු ගරු වානාය තුමා -අශ්ත ඉතාම පදතවත් මල්
රාජපක්ෂ මැිමතුමා- ෙැන් ශේ ගරු භාශේ ඉන්නවා. එතුමා ාක්ෂි
ෙරයිස පාර්ලිශේන්තුශේ ක්රියා ාරිත්වය තුළස පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩ
ටයුතු ගැනස ආණ්ඩු පක්ෂයත් විරුද්ධ පක්ෂයත් අතර එක්තරා
ුහතෙතාවක්ස අවශබෝධයක් ිමශබන්න ඕන බවට. නැත්නේ
පාර්ලිශේන්තුව පවත්වාශගන යන්න බැතැ ශන්. ඒ
ාලශ
අගමැිමතුමා තැටියට රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා වි ාල
ශ වයක් ළාස ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ටයුතු තැල තැ්තපීේවලින්
නැිමව ඉදිරියට ශගන යන්න. පාර්ලිශේන්තුශේ Business
Committee එ ශවන්න පුළුවන්ස ශවනත් විවිධ committees
ශවන්න පුළුවන්ස එතුමා ඒ තැම එ
ටම නාය ත්වය දීලා
පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩ ටයුතු කිසිම රෙරයකින් ශතොරව ඉදිරියට
රශගන යන්න අව ය පුහ බිම තැ වවා. ඒ අව කවාවල ශනොශයක්
ගැටුේ ාරී තත්ත්ව ිමබුණා. අෙත ක අතර ශනොශයක් විධිශ ගැටුේ
ිමබුණා. නමුත් ආණ්ඩු පක්ෂයත්ස විරුද්ධ පක්ෂයත් මෙ- ඒ ශෙ
ඒ
ාලශ
පැතැදිලිව ශපශනන්න ිමබුණා- අවශබෝධශයන්
ටයුතු ළා.

රත්නසිරි වික්රමනාය
මතත්මයා ඒ පළාශත් ධනවත්
පවුලකින් පැවත ආ ශ ශනක්. එතුමාශේ පවුල් පරි රය ගැන
කියනවා නේස ඒ පවුශල් අයට ''රබර් රජවරු'' කියලා කියන්න
පුළුවන්. එතුමා එංගලන්තයට ගියා. නව වා කියවනශ ොටත්
අපට ඒ වාශේ රිත ශපශනනවා. එතුමා ශතොඳට ගම ඇුහරු
රලාස ඒ මාජය ඇුහරු රලා පදටපු ශ ශනක්. ඒ ාලශ
ිමබුණු පතුහ ේ අනුව බැරි කටර් විභාගය මත් රන්න එතුමා
එංගලන්තයට යැේවා. නමුත් මු, ො වික්රමනාය
මැිමතුමා
අවා නාවන්ත ශල මරණයට පත් වුණා. අපට ඒ ාලශ ආරංරා
වුණු තැටියට රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ඒ අවමංගලයයට
ආවාට ප කශ ඒ පළාශත් ජනතාව වි ාල ඉල්ලීමක් ර ිමබුණාස
ෙැන් ඔබතුමාශේ අධයාපනයට වඩා අපට ඔබතුමා අව යයිස
ඔබතුමා ශේ මැිමවරණයට -1860 ව ශර්- ඉදිරිපත් ශවන්න
කියලා. අශ්ත පදතවත් න්ද්රසිරි ගජදීර මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ ඒ
වනවිට රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා එංගලන්තශ බ්රිතානය
ශ ොමියු,  කට් පක්ෂයට අනුබද්ධ ක ෂය ංගේ කිපදපය ම ප්රධාන
තැනක් ෙැූ  ශ ශනක්.
මම ෙන්නවාස අව ානය ෙක්වාම එතුමාශේ පරණම යාළුශවෝ
තමයි එතුමාශේ පදතවත්ම යාළුශවෝ විධියට පදටිශ . වි වර
වික්රමනාය
මන්ත්රීතුමා ෙන්නවාස මම ශමොනවාෙ කියන්ශන්
කියලා. ඒ යාළුශවෝ හුෙ ශෙශනක් ලං ාශේ නැතැ. ඒ ශගොල්ලන්
ලං ාවට ආවාම ඉතාම ම ලුපග විධියට ළන්න්ම ඇුහරු රමින්ස
පදනා ශවමින් ාලය ගත ළා. ඒ ශගොල්ලන් තමයි පැරණි
යාළුශවෝස එංගලන්තශ සිටියදී.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා මුලින්ම ශද් පාලනයට ආශේ
මතජන එක් ත් ශපරමුශණන්. ශමතැනදී කියැවුණාස එතුමා
කවාක්නව ආවා කියලා. නමුත් එතුමා කවාක්නව ආශේ ශේ ,  ායි.
ඒ අව කවාශේදී පිලි්ත ගුණවර්ධන මැිමතුමා න්ධානයක් ඇිම ර
ගත්තාස ඩඩ්ලි ශ නානාය මැිමතුමාත් එක් . පිලි්ත ගුණවර්ධන
මැිමතුමාශේ මන්ත්රීවරු පදටියාස රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාස
ශජෝර්ේ රාජපක්ෂ මැිමතුමාස ශරෝයි රාජපක්ෂ මැිමතුමා වාශේ අය.
ඒ අය ඒ න්ධානය අනුමත ශළ නැතැ. නමුත් ඒ අය ඒ
ශවලාශේ ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂයට බැන්ශණ්ත් නැතැ. ඒ ,  ා
මාජවාදීස ප්රගිමශීලීස කවාක්නස නමුත් වමට බර අශ්තක්ෂ යම 
තැටියට මැිමවරණයට ඉදිරිපත් ශවලා එතුමා වික ෂකට ජයග්රතණයක්
ලබා ගත්තා. ඊට ප කශ තමයි ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂයට බැන්ශණ්.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ගැන විශ ෂශයන්ම ඳතන්
ළ යුතු ශෙයක් තමයි එතුමාශේ ඉතාම වික ෂකට පාර්ලිශේන්තු

එම පක්ෂ ශෙ අතර ඇිම රගත් එක්තරා අවශබෝධයක්ස
ුහතෙතාවක් තුළින් පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩ ටයුතු ශගන ය මට
ළ ශමශතය හුෙ ශෙශනක් ෙන්ශන් නැතැ. ශමො ෙස ඒ වාශේ
ශමශතයක් වන්ශන් පුහ පසින්. නමුත් ශමවැ,  අව කවාව ශතෝ
අපි එතුමාට ශගෞරවය පුෙ රන්න ඕන ස අපට එම ආෙර් ය දීම
ගැන.
හුෙ ශෙශනක් කිේව විධියට ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා වැඩිපුර
වා
ළ ශ ශනක් ශනොශවයි. තැබැයිස
එතුමාශේ යතළුවන් තේබවුණාම නේ ශතොඳට වා ළා. එතුමා
අශනක් අයත් එක් ත් ඉතාම පදතවත්. නමුත් අනව ය විධියට
ාලය ගත
ළ ශ ශනක් ශනොශවයි. තැබැයිස පු වමා ාර
ෙක්ෂ මක් ිමබුණා. පක්ෂශ
මිටුව ස පාර්ලිශේන්තුශේ ඕන ම
මිටුව එතුමා තරේ ඉතාම ෙක්ෂ ශල
ටතන් තැූ ශ ශනක්
නැිම තරේ. රුණු ඉක්මනට අවශබෝධ රශගන ඒ පිළිබඳව
ඕන ම තීරණයක් ගන්න එතුමා තුළ පු වමා ාර ෙැනුමක් ිමබුණා
කියා මා පදතනවා. ශබොශතෝ අව ව
ක ාවලදී මම එය ෙැ ිමශබනවා.
මතර විට රජශ , ලධාරින් එම ටතන් ලියන්න අදිමදි
රනශ ොටස ඔවුන්ට එය රන්න ක්ිමය නැිම ශවනශ ොටස
"ඕ ශමතාට ශෙන්න" කියා ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
එම ටතන් සියල්ල අිමන් ලියාස
ක ර එම වාර්තා ලබා
 වන්නා. ඒ විධියට පු වමා ාර ෙැනුමක් ිමබුණු ශ ශනක් තමයි
එතුමා.
එතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ ම මන්ත්රීවරශයක් ගැනම ශලොම 
ආෙරයක් ත ශගෞරවයක් ිමබුණු ශ ශනක්. එතුමා ශේ ගරු භාව
තුළ නැන්ට
වා
රනශ ොටස එ ම ෙව වත් එ ම
ශ ශනම වත් එතුමාශේ
වාවට අවපදර
ළාය කියා මම
පදතන්ශන් නැතැ. වොවත් එ ට එ කියන්න පටන් ගත්ශත්
නැතැ; එකිශන ා මෙ වාෙ-විවාෙ ශළ නැතැ. එතුමා කියන ශද්
ඉතාම ශතොඳින් අතශගන සිටියා; පිළිගත්තා. ඒ වාශේම එතුමා
පාර්ලිශේන්තුවට ශලොම  ශගෞරවයක් ිමබුණු ශ ශනක්. පු වම
ශපෞරුෂයක් ිමබුණු ඇමිම ශ ශනක්.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු (ආ ාර්ය) රත් අමුණුගම මතතා]

ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස මම එ
ාරණාවක්
විතරක් එතුමාට ශගෞරවයක් ව ශයන් ශේ අව කවාශේ දී ඳතන්
රන්නේ. ඒ ගැන ටතනක් ිමශබන්නට ඕන . එව ට එතුමා
රාජය පරිපාලන ඇමිමවරයා ව ශයන් තමයි ටයුතු ශළ. ඒස
1884 ආණ්ඩුව පත් වුණු ගමන්ම වාශේ. ඒ
ාලශ රජය
තීරණයක් ගත්තාස සියලුම ග්රාම ශ ව වරුන් වය අවුරු ව 55දී
විශ්රාම යවන්න ඕන ය කියලා. ඒ ාරණය ශේ ගරු භාශේ දී
විවාෙයට ගත්තා. මම පදතන විධියට ඔබතුමන්ලාට ඒ ගැන මත
ඇිම. ඒ අව කවාශේ දී මා විරුද්ධ පක්ෂය විධියට වා ර
කිේවාස "ගරු ඇමිමතුම, ස ඔබතුමාට බලය ිමශබනවා රජශ
ඕන ම ශ ව ශයම ට අවුරු ව 60 ෙක්වා ාලය ශෙන්න. ඒ
ඇමිමතුමාට ිමශබන බලයක්. ශේ සියලු ශෙනාවම වය අවුරු ව
50දී ශගෙර යවන්න ඔබතුමා ශමවැ,  පනත් ශ ටුේපතක්
ශගශනන්ශන් ඇයි?"කියලා. එතශ ොට අපි නව මන්ත්රීවරුන්.
මම පු වම වුණාස ඒ ශේලාශේ ඇමිමතුමා නැන්ටලා කියපු ශද් ගැන.
එතුමා නැන්ටලා කිේවාස "මම ඒ තර් ය පිළිගන්නවා. ගරු
වානාය තුම, ස මම ශමම පනත් ශ ටුේපත ඉල්ලා අ ක ර
ගන්නවා"යි කියලා. අන්න එශතම ශපෞරුෂයක් ිමබුණුස ෙැනුමක්
ිමබුණුස පාර්ලිශේන්තුව ගැන තැඟීමක් ිමබුණු නාය ශයක් ගැන
තමයි අපි ශේ වා රන්ශන්.
අපි එතුමාශගන් ශබොශතෝ ශද්වල් ඉශගනශගන ිමශබනවා.
එතුමා ඉතාම ුහතෙ ශ ශනක්. ඒ වාශේම විශ ෂශයන්ම එතුමා ශ්රී
ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ බලය ිමශබන තැම ශේලාශේම ශේ රශට්
කෛවරීභාවයස කවාධිපතයය තා ශභෞමි
අඛ්ණ්ඩතාව ගැන
, ර්භයව වා ළ ශ ශනක්. ඇතැේ අව කවාවලදී එය එතුමාට
ටි ක් අපතුහ තත්ත්වයන් ඇිම රන අව කවා වුණා. නමුත් එතුමා
ඒවා තුට්ටු ශෙ
ටවත් ගණන් ගත්ශත් නැතැ. එතුමා ශේ ගරු
භාශේ ශමතැන සිට නැන්ටලා වා ර ිමශබනවාස "ශේ විධියට
අපට රන්න බැතැ. මම ශේ විශේ න ඉදිරිපත් රනවා" කියා.
එතුමා බුද්ධිමත්ව ශතොඳින් ල්පනා ර ගත් එම තීරණ කිසි
විධිය ටවත් ශවන ක
ශළ
නැතැ. එතුමා කිසිම ලාභයක්
අශ්තක්ෂාශවන්ස තමන්ට යේ කිසි වාසියක් ලබා ගැයභශේ අෙතසින්
එම අෙත ක වොවත් ශවන ක ශළ නැිම නාය ශයක්. අපි ශේ
අව කවාශේදී එතුමාව සිපදපත් රනවා. එතුමා ඇුහරු කිරීමට
ලැී ම ඇත්ත ව ශයන්ම අශ්ත වා නාවක් තැටියට අප ල නවා.
එතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුවටත්ස රටටත් ළ අනුපශේය ශ වය ශේ
අව කවාශේදී අපි ශමශනපද රනවා. ඒ වාශේම අශ්ත පදතවත් වි වර
වික්රමනාය මැිමතුමා පියතුමාශේ අඩි පාශර් යමින් තමන්ශේ
අෙත ක තමන්ම තො ගන්නා ෙක්ෂතාව - කවතන්්රභාවය- ගැන අශ්ත
ප්ර ාෙය පළ රන්න ඕන .
ගරු වි වර වික්රමනාය
මන්ත්රීතුමාශේ
ශතෝෙරයාත්ස
මේතුමියත් ඇතුළු පවුශල් සියලුම ශෙනා මම ළන්න් තන්නන අයයි.
එම ,  ා අශ්ත පදතවත් රත්නසිරි වික්රමනාය
පදටපු
අගමැිමතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් වික්රමනාය පවුශල් සියලුම
ශෙනාට අපශේ නගාටුව ප්ර ා
රන අතරස එතුමාට , වන් ුහව
ලැශ වායි ප්රාර්වනා
රමින්ස මශේ ව න කවල්පය අව න්
රනවා.

[අ.භා. 2.58]

ගු කුමාර වවල්ගම මහතා
(மொண்புமிகு குமொர தெல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස අභාවප්රා්තත පදටපු අගමැිම
ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා 1860දී ශද් පාලනයට
පිවිසිලාස 1865-1870 පැවැිම මැිමවරණවලින් ජයග්රතණය රලාස
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ළුතර දි කත්රික් යට ුහවිශ ෂී ශමශතවරක් ළ ශ ශනක්. මට
මත යිස යේ ප්ර කනයක් ඇිම ශවලා ශ ොළඹ ඩාලි පාශර් ිමබුණු ශ්රී
ලං ා , ෙත ක පක්ෂ මූල කවානයට ශබෝේබ ගතපු අව කවාව. එම
අව කවාශේ දී එම ශගොඩනැන්ල්ශල් ිමබුණු ාර්යාලය අත තැරලා
අපට ශවනත් තැන ට යන්න සි ව වුණා. ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස මා පදතන විධියට ඒ අව කවාශේ දී ඔබතුමාශේ
මාමා එයට මැදිතත් ශවලාස ශබොරැල්ශලන් ශපොඩි ශගයක්  වන්නා.

ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
Campbell Park එශ න්.

ගු කුමාර වවල්ගම මහතා
(மொண்புமிகு குமொர தெல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඔේස Campbell Park එශ න්. ඉන් ප කශ
රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා ඒ ශපොඩි , වශ ඉඳශගන තමයි පක්ෂශ
වැඩ
ශළ. මාවත් ංවිධාය වරයම  තැටියට පත් කිරීශේදී
ේමුඛ් පරීක්ෂණය ශළ ඒ ශගෙර; ඒ ාමරශ . රත්නසිරි
මැිමතුමා තමයි එො මාව ේමුඛ් පරීක්ෂණයට ලක් ශළ. ඉන්
ප කශ සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය
මැිම, ය මාව අගලවත්ත
ආ නශ
ංවිධාය ුරරයට පත් ළා.

එතුමා
ළුතර දි කත්රික් යට වි ාල ශගෞරවයක්. ශමො ෙස
ළුතර දි කත්රික් ශයන් කිසි ශ ශනක්
වොවත් අග්රාමාතය
ුරරයට පත් ශවලා නැතැ. ඒ අතල ටවත් ගිපදල්ලා නැතැ. නමුත්ස
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා අගමැිම ුරරයට පත් වුණා. ඒ
මුළු ළුතර දි කත්රික් යටම වි ාල ශගෞරවයක්. එතුමා අග්රාමාතය
ුරරයට පත් මෙම ගැන එො ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂයස ූ එන්පීස ශේමෙපී
කියලා නැිමව තැම ශ ශනක්ම ඉතාමත්ම තුටට පත් වුණා.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස "රත්නසිරි වික්රමනාය "
කියන්ශන්ස ඉතාම ුහවිශ ෂී රිතයක්. මම ළුතර දි කත්රික් ශයන්
පාර්ලිශේන්තුවට
පත්
ශවලා
අගලවත්ත
ආ නශ
ංවිධාය වරයා තැටියට පත් වුණාට පුහව සි ව වූ සිද්ධියක් මට
මතක් ශවනවා. එව ට රබර් පර්ශ ෂණාගාරය ිමබුශණ් එතුමා
භාරව සිටි වැවිලි ර්මාන්ත අමාතයාං ය යටශත්. මට ශ ශනක්
කිේවාස රබර් පර්ශ ෂණායතනශ අධයක්ෂ ුරරයට පත් ශවන්ශන්
පළාශත් මන්ත්රීවරයාය කියලා. ඒ ,  ා මම ගියාස රත්නසිරි
මැිමතුමාව තමු වන්න. එතුමා පදටිශ ස Vauxhall Street
එශක්
ිමබුණු ාර්යාලශ . මම ගිපදල්ලා කිේවාස " ර්ස මාවත් ඒ ුරරයට
පත් රන්න" කියලා. එතුමා කිේවාස "නැතැ. එශතම යභිමයක්
නැතැ. මම ශපොඩ්ඩක් ල ා බලන්නේ" කියලා. තැබැයිස මාව පත්
ර ශගෙරට ලිපිය එේවා. නමුත්ස එො එතුමා මට ශපන්වා  වන්නාස
පළාශත් මන්ත්රීවරයාව එපද අධයක්ෂ ුරරයට පත් කිරීශේ යභිමයක්
නැිම බව. නමුත්ස එතුමා මාව එම තනතුරට පත් ළා.
මා එතුමාශගන් ෙැක් තවත් ුහවිශ ෂී ශෙයක් ිමශබනවා. ඒ
තමයිස රත්නසිරි මැිමතුමා ළුතර දි කත්රික් ශ
ේබන්ධි රණ
මිටු රැ කමෙේ ඉතාම ශතොඳින් ශමශතයවපු ශ ශනක් කියන එ .
රජශ ශ ව යනුත් එතුමාට හුෙක් ගරු ළා. නමුත්ස අපි අතශර්
විවිධ ප්ර කන මතු වුණා. රජශ , ලධාරින් ත මන්ත්රීවරුන් අතර
විවධ ප්ර කන මතු වුණා. ඒ ශවලාශේ දී මම ෙැක් ශෙයක් තමයිස
රත්නසිරි මැිමතුමා එවැ,  අව කවාවලදී එම මන්ත්රීවරුන්ව
ආරක්ෂා ළා කියන එ . ේබන්ක් රණ මිටුශේ ූ එන්පී
එශක් මන්ත්රීවරු පදටියා; ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ මන්ත්රීවරු
පදටියා. නමුත්ස මන්ත්රීවරයා ශමොන පක්ෂශ වුණත්ස එතුමා
මන්ත්රීවරයාව ආරක්ෂා ළා.

1113

2017 මාර්තු 24

ෙැන් වාශේ ශනොශවයි. ඒ ාලශ
ේබන්ධි රණ මිටුවට
ම ශ ශනක්ම එනවා. ෙැන් තමයි එ එ ශේෙ ිමශබන ,  ා
එන්ශන් නැත්ශත්. නමුත් ඒ ාලශ ඔක්ශ ෝම ආවා. ඒ ශේලාශේ
මම ෙැක්
ශෙයක් තමයිස රත්නසිරි මැිමතුමා තමන්ශේ
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයා ශතෝ ශවනත් මන්ත්රීවරශයක් ඒ
, ලධාරින් ඉදිරිශ දී ත ල්ලුවට ලක් ශනොකිරීම. එශතම ත ල්ලුවට
ලක්
රන්ශන් නැිමව එතුමා ඒ මන්ත්රීවරයාත් -මත ජන
, ශයෝිතතවරයාත්- ආරක්ෂා රස ඒ වාශේම , ලධාරින්ශේත් පදත
ලකිශරන්ශන් නැිම ශවන විධියට ඒ ේබන්ක් රණ මිටු
රැ කමෙම පවත්වා ශගන ගියා. තරුණ මන්ත්රීවරු තැටියට ඒ ාලශ
අපටත් ඒ ශතොඳ ආෙර් යක් වුණා.
රත්නසිරි මැිමතුමා වැඩ රන විධිය ෙැ ලා අපට ශලොම 
ආෙර් යක් ෙැනුණා. ඒ වාශේමස රත්නසිරි මැිමතුමා තමන්ශේ
ආ නශ ඕන ම ශ ශනම ශේ නම කියලා
වා
රනවා.
ාන්තාවක් ශතෝ පිරිමි ශ ශනක් ඈත ිමයාම එන ශ ොටස
ශ ළින්ම නම කියලා වා රනවා. මම ෙැක් තවත් ශෙයක්
තමයිස එශතම වා රන ශ ොට ඒ එන ාන්තාව ශතෝ පිරිමියාට
තමන් ආපු ාරණාවත් අමත මෙම. තමන් ආපු ශද්ත් කියන්න
අමත
ශවලාස ''අපි ,  ේ ඔබතුමා බලලා යන්න ආශේ
ඇමිමතුමා'' කියලා ඒ විධියට යන අව කවා ශබොශතෝ ිමබුණා. ශේ
තමයි රත්නසිරි මැිමතුමාශේ ිමබුණු ගුණාංගය. ඕන ම තැන ට
ගියා; ශ ළින්
වා
ළා; තැම වැඩ ටතනක්ම ශ ළින්
ශමශතයවූවා. විශ ෂශයන්මස ඒ
ාලශ
තරුණ මන්ත්රීවරු
තැටියට පදටිය අපට එතුමා ශලොම  ආෙර් යක් ලබා  වන්නා කියන
එ මම ශේ අව කවාශේදී කියන්නට ඕන .
අශ්ත වි වර වික්රමනාය මැිමතුමා අෙ මැිම බශ ඉන්නවා.
එතුමාටත් ඉතාම ශතොඳ අනාගතයක් ිමශබනවා. එතුමාත් ශ ළින්
වා රනවා. TV එශක් ෙැක් ත්ස පාර්ලිශේන්තුශේදී ෙැක් ත්
එතුමා ශ ළින් වා රනවා මම ෙැ ලා ිමශබනවා. එතුමාත්
තාත්තාශේ අඩි පාශර් ශබොශතොම , ර්භීතව ඉ ක රතට යන
ශ ශනක්.
රත්නසිරි මැිමතුමා ගැන තව ාරණයක් මතක් රන්නට
ඕන . රත්නසිරි මැිමතුමා වොවත් වම ෙමලා ගිශ නැතැ. මම
පදතන තැටියට ශේ ත් ෙැන් ඉන්න ඇමිමවරුන්ටස මන්ත්රීවරුන්ට
ශතොඳ ආෙර් යක්. ශේ ගරු භාශේදී රත් අමුණුගම ඇමිමතුමාත්
කිේවාස 1860දීස පිලි්ත ගුණවර්ධන මතත්තයා ඩඩ්ලි ශ නානාය
මතත්මයාත් එක්
න්ධානයක් ඇිම රශගන එයට යන්න තෙන
ශ ොට රත්නසිරි වික්රමනාය මතතා ඒ ට විරුද්ධව ටයුතු ළා
කියලා. මම පදතන තැටියට ඒ
අපි සියල්ලන්ටම ශතොඳ
ආෙර් යක්. ඒ කියන්ශන්ස වශේ ඉන්නවා නේස වශේ ඉන්න ඕන ;
වශේ අෙත ක ිමශබන්න ඕන ; වශේ ශ ශනක් තැටියට වැඩ
රන්න ඕන කියන එ ත් රත්නසිරි මැිමතුමා ශපන්නුේ ළා. ඒ
ාරණයත් පාර්ලිශේන්තුශේ ෙැන් ඉන්න අයට -විශ ෂශයන්ම
අශ්ත පැත්ශතන් ගිය අයටත්- ශතොඳ ආෙර් යක් කියන එ මම ශේ
අව කවාශේ මතක් රමින්ස රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාට
, වන් ුහව අත්ශේවා! කියා ප්රාර්වනා රමින් , තඬ වනවා.
[අ.භා. 3.05]

ගු නවින්
අමාතයතුමා

දිසානායක

මහතා

(மொண்புமிகு
நெின்
திஸொநொயக்க
மகத்ததொழில் அமமச்சர் )

(වැවිලි
-

කර්මාන්ත

தபருந்மதொட்டக்

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of
Industries)

Plantation
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මැිමතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝ
ප්ර ා
ශයෝජනාව
ඉදිරිපත්
ර ිමශබන ශේ අව කවාශේදී එතුමා ගැන ව න
කවල්පයක් වා කිරීමට අව කවාව ලබාදීම ගැන මාශේ කතුිමය
ඔබතුමාට ප්ර ා
රන්නට ැමැිමයි.
එතුමාශේ ජීව ෙත්ත ටතන බලන ශ ොට ඇත්තටම මම
පු වමයට පත් වුණා. එ
ාරණයක්ස එතුමාශේ අධයාපනය.
විවිධා ාර පා ල්වලට ගිපදල්ලා එතුමාශේ ජීවිතය ශපෝෂණය ර
ශගන ිමශබනවා. Millewa Primary School, Dharmapala
Vidyalaya, Pannipitiya. ඒ වාශේමස Hartley College, Point
Pedro and Ananda College, Colombo. ඊට ප කශ Lincoln’s
Inn, England. Middle Temple එශක් ඉශගන ගත්ත යභිම
ක ෂයශයක් තැටියට ඇතුලත්මුෙලි මැිමතුමා ගිය Lincoln’s Inn
එ ටත් යන්න එතුමාට වා නාව ිමබුණා; තැකියාව ිමබුණා.
නමුත්ස barrister ශ ශනක් ශවන්න එතුමාශේ ෛෙවය ඉඩ
 වන්ශන් නැතැ. ශ ශ ශවතත් මට එයින්ම ෙැනුණාස එතුමා ම ඩා
ල සිට ඉතාමත්ම ශපොශතො ත් රිතයක් build up ළා කියා.
නාය ත්වය එතුමාශේ
රීරශ
ිමබුණා. විශ ෂශයන්ම
එංගලන්තයටත් ගිපදල්ලා එපද ක ෂය නාය ශයක් ව ශයන් එතුමා
ටයුතු ර ිමශබනවා.
ඒ වාශේමස ඉතාමත්ම ඉවසීශමන් ශද් පාලනය
ළ
නාය ශයක් තැටියට මම එතුමාව ෙකිනවා. 1860 ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂශයන් ශනොශවයිස ශ ොමියු,  කට් පක්ෂශයන් - වශමන් - තරග
ර තමයි එතුමා පාර්ලිශේන්තුවට ආශේ. එතුමා මතත්මා
ශද් පාලනඥශයක්. ඉංග්රීසි භාෂාශවන් කියන්ශන්ස "quintessential
gentleman
politician"
කියලායි.
ඒ
යුගශ
පදටිය
ශද් පාලනඥයන් එශතමයි. 1856 ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ
බණ්ඩාරනාය මැිමතුමාශේ ජයග්රතණයත් එක් මශේ සීයා
පාර්ලිශේන්තුවට ආවා. නමුත් රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
1862 තමයි ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂයට , ල ව ශයන් බැශඳන්ශන්.
සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, යත් මෙස ඒ වාශේම න්ද්රි ා
බණ්ඩාරනාය මැිම, යත් මෙ ඉතාම කිට්ටුස වි කවා වන්ත
ේබන්ධයක් ඇිම ර ශගන එතුමා ශද් පාලනය ළා. මම
පදතන විධියටස බණ්ඩාරනාය
පවුලත් එක්
ඒ ඇිම වුණු
බද්ධමෙම ශද් පාලන ගමශන්දී එතුමාට වි ාල ක්ිමයක් වුණා.
විශ ෂශයන්ම මශේ ශපෞද්ගලි
මතය තමයිස ශේ රශට්
පළමුවැ, යා ශවන්නත්ස ශෙවැ, යා ශවන්නත් තැකියාවට වැඩිය
වා නාව ිමශබන්න ඕන ය කියන එ . මම ඒ ශපෞද්ගලි ව
ෙන්නවා. ශමො ෙස තැකියාව ිමබුණු අයට ඒ අව කවාව අපදමි ශවලා
ිමශබනවා. නමුත් රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාට තැකියාවත්ස
ෙක්ෂ මත්ස ඊටත් වඩා ශපර පිනක් ිමබුණා. එතුමා ඉප වශණ් 1833
ව ශර්දී. එතුමා ප්රවමවරට අග්රාමාතයවරයා ශවන්ශන් 2000
වර්ෂශ දී. ශේ තනතුර ලබා ගන්න
ශතන ාලයක් එතුමා
ඉවසීශමන් ටයුතු ළා. මම පදතන්ශන් නැතැස එතුමා තනතුර
පිටුප තඹා ගියා කියලා. ඇත්ත ව ශයන්ම තනතුර එතුමා පිටුප
තඹා ආවා.
2005 සිට 2010 ෙක්වා ශේ රශට් යුද්ධය පැවිම ාලශ අපත්
යුද්ධයට තාය ලබා  වන්නා. එතුමා තමයි පාර්ලිශේන්තුශේදී
පමණක් ශනොව ජාතයන්තරවත් ශයෝධ පවුරක් තැටියට මපදන්ෙ
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා ශළ. ශනොශයක් අව කවාවල යුද්ධය
නවත්වන්න ශනොශයම ත් විධිශ බලප ේ ආවා. විශ ෂශයන්මස
ජාතයන්තර ව ශයන් මතවාෙ ආවාස ශේ යුද්ධය දිනන්න බැතැ;
විශ ෂශයන්ම යුද්ධය
රන්ශන් ශෙමළ ජනතාවට විරුද්ධව;
යුද්ධශයන් වි ාල ශෙමළ ජනතාවක් පීඩනයට පත් ශවනවාස
මැශරනවා කියලා. ඒ අනුවස ශේ ජාිමවාදී යුද්ධයක් කියන මතය
ශගොඩනෙන්න ශබොශතෝ අය ්ත් ාත ළා. නමුත්ස අගමැිමවරයා
තැටියට රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාට එයට නාය ත්වය
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[ගරු නවින් දි ානාය

පාර්ලිශේන්තුව
මතතා]

ශෙන්න පුළුවන් වුණාස ඒ අව කවාශේදී ජනාධිපිමතුමා තා
අගමැිමතුමා අතර පුංරා ශතෝ මත ශේෙයක් ිමබුණා නේස යුද්ධය
නැවශතන්න ඉඩ ිමබුණා. නමුත් එතුමා ඉතාමත් ඍජු මතය
පදටියා. ශේ යුද්ධයට ශද් පාලන වි න්මක් ශෙන එ ශවනම
වාවක්. නමුත්ස යුද්ධය අව න් ළ යුත්ශත් ්ර කතවාදීන්ට අව ය
ශබශතශතන් කියන එ එතුමා පැතැදිලිවමස ඉතාමත් ඍජුව ප්ර ා
ළා. විශ ෂශයන්ම මම එතුමාව අගය රන්ශන් ඒ ,  ායි.
එශතම බැලුවාමස යුද්ධය අව න් කිරීමට එතුමා ලබා  වන් ශයෝධ
ක්ිමය ශේ රශට් ජනතාවට වොවත් අමත
රන්න බැතැ.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න
වා නාවන්තම පුද්ගලශයක් තමයිස මම. විශ ෂශයන්ම රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා ශතබවූ ඇමිම ේ ශෙ ක් මට ලැබුණා. මම
පදතන්ශන් ඒ ෛෙශවෝපගත සිද්ධියක් කියාස ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, . පළමු අව කවාව තමයිස මම
ැබිනට්
මණ්ඩලයට ගිපදන් ගැ ට් ප්රය බැලුවාම මට ලැී  ිමබුණු ''රාජය
ප්රිම ං ක රණ'' අමාතය ුරරය. ශේ ඇමිම ම ශමො ක්ෙ කියලා
මම ෙන්ශන්වත් නැතැ. ගැ ට් ප්රය බලන ශ ොට කිසිම
ආයතනයම ත් නැතැ. මම එළියට ගිපදන් telephone calls ටි ක්
අරශගන බැලුවා වුෙ පදටිශ කියලා. ඒ අව කවාශේ රත්නසිරි
වික්රමනාය පදටපු අගමැිමතුමා ඉඳලා ිමබුණා. එතුමා මට ශපර
ශමම ඇමිම ශේ අවුරු ව ගණනක් ටයුතු ර ිමශබනවා. ඊට
ප කශ මම පදතුවාස ''ශේ ඇමිම ශේ රත්නසිරි ඇමිමතුමා ඉන්නවා
නේ ශමොනවා ශතෝ ිමශබන්න ඕන '' කියලා. ශමො ක්ෙ ශේශක්
තරයස ශත්රුම මට ශත්රුේ ගන්න බැරි වුණා. ඉන් පුහව මම
මුලින්ම ගිපදල්ලා වා ශළ රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාට.
එතුමා මට කිේවාස ''ශේ ඇමිම ශමන් ඔබතුමා මානසි ව
වැශටන්න එපා. ශමපද ශමොනවාවත් නැතැ කියලා ඔබතුමා
නගාටු ශවන්න එපා. ඔබතුමා ශතොඳට ශමයින් ඉශගන ගන්න''
කියලා.
රාජය ප්රිම ං ක රණය කියන්ශන් ඉතාමත් වැෙගත් විෂයයක්.
ශේ රශට් Public Service එ handle
රන විධියස ඒ යේ කිසි
විධිය ට කවානගත රන්ශන් ශ ොශතොමෙස ශේ රශට් රාජය
ශ ව යන්ශගන් ්පරිම ලල ශනළන්ශන් ශ ොශතොමෙස 21වැ, 
තවර්ෂයට අව ය රාජය ශ වයක් අපි තෙන්ශන් ශ ොශතොමෙස ඒ
අයශේ මානසි ත්වය තෙන්ශන් ශ ොශතොමෙස යනාදිය
ේබන්ධශයන් එතුමා එක්
වා ළ පැය එ තමාර
ාලය
ඇත්ත ව ශයන්ම මට ශලොම  අධයාපනයක් - education එ ක් වුණා. එතුමාශේ පණිවුඩය තමයිස යේකිසි ශෙයකින්
ලකිශරන්ශන් නැතුවස ඒ තුළින් යමක් ඉශගන ගන්නය කියන
එ . එතුමා මට කිේශේස "ඔයා තරුණයි. ඔයාට ඇමිම මත් ෙැන්
ලැී  ිමශබනවා. ඔයා ශේ ඳතා ශගොඩක් ටන් ළා. එශතම
ලකිශරන්න එපා. ශේශ න් ඉශගන ගන්න." කියලායි.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස මා ඒ අවුරු ව 4 තුළ රාජය
ශ වය ගැන ශතොඳට ඉශගන ගත්තා. අපි යේකිසි ශද්වල් රන්න
්ත් ාත ළා. එතශ ොට මතා මැිමවරණයක් නැවත ආවා. ඊට
ප කශ ශනොශයම ත් ශද් පාලන ශවන කමෙේ ඇිම වුණා. නමුත්
එතුමා කිේව ඒ ව න ටි
මශේ ජීවිතශ
වොවත් මා අමත
රන්ශන් නැතැ. "ඔයාට යේකිසි ශෙයක් ලැබුණාම ඒශ න්
ලකිශරන්න එපා. ඒශ න් ඔයා ඉශගන ගන්න." කියන ව න
ටි මශේ තෙවතට වැ වණා.
එතුමා වැවිලි ර්මාන්ත අමාතයාං ශ
ටයුතු ළ ාලය
ගැන ශේ ගරු භාශේ ප්ර ා වුණා. එතුමා 1875දී තමයි
ශ ොල්වින් ආර්. ෙ සිල්වා මැිමතුමාශගන් පුහව වැවිලි ර්මාන්ත
අමාතයාං ශ
වැඩ භාර ගත්ශත්. 1870 ගණන්වල වැවිලි
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ර්මාන්ත අමාතයාං ය ඉතාමත් ප්රබල ශල ිමබුණා. ඒ Statecontrolled. මාජවාදී ආර්ික යක් යටශත් වැවිලි ආර්ික ය
ඉතාමත් බලවත් ශල ිමබුණා. ඊට පුහව එතුමා නැවතත් 1884දී
වැවිලි ර්මාන්ත අමාතයාං ය භාර ගත්තා. විශ ෂශයන්ම මට
කියන්න ිමශබන්ශන්ස එතුමා ශ්රී ලං ා ශත් මණ්ඩලය
ප්රිම ංවිධානය කිරීමට ගත් ්ත් ාතයස එතුමා ශත් ක්ශෂ්රයට ළ
ාර්යභාරය පිළිබඳව තවමත් ටතන් ිමශබනවාය කියන එ යි.
ම ඩා ශත් වතු පදමියන් කවානගත කිරීමට එතුමා ළ වැඩ ශ ොට
ඉතාමත් වැෙගත්. Rubber Development Department එ තරතා
තුරු විය මිිම පිපදටුවාස ම ඩා රබර් වතු පදමියන් දිරි ගැන්මෙමට
ළ ාර්ය භාරය අපට වොවත් අමත
රන්න බැතැ. එතුමා
වැවිලි ක්ශෂ්රයට ළ ඒ වැඩ ශ ොට ස ෙැන් සිටින වැවිලි
ර්මාන්ත ඇමිම තැටියට මා මතක් රන්න ැමැිමයි.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස එතුමා ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂය ශවනුශවන් ළ ැපමෙම අපි වොවත් අමත
රන්ශන්
නැතැ. අනුර ප්රියෙර් න යාපා ඇමිමතුමා කිේවාස "පක්ෂය වැටී
ිමශබන අව කවාව
එතුමා ඉතාමත් , තඬව එතුමාශේ
ප්ර කතභාවය එතුමා ඔ්තපු ළායස එතුමාශේ මතත්මා ගිමගුණ
එතුමා ඔ්තපු
ළාය." කියලා. රත්නසිරි වික්රමනාය
වැ, 
රිතයක් අපට නැවතත් තේබ ශවන්ශන් නැතැයි කියන එ තමයි
මශේ මතය වන්ශන්.
විශ ෂශයන්ම අෙ දින අපි රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාව
ල න්ශන් ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ මතත්මා ශද් පාලනය
ඉ කමතු
ළ නාය යම  තැටියටයි. අපි එය අගය රනවා.
විශ ෂශයන්ම වාමාංක  ශද් පාලන අෙත ක ිමශබන ශබොශතෝ
පුද්ගලයන් ඉතාමත් ප්රිමපත්ිමගරු ස ඒ වාශේම තමන්ශේ වැඩ
ශ ොට තරියා ාරව ංවිධානාත්ම ව ඉෂකට රන නාය යන්
තැටියට අපට තන්න්වන්න පුළුවන්.
මශේ පියාත් එතුමාශේ ශතොඳ මි්රශයක්. විශ ෂශයන්ම 1880
ගණන්වල "රාජාලියා" ලම ණ යටශත් අපි පක්ෂයක් පටන් ශගන
ළ ශද් පාලනය මට මතක් වනවා. 1880 ෙ ශ මුල් භාගශ
ගාමිණී දි ානාය මැිමතුමා තා රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
අතර ඉතාමත් කිට්ටු ේබන්ධයක් ශගොඩ නැඟුණා. එ ගමනක්
යන්නස ප්රජාතන්්රවාෙය ශවනුශවන් ටන් කිරීමට එතුමන්ලා
එ තු වුණා. ඒ වාශේම එතුමන්ලාශේ ශද් පාලන ධාරාවන්
ශවන ක වුණත්ස එතුමන්ලා අතර ිමබුණු කිට්ටු ේබන්ධයස ඒ
ශතෝෙරත්වය තා මානව පදතවාදි මස gentlemanly politics
කියන ඒ ංශක්තය එතුමන්ලා තව වරටත් ක්ිමමත් රන්න
්ත් ාත ළා. එය ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂයටත් වි ාල ක්ිමයක්
වුණා.
ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස අශ්ත ම මාර ශවල්ගම
මැිමතුමා කිේවාස රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා එතුමාව
interview රලා ඒ ංවිධාය
ම  වන්නු තැටි. ඇත්ත ව ශයන්ම
ඒ නාය යම ශේ ගිමගුණයක්. ශමො ෙස අෙ ශබොශතෝ අව කවාවල
ෙක්ෂයන් ඉතළට එන ශ ොටස ෙක්ෂ ේ ශපන්වන ශ ොටස
තැකියාවන් ශපන්වන ශ ොට ෙැළි පිපදය අරශගන පලා ෙමන
තත්ත්වයක් අපි ෙකිනවා. එවැ,  ශෙයක් ම මාර ශවල්ගම
මැිමතුමාට එතැනදී සිද්ධ වුශණ් නැතැ. එම ,  ා එතුමාට ඒ
ංවිධාය ුරරය ලැබුණා. ම මාර ශවල්ගම මැිමතුමාත් රයිගම
ශ ෝරළශ ශතොඳ පවුල් පුහ බිමකින් තමයි එන්ශන්. එතුමා එය
ඔ්තපු රලා ශද් පාලන නාය යම  ව ශයන් අෙ කවානගත
ශවලා සිටිනවා. මා පදතන තැටියට අපටත් ඒවා ශතොඳ ආෙර්
ව ශයන් ගන්න පුළුවන්. ශමො ෙස අනාගතය ගැන බලනශ ොට
අපට ශතොඳ ශෙශව,  ශපළක් පිපදටුවන්න අව යයි. මා ප්රාර්වනා
රනවාස මාශේ මි්ර වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමාට එවැ, 
අව කවාවක් ලැශ වා කියලා. ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශයන් ශතෝ
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ඕන ම ශද් පාලන ධාරාවකින් තමන්ශේ පියාශේ ශද් පාලන
ෙර් නය තුළින් එතුමාශේ ශද් පාලන සිපදනය
ැබ
රස
තමන්ශේ ශද් පාලන ෙක්ෂ ේ ඉ කමතු කිරීමට එතුමාට ඒ
අව කවාව ලැශ වා! කියලා අපි ප්රාර්වනා රනවා. පියාශේ අඩි
පාශර් යමින් වි ාල වැඩ ශ ොට ක් කිරීමට එතුමාට ක්ිමය තා
තැකියාව ලැශ වායි කියා මා ප්රාර්වනා රනවා.
අපි ෙන්නවාස 1884 න්ද්රි ා මැිම, යත් මෙ එ තු ශවලා
ටයුතු කිරීම ,  ා විශ ෂශයන් වැවිලි
ර්මාන්ත ක්ශෂ්රය
ශවනුශවන් වි ාල වැඩ ශ ොට ක්
රන්න ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමන්ට තැකියාව ලැබුණාය කියලා. අපි ෙැක් ාස
1882 වතු මාගේ ශපෞද්ගලී රණය -privatize- ළාට පුහව ඒ
ශගොල්ලන්ට ඒ ේපූර්ණ , ෙත ලබා ශෙන්ශන් නැිමවස යේකිසි
 වර ට සීමා බන්ධන ොලාස ඒ ශගොල්ලන් පාලනය ළ විධිය
ඇත්ත ව ශයන්ම ප්ර ං යභයයි. ඒ monitoring unit එ අපි
තව වරටත් ශේ රජය යටශත් ක්ිමමත් රන්න බලාශපොශරොත්තු
වනවා.
අෙ වන විට අශ්ත රශට් ශත් මිල ඉතාමත් ශතොඳ තැන
ිමශබනවා. රබර් මිල වැඩි ශවලා ිමශබනවා. අපට 21වන ත
වර්ෂයට බද්ධ ශවන්න පුළුවන් විධියට අශ්ත වැවිලි ආර්ික ය අපි
කවාන ගත රන්න අව යයි. ඒ ඳතා ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශගන් ලබා ගත තැකිව ිමූ වි ාල ක්ිමය අපට අපදමි
වුණා. එතුමාශේ ඒ ශද් පාලන ෙර් නය තා වැඩ පිළිශවළ ඉදිරියට
ශගන ය මට ගරු වි වර වික්රමනාය
මන්ත්රීතුමාට තැකියාව
ලැශ වායි කියා ප්රාර්වනා රමින් එතුමාට , වන් ුහව ප්රාර්වනා
රමින් මා , තඬ ශවනවා. ශබොශතොම කතුිමයි.
[අ.භා. 3.18]

ගු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා මහතා
(மொண்புமிகு பியல் நிசொந்த த சில்ெொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස
ළුතර දි කත්රික් ශ
ෘතත කත ශද් පාලනඥයම  වන දිවංගත පදටපු අග්රාමාතය ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය
පිළිබඳව වා රන්න අව කවාවක් ලබා
දීම
ේබන්ධව මා ඔබතුමාට කතුිමවන්ත ශවනවා. එවැ, 
ෘතත කත ශද් පාලන නාය යම ශේ ඇුහර තව  වරටත් ලබා
ගැයභමට ශනොතැකි මෙම පිළිබඳව නව මන්ත්රීවරයම  තැටියට මා
නගාටු ශවනවා.
අපි පැතැදිලිවම ෙන්නවාස එතුමා එ පක්ෂය ට සීමා ශවලා
, ල් පාටස රතු පාට ත ශ ොළ පාට ශේෙ තො ශගන ජනතාවට
ශ වය ළ ශ නම  ශනොවන බව. මා ශමශතම කියන්ශන් ඇයි
කියන එ ත් මා කියන්නේ. මා ළුවාශමෝෙර ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂ ාඛ්ා ංවිධානශ ශල් ේවරයා බවට පත් වුශණ් අවුරු ව
17දීයි. ඒ අව කවාශේදී ආරියනන්ෙ ශෙොඩන්ශගොඩ කියන අශ්ත
පදටපු
ංවිධාය තුමා මශේ , වශ
ශද් පාලන රැ කමෙමක්
පැවැත්වූවා. ඒ රැ කමෙශේදී තමයි මා මුල් වතාවට ශේ ෙැවැන්ත
ශද් පාලන රිතය ෙකින්ශන්. එතැන ඉඳලා වර්තමානයස ම ත
යුගය ෙක්වාම එතුමාශේ ශද් පාලන ෙර් නය පිළිබඳව ශබොශතොම
ආඩේබරශයන් වා ළස එතුමාශේ ඒ ජීවිතයට යේ මට්ටමින්
ේබන්ධ වුණු
ළුතර දි කත්රික් ශ මන්ත්රීවරයම  තැටියට මා
පදතනවාස එතුමාශේ විශයෝව ළුතර දි කත්රික් යටස ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂයට විතරක් ශනොව ම කත ශේ රටටම ෙරා ගන්න
බැරි පාඩුවක් කියලා. එශමන්ම එය පුරවන්න බැරි පාඩුවක්
තැටියටයි මා ෙකින්ශන්.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස එතුමා 1860දී මන්ත්රීවරයම 
බවට පත් මෙශමන් අනතුරුවස ඔබතුමාත් මමත් , ශයෝජනය ළ
බ කනාපදර පළාත් භාශේ ශබොශතොම ය ර්ිමමත් අමාතයවරයම 
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බවටත් පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව , ශයෝජය අමාතයවරයම 
බවටත් පත් වුණා. ඒ වාශේම රාජය පරිපාලන අමාතයවරයා බවට
පත් ශවලාස බුද්ධ ා න තා ආගමි
ටයුතු අමාතයවරයා බවට
පත් ශවලාස රාජය ආරක්ෂ , ශයෝජය අමාතයවරයා බවට පත්
ශවලා ටයුතු ළා. ශමවැ,  අමාතයාං කිපදපය තනතුරු
ෙරමින් එතුමා ළ ශ වය ශේ ම කත ශ්රී ලාංය ය ජනතාවට
අමත
රන්න බැතැ.
අශ්ත පක්ෂය ෙැවැන්ත ශල
ඩාශගන වැශටද්දීස ඒ වාශේම
අශ්ත පක්ෂය අ රණ ශවලා ිමබියදී අශ්ත මතර ශද් පාලන
නාය යන් අන්ශර් අතපත ගාමින් සිටි ාලය තමයි රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා අශ්ත පක්ෂශ ප්රධාන ශල් ේවරයා බවට
පත්ශවන්ශන්. එතුමා වොවත් පක්ෂය ඇතුශළ ිමබුණු යේ යේ
මත ගැටුේ එළියට ශගන ගිපදන් විශේ නය රලා පක්ෂය ඩා
වට්ටන්නස පක්ෂය බිඳ ෙමන්න ටයුතු ළ මත ශල් ේවරශයක්
ශනොශවයි. එතුමා තැමොම අශ්ත පක්ෂය ආරක්ෂා ර ගැයභශේ
ෙැවැන්ත අරගළය තුළ ජීවත් වුණු
ැබ ුහන්ෙර ජනතා
නාය ශයක් තැටියටයි මම ෙකින්ශන්.
ම ඇමිමවරශයක්මස මන්ත්රීවරශයක්ම ශේ ගරු භාව තුළ
එතුමා පිළිබඳව ඉතාම ුහබවාදී ශල
වා ළා; එතුමාශේ
ගුණයන් පිළිබඳව වි ාල ව ශයන් වා ළා. මම ළුතර
දි කත්රික් ශ ස ශ රුවල ප්රාශද්ශීය භාශේ මන්ත්රීවරයා තැටියට
සිටිමින්
ළුතර දි කත්රික් ේබන්ක් රණ
මිටුවට ේබන්ධ
ශවනශ ොට යේ යේ ගැටලු
තගත අව කවාවලදී එතුමා
ේබන්ක් රණ මිටුව තුළ ගත් තීන් වස තීරණ මම ෙැක් ා. එතුමා
ඒ
ේබන්ක් රණ
මිටුවට ආරාධනා
රන්ශන් ම මන
ආ ාරයටෙ කියන එ
පිළිබඳව
ළුතර දි කත්රික් ශ අශ්ත
වර්තමාන දි කත්රික් නාය ගරු ම මාර ශවල්ගම මැිමතුමා ෙන්නවා.
එතුමා තමන්ශේ ඩොසිය තුළ ත ලි ලියන්ශන් නැතැ. එතුමා
ගන්නා තීන් වව ශබොශතොම ඍජුව - ශබොශතොම ශ ළින් - තමන්ශේ
තෘෙය ාක්ෂියට එ ෙවයි ගන්ශන්. එවැ,  නාය ශයක් තමයි
අපට අපදමි වුශණ්. සිටිය යුතුම අව කවාව තමයි රත්නසිරි
වික්රමනාය කියන ෘතත කත ශද් පාලන නාය යා ම ත දී
අපට අපදමි වුශණ්.
එතුමා අමාතය ුරරය ෙැූ  වැවිලි ර්මාන්ත අමාතයාං ය
විශ ෂශයන්ම අශ්ත ළුතර දි ත්රි
ක ක් යට ෙැවැන්ත ක්ිමයක්
ලබා  වන්නා. ළුතර දි කත්රික් යට විතරක් ශනොශවයිස වැවිලි
ර්මාන්ත අමාතයවරයා විධියට එතුමා අශ්ත මුළු රටටම මතත්
ක්ිමයක් ලබා  වන්නා. රබර් ශගොවියාට ක්ිමයක් ලබා ශෙන්න
"තුරු විය" වැඩ ටතන ආරේභ රලාස අශ්ත දි කත්රික් ශ රබර්
ර්මාන්තය දියුණු කිරීමටස රබර්
ර්මාන්තය
ක්ිමමත්
රන්නට ටයුතු ළ ැබ ජනපදත ාමී ජනතා නාය ශයක්ස
එතුමා.
ශත් ක්ිම වැඩ ටතන ආරේභ රලාස ඒ තුළින් ශත් ශගොවියා
නැන්ටුමෙමට අව ය රන වි ක්ිමය ලබා වන් ැබ ජනපදත ාමී
නාය ශයක් තැටියට අපි එතුමා ෙැක් ා. කියන්න ඕන ශද් ඕන ම
ශ ශනම ට මූණටම කියනස තරි ශ ළින් තීන් ව ගත් නාය ශයක්
තැටියටයි අපි එතුමා ෙැක්ශක්.

ශේ රට ශල් විලක් බවට පත්ශවලා ිමශබන ශ ොටස ශේ රට
අමු ශ ොශතොන් පිට්ට, යක් බවට පත්ශවලා ිමශබන ශ ොටස ශේ
රට මියභ න්නන්ශේ ශද් ය බවට පත්ශවලා ිමශබන ශ ොට
එතුමා ේශල්ච්ඡ ්ර කතවාදීන්ට විරුද්ධව ෙැවැන්ත අරගළයක්
ක්රියාත්ම
ළා. එතුමාශේ ක්ිමය මපදන්ෙ රාජපක්ෂ කියන අශ්ත
ොෙරණීය නාය තුමාට ලබා  වන්නා. අපි ෙැ ලා ිමශබනවාස ශේ
රශට් මතර අගමැිමවරු මතර අව කවාවලදී ක්රියාත්ම වන
ආ ාරය ඉතාමත්ම නගාටුොය බව.
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[ගරු පියල් ,  ාන්ත ෙ සිල්වා මතතා]

තැබැයිස එතුමා ශබොශතොම භයාන අව කවාවලදී එතුමාශේ
ජීවිතය ගැනවත් පදතන්ශන් නැිමව , ර්භීතවස ශේ රට ශවනුශවන්
ැබ ශල ම
ැප වුණු නාය ශයක් ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, . ඒ ,  ා එතුමා ගැන දිගින් දිගටම වා රන්න
අව යතාවක් නැතැ. එතුමාශේ ක්රියා ාරිත්වය පිළිබඳවස එතුමාශේ
ජීවන රිතය ත ශද් පාලන පරිණතභාවය පිළිබඳව මම පදතන
තැටියට අශ්ත ශද් පාලන නාය යන් තවත් අවුරු ව ගණනාවක්
යනතුරු
වා රාවි. ඒස එතුමා ඒ තරමට ුහන්ෙර වූ රිතයක්
,  ායි.
අශ්ත ළුතර දි කත්රික් ය , ශයෝජනය රන එතුමාශේ පු්ර
රත්නය වන වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමා - අශ්ත මතජන
, ශයෝිතතයා - පිළිබඳව අපි ශබොශතොම ආඩේබර ශවනවා. එතුමා
තැම ොම අප ශවනුශවන් වා රනස අප ශවනුශවන් ශපයභ සිටින
නාය ශයක්. එතුමා එවැ,  ෙරුවන් , ර්මාණය රපු ආෙරණීය
පියාණන් ශ ශනක්. ඒ පියාණන්ටස ෘතත කත ශද් පාලනඥයාට
, වන් ුහව ප්රාර්වනා රමින්ස එතුමාශේ අභාවය ේබන්ධශයන්
ශ රුවල ආ නය ප්රමුඛ් ළුතර දි කත්රික් ජනතාවශේ ශ ෝ ය
එතුමාශේ පවුශල් සියලු ශෙනාටම ශේ අව කවාශේදී පුෙ ර සිටිමින්
මශේ වාව අව න් රනවා. ශබොශතොම කතුිමයි.

ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු විජයො රාජපක්ෂ ඇමිමතුමා.
[අ.භා. 3.28]

ගු (ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ
අමාතය සහ ුදේධාශ්ාසන අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ
அமமச்சரும் புத்தசொசன அமமச்சரும்)

ரொஜபக்ஷ

-

நீதி

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice
and Minister of Buddhasasana)

ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ශේ රශට් පදටපු ෘතත කත
ශද් පාලනඥශයක්ස වශර මතජන මන්ත්රීවරශයක්ස තවත් වශර
, ශයෝජය ඇමිමවරශයක්ස තවත් වශර අමාතයාං ගණනාවක්
ශතොබවපු ශජයෂකඨ ශද් පාලනඥශයක්ස පුහව ශේ රශට් අග්රාමාතය
තනතුරින් පි වේ ලබපු ශශ්රෂකඨ රිතයක් ඇිම මෙරවරශයක් ගැන
තමයි අපි අෙ ශේ ගුණානු කමරණය
රන්ශන්. එතුමා ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට වි ාල ශගෞරවයක් අත්පත් ර  වන් නාය ශයක්;
ශේ රශට් ංවර්ධන ටයුතුවලට වි ාල ොය ත්වයක් ලබා  වන්
නාය ශයක්; ශේ රශට් කෛවරීභාවය පිළිබඳවස ශේ රශට් අනනය
ං ක ෘිම අයිිමවාසි ේ ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව , ර්භීතව තීන් ව
තීරණ අරශගන ටයුතු ළ නාය ශයක්.
එතුමාශේ ජීවන ගමන ෛෙශවෝපගතව ශවන ක වුණා කියන
ාරණය එතුමා ශබොශතොම ළන්න් ඇුහරු රපු ශේ ගරු භාශේ
ශජයෂකඨ මැිම ඇමිමවරු වා රන ශවලාශේදී කියැවුණා. රයිගේ
ශ ෝරළශයන් බිපද මෙස රශට් ප්රධාන පා ල් ගණනාවකින්
අධයාපනය ලබලාස එංගලන්තශ ස Lincoln's Inn අධයාපන
ආයතනශයන් අධියභිමඥවරශයම  - බැරි කටර්වරශයම  - ව ශයන්
ඉශගන ග, මින් සිටි ව වානුශේදී අතේශබන් තමයි එතුමාට
ශද් පාලනයට මැදිතත් ශවන්න අව ය ශපළඹමෙම ජනතාව විසින්
සි ව ර ිමශබන්ශන්. එශතම ශනොවුණා නේ මතර ශවලාවට
එතුමා අශ්ත යභිම ක්ශෂ්රශ ෙැවැන්ත රිතයක් බවට පත් ශවන්න
ඉඩ ඩ ිමබුණා. රයිගේ ශ ෝරළශයන් ඒ වාශේ රිත බිපදශවලා
ිමශබනවා.
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එතුමාට ශපර ශේ ප්රශද් ශයන් බිපද වුණුස ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ
ඉන්න අපි තමුන්නාන්ශ ලා සියලු ශෙනාම ණයගැිම නාය යා
තමයි ආ ාර්ය සී.ඩ ලිේ.ඩ ලිේ. න්නන්ගර මැිමතුමා. එතුමාත්
මතුගම ආ නය , ශයෝජනය රලාස යටත් විිතත යුගශ දී රාජය
මන්්රණ භාශේ මන්ත්රීවරශයම  ව ශයන් ශත්රී පත්ශවලාස ජීවන
වෘත්ිමය අතර මෙ නතර ළ ශ ශනක්. එතුමාත් ශේ රශට් ඉතාම
වික ෂකටස ය ර්ිමමත් යභිමඥශයම  බවට පත් ශවමින් පදටපු යුගය
ල්පනා ළාස "මශේ අධයාපනය පමණක් ශේ රටට ශ වය
රන්න ප්රමාණවත් නැතැ" කියලා. එතුමා රශට් ජනතාවට
අධයාපනය ලබා දීශේ ඇිම ුහවිශ ෂී වැෙගත් ම පිළිබඳව
ල්පනා ළා. එතුමා ඒ ශවනුශවන් වි ාල ටනක් ළා. ඒ ,  ා
අෙ ශේ ගරු භාවට පැමිණ ඉන්න පා ල් ෙරුවන්ශේ ඉඳලා අපි
සියලු ශෙනාම එතුමාට ණයගැිමයි. ඒ , ෙත ක අධයාපනශ
ප්රිමලාභ ුකක්ිම විඳපු අය විධියට තමයි අපි සියල්ශලෝම යේකිසි
මට්ටම ට ්ගතුන් බවට පත්ශවලා සිටින්ශන්.
ශේ රශට් ශද් පාලනය තුළ මතජන , ශයෝිතතශයම  ව ශයන්
ටයුතු
රස ජනතාවට ශ වයක්
රන්න එො රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමන්න් ල්පනා රන්න ඇිම. ඒ අනුව එතුමා එො
රයිගේ ශ ෝරශළ ජනතාවශේ ඉල්ලීම පිළිගත්තා; එයට
ඇහුේ න්  වන්නා. ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිත් මතජන
, ශයෝිතතශයම  ව ශයන් මුළු මතත් රටට ශ වයක් රන්න
එතුමාට ක්ිමයස ෛධර්යය ිමශබනවාය කියන වි කවා ය ිමබුණු
,  ාශවන් ශවන්න ඇිමස එතුමා එො ඒ ඉල්ලීම පිළිගන්න ඇත්ශත්.
එශතම නැත්නේ එතුමා එම ඉල්ලීම ප්රිමක්ශෂප
ළ යුතුව
ිමබුණා. නමුත්ස ඒ ජනතාවශේ අශ්තක්ෂා ඉෂකට රන්න තමන්ට
ක්ිමය ිමශබනවාය කියන ආත්ම වි කවා ය එතුමා තුළ ිමබුණා.
එම ,  ා තමයි එතුමා රයිගේ ශ ෝරශළ ජනතාව ඉතාම
ආෙරශයන්ස ාෙරශයන් වැළඳ ගත්ශත්.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස එතුමා ශබොශතොම ළන්න්
ආශ්රය
රන්න මටත් අව කවා ගණනාවක් එළුරණා.
විශ ෂශයන්ම එතුමා , ශයෝජනය ළ ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂයට
1880 ෙ ශ අග ශ ොට ස අනූව ෙ ශ මුල ශ ොට ඉතාම
අසීරුස බැරෑරුේ යුගයක් ශවලා ිමබුණා. ඒ ාලශ ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂය ශබොශතෝ නඩු-තබවලට පැටලී පදටියා. ඔවුන්ට
ශබොශතෝ ශද්වල් ලබාගන්න අධි රණයට යන්න සිද්ධ වුණා;
ශබොශතෝ ශද්වල් ශවනුශවන් ශපයභ සිටින්න අධි රණයට යන්න
සිද්ධ වුණා. එම ව වානුව ගරු සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය පදටපු
අග්රාමාතයතුමිය ත,  වුණු යුගයක්. ගරු ම මාර ශවල්ගම
මැිමතුම, ස ගරු මල් රාජපක්ෂ මැිමතුම, ස ඔබතුමන්ලාත්
ෙන්නවා සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, ය ළන්න් ඉඳශගනස
එතුමියට ්ෙවු රමින්ස එතුමියට පක්ෂය ශගොඩ ගන්න ආධාර
ළ ශ ොට ක් ඒ යුගශ ඒ පක්ෂය ඇතුශළ පදටියා නේස ඒ අශත්
ඇන්ලි ගණනටත් වඩා අඩු ංඛ්යාවක් බව. එම ව වානුශේ තමයිස
සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, යත් එක් ශබොශතොම ළන්න්
ටයුතු රමින්ස ඒ පක්ෂය ශගොඩගැයභශේ බැරෑරුේ ටයුත්තට
රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා
ර ගතලා පදටිශ . ගරු
, ශයෝජය වානාය තුම, ස ශේ ව වානුශේ තමයි මටත් එතුමා
මුණ ගැශ න්ශන්.
විශ ෂශයන්ම යභිමඥ වෘත්ිමශ
ාමාිත ශයක් විධියට එො
බණ්ඩාරනාය මැිම, යටස එම පක්ෂයට ිමබුණු නඩු ටයුතුවලට
තභාගිමෙම ඳතා ශබොශතෝ අව කවාවලදී මටත් ආරාධනා ලැබුණා.
මට මත යිස අශ්ත ගරු , මල් සිරිපාල ෙ සිල්වා ඇමිමතුමාත් එො
ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ යභිම ටයුතුවලට ේබන්ධ ශවලා
ඉතාම ළන්න් වැඩ ළ බව. ශබොශතොම ශජයෂකඨ යභිමඥවරශයක් වූ
ජනාධිපිම යභිමඥ එච්.එල්. ෙ සිල්වා මැිමතුමා තමයි ශේ නඩු
ටයුතු ේබන්ධව වැඩි ව ශයන් ටයුතු ශළ. සිරිමාශවෝ
බණ්ඩාරනාය මැිම, යත් මෙ රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
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ය ප වතාවක්ම මට මුණ ගැශතන්ශන් ශේ ව වානුශේයි. පුහ
ාලශ දී අශ්ත ශබොශතොම ළෙ ඇුහරක් ිමබුණා. විශ ෂශයන්ම
මට මත යිස එො එතුමා ඒ රජය , ර්මාණය රන්න ප්රබල ශල
ොය වුණා වාශේමස අමාතයවරශයක් ශල පත් වුණාට පුහවත් ඒ
ආණ්ඩුව ආරක්ෂා රන්නස පක්ෂය ආරක්ෂා රන්න ශබොශතොම
ැපමෙශමන් ටයුතු ළ නාය ශයක් බව.
පදටපු ජනාධිපිම,  ගරු න්ද්රි ා බණ්ඩාරනාය ම මාරතුංග
මැිම, ය යේකිසි ශද් පාලන ාරණයක් පිළිබඳව අවවාෙයක්
්පශද් යක් ගත්තා නේස වඩාත්ම ළන්න් ඉඳශගනස වැඩිම
වි කවා යක් ඇිමව එම අවවාෙය ්පශද් ය ලබාගත්ශත් ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශගන්ය කියන
ාරණය අප
ශතොඳා ාරව ෙන්නවා. ඒ අප පිටින් ඉඳශගන ෙැක් ශෙයක්.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස 1887දී පමණ මට එතුමා
ශබොශතොම ළන්න් ඇුහරු රන්න අව කවාව ලැබුණා. මම ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂශ විනය මිටුශේ භාපිමවරයා විධියට ටයුතු
ළ ාලශ මට මත විධියට එතුමා තමයි පක්ෂශ ශජයෂකඨතම
, ශයෝජය භාපිම තනතුර ෙැරුශේ. ඒ ාලශ අප ශබොශතොම
ළන්න් ඇුහරු රමින්ස පක්ෂශ වයව කවාමය ටයුතුස පක්ෂශ
ප්රිම ං ක රණ ටයුතු ආදිය ළා.
එතුමාශේ නාය ත්ව ගුණය ගැන කියද්දී මීට ශපර වා ළ
ික යන් ඳතන් ළා වාශේම අපට මත යිස පාර්ලිශේන්තුශේ
අෙත ක ප්ර ා කිරීමට එතුමා නැන්ටපු ශවලාව
වොවත් එතුමාට
බාධා
රන්න -ශද් පාලන පක්ෂ ශේෙයකින් ශතොරව- ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ වුරුවත් ඉදිරිපත් වුශණ් නැතැ කියා. එතුමා ඒ
තත්ත්වයට පත් මෙ සිටිශ එතුමා තුළ පැවැිම නාය ත්ව ගුණාංග
,  ායි. ඍජු ගිමයස ප්රිමපත්ිමගරු භාවයස ඉවසීමස අන් අයට
ආශක්රෝ පරිභව ශනොකිරීමස විශේ න එල්ල ශනොකිරීම ආදී ්තුේ
ගුණාංග ශබොශතොමයක් එතුමාට ිමබුණු ,  ා ශබොශතොම
ශගෞරවයක් ශේ භාශේ සියලු ශෙනා තුළ එතුමා ශ ශරපද ිමබුණා.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස මට මතක් ශවනවා එක්තරා
අව කවාවක්. ඒස 2007 ශනොවැේබර් මා ශ 14වන ො මා ආණ්ඩු
පක්ෂශ ඉඳලා යේ යේ ශතතුන් මත විපක්ෂයට ගිපදන් අුහන් ගත්
අව කවාවයි. එො මම පක්ෂය ට ශනොශවයි ගිශ . මා විපක්ෂයට
ගිපදන් කවාක්න මන්ත්රීවරයම  විධියටයි වාඩි වූශ . එදිනම තව ස
මා ශගෙර ගිපදන් පැයක් ශෙ ක් යන්න ලින් මශේ , ව ට මාව
මුණගැශ න්න මුලින්ම ආශේ එතුමායි. ශේ රශට් අග්රාමාතයවරයා
විධියට එො එතුමා මශේ , ව ට ඇවිල්ලා ශබොශතොම නගාටු
වුණා. එතුමා කියපු එක් ාරණයක් ගැන විතරක් මම ඳතන්
රනවා. මා ආණ්ඩු පක්ෂශ ඉඳලා විපක්ෂයට ගිය ාරණය
පිළිබඳව එතුමා අග්රාමාතයවරයා විධියට ඒ අව කවාශේදී මට
කිේශේස "ඔබතුමාශේ තීරණය පිළිබඳව මා කිසි විශේ නයක්
රන්ශන් නැතැ. ඔබතුමා තැම ොම තෘෙය ාක්ෂියට එ ෙව
ශද් පාලනය තුළ ටයුතු රපු ශ ශනම  වන ,  ා ඔබතුමාශේ
තීරණය ශවන ක රන්න ශනොශවයි මා ආශේ. ඔබතුමා අශ්ත
පක්ෂය ොලා ය ම පිළිබඳව මට ිමශබන්ශන් නගාටුවක්. අශ්ත
්ෙවිය ඔබතුමාශේ ශ වය අගය ශනොකිරීම පිළිබඳව මම අවං වම
නගාටු වනවා" කියලායි. ඒ තාව තමයි එො එතුමා කිේශේ.
ඒ එතුමා තෘෙය ාක්ෂියට එ ෙව රපු තාවක් කියා මට
ශත්රුණා.
අප ශමොන ශද් පාලන පක්ෂශ සිටියත් ඕන ම ාරණයක්
ේබන්ධව එතුමාත් එක් මි්රශීලිව තා රන්න අපට තැකියාව
ිමබුණා. වොවත් ශ ශනම  අ න්ශතෝෂයට පත් රලා යවන
පුරුද්ෙක් එතුමා තුළ ිමබුශණ් නැතැ. තමාට ඉටු ළ තැකි ඕන ම
ඉල්ලීමක් ඉටු ර  වන්නා වාශේම ඉටු ළ ශනොතැකි ඉල්ලීමක්
ේබන්ධව ශබොශතොම මි්රශීලිව පැතැදිලි ර දීලා ශ ශනම 
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අ තුටට පත් රන්ශන් නැිමව ආපුහ යවන ගුණාංගයක් එතුමා
ළෙ ිමබුණා. අශ්ත රශට් ඒ වාශේ ශශ්රෂකඨ ශද් පාලන නාය යන්
බිපද ශවලා ිමශබන්ශන් අතශළො ක ක් තරේ ම ඩා ප්රමාණයක්. ඒ
අතරට ගැශනන නාය යම  රටට අපදමි මෙම රශට් අභාගයයක්
විධියට තමයි අප ෙකින්ශන්. එතුමාශේ ඉවසීශේ ගුණයස එතුමාශේ
ඍජුභාවය පිළිබඳව වා රද්දී අශ්ත මැිම ඇමිමවරු ශබොශතෝ
ශෙශනක් එතුමාශේ පු්ර රත්නය වන ගරු වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමා ගැනත්
වා
ළා. ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමන් තරමටම ඉවසීශේ ගුණය නැිම වුණාට ශබොශතොම
ඍජුවස අවං ව රටට ආෙරශයන්ස පක්ෂයට ආෙරශයන්
ශද් පාලනය රන නාය ශයම  වන එතුමාව අපි අගය රනවා.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ ඉවසීශේ ගුණයස වැඩිය
වා ශනො රන එ ස
ශබොශතොම ශ ටිශයන්ස එ ව නයකින්ස ශෙ කින් ්ත්තරයක්
දීලා ඍජු ශල අෙත ක ප්ර ා කිරීශේ ගුණය ැපී ශපනුණා.
එතුමා අවවාෙයක් වුණත් ශ ශනම ට ශෙවන වතාවක්  වන්ශන්
නැතැස
වොවත්. අප ෙන්නා තරමට එ
වතාවක් විතරයි
අවවාෙයක් වුණත්  වන්ශන්. එතුමා ශෙවන වතාව ට ගිපදන්
වොවත් ව න නා කිම රගත්ශත් නැතැ. ඒ ගුණාංග ගැන තා
රන ශ ොට මට මතර ශවලාවට මතක් ශවනවා ශේ ගරු
භාශේ පදටපු
වානාය තුමා වන ගරු මල් රාජපක්ෂ
මැිමතුමාව. එතුමාටත් ඒ වාශේ ශතොඳ ඉවසීශේ ගුණයක්ස ඉවසීශේ
ක්ිමයක් ිමශබනවා කියන
ාරණය මතක්
රන එ
ාධාරණයි කියා මම පදතනවා. එතුමාත් වැඩිය වා රන්ශන්
නැතැ. මා ෙන්නවාස එතුමා ශගෙර ශ ශනම ට වුණත් අවවාෙයක්
ශෙන්ශන් එ වතාවයි කියා; ශෙවතාවක් නේ අවවාෙයක් ශෙන්ශන්
නැතැ කියා.
ඒ වාශේ ප්රිමපත්ිමගරු
ශද් පාලනඥශයම ශේ ගුණ
කමරණය රන ශවලාශේ අපටත් එතුමා පිළිබඳව යේ අෙත ක්
ප්ර ා
රන්නස එතුමා ශ ශරපද අශ්ත පදශත් ිමශබන ශගෞරවයස
අශ්ත පදශත් ිමශබන භක්ිමය ශේ ගරු භාශේ ප්ර ා
රන්න
අව කවාව ලැී ම තුටට ාරණයක් විධියට අපි ෙකිනවා. එතුමා
ශගන ගිය ඒ ආෙර් වත් ශද් පාලන වැඩ පිළිශවළ ශනො ඩවා
තව වරටත් ඉදිරියට ශගන යන්න එතුමාශේ පු්ර රත්නයට
වා නාව ක්ිමය ලැශ වායි
ප්රාර්වනා
රනවා. අව ාන
ව ශයන්ස අප අතරින් විශයෝ වුණු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාට , වන් ුහව ලැශ වායි ප්රාර්වනා රනවා.
[අ.භා. 3.42]

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා (පාර්ලිවේන්තු
ප්රතිසංසනකරණ හා ජනමාධාය අමාතය සහ ආණ්ු  පක්ෂව
ප්රධාාන සංවිධාායකතුමා
(மொண்புமிகு கயந்த
கருைொதிலக்க மறுசீரமமப்பு
மற்றும்
தெகுசன
ஊடக
அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்மகொலொசொனும்)

பொரொளுமன்ற
அமமச்சரும்

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

ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ඉතාම දීර්ඝ ාලයක් විවිධ
තනතුරු ෙරමින් ශේ ්ත්තරීතර භාව ශ ෝභාවත් ළ වික ෂකට
ගණශ නාය යම ශේ අභාවය ගැන ශ ෝ ප්ර ා
රන ශේ
අව කවාශේ මටත් ඊට අෙත ක කිපදපයක් එ තු රන්න අව කවාව
ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට කතුිමවන්ත ශවනවා.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස රත්නසිරි වික්රමනාය අශ්ත
පදටපු අගමැිමතුමා අතේශබන් ශද් පාලනයට ඇවිත් ශේ රශට්
අග්රාමාතය තනතුර ෙක්වා ගමන්
ළ ඉතාම
ෘතත කත
ශද් පාලනඥශයක්. එතුමාශේ පළමුවන මැිමවරණශ දීම
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පාර්ලිශේන්තුව
රුණාිමල

මතතා]

එතුමාශේ ප්රධාන ශත්මාව තැටියට ජනතාවට ඉදිරිපත් ශළස
"මතජන , ශයෝිතතයා තැම විටම අවං
විය යුතුය "කියන
ශත්මාවයි. රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා එො ඒ කිේව ප්ර ා ය
අම රටම ඉටු රමින් ශද් පාලනශයන් මු ගන්නාතුරුම එම
පරමාෙර් ශයපද පිපදටා ටයුතු ළ පුද්ගලයම  තැටියට අපට
සිපදපත් ශවනවා.
එතුමා , තතමායභස ශබොශතොම පදත ශතොඳස ගැමි ගිමතුණ ිමබුණු
නාය ශයක්. එතුමාශේ අවුරු ව පණත ට වඩා දීර්ඝ ශද් පාලන
දිවිය ආෙර් වලින් පිරුණු ජීවිතයක් බව අපට ෙකින්නට ිමශබනවා.
එතුමා අගමැිම ම ෙැරුවත්ස ඇමිම ේ ෙැරුවත්ස මන්ත්රී ේ
ෙැරුවත් පක්ෂශ
මතශල් ේ ම ෙැරුවත් -ඒ ම මන තනතුරක්
ෙැරුවත්- රල බවස ාේ බවස ගැමි ම එතුමාශගන් ඈත් රන්න
බැරි වුණා. එතුමාටම අශේණි වුණ තුර
වා විලා යක්
රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා තුළ ිමබුණා. අගමැිමවරයා
ාලශ ස ආරක්ෂ අමාතයාං ය භාරව ටයුතු රද්දීස රශට්
යුද්ධයක් ිමශබද්දී අභීතව එතුමා අෙත ක ප්ර ා
ළා. ව න
ශතෝරා ශ රා ශගන වා රන්න එතුමාට පු වම තැකියාවක්
ිමබුණා. එතුමා කිේව ශෙයක් ඉල්ලා අ ක ර ගන්න වන විධියට
වොවත් වා ළාය කියලා මම අතලා නැතැ. එතුමා භාව
වා ළත්ස ශපෞද්ගලි ව ශ ශනම  මෙ වා ළත් ඒ තැම
ශවලාව ම අර්වවත් ශෙයක් වා කිරීමට වගබලා ගත්තා.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ශේ ශවලාශේ මට එ
ාරණයක් මතක් ශවනවා. අපි තරුණ නව මන්ත්රීවරුන්
තැටියට විරුද්ධ පක්ෂශ ඉන්න ාලශ එතුමා වැවිලි ර්මාන්ත
ඇමිමතුමා තැටියට ශේ ගරු භාශේ ක්රියා ළා. වැවිලි ර්මාන්ත
අමාතයාං ශ වැය ක ර්ෂය ශවලාශේදී අශ්ත පළාත්වලට බලපාන
විෂයක් ,  ා අපි ඒ ගැන වා රනවා. මතර ශවලාවට අපි ඒ
අමාතයාං ශ ශද්වල් ෙැඩි ශල විශේ නය
රමින්
වා
රනවා. තරුණ නව මන්ත්රීවරුන් තැටියට අපි යමක් කියද්දී
ශබොශතොම , රතං ාරව ඒවාට ඇහුේ න් ශෙන ගිමයක් එතුමා තුළ
ිමබුණා. ශතොඳ ඉවසීමක් ිමබුණා වාශේම ශතොඳ ඇහුේ න් දීශේ
ක්ිමයම ත් රත්නසිරි වික්රමනා මැිමතුමා තුව ිමබුණා. අපි ඒ
විශේ න ශ ොයි විධියට
ළත්ස එතුමා ශ ොයිතරේ පරිණත
නාය ශයම  වුණත් එළිශ දී නව මන්ත්රීවරුන් වන අප මුණ
ගැහුණාමස "ඉලන්ොරියා ශතොඳ වාවක් ළා. ඒ කියපු ශද්වල් මම
ශ ොයා බලනවා" කියලා කියන්න තරේ , රතං ාරභාවයක්
එතුමා තුළ ිමබුණු තැටි මට ශේ ශවලාශේත් මතක් ශවනවා.
එතුමා පක්ෂ විපක්ෂ තැශමෝම ඉතා ුහතෙව ඇුහරු ළා. අපි
තමුවුණු තැම ශවලාව ම ව නයක් ශතෝ වා රන සිරිතක්
ිමබුණා. අගමැිම ාලශ ස විරුද්ධ පක්ෂ නාය
ාලශ ස ඒ
ශමොම ත්ම නැිමව මන්ත්රීවරයම  තැටියට ඉන්න ාලශ ශ ොශතදී
ශතෝ තමු වුණම අපත් එක්
වා ශළ ශබොශතොම ශළන්ගතු
මින්. ඒ වා රන පුද්ගලයාශේ ්රපද ට අතක් ිමයාශගන
ශළන්ගතු
මින්
වා
රන පුරුද්ෙක් එතුමා තුළ ිමබුණා.
ශමොනවා ශතෝ ඒ ශවලාවට අොළ ව නයක් ශතෝ ශෙ ක් වා
රනවා. අපි තමු වුණාම මතර ශවලාවට ්රපද ට අත ිමයාශගන
අතනවාස "ශ ොශතොමෙ ෙැන් ශත් මිල?" කියලා.
එශතම නැත්නේ අතනවාස "ෙැන් ඒ පැත්තට වර්ෂාව
ශ ොශතොමෙ?" කියලා. අශ්ත පළාත්වලටත්
ළුතරට වාශේ
ගංවතුර ගලනවා. එශතම ාලවලදී තමුවුණාම අතනවාස ''ෙැන්
ශ ොශතොමෙස ගංවතුර බැතැලාෙස තනාධාර එශතම ශ ොශතොමෙස
ඒවා තරියට ශබදිලාෙ?'' කියලා. ඒ වාශේ ඉතාම , තතමායභව
ව නයක් ශෙ ක් වා රන පුරුද්ෙක්ස ඒ ශවලාවට ගැළශපන
අර්වවත් ශෙයක් ගැන වා රන පුරුද්ෙක් එතුමාට ිමබුණා.
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ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස එතුමා ශබොශතොම  වර්ලභ
ගිමගුණ ිමබුණු ශ ශනක්. අගමැිම ම රද්දී වුණත් ඕන ම
භාව ට පාවතන් ශෙ ක් නැිමව ශපොශළොශේ පය ගතලා යන්න
පුළුවන් මක් එතුමාට ිමබුණා. මම අතලා ිමශබනවාස ඒ ගැන
එතුමාශේ එ
වාවක්. ෙව ක් එතුමා මුණ ගැශතන්න ආපු පුවත්
පත් ලාශේදිශයක් එතුමාශගන් අතලා ිමශබනවාස "ඇයිස ර්
ශ ශර්තපු ශෙ ක් ොන්ශන් නැත්ශත්?" කියලා. එතශ ොට එතුමා
ඔහුට දිම පිළිතුරක් දීලා ිමශබනවා. එතුමා කිේවාස "මට ඕන
ශපොශළොශේ පය ගතලා ඉන්න" කියලා. ඒ එක් ම එතුමා
කියනවාස "ශපොශළොශේ පය ශනොගතන මනුෂයම ට මේබිම ගැන
තැඟීමක් ඇිම ශවන්ශන් නැතැ" කියලා. ශපොශළොශේ පය ගතලා
ඉන්න මි, තාට තමයි මේබිම ගැන තැඟීමක් ඇිම ශවන්ශන්
කියලා කිේවා. එතශ ොට පුවත් පත්
ලාශේදියා රත්නසිරි
වික්රමනාය මතත්මයාශගන් ශපරළා අතනවාස "එශතම නේ ර්
පිට රට ගියාම පත්තු ොන්ශන් ඇයි?" කියලා. එතශ ොට එතුමා
කියනවාස "මට මශේ මේබිම ගැන තැඟීමක් ඇිම ර ගන්නවා
මි ක් පිට රටවල් ගැන තැඟීේ ඇිම ර ගන්න මට අව ය නැතැ"
කියලා. ඒ වාශේ පු වමා ාර ගිමගුණ රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමන්ට පිපදටලා ිමබුණා. තැම ශ ශනක්ම කිේවා වාශේ
එතුමා ශ ළින් වා ළා. ඍජුව අෙත ක ප්ර ා
රන්න පුළුවන්
ශපෞරුෂයක් එතුමා තුව ිමබුණා. න්ද්රි ා ම මාරතුංග මැිම, යට
එතුමා ශබොශතොම ළන්න් සිටියා. න්ද්රි ා ම මාරතුංග මැිම, ය
එතුමාට වැඩිපදටිශයම ට වාශේ ැලම වා. එතුමාත් ඒ පවුශල්
තැශමෝටම ඒ විධියට ැලම වා.
මම ඇහුවාස එතුමා ගැන තවත් ර වත් වාවක්. ෙව ක් එතුමා
ජනාධිපිම න්ද්රි ා ම මාරතුංග මැිම, යශේ ැඳමෙම ට තභාගි
වුණා. තරියටම ශවලාවට වැඩ රන පුරුද්ෙක් එතුමාට ිමබුණා. ඒ
අනුව එතුමා ශවලාවට එතැනට ගියා. නමුත් ජනාධිපිම, ය ඒ
ශවලාශ පදටිශ නැතැ. ඒ ,  ා "මම ආවා; බලාශගන පදටියා; මට
වැඩ ිමශයනවා; මං යනවා" කියලා ශලොම  අම රින් ටතනක්
ිමයලා ආවාලු.
එශතම ගිමයක් එතුමාට ිමබුණා. ඕන ම
ශ ශනම ට තමන්ශේ අෙත ශ ළින් කියන්න පුළුවන් තැකියාවස
ඒ ශපෞරුෂය ිමබුණ  වර්ලභ ගණශ නාය ශයක් තමයි රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා කියන්ශන්.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ඒ වාශේම මම අතලා
ිමශබනවාස එතුමාට පු වම ගිමගුණ ිමබුණ බව. අමාතයවරු තැටියට
විවිධ තනතුරු ෙරන ශේ ගරු භාශේ සිටින ශද් පාලනඥයන්ට
ආෙර් ගන්න පුළුවන් ශද්වල් ශගොඩක් එතුමා ළෙ ිමබුණා.
එතුමාට ලැශබන තැම ලියුමක්ම ඩලා කියවන පුරුද්ෙක් එතුමාට
ිමබුණාය කියලා මම අතලා ිමශබනවා. හුෙක් ශවලාවට ඒ
ලියුේවලට පිළිතුරු ටයි්ත රලා ශනොශවයි යැේශේ. එතුමා ඒ
ශවලාශේම ශලොම  අම ශරන් ඒ ට රන්න ඕන ශද් ගැන
ටතනක් ොනවා. දි ාපිමට නේස "GA ශේ ගැන මට වතාම
වාර්තා රන්න" කියලා එතුමා ොන ඒ ටතන අනුව තමයි ඊට
අොළ ටයුතු ශ ශරන්ශන්.
එතුමා තනතුශර් ශගෞරවය රැක් ා. රශට් ශගෞරවය රැක් ා.
රාජය තාන්ත්රි යම  තැටියට තැම ශමොශතොශත්ම ක්රියා ළා. එතුමා
තැම විටම අග්රාමාතය තනතුශර් ශගෞරවය ආරක්ෂා රන තැටි අපි
බලාශගන පදටියා. එතුමා ශේ ගරු භාශේදී විවිධ අව කවාවල ක්රියා
ළ තැටි මට මතක් ශවනවා. ශේ ගරු භාව ශබොශතොම ්ණුුහේ
වුණ අව කවා අපි ෙැක් ා. රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා එවැ, 
අව කවාවල ටයුතු ළ තැටි මට මතක් ශවනවා. එතුමා ඒ තැම
ශෙයක් දිතාම විමසිල්ශලන් බලාශගන පදටියා. ,  ටට අතක්
ිමයාශගනස එතුමා ශබොශතොම ්ශ්තක්ෂා තගතව ඒවා දිතා
බලාශගන පදටපු පරිණත නාය ශයක්. ඒ වාශේ පුද්ගලශයක් අපට
අපදමිමෙම ශලොම  පාඩුවක්.
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එතුමාශේ පු්ර රත්නය ගැනත් තශමෝම වා ළා. අශ්ත වි වර
වික්රමනාය මන්ත්රීතුමාත් තාත්තාශේ අඩිපාශර් යනවා කියලා
කිේවා. මම ෙකිනවාස එතුමාත් ශපොශළොශේ පය ගතලා ඉන්න
ශ ශනක් කියලා. තාත්තා වාශේම පයට පාවතන් ශෙ ක් නැිමව
ඕන ම තැන යන්න එන්න පුළුවන් තාත්තාශේ ගිමගුණ ඒ
විධියටම පිපදටා ිමශයන ශ ශනක්ස එතුමාත්.
එතුමාශේ පු්ර රත්නය ගැන වා රන ශ ොට මට ශේ
ාරණය මතක් වුණා. වි වර වික්රමනාය මැිමතුම, ස ඔබතුමාශේ
ආෙරණීය පියාශේ වික ෂකට ගිමගුණ ගැන භාශේ පක්ෂ ශද් පාලන
ශේෙවලින් ශතොරව තැම ශ ශනක්ම වා රන තැටි අෙ ඔබතුමා
අතශගන ඉන්න ශ ොට මට මතක් වන්ශන්ස ඔබතුමා පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරයම  ශවලා මංගල වාව රපු ෙව යි. එො රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා ශබොශතොම පිතෘ කශන්තශයන් යුතුව තම
පුතාශේ වාව අතන්න එො ෙව පුරාම ශේ ගරු භාශේ රැඳී සිටී
තැටියා. එතුමා එො වැඩිය එළියට ගිශ ත් නැතැ. වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමා අන්න අර පිටිප කශ ම ශ්තළිශ ඉඳශගන වා රන
ශ ොටස ශබොශතොම විමසිල්ශලන් ුහපුරු ව විධියට ,  ශටපද අතක්
ිමයාශගන ශබොශතොම තැඟීේ බරවස ආඩේබරශයන් මුල ඉඳලා අගට
තමන්ශේ පුතාශේ වාව භාශේ ඉඳශගන අතන්න තාත්තා
ශ ශනක් තැටියට එතුමා භාගය ලැූ තැටි මට මතක් ශවනවා.
එවැ,  වටිනාස ්ොර ශද් පාලනඥශයක් අශ්ත රටට ළ
වික ෂකට ශ වය ගැන අපි ශේ ශවලාශේ සිපදපත්
රන එ
යුතු මක්. අශ්ත නවින් දි ානාය මැිමතුමා වැවිලි ර්මාන්ත
ඇමිමතුමා තැටියට එතුමාශගන් සි ව වුණ ශ වය ගැන කිේවා. මම
ලක් ම ඩා ශත් වතු ංවර්ධන අධි ාරිශ
භාපිමවරයා තැටියට
ක්රියා ළා. ශේ රශට් ම ඩා ශත් වතු ංවර්ධන අධි ාරියක් ඇිම
කිරීමටස
ම ඩා ශත් වතු
ංවර්ධන පනත් ශ ටුේපත
පාර්ලිශේන්තුවට ශගන ඒශේ ශගෞරවය පදමි වන්ශන් රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාටයි කියන එ මා ඉතාම ශගෞරවශයන්
සිපදපත් රනවා. ඒ වාශේ  වර දිග ෙැක් ස ශබොශතොම ඈත ගැන
පදතපු ඉතාම වටිනා ශද් පාලනඥයම  තැටියට රත්නසිරි
වික්රමනාය අශ්ත පදටපු අගමැිමතුමන් ළ ශ වය අගය රමින්ස
එතුමාට , වන් ුහව ලැශ වා!යි ප්රාර්වනා රමින් මශේ ව න
කවල්පය අව න් රනවා.
[பி.ப. 3.54]

ගු ධාර්මලිංගේ සිේධාාර්ථන් මහතා

(மொண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தொர்த்தன்)

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan)

தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கமள, மமறந்த தகளரெ
ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க அெர்களுமடய இந்த அஞ்சலி
நிகழ்ெிமல உமரயொற்றிய மற்மறய அங்கத்தெர்களுடன்
நொனும் இமைந்துதகொண்டு, அெருமடய குடும்பத்தினருக்கு,
முக்கியமொக அெருமடய புதல்ெர் ெிதுர அெர்களுக்கு, எனது
அனுதொபங்கமளத் ததொிெித்துக்தகொள்கின்மறன். 1994ஆம்
ஆண்டு நொன் முதன்முதலொக பொரொளுமன்றத்துக்கு ெந்தமபொது
தகௌரெ ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கமளச் சந்திப்
பதற்கும் பழகுெதற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் கிமடத்தன. அெமர
நொன் 1994இமல மநரடியொகச் சந்தித்திருந்தொலும்கூட அதற்கு
முன்பு அெமரப் பற்றி நிமறய அறிந்துமெத்திருந்மதன். எனது
தந்மதயொர் உடுெில் ததொகுதிமயப் பிரதிநிதித்துெப்படுத்திய
கொலத்திமல,
அெர்
தஹொரை
ததொகுதிமயப்
பிரதிநிதித்துெப்படுத்தினொர்.
அது
மொத்திரமல்ல,
எனது
தந்மதயொரும் தகௌரெ ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க அெர்களும்
மிக தநருக்கமொன உறெிமனக் தகொண்டிருந்தொர்கள். முன்னொள்
பிரதமர் திருமதி ஸ்ரீமொமெொ பண்டொரநொயக்க அெர்கள்,
அெர்களுமடய உறவுக்கு ஒரு கொரைமொக இருந்திருக்கிறொர்.
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திருமதி ஸ்ரீமொமெொ பண்டொரநொயக்க அெர்களுக்கு அரசியல்
ொீதியொக கஷ்டங்கள் ஏற்பட்ட கொலங்களிமல மமறந்த ரத்னசிறி
ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள் அெருக்கு மிக உறுதுமையொக
இருந்தொர். திருமதி ஸ்ரீமொமெொ பண்டொரநொயக்க அெர்களுக்கு
மிகவும் இக்கட்டொன நிமலமமகள் அந்தக் கொலத்தில்
உருெொக்கப்பட்டன. அப்மபொது எனது தந்மத தமிழரசுக் கட்சி
- தமிழர் ெிடுதமலக் கூட்டைியிமல இருந்திருந்தொலும்,
திருமதி ஸ்ரீமொமெொ பண்டொரநொயக்க அெர்களுடன் அரசியல்
ொீதியொக மிக தநருக்கமொன உறமெக் தகொண்டிருந்தொர்.
அெருக்கு ஏற்பட்ட பழிெொங்கல்கமள மிக மநொோ்மமயொக
எதிர்த்து நின்றெர்களில் ஒருெரொக எனது தந்மதயொரும்
இருந்திருக்
கிறொர்.
முன்னொள்
பிரதமர்
தகௌரெ
ெிக்கிரமநொயக்க அெர்களுடனொன உறவுக்கு அதுவும் ஒரு
கொரைமொக அமமந்திருந்தது.
அெருமடய மநர்மம, அெருமடய உறுதி, தசொன்னமதச்
தசய்கின்ற அந்தத் தன்மம பற்றிதயல்லொம் எனக்கு தசொல்லப்
பட்டிருந்தொலும்கூட, நொன் அெற்மற மநரடியொகப் பொர்க்கக்
கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் பல எனக்குக் கிமடத்திருக்கின்றன.
1994ஆம் ஆண்டு நொன் பொரொளுமன்றத்திற்கு ெந்த கொலம்
யுத்தத்தின் உச்சக்கட்டம். நொன் பிரதிநிதித்துெப்படுத்தியது
ென்னித் மதர்தல் மொெட்டமொகும். இந்தத் மதர்தல் மொெட்டம்
உச்சக்கட்ட யுத்தம் நிகழ்ந்த ெவுனியொ, மன்னொர், முல்மலத்தீவு
ஆகிய மூன்று மொெட்டங்கமளயும் உள்ளடக்கியதொகும்.
அப்மபொது தகௌரெ ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க அெர்கள்
மதொட்டத்துமறக்கு
மொத்திரமல்ல,
உள்நொட்டலுெல்கள்,
தபொதுநிர்ெொகம் ஆகியெற்றுக்கும் தபொறுப்பொன அமமச்சரொக
இருந்தொர். அப்மபொது அங்கிருக்கின்ற அதிகொொிகளுக்கு மிகமிக
இக்கட்டொன
பிரச்சிமனகதளல்லொம்
ஏற்படும்.
மிகுந்த
கஷ்டங்கமள எதிர்தகொள்ெொர்கள். ஏதனன்றொல், ஏறக்குமறய
இரு
அரசொங்கங்களுக்குக்
கீழ்
அந்த
அதிகொொிகள்
மெமலதசய்கின்ற நிமலமமதயொன்று இருந்தது. ரத்னசிறி
ெிக்கிரமநொயக்க அெர்களுக்கும் எங்களுக்கும் இமடமய
அரசியல் ொீதியில் தகொள்மக ொீதியொன மெறுபொடுகள்
இருந்தொலும் அந்த அதிகொொிகள் எதிர்மநொக்கிய பிரச்சிமன
கமளச் சொியொன முமறயிமல அெர் தீர்த்துமெப்பொர்,
உைர்ந்துதகொள்ெொர், புொிந்துதகொள்ெொர்.

உதொரைமொக,
எனது
ததொகுதியிமல
இருந்த
ஓர்
உயரதிகொொியின் ெொகனத்மத அெருக்குத் ததொியொமமல
ெிடுதமலப்
புலிகள்
பொெித்திருக்கிறொர்கள்.
அமத
அறிந்துதகொண்ட உளவுத் துமறயினர் அெமரக் மகதுதசய்து
தடுப்புக் கொெலில் மெத்தொர்கள். அப்மபொது நொன் பொதுகொப்பு
அமமச்சிமல மபசி அெமர ெிடுதமல தசய்யக்கூடிய ஒரு
நிமலமய
உருெொக்கியிருந்மதன்.
அெர்
ெிடுெிக்கப்
பட்டமபொதும் பொதுகொப்பு அமமச்சு இெமரப் pool இமல
மெத்திருக்க
மெண்டுதமன்று
ஓர்
அறிெிப்மபக்
தகொடுத்திருந்தது. நொன் தசொன்மனன், "மசர்! இெொில்
பிமழயில்மல; ஆகமெ, அெருக்குக் கட்டொயமொக ஓர்
இடத்மதக் தகொடுக்கத்தொன் மெண்டும்" என்று. அெர் தொன்
அதமன ஆரொய்ந்து பொர்ப்பதொகச்
தசொன்னொர். நொன்
அெருமடய அமமச்சு அலுெலகத்திற்குச் தசன்று அெருக்கு
மீண்டும் இந்த நிமலமமமய ெிளங்கப்படுத்தியமபொது,
அெருமடய மகொப்பு - file ஐ எடுத்துப் பொர்த்துெிட்டு,
உடனடியொக ஓொிடத்திற்கு நியமிக்கும்படி கட்டமளயிட்டு
மகதயழுத்துப் மபொட்டொர். அந்த ெமகயில், பொதுகொப்பு
அமமச்சு தசொன்னொதலன்ன, யொர் தசொன்னொதலன்ன, தொன்
நிமனத்தமத, அது தன்னுமடய மனதுக்குச் சொிதயன்று
மதொன்றினொல்,
அமதச்
தசய்யக்கூடிய
மிகத்துைிந்த
மனிதரொகவும் மிக மநர்மமயொனெரொகவுமம நொன் அெமரப்
பொர்த்மதன்.
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முன்னொள் ஜனொதிபதி திருமதி சந்திொிகொ பண்டொரநொயக்க
அெர்கள் ஓர் அரசியலமமப்பு மொற்றத்மத 1995இமல
ஆரம்பித்து, 2000ஆம் ஆண்டு இந்தப் பொரொளுமன்றத்திமல
சமர்ப்பித்திருந்தொர்.
அதுபற்றி
அெர்
கூட்டிய
பல
கூட்டங்களிமல பங்குபற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஒரு கட்சித்
தமலெரொக இருந்த எனக்கும் அன்று கிமடத்திருக்கின்றது.
அந்தெமகயில், இந்த ெிடயங்கமள அறியக்கூடிய ெொய்ப்பும்
எனக்குக் கிமடத்தது. தகௌரெ ரத்னசிறி ெிக்கிரமநொயக்க
அெர்களுக்கு
அதுபற்றிய
கருத்துமெறுபொடுகள்
இருந்திருந்தொலும்கூட, அெருமடய கருத்துக்கமள அங்கு
கூறியிருந்தொலும்,
அந்த
அரசியலமமப்பு
மொற்றத்மத
பொரொளுமன்றத்திமல சமர்ப்பித்தமபொது அமத முழுமமயொக
ஆதொித்தொர். அது நமடமுமறக்குக் தகொண்டுெரப்படொது
ெிடப்பட்டது மெறுெிடயம். அமத நொன் ஏன் கூறெருகிமறன்
என்றொல், தன்னுமடய கட்சியுமடய அல்லது அன்றிருந்த
ஜனொதிபதியுமடய நிமலப்பொட்மடத் தொனும் எடுப்பதொகக்
கொட்டியிருந்தொர் என்ற ெிடயத்மதச் சுட்டிக்கொட்டுெதற்
கொகமெ.
எங்கமளப் தபொறுத்தமட்டில் நொங்கள் அெொிடம் இருந்த
அந்தப் பண்பு, மநர்மமமயக் கண்டுதொன் அெருடன் மிகவும்
தநருக்கமொகப் பழகியிருந்மதொம். தகளரெ கயந்த கருைொதிலக
அெர்கள் உமரயொற்றும்மபொது தசொல்லியிருந்தொர், குறித்த
உறுப்பினர்கமள
எங்கு
கண்டொலும்
"இளந்தொொியொ"
என்றுதொன் கூப்பிடுெொர் என்று. எங்கமளப் தபொறுத்த
மட்டிலும்கூட
அவ்ெொறுதொன்
பழகினொர்.
அன்று
எதிர்க்கட்சியில் மூன்று - நொன்கு தமிழ் கட்சிகள் இருந்தன.
அந்த
அமனத்துப்
பொரொளுமன்ற
உறுப்பினர்கமளயும்
எப்மபொதுமம "Young man, come!" என்றுதொன் அெர்
கூப்பிடுெொர். எங்கமளக் கொண்கின்ற மநரம் எல்லொம்
எங்களிடம் மகட்பதற்கு அல்லது தசொல்ெதற்கு ஏமதொ ஒரு
ெிடயத்மத மெத்திருப்பொர். அந்தளவுக்கு மிக தநருக்கமொகப்
பழகக்கூடியெர். ெடக்கு, கிழக்மகப் பிரதிநிதித்துெப்படுத்து
கின்ற
எங்களிடம்
மகட்பதற்கு
அெொிடம்
நிமறயமெ
ெிடயங்கள் இருந்தன. யுத்த நிமலமம மற்றும் நொட்டு
நிமலமமமய அெர் எங்களிடம் மிக அக்கமறயொகக் மகட்பொர்.
அதமன அறிந்து ஆரொய்ந்துதகொண்மட இருப்பொர். அது
மொத்திரமல்லொமல், அங்கு நிர்ெொகம் தசய்ெதற்கு என்தனன்ன
மதமெ இருக்கின்றது? எப்படி அந்த நிர்ெொகத்மதச் சொியொக
நடத்த முடியும்? என்பமத எல்லொம் அெர் மகட்டறிெொர்.

நொன் முதலில் கூறியதுமபொல அங்கு அதிகொொிகள்
இரண்டு
நிர்ெொகங்களுக்கொக
மெமல
தசய்தொர்கள்.
அதொெது அரசொங்க அதிகொொிகள்தொன் புலிகளுமடய
கட்டுப்பொட்டுப்
பகுதிகளிலும்
நிர்ெொகம்
தசய்து
தகொண்டிருந்தொர்கள். அமதமநரம் புலிகளொல் இடப்படு
கின்ற கட்டமளகமள மீறிெிட்டு அெர்கள் மெமல தசய்ய
முடியொத நிமலமம இருந்தது. அமத எல்லொம் நன்றொக
உைர்ந்து, இங்கு அெர்கள் ெருகின்றமபொது எல்லொம்
குறித்த பிரச்சிமனகமளப் பற்றி ஆரொய்ந்து அெர்களுக்கு
நல்ல ெழிகொட்டல்கமளக் கொட்டி சிறந்த முமறயில்
தசயற்பட்ட ஓர் அமமச்சர் அெர். அெமரப் மபொன்ற
தமலெர்கள் இந்த நொட்டிமல உருெொக மெண்டும்
என்பதுதொன் எங்களுமடய ெிருப்பம். அப்மபொதுதொன்
நியொயத்மத மநொக்கிய ஒரு பயைத்மத எங்களொல் அமடய
முடியும்.
இன்று
இந்த
முயற்சிகமள
எடுக்கக்கூடிய
தமலெர்களுக்கு அப்படியொன உதெிகள் ததொடர்ந்து
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கிமடக்குமொனொல்
ததன்னிலங்மகயிலும்
அந்த
உதெிகமளக் தகொடுக்கக்கூடியெர்கள் இருப்பொர்களொனொல்
நிச்சயமொக இந்த நொடு ஒரு நல்ல நிமலமய அமடயும்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்திமல ஒருெமர நிமனவுகூருகின்மறொம்
என்றொல், அெர் தசய்த நன்மமகள், மசமெகள் இந்த
நொட்டில் ததொடர மெண்டும் என்பமதத்தொன் எதிர்பொர்க்
கின்மறொம்.
அதமன
எதிர்பொர்த்துத்தொன்
அெமர
ெொழ்த்துகின்மறொம்;
அெருமடய
மசமெகமளப்
பொரொட்டுகின்மறொம்.
நிச்சயமொக
தகளரெ
ரத்னசிறி
ெிக்கிரமநொயக்க அெர்களுமடய மகன் தகளரெ ெிதுர
ெிக்கிரமநொயக்க தந்மதமயப்மபொல மிக மநர்மமயொகச்
தசயற்படக்கூடியெர்; மனதிமல பட்டமத மநரடியொகக்
கூறக்கூடியெர். நொன் மசமெயொற்றிய ஓர் உப குழுெிமல
அெரும்
மசமெயொற்றினொர்.
அங்கு
எந்தெிதத்
தயக்கமுமின்றித் தன்னுமடய கருத்துக்கமள - தொன்
நிமனத்தமத
மநரடியொகவும்
மிகத்
ததளிெொகவும்
தெளிப்பமடயொகவும்
கூறுெொர்.
தந்மதமயப்மபொல
மகனும் ஒரு சிறந்த தமலெரொக மெண்டும்;அதுதொன் மகன்
தந்மதக்கு ஆற்றும் உதெியொக அமமயும். அன்னொொின்
மமறவுகுறித்து
அமனெருடனும்
மசர்ந்து
எனது
அனுதொபங்கமளக்
கூறி,
என்னுமடய
உமரமய
முடிக்கின்மறன். நன்றி. ெைக்கம்.

[අ.භා. 4.05]

ගු ශ්රියානි විවේවික්රම මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொைி ெிமஜெிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ශේ අව කවාශේ ා ච්ඡා
ශ ශරන අශ්ත රශට් ශශ්රෂකඨ නාය ශයම  වුණු පදටපු අග්රාමාතය
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමන් ේබන්ධශයන් මා තටත් වා
කිරීමට අව කවාවක් ලැී ම පිළිබඳව ශගොඩක් තුටු වනවා.
විශ ෂශයන්ම රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමන් ව ර
55 ටත් වැඩි ඉතා දීර්ඝ
ාලයක් ක්රියා ාරී ශද් පාලනශ
, යැශලමින් අශ්ත රටට ොයාෙ රන්නට ශය වණු ශද් පාලන
ඓිමතාසි ්රුමයන් තා ොයාෙයන් ත එතුමා ඉටු ළ යුතු ේ
ත වගය ේ ේබන්ධශයන් අෙ ශේ ගරු භාශේ ම ශෙශනම ම
වාශේ වා ළා. එතුමා ශද් පාලනශ , යැශලමින් පළාත් භා
ඇමිමවරශයම  විධියටස පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශයම  විධියටස
, ශයෝජය ඇමිමවරශයම  විධියටස
ැබිනට් අමාතයවරශයම 
විධියටස අග්රාමාතයවරශයම  ව ශයන් තුන් වතාවක් පත් වුණු
නාය ශයම  විධියටස ඒ වාශේම වැඩ බලපු ජනාධිපිමවරශයම 
විධියට විශ ෂශයන්ම ශද් පාලනශ , යැශලන්නට එතුමාශගන්
ලැබුණු ඉවසීශේ ගුණශ ආෙර් ය වර්තමානශ ශද් පාලනශ
, යැශලන අප ාටත් ලබා ගන්නට මා පදතන විධියට ශේ රශට්
සිටි ශතොඳම නාය යා තමයි ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමන්.
එතුමා ශද් පාලනයට එන්ශන් මාත් , ශයෝජනය
රන
මතජන එක් ත් ශපරමුශණන්. නමුත්ස පුහ ාලීනව ශ්රී ලං ා
, ෙත ක පක්ෂය ඇතුළු වාමාංක 
ශපරමුණ
ඩා වැශටන
අව කවාශේ වාමාංක  ශපරමුණ ශගොඩ නෙන්නට එතුමා ටයුතු
ළා. ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය ඇතුළු වාමාංක  ශපරමුණට
නර ම ාල සීමාවක් ්ො ශවලා ිමබුණු 1877දී වග ය මක්
අරශගන ප්රගිමශීලී ජනතා වයාපාරය ශේ රශට් ශගොඩ නො
ඉදිරියට ශගන යන්නට වි ාල ැප කිරීමක් ළ ඒ ඉවසිලිවන්ත
නාය යාට ශේ ජාිමය ණයගැිම වනවා. ඒ වාශේම එතුමා
අග්රාමාතයවරයා තැටියට තුන් වරක් ශේ රශට් පත්මෙශේ වාර්තාව
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නැවත බිඳ ශතළන්නට ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය ඇතුළු ශේ
ණ්ඩායශේ කිසිවම ට තැකි ශවන එ ක් නැතැ. ඒ වාශේම එතුමා
ඇමිම ුරර ෙරන ලෙ අමාතයාං තුළ එතුමා රන ලෙ ශ වයත්
වික ෂකටයි.
එතුමා
න්ද්රි ා
බණ්ඩාරනාය
ම මාරතුංග
ජනාධිපිම, ය යටශත්ත්ස මපදන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපිමතුමා
යටශත්ත් අග්රාමාතයවරයා විධියට පත් රන්නට ශතතු වන්නට
ඇත්ශත් එතුමා තුළ ිමබුණු ඒ ුහවිශ ෂී ගුණයන්ස ෙක්ෂතාවන්ස
වි කවා වන්තභාවය තා අවං භාවය කියන ශේ ාරණායි.
නැශෙනපදර පළාත , ශයෝජනය රන මන්ත්රීවරියක් විධියට
මා ශේ ාරණය කියන්න ඕන . ශේ රශට් 30 ව ර යුද්ධශ
ශේෙවා යට ශතතු වුණු එල්ටීටීඊ ්ර කතවාෙය පරාජය ර ශේ
රශටන් ඉවත්
රන්නට මපදන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපිමතුමාශේ
ආණ්ඩුව ටයුතු රන ශවලාශේ අග්රාමාතයවරයා විධියට එතුමා
ඒ වග ය ේස තමන්ශගන් ශවන්නට ඕන යුතු ේස ඒ වි කවා යස ඒ
ටයුතු ාරණා , සි ආ ාරව ඉටු ළ ,  ා තමයි ඇත්තටම ඒ
යුෙ ජයග්රතණය පවා ශේ රශට් ජනතාවට ශගනැල්ලා ශෙන්නට
මපදන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපිමතුමාට තැකියාව ලැබුශණ්. ඒ ,  ා ශේ
රට ශවනුශවන් , සි යුතු ේ ඉටු රපුස රටට ණය නැිමස පළාතට
මතා ශගෞරවයක්ස ආඩේබරයක් වුණ නාය ශයක් විධියට එතුමා
ටයුතු ළා.
අෙ අපි , තර අතනස ශද් පාලනය රන අයට , තර ිමශබන
ශ ෝෙනාවක් තමයි ශේ ශපොදි බැඳ ගැ, ල්ල; එ තු ර ගැ, ල්ල.
තැබැයිස රත්නසිරි වික්රමනාය පදටපු අග්රාමාතයතුමන් තමන්ශේ
ශද්පළස තමන්ට ිමබුණු ශද්වල් ශද් පාලනයට ැප රලා රට
ශගොඩනෙන්නට ොය වුණ ශශ්රෂකඨස ්ත්තරීතර නාය ශයක්
විධියට ශේ රශට් ජනතාව තුළස අශ්ත තෙවත් තුළ එතුමා ගැන
මත
ටතන් ලියවිලා ිමශබනවා.
එතුමා ශද් පාලනය ශවනුශවන් ඉශගන ගැයභමට ිමූ ාලය
ැප ළ ශ ශනක්. එතුමා ශතොඳ ක ෂය නාය ශයක්. තමන්ශේ
ශතෝෙරයාශේ මරණශයන් ප කශ
ලං ාවට ඇවිල්ලා
ශද් පාලනය ආරේභ රන එතුමා ජීවිත ාලයම ශද් පාලනයට
ැප ළා. තමන්ශේ පු්ර රත්නයත් ශද් පාලන ෙතරාව තරතා
ඉදිරියට ශගන යන්නට ශේ මාජයට භාර දීලා තමයි එතුමා ශේ
රශටන්; අශපන් මු ගන්ශන්. වි වර වික්රමනාය අශ්ත ශතෝෙර
මන්ත්රීවරයා ඉතාමත් ප්රගිමශීලි නාය ශයක් තැටියට
ටයුතු
රනවා. අශ්ත ළන්න්ම ආශ්රය රන මන්ත්රීවරශයක් තැටියට අපි
එතුමාශේ ඒ ගුණයන් අගය රනවා.
ඒ පියාශේ අඩි පාශර් යන පු්රශයක්ස ශමතුමා. ඒ ශශ්රෂකඨ
ශද් පාලනඥයාශේ අඩි පාශර් යන තරුණ ශද් පාලනඥශයක්
තැටියට ගරු වි වර වික්රමනාය මන්ත්රීතුමා ශ ශරපද අපට වි ාල
ශගෞරවයක් ිමශබනවා. ශශ්රෂකඨ නාය ශයක් ව ශයන් සිටි පදටපු
අග්රාමාතය රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අභාවය සි ව වුශණ්
එතුමා ශේ රශට් තව ජීවත් විය යුතු ාලය යි. විශ ෂශයන්ම ශ්රී
ලං ා , ෙත ක පක්ෂය ඇතුළු ශේ ණ්ඩායශේ වි ාල තබයක්ස
පටලැවිල්ලක් ිමශබන ශේ ශේලාශේ එතුමා ජීවතුන් අතර පදටියා
නේ එතුමාශේ ශ වය ශේ රට ශවනුශවන් තව වරටත් ලබා
ශෙන්නට ටයුතු රන බව අපට වි කවා යි. නමුත් ඒ අව කවාව
ෙැන් නැිම ශවලා ගිපදන් ිමශබනවා. ඒ වාශේම අශ්ත ගරු වි වර
වික්රමනාය මන්ත්රීතුමා ශේ රටට පියා අපදමිමෙශමන් වූ අඩුව
පුරවන්නටස පියා නැිමමෙශමන් ළුතර දි කත්රික් යට සි ව වුණු අඩුව
පුරවන්නට ක්ිමයස ෙැනුමස තැකියාව ිමශබන පු්රශයක් තැටියට
ටයුතු රයි කියලා මන්ත්රීවරු තැටියට අප තුළත්ස දි කත්රික් ශ
ජනතාව තුළත් ශලොම  වි කවා යක් ිමශබනවා. එම ,  ා තමයි
ශෙශව,  වතාවටත් එතුමාව පාර්ලිශේන්තුවට පත්
රලා
එවන්ශන්.

පදටපු අග්රාමාතය රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශේ අභාවය
ේබන්ධශයන් රත්නසිරි වික්රමනාය මැිම, යටස අශ්ත පදතවත්
ගරු වි වර වික්රමනාය මන්ත්රීතුමා ඇතුළු එම ෙරුවන් සියලු
ශෙනාටත්ස පවුශල් සියලු ශෙනාටත් අශ්ත ශ ෝ ය ප්ර ා
ර
සිටිනවා. එතුමාශේ අභාවය
ේබන්ධශයන් දිගාමඩුල්ල
දි කත්රික් ශ සියලු ජනතාවශේ ශ ෝ යත් ප්ර ා
රමින් අශ්ත
පදටපු අග්රාමාතය රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමන්න්ටස ", වන් ුහව
ලැශ වා!" යි ප්රාර්වනය රනවා.
[අ.භා. 4.15]

ගු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩේ රාජය අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு
அமமச்சர்)

ொி.

பி.

ஏக்கநொயக்க

-

கொைி

இரொஜொங்க

(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands)

ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස අපි
ාශේත් විශ ෂ
ශගෞරවයට පා්ර වුණු පදටපු අග්රාමාතය රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා කියන්ශන් ශද් පාලන ක්ශෂ්රශ හුොක් ශෙශනම ට
දීර්ඝ ාලයක් ිම කශ අත්ශපොතක් වැ,  වූ පූර්වාෙර් යක් ැපූ 
ෘතත කත ශද් පාලනඥශයක්. මට ශමතුමාව ඉ ක ශල්ලාම තේබ
වුශණ් 1877දී සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, යශේ ශරො කමිඩ්
ශපශෙශ , වශ දීයි. මම 1877 ලං ා ම මාජ පක්ෂශයන් තරග
ළ ශමොශතොශත්ස ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂශ අශ්තක්ෂ යා වන
රාජා ධර්මපාල මතතාශේ නාම ශයෝජනාව ප්රිමක්ශෂප වුණාම එම
ආ නය ලින් , ශයෝජනය ළ ිම ක ආර්. බලල්ල මැිමතුමා
ත ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂ බල මණ්ඩලය මශගන් ඉල්ලීමක් ළා
සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, ය තමුශවන්න යන්න අව යයි.
එතුමිය තමුශවලා ගන්නා එ ෙතාව මත ශ්රී ලං ා , ෙත ක
පක්ෂශයන් ඡන්ෙයට ඉදිරිපත් මෙශේ එ ෙතාවට එනවා කියලා.
ඉන් පුහව අශ්ත මම ණ්ඩායශේ එ ෙතාව මත ශරො කමිඩ්
ශපශෙශ සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනාය මැිම, යශේ , ව ට එතුමිය
තමුමෙමට පැමිණියාම එතැන රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
පදටියා. එතුමා කිේව ාරණය ශමයයි. "ශේ තරුණයා ෙැන්
යතුශරන් තරග රන ශමොශතොතක්. එම ,  ා අපි බලප ේ ළ
යුතු නැතැ. ඔහු ඔහුශේ ශද් පාලන වයාපාරය ක්රියාත්ම
ර
මැිමවරණයට ඉදිරිපත් වුණාට පුහව අපි ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය
පිළිබඳ ාරණය ගැන වා රමු." කියන ශතොඳ ශද් පාලන
ෙැක්මක් ඇිම ා ච්ඡාව ට එතුමා අපව ප්රශේ
ළා. අපි එො
ඉඳලා එතුමාව ඉතාමත් ක්ිම ේපන්න නාය ශයක් විධියට
ෙැක් ා.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාශේ ශ ොශතොයුරා වන මු, ො
වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ අභාවශයන් පුහව එංගලන්තශ
බැරි කටර් විභාගයට ශපයභ ඉඳලා යභිම වි ාරෙශයක් විධියටස
අධියභිමඥවරශයක් විධියට පදටි ශමතුමාව ැඳවලා මැිමවරණ
ශ ොට්ඨා ය භාර  වන්නා. ඉන් පුහව එතුමා ශද් පාලනයට
ේබන්ධ ශවලා ශද් පාලන වයාපාරය ක්ිමමත් රමින් ටයුතු
ළා.
එතුමා 1860 මතජන එක් ත් ශපරමුශණන් පාර්ලිශේන්තුව
, ශයෝජනය ළා. එතුමා ශේ යුගශ සිටින අයශගන් පැරණිම
ශද් පාලනඥශයක් විධියට අපි තැම ශෙනාටම ක්ිම ේපන්නව
ඔවෙන්  වන්නස ගුරුතරු ේ  වන්න නාය ශයක්. එතුමා
අග්රාමාතයවරශයක් විධියටස ඇමිමවරශයක් විධියටස , ශයෝජය
ඇමිමවරශයක් විධියටස
භානාය වරශයක් විධියටස විපක්ෂ
නාය වරශයක් විධියටස පළාත් භාශේ අමාතයවරශයක් විධියට
ටයුතු ළා. ඒ තැම තනතුරක්ම ෙරන අව කවාශේ එතුමා ඒ
තනතුරට අලුත් ප්රශේ යක් ලබා  වන්නා. විශ ෂශයන්ම එතුමා
ශවලාවට වැඩ ළා. අශනක් ශද් පාලනඥයන්ට මෙ ශතළි ළස
ශවලාවට වැඩ රන්න පුරු ව ළ ශ ශනක්.
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පාර්ලිශේන්තුව
මතතා]

මට එ
සිද්ධියක්
මත යි. වරක් එතුමා
ෘෂි ර්ම
ඇමිමවරයා විධියට වැඩ භාර ගන්නා අව කවාශේ එතුමාශේ මාධය
ශල් ේවරයා තැටියට සිටි සීලරත්න ශ නරත් මතත්මයාට කිේවාස
"්ශද් 8.30ට ෘෂි ර්ම අමාතයාං යට එන්නස මම වැඩ භාර
ගන්නවා"ය කියලා. සීලරත්න ශ නරත් මැිමතුමා එතුමා ගැන
ෙන්නා ,  ා ්ශද් 8.00 වන විට සියලු මාධය ණ්ඩායේ රැශගන
ෘෂි ර්ම අමාතයාං යට ගියා. නමුත් ඒ වන විට ෘෂි ර්ම
අමාතයාං ශ ශල් ේ ඇවිල්ලා සිටිශ නැතැ. ශල් ේ පදතන්න
ඇිමස ශ ොශතොමවත් ්ශද් 8.30ට ඇමිමවරශයක් අමාතයාං යට
එන්ශන් නැතැයි කියලා. ඒ ,  ා ඇවිල්ලා සිටිශ නැතැ. නමුත්
එතුමා එොම ටතනක් ගතලා ිමබුණා "ශවලාවට වැඩ රන්න
බැරි නේ මාත් එක් වැඩ රන්න බැතැස රුණා රලා එශතම
වැඩ රන්න පුළුවන් තැනක් ශ ොයා ගන්න" කියලා. එතුමා
ජනාධිපිමවරශයම ට වුණත් ශ ළින්
වා
රන්න පුළුවන්
ශ ශනක්.
ගරු න්ද්රි ා බණ්ඩාරනාය ම මාරතුංග මැිම, ය බ කනාපදර
පළාත් භාශේ ප්රවම මත ඇමිමවරිය විධියට පත් වුණා. මට
මත යිස එතුමා එම ටශන් පතා ශයෝධශයක් විධියට ළුතර
දි කත්රික් ශ ත්ස ගේපත දි කත්රික් ශ ත්ස ශ ොළඹ දි කත්රික් ශ ත්
මැිමවරණ වයාපාරයට මුල් මෙ
න්ද්රි ා බණ්ඩාරනාය
ම මාරතුංග මැිම, යට ශලොම  ක්ිමයක් ලබා  වන් බව. අත්ෙැය ේ
බහුලස පළපුරු ව ේ ිමශබන ෘතත කත ශද් පාලනඥයම  විධියට
එතුමා ඉතාමත් ක්ිම ේපන්නව ඒ මැිමවරණ වයාපාරශ
ටයුතු ළා. ඒ ාලශ
න්ද්රි ා මැිම, යට " න්ද්රි ා" කියලා
වා රන්න තයිය ිමබුශණ් ශමතුමාට විතරයි. එතුමා ඒ විධියට
වා ළාම න්ද්රි ා බණ්ඩාරනාය ම මාරතුංග මැිම, ය පවා
ඉතාමත් ශගෞරවශයන් ඒ ඔවෙන් අතන්න පුරු ව ශවලා පදටියා.
විශ ෂශයන්ම අශ්ත
ේබන්ක් රණ රැ කවිේවලදී හුොක්
, ලධාරින් අපට කිේව ශෙයක් තමයි ඒ රැ කමෙේ ශමශතයවන
ආ ාරයස ප්ර කනවලට පිළිතුරු ශෙන ආ ාරය. එතුමා  වන්ශන් දීර්ඝ
පිළිතුරු ශනොශවයි; ශ ටි පිළිතුරුයි. ඒ ප්ර කනය ඉතා ඩිනමින්
් තා ශගන ඒවාට අව ය ්පශෙ ක ලබා  වන්නා. ඒ වාශේම
ප්ර කනය ල් ෙමන්ශන් නැිමවස ල් මරන්ශන් නැිමව ඒ ප්ර කනයට
අව ය වි න්ම යභතයනුකූලව ලබා ශෙන්න පුළුවන් ක්ිමයක්
ිමබුණු ශ ශනක්. මට මත යිස ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැිමතුමාශේ
ාලශ ශද් පාලන ම මන්්රණ ,  ා නැක් ලයිට් ශ ෝෙනාව මත
එතුමාට සිර බත් න්නට පවා සි ව වුණු බව. ඒ වාශේම එතුමාශේ
ශ ොළඹ ක්රමයට විරුද්ධව යභතයනුකූලව ටන් රලාස ඒ මතයන්
ෙරන්න පුළුවන්ස නයායාත්ම ව ඒවාට ්ත්තර ශෙන්න පුළුවන්
ශද් පාලනඥයම  විධියට එතුමා ක්ිම ේපන්න වුණා.
මම පදතන විධියට ශද් පාලන වයාපාරශ දී එතුමා අශ්ත
ම රුණ ගල දි කත්රික් ශ ආ නවලට ගිපදල්ලා රැයක් ෙවාලක්
බලන්ශන් නැිමව රැ කමෙේ අමතමින්ස ඒ අඩු පාඩු ේ ශ ොයා
බලමින් අපි තැම ශෙනාටම ්ෙවු ළා. මට මත යිස එක් අතුරු
මැිමවරණය දී තබරාදූව මැිමවරණ ශ ොට්ඨා යට තරග ශළ
ඔසී අශ ගුණශ ර මැිමතුමා බව. මම පක්ෂ ාර්යාලයට ගියාම
මට වා රලා කිේවා "ටීී ස තබරාදූවට යන්න ඕන ස ගිපදල්ලා ිම
ශෙ ක් ඉන්න ඕන ස එතාට ික ශයෝ මදි ශවලා ිමශබනවා"
කියලා. එශතම කියලා මට වාතනයම ත්
පයලා මුෙල්
ප්රමාණයම ත් ාක්ම ශවන් ඇෙලා  වන්නා. එව ට පක්ෂශ මත
ශල් ේවරයා විධියට ක්රියා රන්න එතුමාට ඒ ංවිධාන ක්ිමය
ිමබුණා. තැම මැිමවරණ ශ ොට්ඨා ය ම ඒ ාර්ය ක්රියාත්ම
රන්න එතුමාට තැකියාව ලැබුණා.
මතර මැිමවරණ ශ ොට්ඨා යට එව ට තරග ශළ විජය
ම මාරණතුංග මැිමතුමායි. ඒ මැිමවරණ ශ ොට්ඨා ය පිළිබඳවත්
ශ ොයා බලමින්ස මැිමවරණ ශ ොට්ඨා තැම එ
ටම පුළුවන්
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තරේ ණ්ඩායේ ේබන්ධ රලා ඡන්ෙ ශපොළවල් ක්ිමමත් ළ
යුතුයි කියලා එතුමා අපට ්පශෙ ක  වන්නා. අපට ආණ්ඩු බලයක්
නැිම වුණත්ස විපක්ෂය විධියට ශපයභ සිටිමින් එතුමා ෘතත කත
ශද් පාලනඥශයම  විධියට එශල ඡන්ෙ ශපොළවල් ක්ිමමත්
රන්න ක්රියාත්ම වුණු තැටි අපට තවම මත යි.
එතුමා මාධයවලට හුොක් ශතොඳ පුද්ගලශයක් බවට පත් ශවලා
ිමබුණා. එතුමාශේ ැර ව නස ශ ළින් ව න ,  ා ශබොශතෝ මාධය
ආයතන එතුමා එක්
ා ච්ඡා පවත්වන්න
ැමැිම වුණා.
ට්රි, ඩ ඩ් රාජයශ රාජය ්ත් වය ට ශමතුමා ේබන්ධ වුණු
ශවලාශේදී විශද්ශීය මාධයශේදිශයක් ඇවිල්ලා ශමතුමාශගන්
ඇහුවාස "ලං ාශේ ජනවාර්ගි ප්ර කනය පිළිබඳ ාරණශ දීස ුහළු
ජාතීන් පිළිබඳ ප්ර කනශ දීස තමුන්නාන්ශ ලා මත ජාිමය විධියට
, රන්තරශයන් ශවනත් තීන් ව අරශගන ිමශබන්ශන් ඇයි?"
කියලා. ශමතුමා ඒ මාධයශේදියාශගන් ඇහුවාස "ඔබතුමා ශ්රී
ලං ාව ගැන ෙන්නවා ෙ?" කියා. පිළිතුර වුශණ් "නැතැ" යන්නයි.
එවිට ඇහුවාස " ශ්රී ලං ාශේ සිිමයම ෙැ ලා ිමශබනවා ෙ?" කියා.
පිළිතුර වුශණ් "නැතැ" යන්නයි. තව වරටත් ඇහුවාස "ශ්රී ලං ාව
ගැන තොරලා නැතැ ශන්ෙ? ශ්රී ලං ාශේ ජනවාර්ගි ප්ර කනය
පිළිබඳ අවශබෝධයක් ඔබතුමාට නැතැ ශන්ෙ?" කියා. එයටත්
පිළිතුර වුශණ් "නැතැ" යන්නයි. එවිට කිේශේස "මාව ේමුඛ්
පරීක්ෂණය ට ශයොමු රන්න ලින් ඔබතුමා රුණා රලා ඒ
අවශබෝධය ලබා ශගන එන්න. එශතම ේමුඛ් පරීක්ෂණය ට
ශයොමු රන්න තැකියාවක් නැිම ශ ශනම ට මශේ ව නයක්
ශෙන්ශන් නැතැ" කියලායි. ශද්ශීය ව ශයනුත්ස විශද්ශීය
ව ශයනුත් ඕන ම මාධයශේදිශයම ට ඒ විධියට ශ ළින් වා
රන්න පුළුවන් ක්ිමයක් එතුමාට ිමබුණා.
ං ක ෘිම
ටයුතු ඇමිමවරයා විධියට මම ටයුතු ළ
ාලශ
රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ ආ නශ
ං ක ෘිම
මධය කවානයක් තෙලාස වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ ංවිධාන ක්ිමශයන් අපි ඒ විවෘත ළා. ඒ
අව කවාශේදී රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා ඒ ලාපශ ිමබුණු
ං ක ෘිම
ොයාෙයන්
පිළිබඳවත්ස
ලාපශ
තරුණ
තරුණියන්ශේ තැකියාවන් පිළිබඳවත් ශතොඳ අවශබෝධයකින්
පැතැදිලි කිරීමක් ළා. විශ ෂශයන්ම රයිගේ ශ ෝරළය ගැන
ශලොම  තැඟීමක් එතුමාට ිමබුණා. රයිගේ ශ ෝරළශ ඉිමතා ය
පිළිබඳව විතරක් ශනොශවයිස ළුතර දි කත්රික් ශ අංගේශපොර
ටන්
ලාශේ ඉිමතා ය ගැනත් එො එතුමාශේ
වාශේදී
පැතැදිලි රපු තැටි මට මත යි. 'අංගේපිටිය' කියලා ගේ ඒ
ප්රශද් ශ පිපදටලා ිමශබන බව එතුමා කිේවා. එතුමා ඒ වා ළ
කවභාවය මට අෙ වාශේ මත යි. එතුමා යේකිසි ා ච්ඡාව ට
එනශ ොට ඒ පිළිබඳව තැෙ රීමක්
රලාස යේ අවශබෝධයක්
ලබාශගනයි ආශේ. ඉිමතා ය පිළිබඳ අවශබෝධයකින් තමයි එතුමා
යේ ශෙය ට ේබන්ධ ශවන්ශන්. ඒ ,  ා එතුමා ේබන්ධ වුණු
තැම අව කවාව දීම එතුමාශගන් යමක් ඉශගන ගන්න
පුළුවන් මක් අපි තැම ශෙනාටම ිමබුණා. පාර්ලිශේන්තුශේ
වුණත්ස ඉන් බාපදරව වුණත්ස අමාතයාං ය වුණත්ස ඒ ාර්ය
ක්රියාත්ම
රද්දී අවශබෝධයක් ඇතුව ක්රියාත්ම
කිරීශේ
තැකියාවස ක්ිමය එතුමාට ිමබුණා.
ශ්රීපාලී ආයතනය ශතොරණ ප්රශද් ශ පිපදටුමෙශේදී එතුමා
වි ාල ක්ිමයක් ලබා  වන්නා. විශ ෂශයන්ම ඒ ාර්යශ දී ාගල
පලන්සූරිය මැිමතුමා ලබා  වන්න ොය ත්වයත් එක් අක් ර
28 භූමියක් තමයි මුලින්ම ශවන් රලා  වන්ශන්. එම ආයතනය
ජාතයන්තර මට්ටමට ශග, යන්නස විශ ෂශයන්ම ඉන්දියාශේ
භාත් ණ්ශඩ් ංගීත ආයතනයත් එක්
ේබන්ධ
ර ඒ
ආයතනය ජාතයන්තර මධය කවානයක් බවට පත් රන්න ශලොම 
ක්ිමයක් ලබා ශෙන්න එතුමාට පුළුවන් ම ලැබුණා. ඒ ,  ා මම
පදතනවාස ශද් පාලන වයාපාරශ එවැ,  ක්ිම ේපන්න පරිණත
ශද් පාලනඥයන් අවැසි යුගය තමයි අපට එතුමා නැිම වුශණ්
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කියලා. ශ්රී ලං ා , ෙත ක පක්ෂය ශේ ෙක්වා ආපු ගමශන්දී ක්ිම
ේපන්නවස පක්ෂයට ලැදි මක් ිමබුණුස ඒ වාශේම ජනතාවට
ලැදි මක් ිමබුණුස යේ
ාර්යයක් තරියට
රන්න පුළුවන්
නාය ශයක් විධියටයි අපි එතුමාව ෙැක්ශක්. එතුමාශේ අභාවය
,  ා ඇිම වූ අඩුව ෙැන් අපට ශත්ශරනවා. ශමවැ,  අය අෙ
පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න ඕන යුගය යිස එතුමා අපට නැිම වුශණ්.
ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළත්ස ඉන් බාපදරවත් අශ්ත ශද් පාලන
වයාපාරයට එතුමා ලබා  වන් තශයෝගය අපි ශේ ශමොශතොශත්දී
අගය
රන්න ඕන . රාජය පරිපාලන තා කවශද්
ටයුතු
අමාතයාං යස වැවිලි
ර්මාන්ත අමාතයාං ය වාශේ විවිධ
අමාතයාං වල අමාතය ුරර ෙරමින් එතුමා ශේ රශට් ජනතාවට
වි ාල ශ වාවක් ළා. විශ ෂශයන්ම ම ඩා ශත් වතු ංවර්ධන
අධි ාරිය පිපදටුවලාස ම ඩා ශත් වතු පදමියන්ට ලබා  වන් ක්ිමය
ගැන අෙත් ඒ අය ශගෞරවශයන් ඳතන් රනවා.
ෘතත කත ශද් පාලනඥශයම ශේ ෙරුශවක් විධියට තමන්ශේ
පියාශේ ශද් පාලන වයාපාරය ළුතර දි කත්රික් ශ පමණක්
ශනොශවයිස රට පුරා ක්රියාත්ම
රන්න ක්ිමය ලැශ වා කියා
වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමාට අපි ුහබ පතනවා. රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමා අපට ලබා වන් ශද් පාලන අත් වැලස අපශේ
ශද් පාලන ගමන් මාර්ගය ක්ිමමත් රන්න එතුමා අපට ලබා
 වන් ්පතැරණස ්ොතරණ පිළිබඳවත් ශේ අව කවාශේදී ඳතන්
රන්න ඕන . ඒ වාශේම ශද් පාලන රාන්තන ධාරාවන්ස
පරිපාලන ක්ශෂ්රශ
ටයුතු ළ යුතු ආ ාරයස AR, FR ගැන
පදතන්ශන් නැතුව යභිමය ක්රියාත්ම
රන්න පුළුවන් ක්රමශේෙ
පිළිබඳව එතුමා අපට ශපන්වා  වන්නා. අපට ඒ ලබා  වන් සියලු
ශෙයට එතුමාට පුණයානුශමෝෙනා රමින්ස වික්රමනාය මැිම, ය
ඇතුළු පවුශල් තැම ශෙනාටමත් අපශේ ශ ෝ ය ප්ර ා
රමින්ස
එතුමාට , වන් ුහව අත් ශේවා කියා ප්රාර්වනා රමින්ස මා , තඬ
ශවනවා. ශබොශතොම කතුිමයි.
[අ.භා. 4.28]

ගු උදය ප්රභාත් ගේමන්ිළල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
පදටපු අග්රාමාතයතුමා පිළිබඳව මශේ මත ය අවදි රද්දී මට
මුලින්ම සිපදපත් ශවන්ශන් 1886 ව ශර් මශේ අත් ෙැය මක්.
ළුතර දි කත්රික් ශ 'ශරොේබිල්' නමින් අලුශතන් ශත් ේතලක්
විවෘත කිරීමක් ේබන්ධශයන් මටත් ආරාධනාවක් ලැබුණා. ්ශද්
8.30ට තමයි ්ත් වය පටන් ගන්න ිමබුශණ්. ්ශද් 8.20ට විතර
මම ඒ කවානයට ගියා. ශ නශෙන් භාගයක්වත් ඇවිල්ලා පදටිශ
නැතැ. නැටුේ
ණ්ඩායම ඇවිල්ලා පදටිශ ත් නැතැ. මාව
පිළිගත්තස ආයතනශ
ාමානයාධි ාරිශගන් මම ඇහුවාස "්ශද්
8.30ට ශන්ෙ පටන් ගන්ශන්ස ශමො ෙ තවම සූොනමක් නැත්ශත්?"
කියලා. ඒ ාමානයාධි ාරිවරයා සිනාසී මට දීපු ්ත්තරය තමයිස
"ෙන්ශන් නැද්ෙ ඉිමන් ලං ාශේ ශවලාව ශන්" කියන එ . ඉංග්රීසි
භාෂාශවන් කිේශේස "Sri Lankan time" කියලා. ශවලාවට වැඩ
ශනො රන එ අශ්ත රශට් ං ක ෘිමය ශන් කියන එ යි එතුමාශේ
අෙත වුශණ්.
ශවලාව ්ශද් 8.30යි. ළු පාට ශමෝටර් රවයක් ඇවිල්ලා
නතර ළා. එයින් බැ ආශේස ුහ ව රමක් ත අත් ශ ොට
මි යක් ඇඳ ගත්ත පුද්ගලශයක්. ඒ තමයිස එව ට වැවිලි
ර්මාන්ත අමාතය ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා. අර
ාමානයාධි ාරිවරයාට සි ව වුණාස එතුමා තමු ශවලා ්ත් වය
ශවලාවට පටන් ශනොගැයභම ගැන නගාටුව ප්ර ා
රලාස නැවත
්ශද් නවයට එන්න කියලා ඉල්ලා සිටින්න. තරියටම ්ශද්
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නවයට නැවතත් අර ළු පාට ශමෝටර් රවය ශත් ේතල ඉදිරිශ
නතර ළා. රත්නසිරි වික්රමනාය ඇමිමතුමා ඇවිල්ලා කිේවාස
"මම ශේ ්ත් වයට ශවන්
ශළ පැය එ තමාරයි. ඔය
ශගොල්ලන්ශේ ප්රමාෙය ,  ා ඒශ න් පැය භාගයක් අඩු වුණාස මම
පැය ට වඩා ශමතැන රැන්ශණොත් ඊළෙ තැනට යන්න මට ප්රමාෙ
ශවනවාස ඒ ,  ා මම ශමතැන රැශඳන්ශන් පැයක් පමණයි"
කියලා. එම ්ත් වශ දී මාගශේ ළමනා ාර අධයක්ෂවරයා
වා රමින් ශත් ර්මාන්තය මුහුණ දී ිමශබන ගැටලු ගැන
විග්රතයක් ළා. වි ාල ඉල්ලීේ ප්රමාණයක් ඇමිමතුමාට ඉදිරිපත්
ළා. රත්නසිරි වික්රමනාය ඇමිමතුමා තමන්ශේ වාශේදී ඒ
ඉදිරිපත් ළ ඉල්ලීේ එකින් එ අරශගන විග්රත රලාස ළ
තැක්ශක් ශමොනවාෙස ළ ශනොතැක්ශක් ශමොනවාෙ කියලා ශපන්වා
 වන්නා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ළ ශනොතැකි ඒවාස ළ ශනොතැක්ශක්
ඇයි කියන එ ත් වි කතරාත්ම ව පැතැදිලි ළා. ඒ වාව
අතශගන ඉන්නශ ොට මා අිම යින්ම රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා ගැන පැතැ වණා. එතුමාට තමන්ශේ අමාතයාං යට අොළ
විෂයය පිළිබඳව පුළුල් ෙැනුමක් ිමබුණා. ළ තැක්ශක් ශමො ක්ෙස
ළ ශනොතැක්ශක් ශමො ක්ෙ කියලා ක්ෂණි ව කියන්න තරේ
ඍජු ප්රිමපත්ිමයක් එතුමාට ිමබුණා. ඒ සියල්ලටම වඩා මා අගය
ශළස එතුමාශේ ිමබුණු ශවලාවට වැඩ කිරීශේ පුරුද්ෙයි. ව ර
ෙත ක ගණනක් නැ තට වැඩ ළ ජාිමයක් අෙ ශවලාවට වැඩ
රන්ශන් නැතැ. ඒ විතරක් ශනොශවයිස ශවලාවට වැඩ රන
ශ නාට කියනවාස "ුහද්ො වාශේ වැඩ" කියලා. ශමො ෙස ශවලාවට
වැඩ කිරීම අපට අයිිම ශෙයක් ශනොශවයිස ඒ ුහද්ොශේ පුරුද්ෙක්
කියලායි පදතන්ශන්. එවැ,  ං ක ෘිමයක් ඇතුශළ ආණ්ඩුශේ
ශජයෂකඨ ඇමිමවරශයක් ශවලාවට වැඩ රනවා ෙැක් ාම මට
එතුමා පිළිබඳව ෙැවැන්ත පැතැදීමක් ඇිම වුණා.
අපට
මත යිස
රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමා
අමාතයවරශයක් විධියට තමන්ශේ අමාතයාං වල ටයුතු රද්දී
තමන්ට ිමශබන ළමනා රණ තැකියාව ඉතළින්ම ශපන්වූ බව.
එතුමා යටශත් ිමබුණු ආයතන පිළිබඳව ෙැඩි ුහපරීක්ෂා ාරීබවක්ස
ෙැඩි ාර්යක්ෂමතාවක් පවත්වා ගැයභමට එතුමා ටයුතු ළා.
, ලධාරින් අප මෙ කියා ිමශබනවාස "අඩු පාඩුවක් වුණාම
තාත්තා ශ ශනක් වාශේ ඒ ශවච් වැරැද්ෙ ශපන්වා දීලාස ඒ
විග්රත රලාස ඒ වැරැද්ෙ යළි ශනොශවන්න කියා ශෙන ,  ා අපි තරි
ආ ාශවන් රත්නසිරි වික්රමනාය ඇමිමතුමා එක් වැඩ ළා"
කියලා.
එතුමා ශේ රශට් ජනාධිපිමවරු ශෙශෙශනම ශේම
අගමැිමවරයා ව ශයන්
ටයුතු
ළා.
ලින් ඳතන්
ළා
වාශේම රශට් වැඩ බලන ජනාධිපිම විධියටත් ටයුතු ළා.
ජනාධිපිමවරයා ශනොමැිම අව කවාවලදී ඇමිම මණ්ඩලශ මුලුහන
ශතබ වූශ ස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
අගමැිමතුමායි. ඒ
අව කවාවල එතුමා තමන්ශේ ළමනා රණශ ශූරත්වය ඇමිම
මණ්ඩලය ඉදිරිශ ප්රෙර් නය ළා. එතුමා නයාය ප්රශයන් පිට
ඕපා-දූපාවලට යන්ශන් නැතුව නයාය ප්රය තුළ තරියටම භාව
පවත්වා ශගන ය මට
ටයුතු
ළා. ඒ විතරක් ශනොශවයිස
ප්ර කනයක් මතු වුණාම මිටු පත් රලා ල් මරනවා ශවනුවට
ශෙපාර් කවයටම වන් දීලා ඒ අව කවාශේම ප්ර කනය වි ඳා
එතුමාශේ තීන් වව ලබා  වන්නා. ඒ ,  ා එතුමාශේ රැ කමෙේ ශ ටියි
වාශේම ඉතාම ලලොයී වුණු බවයිස ශජයෂකඨ ඇමිමවරුන් ඳතන්
රන්ශන්.
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ජාිම වාදිශයක් විධියටස
ශද් ශප්රමිශයක් විධියට එතුමා පිළිබඳව අපට ුහවිශ ෂී වූ
ශගෞරවයක් ිමශබනවා. අපට මත යිස 1887 ව ශර්දී සිරිමාශවෝ
බණ්ඩාරනාය මැිම, ය අගමැිම ුරරශ සිටියත්ස එතුමිය ඔත්පළ
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ශවලා සිටි බව. ඒ ,  ා ඊළෙ අගමැිමවරයා ශල , තරගශයන්
ාශේත් පිළිගැයභම වුශණ්ස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
ඇමිමතුමායි. 1870-1877 ඇමිම මණ්ඩලශ
සිටි එ ම
ඇමිමවරයා විධියට එතුමාශේ ශජයෂකඨත්වයට
ාශගන්වත්
අභිශයෝගයක් ිමබුශණ් නැතැ. ශේ අතශර් තමයි 1885 ව ශර්දී
"පැශක්ජය" නමින් එළියට පැමිණිස ශිඩරල් වයව කවාව තව
ආලවට්ටේ ෙමාස 1887 ව ශර්දී ශද් පාලන වයාපෘිමයක් විධියට
එළියට ඉදිරිපත් ශළ. ඒ අව කවාශේදී තමන්ට අගමැිම ම ශපයභ
ශපයභ ිමබියදීස අගමැිම තනතුර ශනොලැී  ය ශේ අවොනම අර
ග, මින් තමයිස "ශමම පැශක්ජය -ශිඩරල් වයව කවාව- අශ්ත මේ
බිමට තා,  රයිස ශමයින් මේ බිම ලි- ලිවලට ැඩිලා රට ශල්
විලක් මෙම වළක්වන්න බැතැ" කියන එ එතුමා ප්ර ා
ශළ.
එශ ප්ර ා
රමින් ශිඩරල් පැශක්ජ විශරෝක් අරගළය ඇමිම
මණ්ඩලය තුළින්ම ආරේභ රන්න ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා ටයුතු ළා.
ගරු න්ද්රි ා ම මාරතුංග මැිම, ය ෙැඩි ශිඩරල්වාදි, යක්
වුණත්ස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ විශරෝධය
ශනො ල ා ඉන්න පුළුවන් මක් ිමබුශණ් නැතැ. එ පැත්තකින්
එතුමියශේ ඇමිම මණ්ඩලශ සිටි ශජයෂකඨම ාමාිත යා තමයි ඒ
තඬ නැඟුශේ. අශනක් පැත්ශතන්ස
න්ද්රි ා මැිම, යශේ
ශද් පාලන ජීවිතශ
තීරණාත්ම
ොය ත්වයක්
ළ
පුද්ගලශයක්. 1880 ෙ ශ අනුර- න්ද්රි ා ගැටුශේදී එව ට ශ්රී
ලං ා , ෙත ක පක්ෂ මත ශල් ේ ුරරය ෙැූ  ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ තාය පදමි වුශණ්ස ගරු න්ද්රි ා
ම මාරතුංග මැිම, යටයි. ඊට පුහව ගරු න්ද්රි ා ම මාරතුංග
මැිම, ය මතජන පක්ෂශයන් ඉවත් මෙ යේ ආ ාරය ශද් පාලන
අනාවභාවය ට පත් මෙ සිටින අව කවාශේස බහු ජන , ෙත ක
ශපරමුණ පිපදටුවන්න ටයුතු ර එපද මත ශල් ේ ුරරය ෙරාස
මියැශෙන " න්ද්රි ා ශද් පාලන රිතය"ට පණ ශෙන්න ටයුතු
ශළස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමායි. ඒ ,  ා ගරු
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමාට අ ැමැත්ශතන් වුණත් ඇහුේ
න් ශෙන්න ගරු න්ද්රි ා ම මාරතුංග මැිම, යට සිද්ධ වුණා.
අන්න ඒ ,  ා තමයි එ පැත්තකින් 1885 ව ශර් ඉදිරිපත් රපු
ශිඩරල් පැශක්ජය පාර්ලිශේන්තුවට එන්න 2000 ව ර ෙක්වා
ව ර පතක් ගත වුශණ්. අර මතා භායන ශිඩරල් ලක්ෂණ
ශබොශතෝ  වරට ්තපා ව ශවලාස බල හීන රපුස ශබලහීන වුණු
ශිඩරල් පැශක්ජයක් තමයි 2000 ව ශර්දී පාර්ලිශේන්තුවට
ආශේ. 1885 ව ශර්දී නව ආණ්ඩුවක් විධියට ශමය ඉදිරිපත් ළා
නේස පාර්ලිශේන්තුව තුළ තා රට තුළ එය ේමත ර ගැයභශේ
තැකියාවක් ිමබුණත්ස 2000 ව ර ශවනශ ොට ආණ්ඩුව පිරිහී
ිමබුණු ,  ා ශිඩරල් මාරයාශගන් රට ශ රා ගන්න ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමාට පුළුවන් වුණා. එතුමා ඒ ශද්
ශළ
අගමැිම තනතුර ලැී ම පවා අවොනමට ලක් රමින්ය කියන එ
ළ ගුණ ෙත් අය විධියට අප සිපදපත් රන්න ඕන .
ගරු , ශයෝජය වානාය තුම, ස ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා පිළිබඳව මට මීප ේබන්ධයක්ස මත
ටතනක්
ිමශබනවා. එතුමා මට අසීමිත ශල ආෙරය ළා. 2008 ව ශර්දීත්ස
2014 ව ශර්දීත් පැවැිම පළාත් භා මැිමවරණවලදී මශේ ඡන්ෙ
ටන්වලට එතුමා ේබන්ධ වුණා. එතුමා මශේ ශේදි ාශේ වා
ළා. 2008 ව ශර් පැවැිම පළාත් භා මැිමවරණශ දීස "මට
ඡන්ෙය ශෙන්න" කියා මා එතුමාශගන් ඉල්ලද්දීස එතුමාශේ
ආෙරණීය පු්රයා ළුතරින් පළාත් භා මැිමවරණයට තරග ළා.
2014 ව ශර් පළාත්
භා මැිමවරණය එනශ ොටස එතුමා
අ යභපවයි සිටිශ . තැබැයිස මට කිේවාස "්ෙයශේ වැශඩ්ට මට
බැතැ කියන්න බැතැ. මට යභප නැතැ. ඒත් මම එනවා." කියා.
එශ පව මින් එතුමාම තමන්ශේ දින ශපොශත් දිනයස කවානය ත
ශේලාව ටතන් ර ගත්තා.
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පාර්ලිශේන්තු මැිමවරණය වන විට එතුමා ඔත්පලව සිටි ,  ාස
මශේ මැිමවරණ වයාපාරයට ොය ත්වයක් ෙක්වන්න කියලා
එතුමාට ආරාධනා රන්න පුළුවන් මක් මට ිමබුශණ් නැතැ.
අභාවප්රා්තත මෙශමන් පුහ එතුමා ශවනුශවන් පළ ළ බැනර්ස
ශ ෝ ප්ර ා රට පුරා අපි ෙැක් ා. ආණ්ඩුව විසින් රාජය ශගෞරව
පදත අවමංගලය ්ත් වයක් පැවැත්වූවා. අෙ ශේ ම කත
පාර්ලිශේන්තුව එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝ ය පළ
රන්න රැ කශවලා ඉන්ශන්ස එතුමාශේ දීර්ඝ ශද් පාලන ගමනට
රන ශගෞරවයක් විධියටයි. නමුත්ස ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස මා වි කවා
රන විධියට නේ රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමාට ශගෞරව ෙැක්මෙමට මීට වඩා ශතොඳ
ක්රමයක් ිමශබනවා. ඒ තමයි එතුමා ශේ රටට ෙක්වපු අසීමිත
ආෙරයස එතුමා ශේ රට රැ ගැයභමට ළ ශද් ශප්රමි අරගළය
ඉදිරියට අරශගන යන එ .
එො න්ද්රි ා මැිම, යශේ ආණ්ඩුව මශ "පැශක්ජය"
නමින් පැමිණි ශිඩරල් වයව කවාශේ ඇිම මාර ලක්ෂණ මධයපරිධිය බඳතා පිළිබඳ අනු මිටුශේ වාර්තාව තුළ අපි ෙකිනවා.
නැවතත් ශිඩරල් මාරයා පද ඔ වමින් සිටින බව අපට
ශපශනනවා. එශතම නේ රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමන් ගමන්
ගත් මෙ ගමන් රමින්ස ශිඩලර් මාරයාශේ ගමන අව න් කිරීම
තමයි එතුමාට ෙැක්විය තැකි ඉතළම ශගෞරවය විධියට මා ල්පනා
රන්ශන්.

ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස රත්නසිරි රාන්තනයස
රත්නසිරි ෙර් නය අඛ්ණ්ඩව ඉදිරියට ගමන් රන බවට අශ්ත
තෙවත් තුළට ෙැශනන්ශන්ස ඒ පිළිබඳ බලාශපොශරොත්තුව තා
වි කවා ය ශගොඩ නැශෙන්ශන් අප පදතමි්ර වි වර වික්රමනාය
මන්ත්රීතුමන් ,  ායි. එතුමා තා මම එ ට තරග රලා බ කනාපදර
පළාත් භාවට ආශේ. එතුමාත් එතුමාශේ ආෙරණීය පියා වාශේම
ඍජු පුද්ගලශයක්. පියා වාශේමස අවං පුද්ගලශයක්. එතුමන්ශේ
පියා වාශේම මේ බිමට අසීමිත ශල
ආෙරය
රන
ශද් පාලනඥශයක්. ඒ ,  ා රත්නසිරි වික්රමනාය ලම ණ ශේ
රශට් ශද් පාලනශ ශනොමැශ න ශල තබා ගැයභමට වි වර
වික්රමනාය මන්ත්රීතුමාට පුළුවන් ශේවි කියලා මම වි කවා
රනවා.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා දීර්ඝ ශද් පාලන ගමනක්
ගියත්ස ශද් පාලන ගමශන් මු වන ශප,  ශපයභ සිටියත් මු වනටම යා
ගත ශනොතැකි වුණා. එතුමාශේ අිමජාත පු්රයම  වන ගරු වි වර
වික්රමනාය මන්ත්රීතුමාට තාත්තාශේ අඩි පාශර්ම ශගො ක තාත්තාට
යා ගත ශනොතැකි වූ අව න් අඩියටත් ගමන් කිරීමට අව කවාව
ලැශ වා කියා මා ප්රාර්වනා රනවා.
ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමන් ශේ මේ බිම
ශවනුශවන් ළ ඒ ශද් ශප්රමී අරගළය තවම අව න්ව නැිම ,  ාස
එතුමාට , වන් ුහව ප්රාර්වනා රන්න තැකියාවක් මට නැතැ.
ශනො, මි ශද් ශප්රමී අරගළය ජයග්රතණශයන් ශ ළවර කිරීමට
එතුමා යළි අප අතරම ඉපශද්වා කියා ප්රාර්වනා රමින්ස මා , තඬ
වනවා. ශතරුවන් රණයි.
[අ.භා. 4.40]

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(மொண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස මශේ දි කත්රික් ය වන
ළුතර දි කත්රික් ශයන් බිපද මෙ ශේ පාර්ලිශේන්තුව , ශයෝජනය
ළස අභිමානවත් ලං ා පු්රයම  වූ අභාවප්රා්තත ගරු රත්නසිරි
වික්රමනාය පදටපු අග්රාමාතයතුමන් පිළිබඳ ශ ෝ ය පළ රන
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ශවලාශේස එතුමන් පිළිබඳව අපටත් අෙත ක ය පයක් ෙැක්මෙමට
අව කවාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මාශේ ශගෞරවය පුෙ රනවා.
අනන්ත අප්රමාණව මි, ුහන් ඉපශෙනවා; මැශරනවා. අනන්ත
අප්රමාණව ඉපශෙන තා මියැශෙන මි, ුහන් අතර මි, ුහන්ශේ
තෙවත්වල ො ාලි ව ජීවත් වන මි, ුහන් ඉන්ශන් ඉතාම ටි
ශෙනයි. එශතම මි, ුහන් ඉපශෙන්ශන් ඉතාම විරල ව ශයන්. ඒ
අනන්ත අප්රමාණව ඉපශෙනස මියැශෙන මි, ුහන් අතර රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමන් ො ාලි ව මි, ුහන්ශේ තෙවත් තුළ
ජීවත් වන ඉතාම විරල ගණශ මි, ශ ම  බව මා වි කවා
රනවා. එතුමා මෙ ඉතා කිට්ටුශවන්ස ඉතා මීපව ඇුහරු
රන්න අපට අව කවාව ලැබුශණ් ඉතාම අඩු ව ශයන්. එශ
වුවත්ස එතුමාශේ ශද් පාලන ජීවිතය පිළිබඳව කියවද්දීස එතුමාශේ
ශද් පාලන ජීවිතය පිළිබඳව තොරද්දී අපි තන්නා ගත්ත ඉතාම
වැෙගත් ශක්න්ද්රීය ලක්ෂණයක් ිමශබනවා. එතුමාශේ ශද් පාලන
ිතවිතය පුරාම නූලක් වාශේ දිව ගිය ගුණාංගයක් තමයිස
ැබ
ජාිම වාදිශයක් මෙම තා ශද් ශප්රමිශයක් මෙම.
එතුමා සිංතල - ශබෞද්ධ භයත්වය මත ඉතා බර අඩි තබා
ගත්තු ශද් පාලනඥයම  බව එතුමා ඇුහරු ළස එතුමා මෙ
මීපව ගනු-ශෙනු ළ වුරුත් අවිවාෙශයන් පිළිග, යි කියලා මා
වි කවා
රනවා. එතුමා ශේ රශට් සියලු ජන ශ ොට ටම ඉතා
මැනවින් ආෙරය ළා. එතුමාට සිංතල - ශබෞද්ධයාටත්ස සිංතල ශතෝලි යාටත්ස ශෙමළ - පදන් වවරුන්ටත්ස මු කලිේ ඉ කලාේවරුන්ටත් ඉතාම ශතොඳින් ආෙරය රන්න පුළුවන් වුශණ්ස
ඒ තැශමෝශේම අයිිමවාසි ේ ශවනුශවන් ඉතාම තදින් ශපයභ
සිටීමට පුළුවන් වුශණ් සිංතල - ශබෞද්ධ භයත්ව විඥානය මත
බර අඩි තබාශගන ටයුතු ළ ,  ා කියලායි මා වි කවා
රන්ශන්.
්ෙය ගේමන්පිල මැිමතුමා ඳතන් ළ පරිදි එතුමා කිසි
විශට ත් තමන් ෙරන මතය ශවනුශවන් ශපයභ සිටින්න තමන්ට
පැවැරුණු වග ය මස තනතුරු බාධාවක්
ර ගත්තු නැිම
නාය ශයක්. එො "ුහ ව ශනළුම" වයාපාරය තොශගනස ශේ රට
පුරාම "තවලම" පා ගමන් යමින්ස ශිඩරල් වයව කවා මර්ගුල
ශගනැල්ලා අශ්ත රට ශබෙන්න ල -ල කිම ශවන ශ ොටස ඒ
අමාතය මණ්ඩලය තුළ ඉඳශගන ඒ ට එශරපද බරපතළ විශේ න
ශගොඩ නැඟුශේ අශනක්
වුරුවත් ශනොශවයිස රත්නසිරි
වික්රමනාය මැිමතුමාය කියලා අපි ෙන්නවා. ඒ එතුමාශේ ශ්රී
නාමයට ශගෞරවයක් විධියට අපි ශේ භාශේ ඉතා ශගෞරවශයන්
ඳතන් ළ යුතුයි. ඇයි ඒ ? අෙත් නැවත වතාවක් "තවලේ"
පිළිබඳ
ෙස "ුහ ව ශනළුම" වයාපාර පිළිබඳ
ෙ අපට ඇශතන්න
පටන් ශගන ිමශබන ශවලාවක් ,  ා. එො රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා ඉතාම ශතොඳින් අවශබෝධ රශගන සිටියාස ඒ ශිඩරල්
වයව කවා පැශක්ජය ශගනාශවොත් -ඒ නව ආණ්ඩුක්රම වයව කවා
ශපොට්ට, ය ශතවත් පැශක්ජය ශගනාශවොත්- අශ්ත රශට් එ ම 
්පන් ෙරුශවෝ වාශේ ජීවත් ශවන සිංතලස ශෙමළස මු කලිේස මැශල්
ත බර්ගර් ජනයා ො ාලි ව ෛවරක් ාරශයෝ බවට පත්
ශවනවාස ශේ රට එකිශන ට ප්රිමවිරුද්ධ  වර්වල රාජය
ගණනාව ට ැඩිලා වැනශ නවා කියලා. ඒ ඉතාම තදින්
අෙතපුස වි කවා
ළ නාය යම  තැටියට තමයි අපි රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමා ෙැක්ශක්. ඒ ,  ා තමයි රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමන් තමන්ශේම ආණ්ඩුව ශගනා ඒ නව
ආණ්ඩුක්රම වයව කවා ශපොට්ට, යට -පැශක්ජයට- ඉතා බරපතළ
විශේ නයක් ආණ්ඩුව ඇතුශළ සිටම මතු ශළ. ඒ ,  ා අපට
ශපනුණාස ශේ රටට එතුමා ශමොන තරේ අවයාජ ශල ආෙරය
රනවාෙ කියලා. එතුමා ්තුශර් ශ්ත වරුතුඩුශේ ඉන්න ශෙමළ
මනු ක යාශේ අයිිමවාසි ේ -පදමි ේ- ශවනුශවන් ඉතා තෙබල
විධියට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී ශපයභ පදටියා.
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එතුමා ංගමන් න්ශද් ඉඳලා එන ඉ කලාේ භක්ිම යාශේ මු කලිේ ජාිම යාශේ- අයිිමවාසි ේ ශවනුශවන් ඉතාම තෙබල
ශල ශපයභ පදටියා. එතුමා ශ ොශළොේශතොට ඉන්න සිංතල ශබෞද්ධයා ශවනුශවන්ස සිංතල - ශතෝලි යාශේ අයිිමවාසි ේ
ශවනුශවන් ශපයභ පදටියා.
සිංතලයාශේ ශතොඳම ඥාිමයාස ශෙමළ මනු ක යා මෙශේ
අනාගතයක් එතුමා ඉතා තදින් ප්රාර්වනා
ළා. සිංතල
මනු ක යාශේ ශතොඳම ඥාිමයාස මු කලිේ මනු ක යා මෙශේ
අනාගතයත් එතුමා ඉතා තදින් ප්රාර්වනා ළා. ශෙමළ මනු ක යාස
මු කලිේ මනු ක යාශේ ශතොඳම ඥාිමයා මෙශේ අනාගතයත් එතුමා
තදින් ප්රාර්වනා ළා. ශේ විධියට ශේ ලක් ශපොළව මත එ ට
ේමිශ්රණය ශවච් ලාංය ය ජාිමයස ලාංය ය මි,  ා , ර්මාණය
ශවන අනාගතයක් පිළිබඳව මතා දි වලන ප්රාර්වනාවක්ස
බලාශපොශරොත්තුවක් එතුමා තුළ ිමබුණාය කියලා මා වි කවා
රනවා. එතුමා ප්රාර්වනා ළාස ා ව ා ව කියාශගන නාග
විතාරයට යන්න පුළුවන් අනාගතයක්. එො බිපදුහණු ශබ වේවාදී
ශ ොටි ්ර කතවාදී යුෙ මශ දීත් එතුමා ප්රාර්වනා ශළස ෙම ශණ්
ඉඳන් ා ව ා ව කියාශගන නාග විතාරය වන්ෙනා රන්න යන්න
පුළුවන් අනාගතයක්. ඒ වාශේම ්තුශර් ඉඳන් තශරෝ තරා
කියාශගන ගාලු පාර දිශේ තරගම යන්න පුළුවන් අනාගතයක්.
ඒ ප්රාර්වනාව ශවනුශවන් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ වාෙ - විවාෙවලට
මැදිතත් ශවච් ස ඒ ශවනුශවන් ක්රියාමාර්ග ශතෝරන්න ටයුතු ළ
නාය ශයක් තැටියට තමයි අපි එතුමා ෙැක්ශක්. ඒ ,  ා තමයි
එතුමා පිළිබඳ අසීමිත ශගෞරවයක් අශ්ත තෙවත් තුළ , ර්මාණය
ශවන්ශන්.
තමුන්නාන්ශ ලා ෙන්නවාස මශේ නාය යා -විමල් මෙරවං
මන්ත්රීතුමා- ශේ ශවන ශ ොට ඉතා බරපතළ ක්රියාමාර්ගය ට
අවතීර්ණ ශවලා සිටින බව. මීට පැය ශෙ
ට ඉ කශ ල්ලා මම
එතුමා බලන්න ගියා.
එතුමා මශගන් ඇහුවාස අෙ දින නයාය ප්රශ ශමොනවාෙ
ිමශබන්ශන් කියලා. මම කිේවාස අෙ රත්නසිර වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව ශ ෝ
ප්ර ා
ශයෝජනාව
ිමශබනවා කියලා. එතුමා අමාරුශවන් ඉඳශගනත් කිේශේස
''ජයන්ත යන්නස රත්නසිරි වික්රමනාය පදටපු අගමැිමතුමා පිළිබඳ
අශ්ත පක්ෂශ ආ ාරයත් ඔහු ශවනුශවන් පුෙ රන්න. ඒ පිළිබඳව
ඔයාශේ අෙත ක ඉදිරිපත් රන්න'' කියලායි.

රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා අපට වටින්ශන් ඇයි?
රත්නසිරි වික්රමනාය
අග්රාමාතයතුමා වටිනා ේ ශගොඩක්;
වටිනා ේ මුොයක් පදත මතා නාය ශයක් ,  ායි එතුමා
වටින්ශන්. එවැ,  වටිනා ශමන් අනූන ඔහුශේ රිතශයන් අපට
වටිනාම ගුණාංගය ශවන්ශන් අන් කිසිවක් ශනොශවයිස ඔහු ශේ
රටට ෙක්වපු අසීමිත ආෙරයයි. ඒ ,  ාස ශේ රට ඉදිරිශ අෙ
ිමශබන අභිශයෝග පිළිබඳව ල්පනා රනශ ොට ශේ අව කවාව
එ රත්නසිරි වික්රමනාය ශ ශනක් පමණක් වුවමනා ශේලාවක්
ශනොශවයි කියා අප වි කවා
රනවා. රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමන් පද ක මු ව, න් අරශගන ආ ඒ ශද් පාලන මතය; වර
 වෂක රතා මැෙ වුවත් අත ශනොතැර ඔ වා ශගන ආ ඒ ශද් පාලන
ධජය අශ්ත ශතෝෙර පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීතුමා -වි වර වික්රමනාය
මැිමතුමා- ෙරා ශගන ඉන්නවාය කියා අප වි කවා
රනවා.
තැබැයිස ශේ ශේලාව එ රත්නසිරි වික්රමනාය ශ ශනක් විතරක්
වුවමනා ශේලාවක් ශනොශවයි. රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
වැ,  ශද් ශප්රමීස ජාිම වාදී නාය ශයෝ ලක්ෂ ගණ, න් ශේ
ශපොශළොව ඉල්ලා සිටින ශේලාව තමයි රත්නසිරි වික්රමනාය
මැිමතුමා අශපන් විශයෝ වුශණ්; අශපන් ශවන් වුශණ්.
රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුම, ස ශේ රට පරශද් ක් ාර
බලශේගවලින් , ෙත ක ර ගැයභම ශවනුශවන් ටන් වදිනස අරගල
රනස ඒ ඳතා
ැප වුණුස ශ්ත වුණු අලුත් පරේපරාශේ
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ජයන්ත මරමෙර මතතා]

ශද් පාලන ක්රියාෙරයන්ටස අලුත් පරේපරාශේ ශද් ශප්රමීන්ට
ඔබතුමා මතා බලගතු පරමාෙර් යක්; ජීවගුණයක්; පතන්
තාර ාවක් කියන එ ශේ ශේලාශේ අවධාරණය රමින්ස එ
පැත්තකින් ජාිම , ෙත ක ශපරමුශණ් ශගෞරවා ාරයත්ස අශනක්
පැත්ශතන් මුළු මතත් ළුතර දි ත්රි
ක ක් ශ ප්රගිමශීලී ජනතාවශේ
ශගෞරවයත්ස ආ ාරයත් එතුමන්ට පුෙ රනවා.
පරශද් ක් ාර බලශේගවලින් ශේ මාතෘ භූමිය , ෙත ක ර
ශගනස ශේ රශට් සිංතලයාශේ ශතොඳම ඥාිමයා ශෙමළ ජනයා මෙශේස
ශෙමළ ජනයාශේ ශතොඳම ඥාිමයා මු කලිේ ජනයා මෙශේ මතා
ලාංය ය ජන
මාජයක් ඇිම
රමින්ස
ශතෝෙරත්වශයන්ස
ාමශයන්ස ශගෞරවශයන්ස ශ ෞභාගයශයන් බැන්ණු ශද් යක් බවට
ශේ මේ ශපොශළොව පත්
ර ගැයභශේ ශනො, මි අරගලශ
ශ ොට ක ාරශයම  බවට පත් වන්නට ඔබතුමා නැවත අප අතරම
ඉපශද්වා!යි කියා ප්රාර්වනා රමින් මම , තඬ වනවා. ශබොශතොම
කතුිමයි.

ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

අප අතරින් විශයෝ වූ ගරු රත්නසිරි වික්රමනාය මැිමතුමා
සිපදපත්
රමින් අෙ දින පවත්වන ලෙ ශමම ශ ෝ ප්ර ා
ශයෝජනාව පිළිබඳව අෙත ක ෙැක්මෙමට මන්ත්රීවරුන් වි ාල පිරි ක්
ඉල්ලීේ ර ිමශබන ,  ා නැවතස පක්ෂ නාය යන් විසින් තීරණය
රනු ලබන දිනයක් ෙක්වා ශමම ශ ෝ ප්ර ා ශයෝජනාව ල්
තබන බව ශමම ගරු භාවට ෙැනුේ ශෙනු ැමැත්ශතමි.

කල්තැබීම

ஒத்திமெப்பு
ADJOURNMENT
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,

"That the Parliament do now adjourn".

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! භාව ල් තබන අව කවාශේ ශයෝජනාවස
ගරු (මතා ාර්ය) ආශු මාරසිංත මැිමතුමා.
ඊට ප්රවමස වුරුන් ශතෝ ගරු මන්ත්රීවරයම  ගරු ශේ.එේ.
ආනන්ෙ ම මාරසිරි මතතාශේ නම මූලා නය ඳතා ශයෝජනා
රන්න.

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු , ශයෝජය
වානාය තුම, ස ''ගරු ශේ.එේ. ආනන්ෙ
ම මාරසිරි මන්ත්රීතුමා ෙැන් මූලා නය ගත යුතුය''යි මා ශයෝජනා
රනවා.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත්
වුවයන් ගු වේ.එේ. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மொண்புமிகு
பிரதிச்
சபொநொயகர்
அெர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த
குமொரசிறி அெர்கள் தமலமம ெகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා ශයෝජනාව ඉදිරිපත්

රන්න.

වසෞඛය වසේවය ශ්ක්තිමත් කිරීම

சுகொதொர மசமெமய ெலுப்படுத்தல்
STRENGTHENING HEALTH CARE SERVICE

[අ.භා. 4.52]

ගු (මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා

(மொண்புமிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ස භාව ල් තබන අව ව
ක ාශේ
ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට ප්රවම ශේ ාරණය පිළිබඳව මා
ඳතන්
රන්නට
ැමැිමයි. පදටපු අග්රාමාතය රත්නසිරි
වික්රමනාය
මැිමතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ඉදිරිපත්
ළ
ශ ෝ ප්ර ා ශයෝජනාව ගැන මා වා රන්නට අෙත ක ළත්
එම ශ ෝ ප්ර ා ශයෝජනාව පිළිබඳව වැඩි වරටත් අෙත ක
ෙැක්මෙම ඉදිරි දිනය ට ශයොො ගත් ,  ාස ප්රවමශයන්ම එතුමාට
, වන් ුහව ප්රාර්වනා රමින් භාව ල් තැී ශේ ශයෝජනාව
ඉදිරිපත් රන්නට ැමැිමයි.
මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ස භාව ල් තබන අව ව
ක ාශේ
පතත ඳතන් ශයෝජනාව මා ඉදිරිපත් රනවා:
''ෙැනට රජශ ශ ෞඛ්ය ශ වශ ලියා පදිංරා ෛවෙයවරුන් 18ස000ක්
පමණ සිටිනු ඇතැයි කියැශේ. ශමම පිරිශ න් සියයට 5ත් - සියයට 10ත්
අතර පිරි ක් ෛවෙයවරුන්ට අොළ ශනොවන්නා වූ රාජ ාරිවල ශයදී
සිටිනු ඇිම බවෙ ෙැනගන්නට ලැී  ඇත. රජශ ෛවෙය විෙයාලවලින්
ෛවෙය ්පාධිය තොරා ඉතාම ්තුේ වෘත්ිමයක් වන ෛවෙයවරුන් ශල
ශ වශ ශයශෙනු ඇතැයි මත ජනතාව විශ ෂශයන් අශ්තක්ෂා රනවා.
ෙැනට ලං ාශේ ෛවෙයවරුන්ශේ වි ාල පදෙයක්ෙ ෙක්නට ලැශබනවා.
ශේ ෛවෙයවරුන්ශේ පදෙය ගැන ල්පනා රලා ෛවෙය වෘත්ිම යන්
ශල ජනතාවට ශ වය කිරීමට අව ව
ක ාව ලබා දීම ශ ෞඛ්ය ශ වශ
යුතු මක් තැටියට අපි ෙකිනවා. එම ,  ා ශේ ෛවෙයවරුන්ටස
ෛවෙයවරුන් තැටියට ජනතාවට ශ වය ලබා දීමට ඇිම ඉඩ ඩ පුළුල්
රන ශල ත්ස ෙැනට ෛවෙයවරුන් තැටියට සිටිය යුතු නමුත් අ, ම ත්
ශ වාවල ශයශෙන අයට ෛවෙයවරුන් තැටියට නැවත ශ වය කිරීමට
අව කවාව ලබාශෙන ශල ත්ස ෛවෙය වෘත්ිමශ ගරුත්වය ආරක්ෂා රන
ශල ත් ශේ ගරු භාවට ශයෝජනා රනවා."

මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ස අෙ දින භාව ල් තැී ශේ
ශයෝජනාව ඉදිරිපත්
රන්ශන්ස ශේ රශට් ිමශබන ප්රධාන
ගැටලුවක් පිළිබඳව විවිධ ශ ෝණවලින් ප්ර කන
රන
ශමොශතොත යි. ශලෝ
ශ ෞඛ්ය ංවිධානශ අොළ , ර්ශද්
තැටියට ගත්ශතොත්ස ශේ රශට් ෛවෙයවරුන් 40ස000 විතර
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පිරි ක් සිටිය යුතු වනවා. නමුත් අෙ ප්ර කනයක් ශවලා ිමශබන්ශන්ස
ෙැනට සිටින ෛවෙයවරුන් ගණන අපට , වැරැදිව ෙැන ගන්න
ක්රමයක් නැිම එ යි. ශමො ෙස ලියා පදිංරා ෛවෙයවරුන්ශගන්
ශරෝතල්වල ශ වය රන මතර ෛවෙයවරුන් ශ වය අතතැර
ගිපදන් ිමශබනවාස මතර ෛවෙයවරුන් විශද් ගත ශවලා සිටිනවාස
මතර ෛවෙයවරුන් ශවනත් රැකියාවලට ගිපදන් ිමශබනවා. ඒ
අනුව අපට ෙැන ගන්නට ිමශබන්ශන්ස ලං ාශේ ෛවෙයවරුන්
තැටියට ඉන්ශන් 18ස000 පිරි ක් කියලායි. එශතම නේස ශලෝ
ශ ෞඛ්ය
ංවිධානශ
, ර්ණාය වලට අොළව ශේ රශට්
ෛවෙයවරුන් තැටියට මත ජනතාවට ශ වය ළ යුතු පිරි
ශ වශ
ශයශෙන්ශන් නැතැ. එතශ ොට ශේ රශට් ප්ර කනය
ිමශබන්ශන් මත ජනතාවටයි.
අශ්ත රශට් , ෙත ක ශ ෞඛ්ය ශ වයක් පවිමනවා. රජය තැටියට
, ෙත ක ශ ෞඛ්ය ශ වය ආරක්ෂා රමින්ස , ෙත ක ශ ෞඛ්ය ශ වයට
වියෙේ රන මුෙල් ප්රමාණය වැඩි රමින් තවතවත් ඉදිරියට ශමය
පවත්වාශගන යනවා. නමුත් අවා නාව ට රජශ
ෛවෙය
විෙයාලවලින් අවුරුද්ෙ ට ෛවෙයවරුන් බිපද වන්ශන් අලුිමන්
බඳවා ගන්නා වැඩි පිරි ත් මෙ 1ස250ක් ශතෝ 1ස300ක් විතර
ප්රමාණයක්. ශේ ප්රමාණයත් එක් ෛවෙයවරුන් පිරි 40ස000ක්
ෙක්වා වැඩි රන්න ්ත් ාත ළත්ස ශේ ප්රමාණයට ළො ශවන්න
අවුරු ව 20ක්වත් ගතශවනවා. ඒ වාශේම ශේ ාලය තුළ විශ්රාම
ගන්නා ෛවෙයවරුනුත් ගත්තාම ශේ ප්ර කනය තවත් ්ග්ර වනවා.
ශේ රශට් මතර ප්රශද් වල ෛවෙයවරුන්ශේ පදෙයක් ෙැඩිව
ිමශබනවා.
විශ ෂශයන්
ග්රාමීය
පළාත්වල
විශ ෂඥ
ෛවෙයවරුන්ශේ ෙැඩි පදෙයක් ිමශබනවා.
මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ස ්ොතරණයක් ව ශයන්
රජරට ෛවෙය විෙයාලයස නැශෙනපදර ෛවෙය විෙයාලයස යාපනය
ෛවෙය විෙයාලය ගත්ශතොත්ස ඒවාශ සිටිය යුතු මතා ාර්යවරුනුත්
නැතැස ඒ වාශේම සිටිය යුතු විශ ෂඥ ෛවෙයවරුනුත් නැතැ. එම
,  ා ශේ ශ වය ලබා ගැයභශේ අව කවාව නැිම ශවලා ිමශබනවා.
විශ ෂශයන්ම ෛවෙය ක ෂයයන්ශේ ප්රමිිමය පිළිබඳ ප්ර කනයම ත්
ශේ රශට් ිමශබනවා. රජශ ෛවෙය විෙයාලවලින් බිපද වන පිරි ට
අමතරව ශලෝ ශ අශනක් රටවලින් ෛවෙය ්පාධිය ලබාශගනස
Act 16 කියන විභාගයට ශපයභ සිට ෛවෙයවරුන් තැටියට ලියා
පදිංරා වන ශ ොට ම ත් ඉන්නවා. ඊටත් අමතරව ශපෞද්ගලි
ෛවෙය විෙයාල ගැන අපි පුහ ගිය ෙව කවල වා ළා. මා ඒ ගැන
ෙැන් වා රන්න බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැතැස ඒ මාතෘ ාව
ගැන අපි ශවනම වා රපු ,  ා.
ෛවෙය වෘත්ිමය කියා අපි
ල න්ශන් ඉතා ්තුේම
වෘත්ිමයක්; ශෙවියන්ට වාශේ ල න වෘත්ිමයක්. අපි ශපොඩි
ාලශ ඉඳලා ඒ ෙැක් ා. අශ්ත ඉිමතා ශ ශවෙ ේ රපු
රජවරු පවා සිටියා; තුන්ට පවා ශවෙ ේ රපු රජවරු සිටියා.
එශතම බලන ශ ොටත් ශේ වෘත්තීය ඉතා ්තුේ වෘත්ිමයක් විධියට
අපි ල පු වෘත්ිමයක්. ඒ ,  ා ශේ රශට් ඉන්න ෛවයවරුන්ට
්තුේ වෘත්ිමයක් ශල තමන්ශේ ශ වශ ශයදීමට ඇිම අව කවාව
තවතවත් වැඩි ළ යුතු වනවා.
ඒ ඳතා අව ය සියලු ේපත් ලබා දිය යුතු ශවනවා. ශ ෞඛ්ය
ඇමිමතුමාත්ස , ශයෝජය ශ ෞඛ්ය ඇමිමතුමාත් ශේ ාර්යශ දී
ප්රමුඛ්තාවක් ෙක්වනවා. ඒ අව ය පතුහ ේ ලබා ශෙනවා. ශමතැන
ිමශබන එක්තරා ප්ර කනයක් ගැනයි අපි ශේ භාව ල් තබන
අව කවාශේ විවාෙශ දී ා ච්ඡා රන්න බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්.
ශමරශට් ෛවෙය වෘත්ිමශ ශයශෙන පිරි ශගන් ජනතාව
බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ශරෝගීන් ුහවපත් කිරීමස ශරෝගීන්ට
්පශෙ ක ලබා දීම වාශේම විවිධ ශරෝගාබාධ ඇිම වන ශ ොට ඒ
ශරෝග මැඬපැවැත්මෙමට අව ය ාර්යයන් කිරීම ආදී ාර්යයන්.
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නමුත්ස ශේ ෛවෙය වෘත්ිමශයන් ඒ ාර්යය රනවාට අමතරවස
අෙ සියයට 5ත් - 10ත් අතර පිරි ක් -තරියටම , ර්ණාය නැතැස
ශ ොච් ර ප්රමාණයක් ඉන්නවාෙ කියලා. අපි බලාශපොශරොත්තු
වනවාස ශ ෞඛ්ය අමාතයාං ශයන් ඒ ගණන ඉදිරිශ දී ෙැන ගන්නශවනත් ශ වාවල ශයදී සිටිනවා. ්ොතරණය ට ඉංිතශන්රු
ශ වාවලස තාක්ෂණ ශ වාවලස
ළමනා රණ ශ වාවලස
procurement ශ වාවල ආදී ව ශයන් ශේ ශ ෞඛ්ය ක්ශෂ්රශ
ිමශබන ශවනත් ශ වාවල ශේ ෛවෙයවරු රැඳී සිටිනවාස
ෛවෙයවරු තැටියට ශරෝගීන් බලන්ශන් නැිමව. නමුත්ස ඔවුන්
රජශ ශරෝතල්වල ශරෝගීන් බැලුශේ නැතත්ස ශරෝතල් ාලශයන්
ප කශ නැත්නේ තව ටස ්ශද් ාලශ private channel service
එශක්දී ශරෝගීන් බලනවා. ශමතැනදී රජශ
ශරෝතල්වලින්
ශබශතත් ගන්න යන මතජනතාවට ලබා දිය යුතු ශ වාව ලබා
ශෙන්ශන් නැතැ.
අපි ෙන්ශන් නැතැස ශමය ඔවුන් තමන්ශේ ැමැත්ශතන් රන
ශෙයක්ෙස එශතම නැත්නේ ශවනත් ්පක්රම තරතාස වෘත්තීය මිිම
තරතා රජශ
ෛවෙය , ලධාරින්ශේ
ංගමයට අව යතාව
ිමශබනස ශද් පාලයභ රණය රන්න අව ය ෛවෙයවරු ටි ක්
ිමයාගන්න රනවාෙ කියන එ . ශේ අපි වටතා ගත යුතු වනවා.
ඒ ,  ා ්ොතරණය ට පරිගණ
ක්ශෂ්රශ ්පාධියක් ලබා
ගන්න ශ නම ටත් අෙ ෛවෙය ක්ශෂ්රශ පරිගණ ආශ්රිත
රැකියාවක්
රන්න අව කවාව ලැශබන ප්රමාණය අඩු ශවලා
ිමශබනවා. ශතතුවස ෛවෙය ්පාධිය ලබා ගත්ත ෛවෙයවරුනුත්
පරිගණ
ක්ශෂ්රශ පරිගණ
විශ ඥයන් විධියට ශ වය
රනවා. එතශ ොට ශේ රජශ ශරෝතල්වල නැත්නේ ශ ෞඛ්ය
ක්ශෂ්රයට අශනම ත් ්පාධිධාරින් තැටියට ශ වය ලබා දිය තැකි
පිරි ට ිමශබන ඉඩ ඩත් නැිම ශවලා ිමශබනවාස ඇපදරිලා
ිමශබනවා.
ශලෝ ශ රටවල ශ ෞඛ්ය ශ වය පවත්වා ශගන යන
ආ ාරය ගැන අපි ල්පනා ශළොත්ස ෛවෙය ශ වයත් එක්
බද්ධ වුණු අශනම ත් ශ වා රාක යක් ිමශබනවා. විකිරණ ක ල්පීන්ස
ශපෝෂණශේදීන්ස තාක්ෂණශේදීන්ස ඉංිතශන්රු ශ වාව
ආදී
ව ශයන් විවිධ ශ වා රාක යක් ශරෝතල්වල ිමශබනවා. ශමන්න
ශේ ශ වාවන්වල ශයදීමට ඇිම අව යතාව ගැනයි අපි කියන්ශන්.
ශේ ගැන අපි වා රන ශ ොට එක්තරා ාරණයක් අපට මතක්
ශවනවා. එනේස ලං ාශේ ශපෝෂණශේදීන් ේබන්ධශයන් විශ ෂ
්පාධියක් ිමශබනවා. නමුත්ස ශේ විශ ෂ ්පාධිය ිමශබන
ශපෝෂණශේදීන්ට රජශ ශරෝතල්වල ශ වය කිරීශේ අව කවාවට
ෛවෙය , ලධාරින්ශේ
ංගමය
වැට
ශඩොලු තෙලා ඒ
ශගොල්ලන්ට ශ වය
රන්න අව කවාව ලබා ශනොදී පදටියා
ාලයක්. ඒශ න් වුශණ් ශපෝෂණශේදීන් විධියට විශ ෂ ෙැනුමක්
ලබා ගත්ත අයට ශේ ශරෝතල්වල ශ වය රන්න අව කවාවක්
ලැබුශණ් නැතැ. එතැනදී අමතර ඩි්තශලොමා පාඨමාලාවක් එශතම
නැත්නේ ප ක ාත් ්පාධි පාඨමාලාවක් තොරා ෛවෙයවරු තැටියට
ඉන්න පිරි
ශපෝෂණශේදීන්
රන
ාර්යශ ත් ශය වණා.
පරිගණ
ක්ශෂ්රය ඇතුළු අශනම ත් ක්ශෂ්රවල
ටයුතු
රන්ශන්ත් ඒ විධියටමයි.
මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ස ඒ ,  ා ශේ ගරු භාවට අපි
ශයෝජනා රන්ශන්ස ශේ රශට් ෛවෙය ශ වයට අව ය අශනම ත්
ශ වාවල පරිණතභාවය ලබා ගත්ත ්පාධිධාරින්ටස අශනම ත්
ශ වාවල ෙැනුම ලබා ගත්ත අයට ඒ රැකියාවල ශයදීම
ඳතා
අව කවාව
ශෙන්න
ඕන යි
කියන
එ යි.
මා තවත් ාරණයක් මතක් රන්නේ. රුහුණු වි කවවිෙයාලශ
පාඨමාලාවක් ිමබුණාස මේ කිරි දීම ේබන්ධශයන් ප්රාශයෝගි
අත්ෙැය ේ පදතස පුහුණුවක් ලබාපුස ඒ ේබන්ධශයන් ප්රගුණ ළ
විශ ෂශයන් මේවරුන්ශේ ශ වය
ඳතා අව ය
ාන්තා
, ලධාරි, යන් පිරි ක් පුහුණු රන්න. ශතෙ , ලධාරින් තැටියට
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

පදටපු , ලධාරිනුයි පුහුණු ශළ. නමුත්ස ඒ පුහුණු කිරීමටත් ඉඩ
 වන්ශන් නැතැස ෛවෙය , ලධාරින්ශේ ංගමය. ඒ ශගොල්ලන්ට
ගතලා එශළේවා. ඒ අව කවාශේත් ශළස ශේ ෛවෙය වෘත්ිමයට
වාශේම ශේ තා මාන අශනක් ශ වාවන් රන්න ැමැත්ශතන්
එන වෘත්ිම යන්ට ඉඩ ලබා ශනොදීමයි. ඒ වාශේම ශතෙ ශතදියන්ට
්පාධියක් ලබාගන්න අව කවාව  වන්ශන් නැතැ. ශ්තරාශෙණිය
වි කවවිෙයාලශ පාඨමාලා තොරණ ක ෂය ක ෂයාවන්ට ප්රාශයෝගි
පුහුණුව ලබාගන්න ශරෝතල් ලබා වන්ශන් නැතැ.
ශේ ආදී
ාරණා ,  ා ෛවෙය , ලධාරින්ශේ ංගමය
ඒ ාධිපිමස ෙරෙඬු පාලනයක් අරශගන යමින්ස ේපූර්ණ ෛවෙය
ශ වයම රජශ ෛවෙය , ලධාරින්ශේ ංගමයට යටත් රශගන
අශනම ත් කිසි ශ ශනම ට ශේ ශ වයට එන්න ශනොශෙන
තත්ත්වයක් තමයි ිමශබන්ශන්. ශමන්න ශේ ාරණා අවශබෝධ
රශගන ශේ රශට් ශ ෞඛ්ය ශ වය ුහරක්ෂිත ශ ෞඛ්ය ශ වයක්
බවට පත් රන්න තමයි අපට අව ය. එශතම නැිමව රජශ
ෛවෙය , ලධාරින්ශේ ංගමශ
භාපිම පාශෙ, ය මතත්මයාශේ
විතරක් ශ ෞඛ්ය ශ වයක් ශේ රටට අව ය නැතැ. ශේ රශට් තැම
පුරවැසිශයම ටම මාන ශල ෛවෙය ආධාරස ෛවෙය ්පශෙ ක
ලබාගත තැකි ශ ෞඛ්ය ශ වයක් අපට අව යයි. ඒ ඳතා ිමශබන
වැට ශඩොලු ඉවත් රන්න; ඒ ඳතා ිමශබන බාධ ඉවත්
රන්න; එක්තරා
ණ්ඩායමක් පමණක්
ල්පනා
රන
තමන්ශේ පටු අරමුණුවලට යන ාර්යයන් ටි ඉවත් රන්න
ටයුතු ළ යුතුයි. එශතම නැිම වුශණොත් ශ ෞඛ්ය ශ වය තුළ
බරපතළ අර්බුෙයක් ඇිම ශවනවා. ශේ ගැන විවිධ වාර්තා ඉදිරිපත්
ශවලා ිමශබනවා.
විශ ෂශයන්ම ඒවා ශ ෞඛ්ය ඇමිමතුමාටත් ලබාදී ිමශබනවා.
ශ ෞඛ්ය ශ වය වටා සිටින අශනම ත් වෘත්ිම යන්ශේ අව යතා
ඳතා ඉඩ ල ා ශෙන්න කියලා ශතෙ , ලධාරින් තැටියට
ඔවුන්ශේ වෘත්තීය මිිමවලින්ස තාක්ෂණි ක ල්පීන්ශේ වෘත්තීය
මිිමවලින්ස ඒ වාශේම අශනම ත් ඒ ාබද්ධ වෘත්තීය මිිමවලින්
වාර්තා ලබාදී ිමශබනවා. එම ,  ා ශ ෞඛ්ය ඇමිමවරයා ශේ
අව කවාශේ ශනොසිටියත්ස අමාතයාං ය තැටියට ශේ ේබන්ධශයන්
ඉදිරිශ දී ගන්නා ක්රියාමාර්ග ශමොනවාෙස ඒ වාශේම ෛවෙයවරු
වැඩි වැඩිශයන් බිපද රන්න ගන්නා ක්රියාමාර්ග ශමොනවාෙ කියා
රජය පැත්ශතන් , ශයෝජය ඇමිමවරයා විසින් පිළිතුරක් ලබාශෙයි
කියා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ගරු ් ක අධයාපන ඇමිමතුමාත් ශේ ගරු භාශේ සිටින
ශමොශතොශත් මම ශේ ාරණයත් සිපදපත් රනවා. රත්නපුශර්
අලුිමන් ෛවෙය පීඨයක් ආරේභ ශවනවාස ම ලියාපිටිශ ත් අලුිමන්
ෛවෙය පීඨයක් ආරේභ ශවනවා. ශේ ආදී තැන්වල රජශ ෛවෙය
පීඨ ආරේභ වන අතශර්ස අනාගතශ දී ශේ රටට ෛවෙයවරු වැඩි
ප්රමාණයක් බිපද රලාස ඒත් එක් ම ශේ රටට අව ය ප්රමාණයට
ශපෞද්ගලි
ෛවෙය විෙයාලත් ඇිම
රලාස ශලෝ
ශ ෞඛ්ය
ංවිධානශ - WHO එශක් - ිමශබන ඉලක් ය වන ෛවෙයවරු
40ස000
ප්රමාණය ශේ රට තුළ බිපදශවලා ශ ෞඛ්ය ශ වය
ුහරක්ෂිත ශේවා කියන ප්රාර්වනයත් රනවා. ශ ෞඛ්ය ශ වය
ුහරක්ෂිත කිරීශේ අරමුණින් ශේ ප්ර කනය දිතා බලලා ෛවෙයවරුන්
ශ ෞඛ්ය ශ වය තුළ , වැරදි තැන තැබිය යුතුයි. , ෙත ක
අධයාපනශයන් ඉශගන ගත් ෛවෙයවරුන්ශේ - ශනොමිලශ
අධයාපනය ලැූ ෛවෙයවරුන්ශේ - යුතු මක් ශවනවාස ශේ රශට්
මත ජනතාව ශවනුශවන් ශ වය කිරීම. එශ ශ වය කිරීම ඳතා
ඔවුන්ට ිමශබන අව කවාස ඔවුන්ට ිමශබන මං අහුරන්ශන් නැතුවස
ඔවුන් , ෙත ක
රලා ෛවෙයවරු තැටියට , ෙතශ ශ වය
රන්න අව කවාව ලබාශෙන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මශේ වාව
අව න් රනවා.

(The Hon. Presiding Member)

ශයෝජනාව කිකර කිරීම ගරු මුිතබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා.
[අ.භා. 5.06]

ගු මුජිුදර් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ශබොශතොම කතුිමයිස මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, . ඇත්ත
ව ශයන්ම (මතා ාර්ය) ආශු මාරසිංත මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් ළ
භාව ල්තැී ශේ ශයෝජනාව කිකර රමින් එය ඉතාමත්ම
ාශලෝරාත ශයෝජනාවක් බව කියන්න ඕන .
විශ ෂශයන්ම පුහගිය මා
කිපදපය තුළ ශේ රශට්
ෛවෙයවරුන් ේබන්ධ විවාෙ ගණනාවක් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී
පැවැත්වුණා. ඒ වාශේම අපි ජනමාධය දිතා බැලුශවොත්ස සියලුම
මුද්රිත මාධයවල - පුවත් පත්වල - තා සියලුම විෙුත් මාධයවල
ෛවෙයවරුන්ශේ ක්රියා ලාපය තා ඒ මෙම රශට් ිමශබන ඊළෙ
ප්ර කනය වන ශපෞද්ගලි වි කවවිෙයාල පිළිබඳ ාරණය ප්රධාන
ප්ර කනයක් තැටියට ශපන්වා දී ිමශබනවා. ගරු (මතා ාර්ය) ආශු
මාරසිංත මන්ත්රීතුමා භාව ල් තබන අව කවාශේ ඉදිරිපත් ළ
ශමම ශයෝජනාව දිතා බැලුවාම අෙ ෛවෙය වෘත්ිමය තුළ
ශනොශයම ත් ගැටලු මතුශවලා ිමශබන බව ශපශනනවා.
විශ ෂශයන්ම ෛවෙය වෘත්ිමයට ේබන්ධ එක් වෘත්තීය
මිිම ංගමයක් වන රජශ ෛවෙය , ලධාරින්ශේ ංගමශ
තැසිරීේ රටාව ත ඔවුන්ශේ ක්රියා ලාපය පිළිබඳව සියලු ශෙනා
තුළම ශනොශයම ත් ආ ාරශ ප්ර කන මතුශවලා ිමශබනවා. අපි
ම ඩා ාලශ ස ෙැනට අවුරු ව ගණනාව ට ලින් අපි ෙැ පුස අපි
පදතපුස අපි ඉශගන ගන්න ාලශ සිටි ෛවෙයවරයා ශනොශවයි අෙ
ඉන්ශන්. අෙ ෛවෙයවරු ඊට වඩා හුෙක් ශවන ක. ඔවුන්ශේ
ආ ල්පස ඒ වාශේම ගුණාත්ම භාවයස ෛවෙය වෘත්ිමශ ිමශබන
ගරුත්වයස ඒ සියලු ශද්වල් පිරිහී ශගො ක ිමශබනවාෙ කියන ැ ය
අෙ මාජය තුළ මතුශවලා ිමශබනවා.
ඒ ැ ය මතු ශවන්න ප්රධාන ශතතුවක් තමයිස ශේ රශට්
රජශ
ෛවෙය , ලධාරින්ශේ
ංගමය ශරෝගීන්ව ප්රාණ
ඇප රුවන් තැටියට පත් රලාස ශරෝගීන්ව පදර රශගන රන
වැඩ වර්ජන තුළින් අෙ වනශ ොට ජනතාව තුළ ෛවෙය වෘත්තීයට
ිමබුණු ශගෞරවයස ඒ තැන ක්රමක්රමශයන් පතළ බැතැලා ිමී ම.
ෛවෙය වෘත්තීයට ිමබුණු ශගෞරවය නැිම මෙ ශගන යන
තත්ත්වයක් අෙ ්ොශවලා ිමශබනවා. මම පදතන තැටියට ඒ
එච් ර ශතොඳ ශෙයක් ශනොශවයි. ශද් පාලන ව ශයන් රජය යේ
යේ තීන් ව තීරණ ගන්නශ ොටස ඒ තීන් ව තීරණවලට විරුද්ධව
යේකිසි ශද් පාලන ංවිධානයක් තැසිශරන ආ ාරය - වැඩ
රන ආ ාරය - ඒ රජශ ෛවෙය , ලධාරින්ශේ ංගමශ
, ලධාරින්ශේ තැසිරීම ඉතාම නගාටුොය යි කියලා අපි සියලු
ශෙනාම පිළිගන්නවා. ෛවෙය ශ වය බැලුවාම අෙ වනශ ොට
අශ්ත රශට් ෛවෙයවරුන්ශේ වි ාල පදෙයක් ිමශබන බව අපට
ශපශනනවා.
අශ්ත ගරු ආශු මාරසිංත මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ රජශ
ෛවෙය විෙයාලවලින් අවුරුද්ෙ ට 1ස300 පමණ ෛවෙයවරුන්
ංඛ්යාවක් තමයි පිට ශවන්ශන්. නමුත් ඒ ංඛ්යාව රශට්
ජනගතනයත් එක් බැලුවාම අශ්ත රටට ප්රමාණවත් නැතැ. යේ
යේ ශරෝතල්වලට ගිපදල්ලා ප්රාශයෝගි
අත්ෙැය ේ අරශගන
බැලුවාම ඒ බව තතවුරු වනවා. ශ ොළඹ නගරශ පවා ප්රාශද්ශීය
ව ශයන් ෛවෙය ආයතනවල පදෙයක් ිමශබන බව අපි ෙන්නවා.
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මා , ශයෝජනය රන මැෙ ශ ොළඹ ආ නශ ස ශ ොළඹ නගර
භාශවන් පාලනය වන ෛවෙය ආයතනයක් ිමශබනවා. ඒ
ආයතනය විශ ෂශයන් මාතෘ ෛවෙය ආයතනයක්. අෙ වනශ ොට
ඒ ෛවෙය ආයතනය වතලා ෙමන තත්ත්වයක් ්ොශවලා
ිමශබනවා. මම ශේ
ාරණය
ේබන්ධශයන් නාගරි
ශ ොම ාරි කතුමාට වා ළා. "ඒ ආයතනය පවත්වාශගන යන්න
තරේ අව ය ශ ව
ංඛ්යාවක් තා ෛවෙයවරුන් තමන්ට ලැී 
ශනොමැිම බවයි." එතුමා ප්ර ා
ශළ. මාතෘ ායනයක් තැටියට
අවුරු ව 50 ටස 75 ට අධි
ාලයක් පවත්වාශගන ගිය ඒ ෛවෙය
ආයතනය අෙ වනශ ොට මාතෘ ායනය නවත්වලාස ඒ ආයතනය
වතන තත්ත්වයක් ්ොශවලා ිමශබනවා. ශ ොළඹ නගරය තුළ
ශපෞද්ගලි ශරෝතල් වි ාල ප්රමාණයක් වාශේම රජශ ශරෝතල්
ිමශබන බව අපි ෙන්නවා. නමුත් මතර තැන්වල ෛවෙයවරුන්ශේ
පදෙයක් වාශේම ශ ව යන්ශේ අඩුපාඩුවක් අපට ශපශනන්න
ිමශබනවා. ඒ ,  ා තමයි මම කිේශේ අෙ තවතවත් ෛවෙයවරුන්
බිපද රන්න අව ය ශවලා ිමශබනවාය කියලා.
ම ලියාපිටියස බරගමුවස රුහුණු වි කවවිෙයාලවලට ෛවෙය
ක ෂයන් බඳවා ගැයභම තවතවත් වැඩි රන්න රජයක් තැටියට
තීන් ව
අරශගන
ිමශබනවා.
ෛවෙයවරුන්ශේ
වෘත්තීය
අයිිමවාසි ේ පිළිබඳව වා රන අතරතුර ඔවුන්ශේ වෘත්තීය
අයිිමවාසි ේ ශවනුශවන් ඔවුන් ශපයභ සිටින බව අපි ෙන්නවා.
අ, ක් පැත්ශතන්ස රජශ ශරෝතල්වලින් ශබශතත් ගන්න
මාජය තුළ ඉන්න ශරෝගීන්ශේ අයිිමවාසි ේ ගැන වි ාල
ගැටලුවක් අෙ ඇිමශවලා ිමශබනවා. ශරෝගියාශේ අයිිමවාසි ේ
ගැන අපි වුරුවත් අෙ වා
රන්ශන් නැතැ. ශරෝගියාශේ
අයිිමවාසි ේ ේබන්ධවත් වා රන තැන ට ශේ ාරණය
ශගන යා යුතුයි. තමන්ට අ යභපයක් වුණාම ලැබිය යුතු ශද්වල්ස
ලබා ගත යුතු ශද්වල් ශවනුශවන් මම පදතන තැටියට ඉදිරිශ දී මීට
වඩා බරපතළ ා ච්ඡාවක් ශේ මාජය තුළ ඇිම ළ යුතුයි.
ශමො ෙස අපි සියලු ශෙනාම එ
එ
වෘත්ිම යන්ශේ
අයිිමවාසි ේ ගැන වා රනවා; අපි ඒවා ආරක්ෂා රන්න
ඕන ය කියලා කියනවා; අපි ඒ ශවනුශවන් ශපයභ පදටිනවා; ඒ
ශවනුශවන් අපි වෘත්තීය මිිම තෙලා ිමශබනවා. නමුත් ශේ රශට්
බහුතර අපදං
ජනතාවශේ මුෙල්වලින් ඉශගන ගන්න ෛවෙය
, ලධාරින් -ශෙො කතර මතත්වරුන්- , ෙත ක අධයාපනය තුළින්
ඉශගන ගත් අයයි. , ෙත ක අධයාපනය ශවනුශවන් වි ාල මුෙලක්
වැය රන ජනතාව අෙ ප්රාණ ඇප රුවන් බවට පත් රශගන ශේ
ශගන යන අරගළය ාධාරණෙ කියන ප්ර කනය අෙ අපි ඉ ක රත
ිමශබනවා. strike
රලාස රාජ ාරිවලින් ඉවත්ශවලා ඔවුන්ට
ඉශගන ගන්න වියෙේ ළ ජනතාවට තමයි ඔවුන් අෙ ඒ පතර
ගැහීම රන්ශන්. එශ කිරීම ාධාරණෙ කියන ප්ර කනය අෙ අපි
ඉ ක රත පැන නැන්ලා ිමශබනවා. ඒ
තමයි මම කිේශේ
ශරෝගීන්ශේ අයිිමවාසි ේ ආරක්ෂා ළ යුතුයි කියලා. අ යභපයක්
වුණාම ශබශතත් ගන්න අයිිමය ඔවුන්ට ලැශබන්ශන් නැත්ශත්
ඇයි?
ෛවෙයවරු ශමශතම strike කිරීම ,  ාස ශරෝතල ට ගිපදන්
ශබශතත් ගන්න ිමශබන ඒ අයිිමය අෙ ජනතාවට නැිම ශවලා
ිමශබනවා. ජනතාවට අව ය ඒ පතුහ ම ලබාශෙන්න අෙ ඒ
ෛවෙයවරුන්ට බැරි ශවලා ිමශබනවා. ශේ ගැන අප මීට වඩා
අවධානයක් ශයොමු ළ යුතුය කියා මා පදතනවා.
මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ස ෛවෙයවරු අිමන් වන වැරැදි
පිළිබඳව අප අෙ පුවත් පත් ඇතුළු අ, ම ත් ජනමාධයවලින්
ෙකිනවා. ෛවෙයවරු වැරැදි ශල ප්රිම ර්ම රලා ශරෝගීන් වි ාල
ංඛ්යාවක් ශනොශයම ත් ආබාධවලට ලක් වන ආ ාරය අප
ෙකිනවා. ශ ෞඛ්ය අමාතයාං ය ඒ පිළිබඳව මීට වඩා ෙැශනන වැඩ
පිළිශවළ ට යා යුතුයි. ශේ ශද්වල්
රන්ශන් ෛවෙයවරු

එක්ශ ශනක් ශෙන්ශනක් ශවන්න පුළුවන්. නමුත්ස ඔවුන්ශේ ඒ
ක්රියා ලාපය ම කත ෛවෙය වෘත්ිමයටම බලපානවා. ශෙො කතර
මතත්මශයක් ළෙට යන ශ ොට ජනතාව අතර ිමබුණු වි ව
ක ා ය
අෙ පලු ව ශවලා ිමශබනවා. එම ,  ා ශ ෞඛ්ය අමාතයාං ය ඒ
පිළිබඳව මීට වඩා ශතොඳ වැඩ පිළිශවළ ට යා යුතුයි. ෛවෙයවරයා
ශරෝගියාට ල න විධියස ශරෝගියාට වා බත රන විධියස
ශරෝගියාට ප්රිම ාර රන විධිය ගැන අෙ තැම ශරෝතල ම ප්ර කන
ිමශබනවා. ඒ වාශේම ශරෝගිශයම ට අ ාධාරණයක් වුණාම ඒ
ගැන පැමිණිලි රන්න කවානයක් ිමශබනවාෙ කියන ප්ර කනයත්
ිමශබනවා. පැමිණිලි ළාම ඒවා , සි විධියට විභාග රලා ඒ
පිළිබඳව තීන් ව තීරණ ගන්නවාෙ කියන ැ යත් ජනතාව තුළ
ිමශබනවා. ශමො ෙස ශ ොළඹ නගරශ ජීවත් වන පුරවැසිශයක්
තැටියට මට ශේ තත්ත්වය ඉතාම තදින් ශත්ශරනවා. මත
ජනතාවශගන් අපට තැම ොම ශේ පිළිබඳව ශතොරතුරු විතරක්
ශනොශවයිස පැමිණිලිත් එනවා. "ශේ ඉ කපිරිතාලයට ගියාම අපට
ශමශතම
ල නවාස ශේ ඉ කපිරිතාලයට ගියාම ශෙො කතර
මතත්තයා අපට ශමශතමයි වා රන්ශන්ස අතැනට ගියාම අපට
ශමශතමයි වා රන්ශන්." කියා අෙ ඒ ක්ශෂ්රය තුළ ශේ
ඇඬියාව වි ාල ව ශයන් ිමශබනවා. නමුත් අප ෙන්නවාස මුෙල්
ශගවලා ශපෞද්ගලි ශරෝතල ට ගිපදන් ශබශතත් ගන්න ශ ොට
ශමවන් තත්ත්වයක් නැිම බව. ඒවාශ ශරෝගියාට ශතොඳට
ල නවා; ශතොඳට එක් ශගන යනවා; එපද වැඩ රන අ, ම ත්
ශ ව මතත්වරු අව ය රන සියලු පතුහ ේ දීලාස ඒ ශලඩාට
ල නවා. නමුත්ස රජශ
ශරෝතල ට ගියාම ඊට වඩා
තාත්පසින්ම ශවන ක තත්ත්වයක් තමයි ිමශබන්ශන්.
මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ස එම ,  ා ශ ෞඛ්ය ක්ශෂ්රශ
වැඩ රන ශ ව යන් තුළ ඒ ආ ල්පමය ශවන ඇිම රන
වැඩ පිළිශවළ ටත් අප වතාම යා යුතුය කියා මා වි ව
ක ා
රනවා. එශතම නැත්නේ ශේ ක්ශෂ්රශ පිරිහීම ෙවසින් ෙව
වැඩි ශවයි කියන ාරණයත් මම මතක් රනවා. අශ්ත ගරු ආශු
මාරසිංත මන්ත්රීතුමා අෙ දින භාව ල් තබන අව කවාශේ ඉදිරිපත්
ළ ශයෝජනාව නැවත වතාවක් කිකර රමින්ස මූලා නාූ ඪ ගරු
මන්ත්රීතුම, ස මට
වා
රන්න
ාලය ලබාදීම පිළිබඳව
ඔබතුමාටත් කතුිමවන්ත ශවමින්ස මශේ වාව අව න් රනවා.
ශබොශතොම කතුිමයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශතොම කතුිමයි.
ගරු ියි ාල්
ඔබතුමාශේ පිළිතුරු

ාසිේ
වාව.

, ශයෝජය

ඇමිමතුම, ස

මීළෙට

[பி.ப. 5.16]

ගු ෆයිසාල් කාසිේ මහතා (වසෞඛය වපෝෂණ හා වේීයය
වවදය නිවයෝජය අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு மபஸொல் கொசிம் - சுகொதொரம்,
மற்றும் சுமதச மருத்துெ பிரதி அமமச்சர்)

மபொசமை

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

தகௌரெ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, இன்று
தகௌரெ உறுப்பினர்
மபரொசிொியர் ஆசு மொரசிங்க
அெர்களினொல்
தகொண்டுெரப்பட்ட
சமப
ஒத்திமெப்பு
மெமளப் பிமரரமை ததொடர்பொன ெிெொதம் நமடதபற்றுக்
தகொண்டிருக்கின்றது. உண்மமயிமல இன்று இலங்மகயிமல
சுகொதொர அமமச்சின் கீழ் இலங்மக மருத்துெ சமபயில்
பதிவுதசய்யப்பட்ட மருத்துெர்கள் கிட்டத்தட்ட 18,000 மபர்
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இருக்கிறொர்கள்.
இெர்கள்
MBBS
பட்டம்
தபற்ற
மெத்தியர்களொெர். இெர்கள் அமனத்து மெத்தியசொமல
களிலும் மற்றும் ெிமசட திட்ட சுகொதொர நிறுெனங்களிலும்
சுகொதொர மருத்துெ நிறுெனங்களிலும் மற்றும் சுகொதொர
மருத்துெ
அதிகொொி
அலுெலகங்களிலும்
மசமெயொற்று
கின்றனர். அத்துடன், மருந்தியல் அலுெலர்கள் அடிப்பமடயில்
கிட்டத்தட்ட 3,000 மபர் பட்டப்பின் படிப்பின் மூலம் Postgraduate Institute of Medicine - PGIM படிப்பிமனப்
தபற்றுக்தகொள்கிறொர்கள். எஞ்சிய 15,000 மபொில் கிட்டத்தட்ட
13,000 மபர் மநொயொளர் பரொமொிப்பு மசமெயிமல இன்று
ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.
ததொடர்பில்லொத கடமமகமள ெமகப்படுத்திக் கூறுெ
தொயின், அதுததொடர்பொக ெிசொரமைகள் மமற்தகொண்டு
உறுதியொகப் பதிலளிக்க முடியுதமன்பமத நொன் ததொிெித்துக்
தகொள்கின்மறன்.
இருந்தொலும்,
எமது
பொரொளுமன்ற
உறுப்பினர் அெர்கள் இன்று தகொண்டுெந்த பிமரரமைமய
நொனும் ஏற்றுக்தகொண்டுதொன் மபசமெண்டும். ஏதனன்றொல்,
இன்று எல்லொெற்றுக்கும் ஒவ்தெொரு சங்கம் உருெொக்குெ
தொனது இலங்மகயிமல இருக்கும் ஒரு மநொயொகும்.

It is the Unions that are causing the biggest problem
for the development of this country. I am sorry to say this
in this august Assembly. Everybody knows that dengue
is widespread in the Trincomalee District. While I was
here a Chairman of some Association spoke to me. He
said that he is unable to send doctors voluntarily to
Kinniya for dengue treatment. He has sent some doctors
to Kinniya and that batch is coming back today, and a
new batch is to go; but there were no voluntary doctors
willing to go there.
After we set up the HDU in Kinniya, there were no
deaths reported. There were about fifteen deaths in the
Trincomalee District and in Kinniya, there were about
thirteen deaths. It was a sad situation. However, after the
HDU was established there were no deaths reported.
Hon. Member, I appreciate the Adjournment Motion
that you have brought in today. It is a challenge for the
Ministry of Health. I agree with that. It is a challenge.
But what can the Ministry of Health do on this subject? In
Sri Lanka, we need more than 6,000 doctors to fill the
vacancies in the hospitals. We need more than 16,000
nurses to fill the vacancies in the hospitals and we need
more paramedical officers as well.
You are pointing the finger at the Ministry of Health.
But, I do not think the Ministry of Health can take any
action regarding this. The Hon. Mujibur Rahuman said
that we are ill-treating the patients today. I agree on that.
If something goes wrong in regard to the doctors' issues,
they will go on strike. What can the poor patients do? If
they have money, they can go to private hospitals.
If people do not have money, they go to the
Government hospitals. When they go to the Government
hospitals and if the doctors, nurses and paramedics in the
Government hospitals are on strike, sometimes, the poor
patients have to stay overnight in the hospitals to get
treatment the next day. It is sad to even hear about it. We
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have seen this on TV. For some reason, this is happening.
What happens when a doctor who passed out from the
university ගු (මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා

(மொண்புமிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

නැඟී සිටිව ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ආශු මාරසිංත මන්ත්රීතුමා.

ගු (මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා

(மொண்புமிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ගරු , ශයෝජය අමාතයතුම, ස ඔබතුමා කියනවාස "ශේ
ශවලාශේ ශේ ේබන්ධශයන් අපට ක්රියා මාර්ගයක් නැතැ"
කියලා. නමුත් මා ඔබතුමාට මතක් රන්න ැමැිමයිස අශ්ත
අ ල්වැසි ඉන්දියාශේ අප  වටු සිද්ධියක්. ඉන්දියාශේ පුහ ගිය
ෙව
ෛවෙය වර්ජනයක් පවත්වන්න ගියාම බලධාරින් advise
ර ිමබුණාස "ඔයශගොල්ශලෝ වර්ජනය ශළොත් මා තය පඩි
නවත්වනවා" කියා. එය අතයව ය ශ වාවක් වන ,  ා එවැ, 
තැන ට යා යුතු වනවා. අශ්ත රශට් ෛවෙයවරුන් තැම ොම
ශරෝගින් ප්රාණ ඇපයට තබාශගන ශේ යන ගමන වළක්වන්න
ක්රමයක් අපට ඇත්ශත්ම නැද්ෙ?

ගු ෆයිසාල් කාසිේ මහතා

(மொண்புமிகு மபஸொல் கொசிம்)

(The Hon. Faizal Cassim)

ගරු මන්ත්රීතුමාස ෛවෙයවරුන් අෙ ශද් පාලයභ රණය
ශවලායි ිමශබන්ශන්. ඒ තමයි ශමතැන ිමශබන ප්ර කනය. ඒ අය
strike එ
ට ගියාට පුහව තවත් ශද් පාලන ණ්ඩායමක් ඒ
ශවනුශවන් ඒ අයට ්ෙවු රනවා. ඔබතුමා කියන එ ඇත්ත.
ඔබතුමා කියන එ මම පිළිගන්නවා. නමුත් ඉන්දියාශේ වාශේ
ලං ාශේ ටයුතු රන්න බැතැ. ඉන්දියාශේ ජනගතනය අනුව
විතරක් ශනොශවයි ශමය තීරණය ශවන්ශන්. ඒ අයශේ armed
forces ශගන බලන ශ ොටස ඒවාශයපද ශෙො කතරලා
ශතන
පිරි ක් ඉන්නවා. එශත සිටින ශෙො කතරලා strike
ශළොත්
forcesවල සිටන doctorsලා ශතෝ ශගන්නලා ඒ තත්ත්වය පාලනය
රන්න ඒ අයට පුළුවන්. ඒ තරේ doctorsලා පිරි ක් ලං ාශේ
armed forcesවල නැතැස අපට එශතම ටයුතු රන්න.
මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ස ෛවෙය ක ෂයයන් ්පාධිය
අව න් රලා එන ශ ොටස අප ඒ අයට appointments ශෙන්න
ඉ ක ර ශවලා ූ , යන් ාරශයෝ ගිපදන් ඒ අයව unionsවලට බඳවා
ගන්නවා. ඒ එන ළමයි ශමො වත් ෙන්ශන් නැතැ. ඒ අයත් ගිපදල්ලා
ඒ union එ ට බැශඳනවා. එන්න කියලා තා රන ශ ොට ඒ
ෙරුවන්ට ශවනත් වි ල්පයක් නැතැ. Unionsවල අය කියනවාස
"ඔය ශගොල්ශලෝ ශමශතම තමයි එන්න ඕන . ශමශතම තමයි
ඉන්න ඕන " කියලා. අප ඒ අය ආණ්ඩුශේ පත්මෙේවලට බඳවා
ගන්න ඉ ක ර ශවලා ඒ අයට අඬ ගතලා training programme
එ ක් රනවා; ඒ අයට ්පශෙ ක ශෙනවා. අන්ිමශේදි ශමො ක්ෙ
ශවන්ශන්? ඒ අයශේ union එ ට මි,  කුහ තො ගන්නවා. ඒ ,  ා
මා නේ ෙන්ශන් නැතැස ශේ ප්ර කනයට ඔබතුමාට තරියා ාර
්ත්තරයක් ශෙන්නස ගරු මන්ත්රීතුමා. ශද් පාලන ක්ශෂ්රශ
ඉන්න අපට එ තු ශවලා ශේ ේබන්ධශයන් ටයුතු රන්න
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පුළුවන් නේ තමයි ශේ රට තෙන්න පුළුවන් වන්ශන්; ශේ ප්ර කනය
වි ශඳන්ශන්. එශතම නැිමවස අප ශමතැන වා ළාට අපට
ශේ ට ්ත්තරයක් තේබ ශවන්ශන් නැතැ. මන්ත්රීතුමාස ඔබතුමා
කියපු ශද් ඇත්ත.
මූලා නාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ස ශෙො කතරලාශේ ප්ර කනය ගැන
විතරක් ශනොශවයි මා කියන්ශන්. තැම අං යක්ම දිතා බලන ශ ොට
තත්ත්වය ඒ යි. අපි ්ොතරණයක් ග, මු. අෙ අපට ලං ාශේ
paramedicsලා බඳවා ගන්න බැතැ. ඊට අව ය qualifications
ිමශබන අය නැතැ. ඒ කියන්ශන්ස Science අං ශයන් A/L three
subjects pass වුණු අයශගන් applications ැඳවන ශ ොට අපට
applications එන්ශන් ාමානයශයන් 20ක්ස 25ක්ස 30ක් වාශේ
ප්රමාණයක්.
Applications
100ක්වත්
එන්ශන්
නැතැ.
200ශෙශනම ස 300ශෙශනම  බඳවාගන්න ඕන ශවලා ිමශබද්දී
30ක්ස 40ක් අරශගන අපට ශේ රශට් ශ ෞඛ්ය තත්ත්වය ඉ ක රතට
ශගන යන්න බැතැ. ෙැනට ිමශබන තත්ත්වය ශවන ක රන්න ගිය
ගමන් union එ ආශයත් strike රනවා. ඒ අය කියනවාස
"නැතැස එශතම රන්න බැතැ" කියලා. ඒ වාශේමයි අශනක්
අං ත්. අශනක් අං දිතා බලද්දීත් ශපශනනවාස ශේ වාශේ ප්ර කන
ිමශබනවා කියා.
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්ොතරණයක් විධියට pharmacistsලා ග, මු. ඒ අය තමන්ශේ
අයිිමවාසි ම රැ ගන්න තෙනවා ශේ unions තරතා. ඒ ,  ා ශේ
ේබන්ධශයන් ශමොනවා ශතෝ ක්රමයක් ඉදිරිශ දී රන්න ශවනවා
කියන එ මම පිළිගන්නවා. අශ්ත ගරු අමාතයතුමාත් ෙැන් ශේ
ගරු භාශේ නැිම ,  ා අපි අශ්ත ගරු අමාතයතුමාත් එක්
ා ච්ඡා ර ශේ ප්ර කනයට ශමො ක් ශතෝ වි න්මක් ශෙන්න ඕන
කියන එ මා කියන්න ැමැිමයි. ශබොශතොම කතුිමයි.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිවේන්තුව ඊ අමකූලව අ.භා. 5.26 2017 අවප්රේල් 04
වන අඟහුවාදා අ.භා. 1.00 වන වතක් කල් ගිව ය.
அதன்படி, பி.ப. 5.26 மைிக்கு பொரொளுமன்றம், 2017 ஏப்பிரல் 04,
தசவ்ெொய்க்கிழமம பி.ப. 1.00 மைிெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது.

Parliament Adjourned accordingly at 5.26 p.m. until 1.00 p.m. on
Tuesday, 04th April, 2017.

සැ.තු.
ශමම වාර්තාශේ අව ාන මුද්රණය ඳතා කවය ය , වැරදි ළ යුතු තැන් ෙක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන , වැරදි ළ යුතු
ආ ාරය එපද පැතැදිලිව ලම ණු ශ ොටස පිටපත ලැී  ශෙ ිමයක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් ං ක ාර ශවත ලැශබන ශ එවිය යුතුය.

குறிப்பு
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திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மெண்டும்.
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හැන්සාඩ් වාර්තා
වකොළඹ 5 වපොල්වහේන්වගොඩ කිුළපන පාර අංක 163 දරන සනථානවයහි ිළහිටි
රජව ප්රවිත්ති වදපාර්තවේන්තුවේ ිළහිටි රජව ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්
මිල දී ගත හැක.
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