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அனுதொெத் தீர்ைொனம் :
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පාර්ලිපේ්දුරව

(i)

1989 අාක 53 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ ෂ
ේ විධිවිධ්ාන
පනශත් 3 වගන්ිවය යටශත් නිෂ්පාදන බදු ාම්බන්ධ්ශයන්
මුදල් හා ජානමාධ්ය අමාතයවරයා විිනන් ාාදන ලදුව, 2017
ශනොවැම්බර් 09 දිනැිව අාක 20((/32 දරන අිව විශ ෂ
ේ
ගැාට් පත්රශආ ප කරන ලද නියමය;

(ii)

1989 අාක 53 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ ෂ
ේ විධිවිධ්ාන
පනශත් 3 වගන්ිවය යටශත් නිෂ්පාදන බදු ාම්බන්ධ්ශයන්
මුදල් හා ජානමාධ්ය අමාතයවරයා විිනන් ාාදන ලදුව, 2017
ශනොවැම්බර් 54 දිනැිව අාක 20(4/32 දරන අිව විශ ෂ
ේ
ගැාට් පත්රශආ ප කරන ලද නියමය;

ெொரொளுைன்றம்
PARLIAMENT
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—————————
පූ.භා. 10.30 පාර්ලිපේ්දුරව රැ්ප විය.
කථානායකුරමා [ගු කු ජයසූරිය මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය.
ெொரொளுைன்றம் மு.ெ.10.30 ைணிக்குக் கூடியது.
செொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை
வகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 10.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

විගණකාධිපිනවරයාපේ වාර්තාව

(iii) 1989 අාක 53 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ ෂ
ේ විධිවිධ්ාන
පනශත් 3 වගන්ිවය යටශත් නිෂ්පාදන බදු ාම්බන්ධ්ශයන්
මුදල් හා ජානමාධ්ය අමාතයවරයා විිනන් ාාදන ලදුව, 2017
ශනොවැම්බර් 54 දිනැිව අාක 20(4/33 දරන අිව විශ ෂ
ේ
ගැාට් පත්රශආ ප කරන ලද නියමය;
(iv)

1989 අාක 53 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ ෂ
ේ විධිවිධ්ාන
පනශත් 3 වගන්ිවය යටශත් නිෂ්පාදන බදු ාම්බන්ධ්ශයන්
මුදල් හා ජානමාධ්ය අමාතයවරයා විිනන් ාාදන ලදුව, 2017
ශනොවැම්බර් 22 දිනැිව අාක 20()/5( දරන අිව විශ ෂ
ේ
ගැාට් පත්රශආ ප කරන ලද නියමය; ාහ

(v)

1989 අාක 53 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ ෂ
ේ විධිවිධ්ාන
පනශත් 3 වගන්ිවය යටශත් නිෂ්පාදන බදු ාම්බන්ධ්ශයන්
මුදල් හා ජානමාධ්ය අමාතයවරයා විිනන් ාාදන ලදුව, 2017
ශනොවැම්බර් 28 දිනැිව අාක 20(7/24 දරන අිව විශ ෂ
ේ
ගැාට් පත්රශආ ප කරන ලද නියමය.

கணக்கொய்வொளர் அதிெதியினது அறிக்மக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT
ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ්රී ලාකා රජාාතාන්්රික ාමාජාවා ජ ජානරජාශආ ්ඩුක්රම
වයවා්ාාශ 54(() වයවා්ාාව රකාරව විගණකාධිපිවවරයාශ
වාර්තාශ දාවැනි කාඩුඩය - විශ ෂ
ේ විගණන වාර්තා - VI
ශකොටා මම ඉදිරිපත් කරමි.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා (උ්්ප අධායාපන හසා
මහසාමාර්ග
අමාතයුරමා
්හස
පාර්ලිපේ්දුරප
්භානායකුරමා)
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்சொமலகள்
அமைச்சரும்
முதல்வரும்)

- உயர்கல்வி ைற்றும்
ெொரொளுைன்றச்
சமெ

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education
and Highways and Leader of the House of Parliament)
ගරු කාානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුද්රණය ක ුතතුය" ි
මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය ක ුතුරයි  ියපයෝග කරන ලී.
அறிக்மக அச்சிடப்ெடக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Ordered that the Report be printed.

ලිිළ පල්ඛනාිනය ිළිතගැ්දවීම

சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ெத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා (ඉඩේ ්හස පාර්ලිපේ්දුර
ප්රින්ස්පකරණ අමාතය හසා ණණ්ු  පක්ෂප
ප්රධාාන
්සවිධාායකුරමා)
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க - கொணி ைற்றும்
ெொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின்
முதற்பகொலொசொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)
ගරු කාානායකතුමනි, මුදල් හා ජානමාධ්ය අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම පහත ාඳහන් නියම ඉදිරිපත් කරමි.

එම නියමයන් රජාශආ මුදල් පිළිබඳ කාරක ාභාව ශවත ශයොමු
ක ුතතුයැි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, කම්කරු, වෘත්තීය ාමිිව ාබඳතා හා
ාබරගමු ාාවර්ධ්න අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 2054 වර්ෂය
ාඳහා ශ්රම වාානා අරමුදශල් වාර්ිකක වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව ාම්පත් ාාවර්ධ්නය
පිළිබඳ ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක ාභාව ශවත ශයොමු ක ුතතුයැි
මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු රි්ාඩ් බිනුතී්ද මහසතා (කර්මා්දත හසා වාණිජ ක ුතුර
අමාතයුරමා)
(ைொண்புைிகு றிஸொட் ெதியுதீன்
வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சர்)

-

மகத்ததொழில்

ைற்றும்

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)
Mr. Speaker, I present the Annual Report of the Lanka
Sathosa Limited for the years 2005/2006 and 2007.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු රිාාඩ් බදිුත ජන් මහතා]

I move that these Reports be referred to the Sectoral
Oversight Committee on Manufacturing and Services.

ගු සු්්දත පසිකියලපේ මහසතා (රාජය පරිපාලන හසා
ක මනාකරණ ියපයෝජය අමාතයුරමා)

(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலபை - தெொது நிர்வொக ைற்றும்
முகொமைத்துவ ெிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Public Administration and Management)
ගරු කාානායකතුමනි, පහත ාඳහන් ශපත්ාම් පහ මම
පිළිගන්වමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා

(1)

ම ශගොන, මුාශහේන පාර, අාක (0/බී දරන ා්ාානශයහි
පදිාචි රූපා වයලට් ිනිනලියා ිනල්වා ශමශනවියශගන්
ලැබුණු ශපත්ාම;

(2)

මඩක පුව, නාවටිකුඩා, පරණ කල්මුශඩු පාර, අාක 2)4
දරන ා්ාානශයහි පදිාචි ශාෝරණලිාගම් සුදානන්දන්
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ාම;

(3)

්රිකුණාමලය, නිලාශ ලි, ශකොට්සාා අාක 2 යන
ලිපිනශයහි පදිාචි ශ ලුපිල්ශල වි ව
් නාදන් මහතාශගන්
ලැබුණු ශපත්ාම;

(4)

්රිකුණාමලය, වනවී ස ාාරක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුශ
කලාප කාර්යාලශආ ශාේවය කරන ඩබ්ලි .ඒ. ලලිත් කුමාර
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ාම; ාහ

(5)

තලාතුඔය, ශගොවිජාන ශාේවා පාර, අාක 82 දරන
ා්ාානශයහි පදිාචි ඩබ්ලි .වී. ලක්ෂ්මන් ගුණරත්න
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ාම.

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම 205) වර්ෂය ාඳහා තුරුාවිය අරමුදශල් වාර්ිකක
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

එම වාර්තාව කෘිකකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ්ාශික අධීක්ෂණ
කාරක ාභාව ශවත ශයොමු ක ුතතුයැි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ිව
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 205) වර්ෂය ාඳහා විදුලිබල හා
පුනර්ජානනීය බල ක්ිව අමාතයාා ශආ වාර්ිකක කාර්ය ාාධ්න
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

එම වාර්තාව බල ක්ිව පිළිබඳ ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක
ාභාව ශවත ශයොමු ක ුතතුයැි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු දුප්දෂප ග්දක්දා මහසතා (ණපාා ක මනාකරණ
ියපයෝජය අමාතයුරමා)

(ைொண்புைிகு துபனஷ் கங்கந்த - அனர்த்த முகொமைத்துவ ெிரதி
அமைச்சர்)

(The Hon. Dunesh Gankanda - Deputy Minister of Disaster
Management)
ගරු කාානායකතුමනි, රත්නපුර, පලාශවල, දම්ශම් යන
ලිපිනශයහි පදිාචි ඊ.එම්.ඩබ්ලි . ගුණිවලක මහතාශගන් ලැබුණු
ශපත්ාමක් මම පිළිගන්වමි.

ගු කුණාරත්න පරණවිතාන මහසතා (ියපණතා
්සවර්ධාන හසා වෘත්තීය පහුු ියපයෝජය අමාතයුරමා)

පපත්්ේ

ைனுக்கள்

(ைொண்புைிகு
கருணொரத்ன ெரணவிதொன
திறன்கள்
அெிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்ெயிற்சி ெிரதி அமைச்சர்)

PETITIONS
ගු තලතා අුරපකෝරල මහසත්මිය (විපේශ්
අමාතයුරමිය ්හස අධිකරණ අමාතයුරමිය)
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රැකියා

(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துபகொரல - தவளிநொட்டுத்
ததொழில்வொய்ப்பு அமைச்சரும் நீதி அமைச்சரும்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment and Minister of Justice)
ගරු කාානායකතුමනි, ඇඹිලිපිටිය, තුාකම, කදුරුගා්්ර
බන්ධ්නාගාර වැඩ කඳවුශරහි බන්ධ්නාගාර නියාමක ශලා ශාේවය
කරන ඒ.ශක්. ශානරත් කුමාර රණිනාහ මහතාශගන් ලැබුණු
ශපත්ාමක් මම පිළිගන්වමි.

ගු ිනලිප් පවාණරච්ික මහසතා (ධීවර හසා ජලජ ්ේපත්
්සවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා)

(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக
வளமூல அெிவிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)
ගරු කාානායකතුමනි, නාකුළුගමුව, දිය ඇල, සුශම්ධ් මාවත,
ශබෝධිය ශගදර යන ලිපිනශයහි පදිාචි සුවඳ හැන්නදිශ ්රියදාා
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ාමක් මම පිළිගන්වමි.

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of
Skills Development and Vocational Training)
ගරු කාානායකතුමනි, මහරගම, වත්ශත්ශගදර පාර, සුරමය
මාවත, අාක 3) දරන ා්ාානශයහි පදිාචි විජාය ගුණවර්ධ්න
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ාමක් මම පිළිගන්වමි.

ගු ලක්ෂපම්ද ණන්දා විපේමා්දන මහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விபஜைொன்ன)

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne)
ගරු කාානායකතුමනි, මතුගම, නවුත්තුක්ව, අාක (3 ඒ දරන
ා්ාානශයහි පදිාචි එච්.ඩී. සුමිත් නන්දන ජායශාේකර මහතාශගන්
ලැබුණු ශපත්ාමක් මම පිළිගන්වමි.

ගු (වවාය) රපේෂප පිනරණ මහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரபைஷ் ெதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ගරු කාානායකතුමනි, පහත ාඳහන් ශපත්ාම ශදක මම
පිළිගන්වමි.

(1)

ගාල්ල, මාඉටිශේ, ශදවන පටුමඟ, උක්මුල්ල වත්ත, අාක
2(4/59 දරන ා්ාානශයහි පදිාචි මශනෝජ් නුවන් කුමාර
මාඉටිශේ මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ාම; ාහ
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(2)

ගාල්ල, ලබුදූව, ිනරිධ්ම්ම මාවත, ශ්රී ලාකා උාා් තාක්ෂණ
්යතනශයහි ශාේවය කරන එන්.පී.ශක්. ඉශල්ශපරුම
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්ාම.

ගු කථානායකුරමා

ජාිනක ්හස ප ාත් පා්ල්වල අනධායයන
ප්ේවකය්ද : මාතර ින්පත්රික්කය

பதசிய ைற்றும் ைொகொண ெொடசொமலகளின்
கல்விசொரொ ஊழியர்கள்: ைொத்தமற ைொவட்டம்
NON-ACADEMIC EMPLOYEES IN NATIONAL AND
PROVINCIAL SCHOOLS: MATARA DISTRICT

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු පියල් නි ාන්ත ද ිනල්වා මහතා - [ාභා ගර්භය තු නැත.]

ඉිනරිපත් කරන ලා පපත්්ේ මහසජන පපත්්ේ ිළිතබඳ කාරක
්භාව පැවරිය ුතුර යි  ියපයෝග කරන ලී.

சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ைனுக்கமளப் தெொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

1298/’5)

7. ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
අධ්යාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර න
් ය- (3 :

(අ

(i)

මාතර දිා්්රික්කශආ, ජාාිවක ාහ ප ාත් පාාල්වල
ශාේවය කරන අනධ්යයන ශාේවකයන් ාා්යාව
ශකොපමණද;

(ii)

එම ාා්යාව එක් එක් තනතුර අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමණද;

(iii)

මාතර දිා්්රික්කශආ ජාාිවක ාහ ප ාත් පාාල්වල
පවිවන අනුමත අනධ්යයන ශාේවක ාා්යාශ
පුරේපාක් ාා්යාව ශකොපමණද;

(iv)

එම පුරේපාක් ාා්යාව, ජාාිවක ාහ ප ාත් පාාල්
අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණද;

(v)

ඉහත (iv) හි ාඳහන් පුරේපාක් ාඳහා බඳවා
ගැනීමට පියවර ගන්ශන්ද;

(vi)

එශාේ නම්, ඒ ාඳහා අදා
පටිපාටිය කවශර්ද;

ප්රශ්පනවල වාිකක ිළිතුරු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ර න
් අාක 5 - 552/'54-(3 , ගරු බුද්ධික පිවරණ මහතා - [ාභා
ගර්භය තු නැත.]

ර න
් අාක 2 - 935/'5)-(7 , ගරු චන්දිම ගමශ
ගර්භය තු නැත.]

මහතා - [ාභා

ර න
් අාක 3 - 50(3/'5)-(4 , ගරු උදය රභාත් ගම්මන්පිල මහතා.

වන බඳවා ගැනීශම්

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්ද?
(්

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?

ගු උාය ප්රභාත් ගේම්දිළල මහසතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර න
් ය අහනවා.

கல்வி அமைச்சமரக் பகட்ட வினொ:
(அ) (i)

ைொத்தமற
ைொவட்டத்தின்
பதசிய
ைற்றும்
ைொகொண
ெொடசொமலகளில்
ெணியொற்றும்
கல்விசொரொ ஊழியர்களின் எண்ணிக்மக யொது
என்ெமதயும்;

(ii)

அந்த எண்ணிக்மகயொனது ஒவ்தவொரு ெதவிக்
கமைய தனித்தனியொக யொது என்ெமதயும்;

(iii)

ைொத்தமற
ைொவட்டத்தின்
பதசிய
ைற்றும்
ைொகொண ெொடசொமலகளுக்கொன அங்கீகொிக்கப்
ெட்ட கல்விசொரொ ெதவியணியில் நிலவும்
தவற்றிடங்களின்
எண்ணிக்மக
யொது
என்ெமதயும்;

(iv)

அந்த தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மகயொனது
பதசிய ைற்றும் ைொகொண ெொடசொமலகளுக்
கமைய தனித்தனியொக யொது என்ெமதயும்;

(The Hon. Speaker)
ර න
් අාක ( - 5557/'5)-(3 , ගරු චමින්ද විශජ්ිනරි මහතා -

(v)

பைற்ெடி
(i v )
இல்
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள
தவற்றிடங்களுக்கு
ஆட்பசர்ப்பு
தசய்ய
நடவடிக்மக எடுப்ெொரொ என்ெமதயும்;

ර න
් අාක 4 - 5595/'5)-(3 , ගරු ්ර්. එම්. පද්ම උදය ාන්ත
ගුණශාේකර මහතා - [ාභා ගර්භය තු නැත.]

(vi)

ஆதைனின், அதற்கு ஏற்புமடயதொன ஆட்பசர்ப்பு
நமடமுமற யொது என்ெமதயும்;

ර න
් අාක ) - 5278/'5)-() , ගරු නලින් බඩුඩාර ජායමහ මහතා
- [ාභා ගර්භය තු නැත.]

அவர் இச்சமெயில் அறிவிப்ெொரொ?

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා ාහ ජාාිවක රිවපත්ිව
හා ්ර්ථික කටුතතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ර න
් යට
පිළිතුරු  ජම ාඳහා මාා තුනක කාලයක් ඉල්ලා ිනටිනවා.

ප්රශ්පනය මුර ිනනකී ඉිනරිපත් කිීමම ියපයෝග කරන ලී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

[ාභා ගර්භය තු නැත.]

(ஆ) இன்பறல், ஏன்?
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පාර්ලිශම්න්තුව
ප ාත් පාාල්

[ගරු ඩලා් අලහේශපරුම මහතා]

තනතුර

ශාේවක ාා්යාව

asked the Minister of Education :

1

රාායනාගාර ශාේවක

146

(a)

Will he inform this House-

2

පාාල් මුරකරු

116

(i)

3

පුා්තකාල ශාේවක

50

4

ානීපාරක්ෂක කම්කරු

34

5

පාාල් කම්කරු

248

6

ාැලසුම් හා මූලය ාහකාර

03

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(b)

the number of non-academic employees,
employed
in national and provincial
schools of Matara District;

separately, the number of employees in
terms of each post;
the number of vacancies available in the
approved non-academic cadre, in the
national and provincial schools of Matara
District;
separately, aforesaid number of vacancies
in terms of national and provincial schools;

whether measures will be taken to recruit
persons for the vacancies, mentioned in
aforesaid (iv); and
if so, of the
procedure?

විරාේ

(iii)

මහසතා

ජාාිවක පාාල්වල පුරේපාක් -

251

ප ාත් පාාල්වල පුරේපාක් -

206

(vi)

ඔ .

(්

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:

රාාමික ශිල්පීය ශනොවන ශාේවක ගණශආ බඳවා
ගැනීශම් පරිපාටිය - PL1

2. රාාමික අර්ධ් ශිල්පීය ශාේවක ගණශආ බඳවා ගැනීම්
පරිපාටිය - PL2

(අධායාපන

* ්භාපේ්ය මත තබන ලා ිළිතුරර:

3.

ක මනාකරණ ාහකාර තාක්ෂණික ශනොවන ්ඩුඩ 2
ගණශආ බඳවා ගැනීශම් පරිපාටිය - MN1

4.

අධ්යාපන අමාතයාා ශආ ්රිත නිලධ්ාරි ශාේවා
ගණයට අයත් තනතුරු ාඳහා වන බඳවා ගැනීශම්
පරිපාටිය - MN4

අදා ශනොශ .

ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

ජාාිවක පාාල්වල අනධ්යයන ශාේවක ාා්යාව - 23)
ප ාත් පාාල්වල අනධ්යයන ශාේවක ාා්යාව - 497

(ii)

206

ජාාිවක පාාල්වල අනධ්යයන කාර්ය මඩුඩල පුරේපාක් ශම්
වනවිට ාම්පූර්ණ කිරීම ාඳහා පියවර ගනිමින් ිනටී. ප ාත්
පාාල්වල ාඳහන් පුරේපාක් ාඳහා බඳවා ගැනීශම් ජ අදා
ප ාත් ාභාව විිනන් අව යතාවය අනුව පියවර ගනී.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)
ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර ්නයට පිළිතුර ්භාගත*
කරනවා.

(i)

251

ප ාත් පාාල්වල පුරේපාක් -

(v)

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அமைச்சர்)

(අ

ජාාිවක පාාල්වල පුරේපාක් -

1.

කාරියව්ේ

597

457
(iv)

respective recruitment

If not, why?

ගු අකිල
අමාතයුරමා)

එකතුව

ජාාිවක පාාල්
තනතුර

ශාේවක ාා්යාව

1

අරක්කැමි

13

2

පාාල් මුරකරු

36

3

පාාල් කම්කරු

94

4

ානීපාරක්ෂක කම්කරු

15

5

පුා්තකාල ශාේවක

29

6

රාායනාගාර ාහකාර

08

7

රාායනාගාර ශාේවක

41

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු ඇමිවතුමනි, ඔබතුමා හැම දාම ඉතා වගකීශමන් උත්තර
ශදන ඇමිවවරශයක්. ශමම ර න
් යට අදා ශනොවන, ජාාිවක
මට්ටශම් වැදගත්කමකින් ුතතු ර න
් ශදකක් ිවශබනවා. ඒවා මතු
ක ාට කමක් නැද්ද?

ගු අකිල විරාේ කාරියව්ේ මහසතා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

,,

එකතුව

236

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
කමක් නැහැ, අහන්න.

ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ශබොශහොම ා්තුිවි, ගරු කාානායකතුමනි.

ගරු ඇමිවතුමනි, හම්බන්ශතොට සුචී ජාාිවක පාාශල්
විදුහල්පිවනිය නායකත්ව පුහුණු වැඩ මුළුශ  ජ මිය යෑම
ාම්බන්ධ්ව මා එක ර න
් යක් අානවා. මම ඒ වරද ඔබතුමාට

635
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්ශරෝපණය කරනවා ශනොශවි. ගරු කාානායකතුමනි, මට
මතක විධියට රද්ශදොළුශ ශ්රී පනානන්ද ජාාිවක පාාශල්ද ශකොශහේද
විදුහල්පිවතුමා මීට කලින් පැවැිව ශමවැනි වැඩාටහනක ජ මිය
ගියා. ශම්, ශරෝහිණී කුමාරි අතපත්තු මැිවනිය කියන්ශන්
නායකත්ව පුහුණු වැඩාටහනක ජ මිය ගිය ශදවැනි විදුහල්පිවනිය.

මා දැන් ශම් කියන්න උත්ාාහ ගන්ශන් ශම් වයාපෘිවය දුර්වල,
අාාර්ාක, ශනොශහොබිනා, ශනොකටුතතු එකක් කියා ශනොශවි.
නමුත් ශම් කියන ිනද්ධිය ශවලා ිවශබන බැහැරගත පුහුණු
මධ්යා්ාානය ශප ද්ගලික ්යතනයක් විිනන් පාලනය කරනු
ලබන එකක්. එහි රමිිවය පිළිබඳව ාමා්ත ගුරු ක්ශෂේත්රයම දැි
වික්ිකේතභාවයකට පත් ශවලා ිවශබනවා. අවුරුදු 43ක් වයා ඇිව
එම විදුහල්පිවනියශ මරණය ඉණිමඟකින් වැටී ිනදු වූ ශදයක්
විධියටි රාජාය මාධ්ය වාර්තා කශ ,ේ ගරු අමාතයතුමනි. අශනක්
ිනයලුම මාධ්ය වාර්තා කශ ේ, එය කයයකින් බහින්න ගිහින් ශවච්ච
ශදයක් විධියටි. කුමන ්කාරශයන් ිනදු වුණත් එය දිාාපාශමොක්
පරපුශර් ඇත්තන්ට අදා බරපත ර ්නයක් විධියට ාමාජාගත
ශවලා ිවශබන නිාා ශමහි ාතය අාතයතාවත්, මින් පසුව ශමවැනි
වැඩාටහන්වල ජ අනුගමනය ක
ුතතු රමශ ද පිළිබඳවත්
දැනගන්න රට බලාශපොශරොත්තුශවන් ඉන්නවා කියා මම හිතනවා,
ගරු අමාතයතුමා.

ගු අකිල විරාේ කාරියව්ේ මහසතා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගරු කාානායකතුමනි, අමාතයවරයා ව ශයන් මා ශම්
ාම්බන්ධ්ශයන් ඉතාම කිනම් විමර් නයක් ඉල්ලා ිවශබනවා.
එහි වාර්තාව ්වාට පසුව තමි මට ශම් ාම්බන්ධ්ශයන්
වැිදුරටත් රකා කරන්න ිනදු වන්ශන්. ඒ වාශ ම මට දැනට ලැබී
ිවශබන ශතොරතුරු අනුව ාමහර මාධ්ය වාර්තා කර ිවශබන ඒවා
ාතයම ශනොශවි. ාමහර මාධ්ය එය අිව ශයෝක්ිවශයනුත් වාර්තා
කර ිවශබනවා. අපි විදුහල්පිවවරුන් පුහුණු කිරීම් ක ුතතුව
ිවශබනවා. ශප ද්ගලික අා ශයන් ශටන්ඩර් කැඳවා තමි ාමහර
පුහුණු සම් ලබා ශදන්න තීරණය කර ිවශබන්ශන්. ශම්
ාම්බන්ධ්ශයන් යම් වරදක් ිනදු ශවලා ිවශබනවා නම් ඊට අව ය
දැි ක්රියා මාර්ග ගන්න බලාශපොශරොත්තු වනවා.

ඒ වාශ ම මට දැන ගන්න ලැබිලා ිවශබනවා, ශම්
විදුහල්පිවවරිය මීට ශපර cadetting කරපු විදුහල්පිවවරියක් බව.
ඒ වාශ ම ශම් ක්රියාකාරකම අනිවාර්ය එකක් ශනොශවි. ඇය
ා්ශ ච්ඡාශවන් ඉදිරිපත් ශවලා කර ඇිව බවට දැනට ශතොරතුරු
ලැබී ිවශබනවා. ශබොශහෝ විදුහල්පිවවරු ශම් ක්රියාකාරකම කරලා
නැහැ කියන එකත් දැන ගන්නට ලැබී ිවශබනවා. ශකොශහොම
වුණත්, ශම් පිළිබඳව ශතොරතුරු වාර්තා ශවන්න ශපර හරියාකාර
පිළිතුරක් ශදන්න බැහැ. මම ඒ ගැන කිනම් වාර්තාවක් ඉල්ලා
ිවශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ාම්බන්ධ්ශයන් වැද්ද්දක් ශවලා
ිවශබනවා නම් අව ය ක්රියාමාර්ග ගන්නවා.

ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු කාානායකතුමනි, මම අතුරු ර න
් ශදකි අහන්ශන්.
මශ ශදවන අතුරු ර ්නය අාන්නට ශපර ශම් කාරණයට
අදා ව ශයෝජානාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැිවි.

ගරු ඇමිවතුමනි, ඔබතුමා ශම් ිනද්ධිය ගැන ශාොයා බලන්න.
නමුත් හමුදාශ වුණත් නවක ශාොල්දාදුශවකුට ශදන පුහුණුව ඒ
්කාරශයන් කර්නල් නිලශආ ශහෝ බ්රිශ ියර් නිලය දරන
ශකශනකුට ශදන්ශන් නැහැ. වයා අනුව ඒක ශවනා් ශවනවා. මම
හිතන්ශන් ශම් විදුහල්පිවනිය වයා අවුරුදු 43ක ශකශනක්, ඇය
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දරුවන් හතර ශදශනකුශ මවක්.
වයා අනුව පුහුණුශ
පරිමාවන් තීරණය කිරීම ඉතා වැදගත් ශවි කියලා මා හිතනවා.
ශමොකද, දැනට විදුහල්පිව බිලි ශදකක් ශගන ිවශබන ශවලාවක
ඔබතුමා ශම් කාරණය ගැන උනන්දුශවන් කටුතතු කරාවි කියලා
මම හිතනවා. තුන්වන ගුරු බිල්ල ගැනීමට රාම ශම් පිළිබඳව
කිිනයම් ක මනාකරණයක්, විධිමත් විදයාත්මක පදනමක් ාකා්
කර ගැනීම අව යි කියන එකි මා ශයෝජානා කරන්ශන්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු අමාතයතුමනි, ඒ ගැන අවධ්ානය ශයොමු කරන්න.

ගු අකිල විරාේ කාරියව්ේ මහසතා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගරු කාානායකතුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම මීට ශපර - 2054ට
ශපර- හමුදාව ාම්බන්ධ් කරශගන තමි ාමහර විදුහල්පිවවරුන්
පුහුණු කරනු ලැබුශ . ඒ ාමහර අයට හමුදාශ කර්නල් තනතුරු
පවා හිමිකර  ජ ිවබුණා. නමුත් 2054න් පා්ශාේ ඒ තත්ත්වය ශවනා්
කරලා, එහි ිවබුණු බරපත කම් අක් කරලා තමි ශම් පාසමාලාව
ාකා් කරලා ිවශබන්ශන්. ඒ ශකොශහොම වුණත් ඔබතුමා කියනවා
වාශ ශම් ාම්බන්ධ්ශයන් අපි තවදුරටත් ශාොයා බලා ාමහර
ක්රියාකාරකම් ඉවත් කරන්න ෑනෑ නම්, ඒ බාහිර ක්රියාකාරකම්
ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්කම ිවශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉඳහිට
ශහෝ ශමවැනි ශම් ිනද්ධීන් ඇිව සම හරිම කනගාටුදායකි.

පාාල්වල මින් ක්රීඩා තරග ාඳහා ාහභාගි සශම් ජ ඊට කලින්
වවදය පරීක්ෂාවක් ක ුතතුව ිවශබනවා. ලක්ෂ (2ක් විතර
මි ඉන්නශකොට- ාමහර අවා්ාාවල ජ ශමම පරීක්ෂාව නිාා
ශගොඩාක් මි ක්රීඩා තරගවලට ශපනී ිනටීමට ඇිව ශප ය සම
අක්ශවලා ිවශබනවා. තැනක ශදකක එවැනි ිනදු සම් එකක් ශදකක්
ශේනවා. ශම්වා සුළුශකොට තකන්න බැහැ. නමුත් ඒ නිාාම අපි ශම්
පුහුණු සම් නැවැත්විය ුතතුද නැද්ද කියන එක ාලකා බලන්න
ෑනෑ. ඒක විදුහල්පිවවරුන්ට එද්දි ශවනා් තත්ත්වයක්
ිවශබන්ශන්. ගරු කාානායකතුමනි, ඒ ශකොශහොම වුණත් ශම්
පිළිබඳ ඔබතුමා කි වා වාශ ඉදිරිශආ ජ ශම්වා ශනොශවන්න
කටුතතු කරන්න ෑනෑ වනවා. ශමවැනි පුහුණු සම් කිරීශම් ජ එක
එක්ශකනා ශ
රීරශආ ිවශබන ක්ිවමත්භාවය යනා ජ ිනයල්ල
පරීක්ෂා කර බලා ශමවැනි වැඩ පිළිශව කට ාහභාගි ශවනවා නම්
ශහොඳි. ශම් ිනදු සම ශමොකක්ද කියන එක ගැන මට කියන්න
බැහැ.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳි. ශබොශහොම ා්තුිවි, ගරු අමාතයතුමා

ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
අකිල විරාජ් කාරියවාම් තරුණ ඇමිවතුමාට කයයකින්
බහින්න කිවුශවොත් එතුමා ාාර්ාකව බහිි. හැබැි, ගරු
කාානායකතුමනි, ඔබතුමාට කයයකින් බහින්න කි ශවොත් ඒක
බරපත අර්බුදයක් ශවි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඉා්ාර බැහැලා ිවශබනවා. දැන් ටිකක් අමාරුි. මම හමුදාශ
ඉන්න කාලශආ බැහැලා ිවශබනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ඔබතුමා, ශහොඳ හමුදා පුහුණුවක් ිවබුණු ශකශනක්.

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර න
් ය අහනවා.

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

ගරු කාානායකතුමනි, මශ අවාාන අතුරු ර ්නය ශමයි.
ගරු ඇමිවතුමනි, ඔබතුමන්ලාශ
මැිවවරණ ශපොශරොන්දුවල
ිවබුණු ඉතාමත් බරපත කාරණාවක් ිවබුණා. ඒ තමි, උාා්ශප
ශිෂයයන්ට "ටැබ්ා්" ලබා ජම ාම්බන්ධ්ශයන්. ඊශආ "ලාකා ජප"
පුවත් පත ඇතුළු ිනයලුම මාධ්ය වාර්තා ක ා, ශමම ශිෂයයන්ට
''ටැබ්ා්'' ලබා ජම අිවගරු ජානාධිපිවතුමාශ
නිශයෝගයකින්
නැවිවලා කියලා. ඒ නිාා ශිෂය රජාාව තු වි ාල වික්ිකේතභාවයක්
ාහ කනා්ාල්ලක් ිවශබනවා. ශමම වාර්තාශ ිවශබන්ශන්,
ශටන්ඩර් පටිපාටිශආ ිවශබන ගැටලුවක් නිාාශවන් නතර ක ා
කියලාි.
ගරු ඇමිවතුමනි, ඒ ගැන මම දන්ශන් නැහැ. ඒක රටට
පැහැදිලි කරන එක ඔබතුමාශ වගකීම. කුමක් වුණත්, ශිෂය
රජාාව තු වි ාල කනා්ාල්ලක් ඇිව ශවලා ිවශබනවා. ශමොකද,
ඔවුන්ට හීනයක් ිවබුණා. එම ''ටැබ්ා්'' ලබා  ජම නතර වුශඩු ඇි
කියන කාරණාවත්, නැවත ශදන්න කටුතතු කරනවාද කියලාත්
ඔබතුමා ගරු ාභාව දැනුවත් කරි කියා මා බලාශපොශරොත්තු
වනවා.

ගු අකිල විරාේ කාරියව්ේ මහසතා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගරු කාානායකතුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් ාම්බන්ධ්ශයන්
අපි නියම ක්රියා පටිපාටිය අනුගමනය ක බව මම කියන්න ෑනෑ.
ාමහර ාමාගම් වාගු ගහශගන එක එක විධියට එක එක්ශකනා
අල්ලාශගනත් එන්න උත්ාාහ ක ා. මම ඒක ශකළින්ම කියන්න
ෑනෑ පාර්ලිශම්න්තුශ . හැබැි, අමාතයවරයා ව ශයන් මම අශේ
අමාතයාා යට අව ය නායකත්වය  ජලා ශමය නිිනයාකාරව
ක්රියාත්මක කරන්න අව ය ක්රියා මාර්ග ගනු ලැබුවා. ඒ නිාා මම
වි ව
් ාා කරනවා, අවාාන අවා්ාාවට එන විට බිලියන ශදකකට
්ාන්න මුදලක් ඉතුරු කර ගන්නත් පුළුවන් වුණා කියලා. ඒ
වාශ ම අභියාචනා මඩුඩලශයනුත් අභියාචනා ඉදිරිපත් කරලා ඒ
ාම්බන්ධ්ශයන් ාමාගම් හතරක් නිර්ශද් කරනු ලැබුවා. මම
නැවත කැබිනට් මඩුඩලශයන් ඉල්ලීමක් ක ා, ඒ ාමාගම්
හතශරනුත් ශහොඳ product එක ශමොකක්ද කියලා TEC එශකන්
නම් කරලා ශදන්න කියලා. ඒ අනුව තමි අපි තීන්දු තීරණ ගනු
ලැබුශ . ඒශක් කිිනම ාැකයක් නැහැ. ඒ ාම්බන්ධ්ශයන් වග
කීමක් ඇිවව, ිනයයට 400ක වි ්වාාශයන් ෑනෑම ා්ාානයක මට
කියන්න පුළුවන්.

කැබිනට් මඩුඩලයට ශමය ඉදිරිපත් ක ාම ඇත්ත ව ශයන්ම
අිවගරු ජානාධිපිවතුමාශ ත් අදහා වුශඩු, මීට වඩා අව යතා
ාපුරන්න ිවශබන බවි. ඒ වාශ ම තවත් අයශ අදහා් මත කීපශදශනකුශ අදහා් මත- ශමය තාවකාලිකව තමි අත්හිටුවලා
ිවශබන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියනවා වාශ ශමය
ඇත්තට ක ුතතු ශදයක්. අපි අනාගතයට යන්න ෑනෑ. අපි 5980
ගණන්වල හිතුවා නම් තවත් අක් පාක් ාපුරලා පරිගණක භාවිත
කරන්න ෑනෑ කියලා, එශහම නම් අශේ රශට් අද පරිගණක නැහැ.
ඒ නිාා ඇමිවවරයා විධියට මම බලාශපොශරොත්තු වනවා,
අනාගතශආ ජ ශමය ක්රියාත්මක කරන්න කටුතතු ක ුතතුි කියලා.
දැනට රමු්තාව දිය ුතතු වියදම්වලට මුල් තැන දුන්නාට පා්ශාේ
ඇත්ත ව ශයන්ම ශම්ක ක ුතතු ශදයක්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ර න
් අාක 8 - 537)/'5) - (3 , ගරු බන්දුල ගුණවර්ධ්න
මහතා.

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, කෘිකකර්ම අමාතයතුමා ශවනුශවන් එම
ර න
් යට පිළිතුර  ජම ාඳහා මා ාිවයක කාලයක් ඉල්ලා ිනටිනවා.

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කාානායකතුමනි, ශම් ර ්නය මුද්රණය කරලා
ිවශබන්ශන් තුන්වන වතාවට. ශම් ර න
් ය අහන්ශන්, බීජා
ශගොවිශපො ශප ද්ගලීකරණය පිළිබඳව. ගරු කාානායකතුමනි,
ශම් ර න
් යට උත්තර  ජම දිනපතා කල් අරිනවා. ශප ද්ගලීකරණය
කරලා ඉවර ශවනකල්ම ශම් ර න
් යට උත්තර ශදන්ශන් නැහැ.
දැන් තුන් වතාවක් අහලා ිවශබනවා. ඊ ඟට අහන්ශන් හතරවන
වතාවට.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ්ඩුක් පක්ෂශආ රධ්ාන ාාවිධ්ායකතුමනි, ඒ ගැන
අවධ්ානය ශයොමු කරන්න. මමත් හිතන විධියට තුන් වතාවක්
ඇහුවා නම් ඊ ඟ වතාශ වත් උත්තර ලබා  ජම අව යි.

ප්රශ්පනය මුර ිනනකී ඉිනරිපත් කිීමම ියපයෝග කරන ලී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ර න
් අාක 9 - 5())/'5) - (3 , ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර
මහතා - [ාභා ගර්භය තු නැත.]

පී. සීතාපේවී මහසත්මිය : ව්දින හසා පාරිපතෝෂික
திருைதி. பீ. சீத்தொபதவி : நட்டஈடு ைற்றும்
ெணிக்தகொமட

MRS. P. SEETHADEVI: COMPENSATION AND GRATUITY

1584/’57

10.ගු (වවාය) නලි්දා ජයින්ප් මහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
රාජාය වයවාාය ාාවර්ධ්න අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර න
් ය (3):
(අ
(i) ශහොරණ, ශපෝරුවදඩුඩ, වගවත්ත, පර්ත් නව
නිවාා ාාකීර්ණශආ අාක 39 දරන ලිපිනශආ පදිාචි
පී. සීතාශද් ස මහත්මිය, ශහොරණ, පර්ත් වත්ශත්
මා උයන් පාලිකාව ශලා ශාේවයට බැඳුණු දිනය
කවශර්ද;

(ii)

ඇය ශාේවශයන් අා්වූ දිනය කවශර්ද;

(iii)

වාර 2)ක ශාේවය අවාන් කිරීශම් ජ ඇයට ලැබිය
ුතතු වන්දි මුදල හා පාරිශතෝිකක මුදල ශකොපමණද;

(iv)

205).55.2) දින එම මුදල ලබා ජමට කම්කරු
ශදපාර්තශම්න්තුව විිනන් නියම කර ිවශබ්ද;
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(v)

එශාේ නම්, එම වන්දි හා පාරිශතෝිකක මුදල්
ශනොශගවා ිනටින්ශන් මන්ද;

(අ

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්ද?
(්

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ) (i)

தஹொரமண, பெொருவதண்ட, வகவத்மத, ெர்த்
புதிய வீடமைப்புத் ததொகுதியில் 39ஆம் இலக்க
முகவொியில் வதியும் திருைதி. பீ. சீத்தொபதவி
தஹொரமண, ெர்த் பதொட்டத்தின் சிறுவர் பூங்கொ
நிருவொகியொகச் பசமவயில் இமணந்த திகதி
யொததன்ெமதயும்;

(ii)

இவர்
பசமவயிலிருந்து
யொததன்ெமதயும்;

விலகிய

திகதி

26 வருடகொல பசமவமய முடிவுறுத்தும்பெொது
இவருக்குக் கிமடக்க பவண்டிய நட்டஈட்டுத்
ததொமக ைற்றும் ெணிக்தகொமடத் ததொமக
எவ்வளதவன்ெமதயும்;

(iv)

அத்ததொமகமயப்
தெற்றுக்தகொடுப்ெதற்கு
ததொழில் திமணக்களத்தினொல் 2016.11.26ஆம்
திகதி குறித்துமரக்கப்ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும்;

(v)

ஆதைனில், அந்த நட்டஈட்டுத் ததொமக ைற்றும்
ெணிக்தகொமடத்
ததொமக
தசலுத்தப்ெடொதிருப்ெது ஏதனன்ெமதயும்;

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Enterprise Development:

(b)

Will he inform this House (i)

the date of appointment of Mrs. P.
Seethadevi residing at No. 39, Perth New
Housing
Complex,
Wagawatta,
Poruwadanda, Horana as incharge of the
garden keeper of the children’s park of
Perthwatta, Horana;

(ii)

the date on which she resigned;

(iii)

the amount of compensation and gratuity
that she deserves at the end of the
completion of a service period of 26 years;

(iv)

whether it has been ordered by the
Department of Labour on 26.11.2016 that
the said amount be paid to her; and
if so, as to why the aforesaid compensation
and gratuity are not paid?

If not, why?

ගු කබීර් හසාෂීේ මහසතා (රාජය වයව්ාය ්සවර්ධාන
අමාතයුරමා)
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்
அெிவிருத்தி அமைச்சர்)

1981.09.01.

(ii)

2007.08.31.

(iii)

පාරිශතෝිකක මුදල - රු.5)3,979.(0ි.

-

அரச

(්

(iv)

ඔ .

(v)

අදා
පාරිශතෝිකකය හා අධිභාරය වන
රු.253,573.22ක මුදල රාජාය වැවිලි ාාා්ාාව
මඟින් 2057.50.52 දින ශහොරණ මශහා්ත්රාත්
අධිකරණය ශවත ශගවා ඇත.

අදා ශනොශ .

ගු (වවාය) නලි්දා ජයින්ප් මහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(iii)

(v)

(i)

අධි භාරය - රු.(9,593.82ි.

அரச ததொழில்முயற்சிகள் அெிவிருத்தி அமைச்சமரக்
பகட்ட வினொ:

(a)
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ததொழில்முயற்சிகள்

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise
Development )
ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර න
් යට පිළිතුර ශදනවා.

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු ඇමිවතුමනි, ශබොශහොම ා්තුිවි. ශම් ර න
් යට ාාධ්ාරණ
විාඳුමක් ලැශබි කියා මා හිතනවා. මශ ප මුවන අතුරු ර න
් ය
මා අහන්ශන් ශම් ර න
් යට අදා ව ශනොශවි. ගරු ඇමිවතුමනි,
ඔබතුමා දන්නවා, ශ්රීලන්කන් එයාර්ලින් ්යතනය පිළිබඳව දැන්
නැවත වතාවක් ාාකච්ඡාවක් ්රම්භ ශවලා ිවශබනවා.
ශ්රීලන්කන් එයාර්ලින් ්යතනය ාහ මිහින් ලාකා ්යතනය
ගැන විමර් නය කිරීමට යළි ජානාධිපිව විශ ෂ
ේ විමර් න
ශකොමිාමක් පත් කරලා ිවශබනවා.

ගරු ඇමිවතුමනි, හැබැි මීට කලිනුත් ශම් ්ඩුක්ව බලයට
පත් වූ ගමන් නීිවන ශජ්.සී. වැලිඅමුණ මහතා මාර්ගශයන් ශම්
ාම්බන්ධ්ශයන් වාර්තාවක් ශගන්වා ගත් බව ඔබතුමාට මතක
ඇිව. ඒකටත් රුපියල් ලක්ෂ (2කට වැි මුදල් රමාණයක් වියදම්
ක ා. ඔබතුමාත් පසුගිය අය වැය විවාද හැම එකක ජම ශම්
්යතන භාර අමාතයවරයා හැටියට ශම් ්යතන ගැන කාා ක ා.
අපි COPE වාර්තාවලත් ශ්රීලන්කන් එයාර්ලින්ා් එශක් ිනදු වූ
අලාභය -පාක්ව- පිළිබඳව රටට වාර්තා ක ා. නමුත්, දැන්
බලාශගන ඉන්ශන් නැවත ජානාධිපිව ශකොමිාමක් දමා ඒශක්ත්
වාර්තාවක් ඇවිල්ලා ඒ ාම්බන්ධ්ශයන් පියවර ගන්නා ශතක්ද,
එශහම නැත්නම් ශම් තාක් ිනදු වූ විමර් නවලින් ිනදු වූ අලාභය අය
කර ගැනීම ාඳහා ඒ චූදිතයන්ට දඬුවම් පැමිණ සම ාඳහා
ක්රියාමාර්ග ගන්ශන් නැද්ද?

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ඇමිවතුමනි, මූලික ර න
් යට ශමම අතුරු ර ්නය අදා
නැිව වුණත් ඔබතුමා කැමැිව නම් පිළිතුරු ශදන්න.

ගු කබීර් හසාෂීේ මහසතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் )

(The Hon. Kabir Hashim)
ගරු කාානායකතුමනි, ඒක තමි මා බැලුශ ශ්රීලන්කන්
ගුවන් ාමාගම වැවිලි ක්ශෂේත්රයට අදා වන්ශන් ශකොශහොමද
කියලා. ජානතා විමුක්ිව ශපරමුණට ාමහර විට ඒ වාශ පැටශලන
අවා්ාා ිවශබනවා.

ගු (වවාය) නලි්දා ජයින්ප් මහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු ඇමිවතුමනි, ශම් ්යතන ඔබතුමාට අිිව නිාාි ශම්
ර න
් ය මා ඇහුශ .
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගු කබීර් හසාෂීේ මහසතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் )

(The Hon. Kabir Hashim)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වුණත් ඔබතුමා ඇූ  ර න
් යට මම
පිළිතුරු ශදන්නම්. ශම් ජානාධිපිව ශකොමිාම පත් කිරීශම් ජ මම
ජානාධිපිවතුමාව ලිඛිතව දැනුවත් ක ා, ඒ ශකොමිාම පත් කරනවා
නම්, වැලිඅමුණ වාර්තාව ඒශක් ශකොටාක් හැටියට ඇතු ත් කර
ගන්න කියලා. ශමොකද, වැලිඅමුණ වාර්තාව හරි වැදගත්
වාර්තාවක් කියලා මම පිළිගන්නවා. ඒ පරීක්ෂණය අපි හරියට
ක්රියාත්මක කශ ේ නැහැ. එම නිාා ඒ වාර්තාව ශමම ජානාධිපිව
ශකොමිෂන් ාභාශ පරීක්ෂණවලට ඇතු ත් කරලා ඒක පදනම්
කර ශගන පසුගිය කාලශආ ිනද්ධ් වූ ශද්වල්වල ිනට ඔය පරීක්ෂණය
විධිමත්ව කරන්න කියලා මම කි වා. ඊට අමතරව අභයන්තරව
අශේ අමාතයාා ශයන් වැලිඅමුණ වාර්තාශ ාඳහන් ශජ්ද බලා
ඒවා හැකි රමාණශයන් ක්රියාත්මක කරන්නත් අපි කටුතතු
කරනවා.

ගු (වවාය) නලි්දා ජයින්ප් මහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු කාානායකතුමනි, ඒකටම අදා ශදශවනි අතුරු ර න
් ය
මම අහන්නම්. ර න
් ය ශමයි ගරු ඇමිවතුමා. දැන් ්ඩුක්ව පත්
ශවලා අවුරුදු තුනක් ගතශවලා ිවශබනවා. ශම් ්ඩුක්ව පත් වුණු
හැටිශආම තමි වැලිඅමුණ වාර්තාව ්ශ . ඒ වාශ ම, අපි
විවාදයට බඳුන් කරන්නට නියමිත ශවලා ිවශබන ජානාධිපිව
පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් ාභා වාර්තාශ ාඳහන් පැමිණිලි ිවා්හතර
තු ත් ශම් ්යතනය ාම්බන්ධ්ශයන් ාඳහන් කරලා ිවශබනවා.
ශම් වාර්තා ඉදිරිපත් ශවනවා. ශම් වාර්තා හදන්නට අපි රශට්
ජානතාවශ බදු මුදල් ලක්ෂ ගණන්, මිලියන ගණන් වියදම්
කරනවා. ඒ වාර්තා ගැන පාර්ලිශම්න්තුශ  ජ විවාද කරනවා,
ඒකටත් මුදල් වියදම් කරනවා. හැබැි, ශම් අය ාම්බන්ධ්ශයන්
ගත්ත ක්රියාමාර්ගයක් නැහැ. ඒ චූදිතශයෝ, ඒ රාජාපක්ෂ පවුලට
ාම්බන්ධ් උදවිය නිදැල්ශල් හැිනශරනවා. තමුන්නාන්ශාේලාත් ඇා්
කන් පියාශගන බලාශගන ඉන්නවා. ජානතාව තමුන්නාන්ශාේලාට
ශහොඳ කශන් පාරක් ගහලා එළියට ඇදලා දමනතුරු ශම් වාර්තා
කිහිල්ශල් ගහශගන ඉන්නද තමුන්නාන්ශාේලා කල්පනා
කරන්ශන්?

ගු (වවාය) නලි්දා ජයින්ප් මහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
පාර්ලිශම්න්තුවට වගකීමක් ිවශබනවා කියලා පිළිගන්නවා.
නමුත්, තමුන්නාන්ශාේලා ්ඩුක්ව ශන්. ශපොලීිනය භාර ඇමිවතුමා
ඉන්ශන් තමුන්නාන්ශාේලාත් එක්ක. ජානාධිපිවතුමා ඒක කරන්ශන්
නැත්නම්, ජානාධිපිවතුමා බාධ්ා කරනවා නම් කැබිනට් මඩුඩලය
විධියට තමුන්නාන්ශාේලාට පීඩනයක් එල්ල කරන්නට
පුළුවන්ශන්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳි. ගරු ඇමිවතුමා පිළිතුරු ශදන්න.

ගු කබීර් හසාෂීේ මහසතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் )

(The Hon. Kabir Hashim)
එතුමා ූ දානම් නම්, මා ලෑා්ිවි, COPE එකට ශහෝ ඇවිල්ලා
ඒ ාම්බන්ධ්ශයන් අව ය කටුතතු ඉදිරියට ශගන යන්නට අශේ
අමාතයාා ය පැත්ශතන් උපරිම ාහශයෝගය ලබා ශදන්න.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ර න
් අාක 55 - 5494/'57 - (3 , ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා -

[ාභා ගර්භය තු නැත.]

ර න
් අාක 52 - 5)05/'57 - (3 , ගරු
අමරශාේන මහතා - [ාභා ගර්භය තු නැත.]

භූගත විදුලි ්ැපුතේ මාර්ගය: ප්රින්ස්පකරණය

நிலக்கீழ் ைின்சொர வழங்கல் ைொர்க்கம்: ைீளமைத்தல்
UNDERGROUND POWER SUPPLY LINE: RESTORATION

1603/'17
13. ගු (මහසාචාර්ය) ණශු මාරසසහස මහසතා

(ைொண்புைிகு (பெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
විදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ිව අමාතයතුමාශගන් ඇූ 
ර න
් ය - (3 :

(අ

(i)

ගු කබීර් හසාෂීේ මහසතා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் )

(The Hon. Kabir Hashim)
ගරු කාානායකතුමනි, අශේ පැත්ශතන් එම වාර්තාව හරහා
පරීක්ෂණය කරන්නට කියලා FCID එකට බාර දුන්නා.
අමාතයාා යක් හැටියට අපිට භාර ුතතුකම්, වගකීම් ටික අපි
හරියට ඉටු කරලා ිවශබනවා. එතැනින් එහාට ශපොලීිනශආ
පරීක්ෂණය ශහෝ FCID එශක් පරීක්ෂණය මට අදා නැහැ.
එතැනින් එහාට ඒක ක්රියාත්මක කර සම මම හිතන විධියට
ිනයලුශදනාශ ම ාාමූහික වගකීමක් ශවනවා. ඒක එක්ාත් ජාාිවක
පක්ෂයට විතරක් ශනොශවි, හැම ශද් පාලන පක්ෂයකටම
ිවශබන වගකීමක්. යම්කිින අරමිකතාවක්, දූෂණයක් ිනදු ශවලා
ිවශබනවා නම් ඒ පරීක්ෂණය එතැනින් එහාට තල්ලු කරන්නට
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ හැම ගරු මන්ත්රීවරශයක්ම බැ ඉ ඉන්නවා.
COPE එකටත් පුළුවන්. ඇි COPE එක ඒ වගකීම ගන්ශන්
නැත්ශත්? වැලිඅමුණ වාර්තාව COPE එකට අරශගන, -සුනිල්
හඳුන්ශනත්ිව මැිවතුමා තමි ඒශක් ාභාපිවතුමා- ඒ කටුතතු
ඉදිරියට තල්ලු කරන්නට ිවබුණා.

තුෂාර ඉඳුනිල්

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

ශකො ය නගරයට විදුලිය ාපයන රධ්ාන ූගගත
විදුලි ාැපුතම් මාර්ගයක් වාර 03ක පමණ ිනට
අක්රීයව පවිවන බව දන්ශන්ද;
එම මාර්ගශආ විදුලි ාැපුතම් ධ්ාරිතාවය
ශකොපමණද;
එකී ාැපුතම් මාර්ගය යාා තත්ත්වයට පත් කිරීම
ාඳහා පියවර ගැනීම රමාද  සමට ශහේතුව කවශර්ද;
එකී ාැපුතම් මාර්ගය අලුත්වැියා කිරීම රමාද  සම
පිළිබඳව වගකිවුතතු නිලධ්ාරින් කවුරුන්ද;
එම එක් එක් නිලධ්ාරියාට එශරහිව අමාතයාා ය
ශහෝ ලාකා විදුලිබල මඩුඩලය විිනන් ශමශතක්
ශගන ඇිව විනයානුකූල පියවර ශවන් ශවන්
ව ශයන් කවශර්ද;
ශකො ය නගරශආ අ්ඩුඩ විදුලි ාැපුතමක්
ාහිවක කිරීම ාඳහා ාම්ශරේෂණ පද්ධ්ිවය
යාවත්කාලීන කිරීමට කටුතතු කරන්ශන්ද;

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශනහිද?
(්

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?
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ைின்வலு ைற்றும் புதுப்ெிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சமரக்
பகட்ட வினொ:
(அ) (i)

தகொழும்பு நகருக்கு ைின்சொரத்மத வழங்கும்
நிலக்கீழ் ைின்சொர வழங்கல் முமறதயொன்று
சுைொர் 03 வருட கொலைொகச் தசயலிழந்துள்ளமை
ெற்றி அறிவொரொ;

(ii)

பைற்ெடி ைின்சொர வழங்கல் முமறயின் ைின்சொர
வழங்கல் தகொள்ளளவு யொது;

(iii)

குறிப்ெிட்ட
வழங்கல்
முமறமய
வழமை
நிமலக்குக் தகொண்டுவருவதற்கு நடவடிக்மக
எடுத்தல்
தொைதம் அமடவதற்கொன கொரணம்
யொது;

(iv)

பைற்ெடி வழங்கல் முமறயொனது திருத்திய
மைத்தல் தொைதைொவது ததொடர்ெில் தெொறுப்புக்
கூறபவண்டிய உத்திபயொகத்தர்கள் யொர்;

(v)

பைற்ெடி
ஒவ்தவொரு
உத்திபயொகத்தருக்கும்
எதிரொக அமைச்சு அல்லது இலங்மக ைின்சொர
சமெயினொல்
இதுவமரயில்
பைற்தகொள்ளப்
ெட்டுள்ள ஒழுங்கொற்று நடவடிக்மக தவவ்
பவறொக யொது;

(vi)

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ිව
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ර ්නයට පිළිතුරු ශදනවා. එම
ර න
් යට පිළිතුර ශමශාේි.

(අ

(i)

වාර තුනක කාලයක් අක්රියව පැවිවයද, එම විදුලි
ාැපුතම් මාර්ගය ශම් වනවිට ක්රියාකාරී තත්ත්වශආ
ඇත.

(ii)

එම විදුලි මාර්ගශආ ාැපුතම් ධ්ාරිතාව කිශලෝශවොට්
132 -132kv- ශමගාශවොට් ඇම්පියර් 520 -520
MVA- ශවි.

(iii)

ශමම විදුලි මාර්ගය යාා තත්ත්වයට පත් කිරීම
ාඳහා පියවර ගැනීශම් ජ පහත ාඳහන් ශහේතු නිාා
රමාදයන් ිනදු  ස ඇත.
01. පලුදු වූ ා්ාානය කිිනශවකුටත් (විශද්ශීය
විශ ෂ
ේ නින්ටත් මූලික අදියශර් ජ ශාොයා
ගැනීමට ශනොහැකි  සම.
02. ශක්බලය අලුත්වැියාව ාඳහා අව ය
ශතල් ලබා ගැනීම ාඳහා ාන්ධි පිළිාකර
ක ශකොන්ත්රාත්කරුශ ාහාය ලබාගත්
අතර ඔහු අිවන් ිනදු වූ රමාදයක් නිාා
ඇණවුම් ක ශතල් ලැබීම ශපොශරොන්දු වූ
දිනට වඩා මාා 7ක් රමාද  සම.

தகொழும்பு நகொில் ததொடர்ச்சியொன ைின்சொர
வழங்கமல
உறுதிப்ெடுத்துமுகைொக
ைின்
அனுப்ெல் முமறமையிமன இற்மறப்ெடுத்து
வதற்கு நடவடிக்மக பைற்தகொள்வொரொ;

03. ශදවන ශටන්ඩරශආ ශකොන්ත්රාත්කරු
විිනන් අලුත් ශක්බල් ශකොටාක් දමා ාන්ධි
ශදකකින් පලුදු වූ ශකොටා ඉවත් ක ද,
ශක්බලශආ විදුලි පරිවරණ දුර්වලතාවක්
නිාා විදුලි ශක්බලය යාා තත්ත්වයට පත්
කිරීමට ශනොහැකි  සම.

என்ெமத அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Renewable Energy:
(a)

(i)

whether he is aware that a
main
underground power supply line which
provides electricity to the city of Colombo
has been inactive for about 3 years;

(ii)

the electricity capacity of the aforesaid
supply line;

(iii)

the reason for the delay in taking steps to
restore the aforesaid supply line;

(iv)

the officers who are responsible for the
delay in repairing the aforesaid supply line;

(v)

the disciplinary action that have been taken
by the Ministry or Ceylon Electricity Board
against each of the aforesaid officers by
now, separately; and

(vi)

(b)

04. අලුිවන් ශක්බල් පද්ධ්ිවය ාැලසුම් කිරීමට
ිනදු වූ නිාාත්, අදා ශක්බල් නිපද සමට
කාලයක් වැය වූ නිාාත් ශම් ාඳහා
ාම්පූර්ණ ශලා මාා 50ක කාලයක් වැය
 සම.

Will he inform this House-

whether action will be taken to modernize
the national grid in order to ensure a
continuous supply of electricity in the city
of Colombo?

If not, why?

(iv)

විදුලිබල මඩුඩලශආ නිලධ්ාරින් අිවන් රමාදයක්
ිනදු  ස ශනොමැත.

(v)

අදා ශනොශ .

(vi)

ඔ . ඒ ාඳහා සුදුසු පියවර ශගන ඇත.
ශම් වනවිට ශකො ය නගරශආ අ්ඩුඩ විදුලි
ාැපුතමක් ා්ාාපිත කිරීම ාඳහා බිඳ වැටීමකට පත්
වූ ශක්බලය, වැි ධ්ාරිතාවකින් ාහ වැිදිුතණු
ක ාම්ශරේෂණ පද්ධ්ිවයකින් රිවෂ්සාපනය කර
ඇත.
තවද, "Greater Colombo Transmission and
Distribution Loss Reduction" යන වයාපෘිවය
්රම්භ කර ාම්ශරේෂණ පද්ධ්ිවය වැිදිුතණු
කිරීශම් වැඩකටුතතු ්රම්භ කර ඇත.
එපමණක්ද ශනොව, ශකො ය නගරශආ රාාමික
උපශපො වල් මධ්යම ශවෝල්ටීයතා කිශලෝශවොට්
11 -11kv- ශක්බල් පද්ධ්ිවයකින් ඒකාබද්ධ් කිරීම
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්රම්භ කරන ල ජ. ශමහි රාාමික උපශපො "F"
ශම් වනවිට අවාන් කර ඇත.
ඉදිරිශආ ජ ශමශාේ ිනදු විය හැකි හානි අවම කර
ගැනීම ාඳහා කිශලෝශවොට් 532 -532kv- ශක්බල්
ාහිත මාර්ග කැණීම ාඳහා බලපත්ර නිකුත් කරන
විට ලාකා විදුලිබල මඩුඩලශආ අනුමැිවය ලබා
ගත ුතතු බවට ශකො ය මහ නගර ාභාවට දන්වා
ඇත. ශකශාේ ශවතත් පවිවන තත්ත්වයන් යටශත්
ශක්බලවල ්රක්ෂාව උපරිම අුතරින් ාැලසීම
ාඳහා 532kv ූගගත ද්හැන් ාහිත මාර්ග ඔා්ශාේ මුර
ාාචාර ිනදු කිරීමද ්රම්භ කර ඇත.
එහි ජ ලාකා විදුලිබල මඩුඩලශආ ශකො ය නගර
සීමාව තු ක්රියාත්මක වන ශමශහුතම් ඒකකය හා
නඩත්තු ඒකකය මඟින් ාෑම දිනකම රාත්රී මුර
ාාචාරය ිනදුකර ඊට පසු දින උදෑාන රධ්ාන
ඉාජිශන්රු ශමශහුතම් හා රධ්ාන ඉාජිශන්රු
නඩත්තු ශවත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැශබ්.
(්

646

පාර්ලිශම්න්තුව

ප්වනගල සීිය කර්මා්දතශ්ාලාව: උක් වගාව ්ඳහසා
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தசவனகல சீனித் ததொழிற்சொமல : கரும்புச்
தசய்மகக்தகன ஒதுக்கிய கொணிகள்

SEVANAGALA SUGAR FACTORY: LANDS ALLOCATED FOR
SUGARCANE CULTIVATION

1622/’57

14.ගු පහසේෂා්ද විතානපේ මහසතා

(ைொண்புைிகு பஹசொன் விதொனபக)

(The Hon. Heshan Withanage)
කර්මාන්ත හා වාණිජා කටුතතු අමාතයතුමාශගන්
ර න
් ය - (3 :

(අ

(i)

ශ්රී ලාකාශ
සීනි අව යතාව ාපුරාලීශම් ජ
ශාවනගල සීනි කර්මාන්ත ාලාව ඉතා වැදගත්
වන බවත්;

(ii)

එමඟින් වර හා ාෘු  ද්කියා අවා්ාා
ාා්යාවක් බිහි ස ඇිව බවත්;

(iii)

දැනට ශමම කර්මාන්ත ාලාව ්රිතව ලබා  ජ ඇිව
ඉඩම්වල ශගො සන් උක් වගා ශනොකර ශවනත්
වගාවන් ාඳහා ශයොමු  ස ඇිව බවත්;

අදා ශනොශ .

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ගරු කාානායකතුමනි, මට අතුරු ර ්න ශදකක් අහන්න
ිවශබනවා. ඒ අතුරු ර න
් ශදක තාක්ෂණික ර ්න ශදකක්. මම
හිතන්ශන් ඇමිවතුමාශගන් අහලා පිළිතුරු,-

(්

ගු කථානායකුරමා

(i)

ශාවනගල සීනි කර්මාන්ත ාලාව ්රිතව උක්
වගාව ාඳහා ශගො සන් ශවත ශවන් කර ඇිව ඉඩම්
රමාණය ශහක්ශටයාර් ශකොපමණද;

(ii)

දැනට උක් වගාව ිනදු කරන ඉඩම් රමාණය
ශහක්ශටයාර් ශකොපමණද;

(iii)

දිශනන් දින උක් ශගොවියා ශවනත් වගාවන් ාඳහා
ශයොමු  සශමන් එම කර්මාන්ත ාලාශවන්
අශේක්ිකත නිෂ්පාදනය ලබා ගැනීමට ශනොහැකි
විය හැකි බව පිළිගන්ශන්ද;

(iv)

එශාේ නම්, ශමම කර්මාන්ත ාලාශවන් වැි
නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමට ශගන ඇිව පියවර
කවශර්ද;

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ අතුරු ර න
් ඇමිවතුමාශගන් ඇහුශවොත් එතුමා විදුලිබල හා
පුනර්ජානනීය බල ක්ිව අමාතයතුමාට ඒවා ශයොමු කරි. මීට
ශපරත් එවැනි උත්තර ලබා  ජලා ිවශබනවා.

ගු (මහසාචාර්ය) ණශු මාරසසහස මහසතා

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්ද?

(ைொண்புைிகு (பெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මශ ප මුවැනි අතුරු ර න
් ය ශමයි. ශලෝකශආ දැන්
ශමවැනි ූගගත විදුලි ාැපුතම් මාර්ග - ඒකට කියන්ශන් "powerline communication" කියලා - අන්තර්ජාාලය transmit කරන්න
භාවිත කරනවා. ඒ තාක්ෂණය අලුිවන් ූගගත විදුලි ද්හැන්වලට
භාවිත ක ා නම් මම හිතන්ශන් අන්තර්ජාාල පහසුකම් ාඳහා අපිට
මීට වඩා speed එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ාඳහා රිවපත්ිවමය
ක්රියාමාර්ගයක් අරශගන ිවශබනවාද, ඒ ගැන හිතලා ිවශබනවාද
කියන ර න
් ය තමි මට අහන්න ිවශබන්ශන්.

(ඇ

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?

மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
பகட்ட வினொ:
(அ) (i )

இலங்மகயின் சீனித் பதமவமயப் பூர்த்தி
தசய்மகயில் தசவனகல சீனித் ததொழிற்சொமல
ைிக முக்கியைொனது என்ெமதயும்;

(ii)

அதன் மூலம் தெருந்ததொமகயொன பநரடி ைற்றும்
ைமறமுக ததொழில் வொய்ப்புக்கள் உருவொகி
யுள்ளன என்ெமதயும்;

(iii )

தற்பெொது இத்ததொழிற்சொமலமயச் சொர்ந்ததொக
வழங்கப்ெட்டுள்ள கொணிகளில் விவசொயிகள்
கரும்புச் தசய்மகமய பைற்தகொள்ளொது பவறு
ெயிர்ச்தசய்மககளில்
ஈடுெட்டுள்ளனர்
என்ெமதயும்;

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ඒ අතුරු ර ්නය අපි ගරු ඇමිවතුමාට ශයොමු කරන්නම්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳි. ශබොශහොම ා්තුිවි.

වි ාල

එතුමා පිළිගන්ශන්ද?

ගු (මහසාචාර්ය) ණශු මාරසසහස මහසතා

(ைொண்புைிகு (பெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

ඇූ 

அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ?
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(ஆ) (i )

தசவனகல சீனித் ததொழிற்சொமல சொர்ந்ததொக
கரும்புச்
தசய்மகக்தகன
விவசொயிகளுக்கு
ஒதுக்கப்ெட்டுள்ள
கொணியின்
தஹக்டயொர்
ெரப்ெளவு எவ்வளவு;

(ii)

தற்பெொது கரும்புச் தசய்மக பைற்தகொள்ளப்
ெடுகின்ற கொணியின் தஹக்டயொர் ெரப்ெளவு
எவ்வளவு;

(iii )

நொளுக்குநொள் கரும்பு விவசொயி பவறு ெயிர்ச்
தசய்மககளில் ஈடுெட்டுவருவதொல் இத்ததொழிற்
சொமலயிலிருந்து எதிர்ெொர்க்கப்ெடும் உற்ெத்தி
மயப் தெற்றுக்தகொள்ள முடியொது பெொகலொம்
என்ெமத ஏற்றுக்தகொள்வொரொ;

(iv )

(b)

(c)

ஆதைனில், இத்ததொழிற்சொமலயிலிருந்து அதிக
உற்ெத்திமயப்
தெற்றுக்தகொள்வதற்கு
பைற்
தகொள்ளப்ெட்டுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ;

என்ெமத அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(இ)

(i)

the number of hectares allocated to farmers
for the cultivation of sugarcane in the area
around the Sevanagala Sugar Factory;

(ii)

the number of hectares currently being used
for sugarcane cultivation;

(iii)

whether he admits that the expected output
cannot be procured as farmers resort to
other cultivations day by day; and

(iv)

if so, the measures taken to procure greater
output from this factory?

If not, why?

ගු රි්ාඩ් බිනුතී්ද මහසතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் ெதியுதீன்)

இன்பறல், ஏன்?

(The Hon. Risad Badhiutheen)

(a)

asked the Minister of Industry and Commerce:
(a)

Will he inform this House-

(i)

Yes. Details are given in Annex I. Sir, I
table* Annex I.

Will he admit that -

No.

(i)

the Sevanagala Sugar Factory is very
important in fulfilling the sugar requirement
of Sri Lanka;

(ii)

it has generated a large number of direct and
indirect employment opportunities; and

(iii)

farmers have taken to other cultivations
without cultivating sugarcane in lands
allocated to them in the area around the
factory?

Description

* ්භාපේ්ය මත තබන ලා ඇමුුේ:

செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட இமணப்புகள் :
Annexes tabled:

Annex I
Sevanagala Sugar Factory plays a vital role in the supply of sugar
requirement in Sri Lanka. Sevenagala institution has made significant
contribution to the national economy by saving Rs. 4,698 million in the
last five years. Details are given in the chart below.

Years

Total

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Amount of imported sugar (MT)

569,000

548,000

520,000

624,000

651,000

2,912,000

2.

Amount spent to import (Rs. billion)

43.8

37.1

33.3

34.1

49.9

198

3.

Production of Sugar in Sevenagala (MT)

9,631

14,190

14,417

14,376

17,233

69,847

4.

Amount of foreign exchange saved by
production of sugar in Sevanagala
(Rs. million)

741

950

922

776

1,309

4,698

5.

Total indigenous sugar production (MT)

36,000

53,000

52,000

56,000

62,000

259,000

6.

The production contribution of
Sevanagala Factory to total indigenous
sugar production as a percentage.

26%

26%

27%

25%

27%

27%

649

650

පාර්ලිශම්න්තුව
(iv)

[ගරු රිාාඩ් බදිුත ජන් මහතා]

(ii)

Yes. Large numbers of direct and indirect
job opportunities have been generated
through the Sevenagala Sugar Factory and
it is supported by the following facts:

Annex II

The Sevenagala Sugar Factory is making a
great contribution to the economy by
providing livelihood to more than 3,900
farmers families and approximately 16,000
of their dependants. Direct job opportunities
have been provided to more than 1,900
sugarcane harvesters and more than 200
transporters.
(iii)

According to the cycle of sugarcane
cultivation, since land preparation is done in
every five years, about 650 hectares of land
are reprepared for replanting annually.
Also, some farmers adapted to follow crop
rotation with the purpose of raising the
qualitative harvest of sugarcane and the
quality of the soil by rehabilitating it
through removing the infertility of the soil.
This is limited for a short period of time and
farmers turn to cultivation of sugarcane
soon. This takes place as a cycle.
b)

The measures that have been taken to procure greater
output from this factory.
The grinding of sugarcane was started under the
Government in 2012.

The following amounts were spent to purchase new
parts to the machinery and for maintenance.

It cannot be accepted that the farmers
cultivate other crops instead of sugarcane in
the lands surrounding the factory.
The extent of lands allocated to the
Sevanagala Sugar Factory for sugarcane
cultivation is 4,100 hectares and the farmers
are legally bound to plant sugarcane only in
those lands. Although in the year 2011,
about 2,000 hectares were in existence
without being cultivated with sugarcane 1,700 hectares for other types of crops and
about 300 hectares as bare lands - the
area for other crops and bare lands have
been reduced to about 500 hectares by now.
The total area of sugarcane-cultivated lands
as at the end of 2017 is about 3,700
hectares.

There are many measures that have been
taken to procure greater output from this
Factory. The details are given in Annex II.
Sir, I table* Annex II.

Year

2013

2014

2015

2016

Amount Rs.
(million)

107

94

80

131



The amount paid to a sugarcane harvester for one ton of
sugarcane is Rs. 1,500.



The price of a ton of sugarcane has been increased up to
Rs. 5,000.

Year

2012

2013

2014

2015

2016

Price of a
ton of
sugarcane
.

4,000

4,200

4,200

4,500

5,000



Incentives and financial benefits are provided every year
based on the sugarcane supply by the farmers.



The transport expenses of sugarcane are borne by the
company and not by employees.



A large sum of money is spent annually to repair rural
roads and field roads.

Year

2013

2014

2015

2016

Amount Rs. (million)

3.7

19.6

12.2

16.5

Facilities provided to farmers for cultivation



Irrigation systems running to the fields have been repaired
completely with the assistance of the Mahaweli Authority.



From clearance of land to preparation of plant beds are
done by tractors and heavy machines of the institution at
concessionary rates and charges are recovered in three
years.

Not agreed.



Our main production is sugar and it is
confirmed through the volume of
production for the past four years.

Preliminary fertilizers, first surface fertilizers, second
surface fertilizers and herbicides and good quality nursery
plants are also supplied on credit basis and recovered from
the final payment.



Since sugarcane cultivation gives income once a year, an
allowance of Rs. 3,500 is paid monthly to farmers who
applied for it.

(i)

4,100 hectares.

(ii)

The number of hectares being used for
sugarcane cultivation is 3,354 as at
31.07.2017.

(iii)

Year

2013

2014

2015

2016

Sugar Production
(MT)

14,190

14,417

14,376

17,233

 Irrigation methods have been successfully implemented in
400 hectares out of 2,200 hectares in highland which
depend on rainwater and it is planned to implement the
irrigation method in the remaining land.

651


An irrigation system has been designed to supply water to
sugarcane lands located beyond 3 km away from water
resources.
Welfare for farmers





Rs. 24,000.00 is given to the children of sugarcane
farmers who enter university for education and Rs.
2,250.00 is paid annually for the children who have passed
the Grade Five Scholarship Exam up to Advanced Level.
Transport facilities have been provided to the children of
sugarcane farmers to go to school.

 An amount of Rs. 42,715,481.00 is in the welfare fund of
the sugarcane farmers and 82 per cent out of this fund has
been contributed by the institution.

(c)

652
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Teams of good farmers are selected and given local and
foreign training, sent to workshops and visits.



Programmes are being implemented to give adequate
knowledge to farmers and employees by the officers of the
Sugarcane Research Institute.
Does not arise.

ගරු මන්ත්රීතුමනි, පිළිතුරට අදා
ිවශබනවා. ඔබතුමාට ශදන්න පුළුවන්.

ිනයලු විා්තර අමුණා

ගු පහසේෂා්ද විතානපේ මහසතා

(ைொண்புைிகு பஹசொன் விதொனபக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ගරු කාානායකතුමනි, මශ
ප මුවන අතුරු ර න
් ය.
ශාවනගල සීනි කර්මාන්ත ාලාව කියන්ශන් ශම් රශට් සීනි
අව යතාශවන් වැි රිව තයක් ාපුරන්න පුළුවන් ්යතනයක්. ඒ
විතරක් ශනොශවි, ඒ රශද් ය වි ාල ව ශයන් උක් වගා කරන
රශද් යක්. නමුත්, ගරු ඇමිවතුමා ශම්කට එකඟ ශනොශවන
්කාරශආ පිළිතුරක් දුන්නාට ඒ රශද් ශආ වීවත්වන පුද්ගලයකු
හැටියට මම වගකීශමන් කියනවා, ශම් වන විට උක් වගා කරපු
ඉඩම් රමාණශයන් ිනයයට 30කට වැි රමාණයක්- මහවැලි
අධිකාරිය ාතු ඉඩම් ිනයල්ලම වාශ ,- වැලි කැණීම් කටුතතු
වාශ වයාපෘිව ාඳහා ශයොදාශගන ිවශබන බව. විශ ෂ
ේ ශයන් ව
මහ ඇමිවතුමා ඉඩම් ශබදා  ජලා ිවශබනවා, ශහෝටල් වයාපෘිව
ාඳහාි කියලා.

එවැනි ශවනත් වි ාල වයාපෘිවවලට ාහ ශකශාල් වගාව වැනි
වගාවන්ට ඉඩම් ශවන් කර  ජ ිවශබනවා. එදා ශම් ්යතනය
ශප ද්ගලික ්යතනයක් ව ශයන් ලබා  ජපු සීනි රමාණශයන්
ිනයයට පනහකට අක් රමාණයක් තමි ඔබතුමන්ලා දැන් ශමින්
ලබා ගන්ශන්. ඒකට ශහේතුව ශවන්ශන්, පසුගිය කාල සීමාව පුරාම
ශම් ඉඩම් රමාණය රමරමශයන් ශවනත් වගාවන්ට ාහ ශවනත්
වයාපෘිව ාඳහා ලබා  ජ ිවබීම. ශමය ඔබතුමා දැනුවත්ව ලබා දුන්
එකක්ද, එශහම නැත්නම් ශවනත් රමශ දයක් ඔා්ශාේ ශම් ඉඩම්
භාවිත ශවනවාද කියා දැනගන්න කැමැිවි.

ගු රි්ාඩ් බිනුතී්ද මහසතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் ெதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ගරු මන්ත්රීතුමනි, sugarcane cultivation ාඳහා ශහක්ටයාර්
(,500ක් ශවන් කර ිවශබනවා. එින් ශහක්ටයාර් 3,34(ක්
sugarcane cultivate කරන්න use ශවනවා කියලා තමි 7වැනි
මාාශආ 35 වැනිදා වාර්තා කර ිවශබන්ශන්. ඉිවරි ඉඩම්වල වගා
ශකශරන්ශන් නැහැ කියලා තමි ශමතැනත් ාඳහන්ව
ිවශබන්ශන්. අප අමාතයාා ය ශහෝ අශේ සීනි කර්මාන්ත
්යතනය ශවනත් වගාවන් කිරීමට කාටවත් ඉඩම්  ජලාත් නැහැ,

ශවනත් ශද් පාලනනයන්ට ඉඩම් ශදන්න අපි අවාර  ජලාත්
නැහැ. එශහම ඉඩම් ලබා දුන් බවට කිිනයම් ශතොරතුරු - details ඔබතුමා ාතුව ිවශබනවා නම්, ඒවා අපට ලබා දුන්ශනොත් ඒ
ාම්බන්ධ්ශයන් කටුතතු කරන්න පුළුවන්.

ගු පහසේෂා්ද විතානපේ මහසතා

(ைொண்புைிகு பஹசொன் விதொனபக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ගරු කාානායකතුමනි, මශ ශදවැනි අතුරු ර න
් ය ශමයි.

ගරු ඇමිවතුමනි, පසුගිය දිනවල රශට් සීනි අව යතාව
ශවනුශවන් සීනි ්නයනය කිරීශම් ජ, අපිරිිනදු සීනි යම් රමාණයක්
රට තු ට ් බව අපි දැක්කා. ඒ වාශ ම, ශම් ්නයනය කිරීම
තු ශලොකු ඒකාධිකාරයක් ිවශබනවා. මා දන්නා තරමින් ශමය
සීනිවලට පමණක් ශනොශවි, පරිේපු ් ජ හැම එකටම ිවශබන
ශදයක්. ඒ නිාා, ශම් ඒකාධිකාරය නැිව කරලා තරගකාරී විධියට
සීනි ්නයනය කිරීමට තවත් වයාපාරිකින්ට ශදන රමශ දයක්
ාෑ ජශම් වැඩ පිළිශව ක් ඔබතුමාශ
අමාතයාා ය මඟින්
ක්රියාත්මක කරන්න කැමැිව නැද්ද කියා ඔබතුමාශගන් මම
දැනගන්න කැමැිවි.

ගු රි්ාඩ් බිනුතී්ද මහසතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் ெதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
සීනි, පරිේපු ්නයනය කරන එකට කිිනම බලපත්රයක් ෑනෑ
නැහැ. ෑනෑම පුද්ගලශයකුට, ෑනෑම ්යතනයකට, ෑනෑම
අා යකට ්නයනය කරන්න පුළුවන්. දැනට සීනි, පරිේපු
්නයනය කරන වයාපාරිකයන් 500ක විතර රමාණයක් ඉන්නවා.
්ඩුක්වක් හැටියට අපි ඒවා ්නයනය කරන්ශන් නැහැ. අපි ඒවා
කරන්න open market එකට  ජලාි ිවශබන්ශන්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ා්තුිවි. ශදවැනි වටය.

තඹුත්පත්ගම පරෝහසපල් ්ායන පගොඩනැඟිල්ල :
වි්පතර

தம்புத்பதகை மவத்தியசொமலயின் சிகிச்மசக்கூடக்
கட்டிடம்: விெரம்
CLINIC BUILDING OF THAMBUTTEGAMA HOSPITAL:
DETAILS
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1. ගු පහසේෂා්ද විතානපේ මහසතා (බුේධික පිනරණ මහසතා
පවනුව )
(ைொண்புைிகு பஹசொன் விதொனபக - ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண
சொர்ெொக)

(The Hon. Heshan Withanage on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

ශා ්ය, ශපෝෂණ හා ශද්ශීය වවදය අමාතයතුමාශගන්
ඇූ  ර ්නය - (3 :
(අ

(i)

තඹුත්ශත්ගම ශරෝහශල් ාායන ශගොඩනැඟිල්ල
ාාදා නිම කර ශරෝහලට භාර දුන් දිනය කවශර්ද;

(ii)

එම ශගොඩනැඟිල්ල ාඳහා වියදම් ක
ශකොපමණද;

යන්න එතුමා ාඳහන් කරන්ශනහිද?

මුදල
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ශහේෂාන් විතානශ

(්

( i i ) இதனொல்
பநொயொளிகளினதும்
மவத்திய
சொமலயின் ெணியொளர்களினதும் உயிர்களுக்கு
அச்சுறுத்தல் ஏற்ெட்டுள்ளததன்ெமதயும்;

මහතා]

(i)

උක්ත
ශගොඩනැඟිල්ල
ඉදි
ශකොන්ත්රාත්කරුශ නම කවශර්ද;

ක

(ii)

අදා ශකොන්ත්රාත්කරුට ාම්පූර්ණ මුදල ශගවා
ිවශබ්ද;

(iii)

එශාේ නම්, ශගවූ මුදල ශකොපමණද;

(iv)

එම ශකොන්ත්රාත්කරුශ මුදල් රඳවා ශගන ිවශබ්ද;

(v)

එශාේ නම්, රඳවාශගන ඇිව මුදල ශකොපමණද;

( i ii ) இற்மறவமர இக்கட்டிடம் திருத்தப்ெடவில்மல
தயன்ெமதயும்;

அவர் அறிவொரொ?
( ஈ) (i )

( I I ) ஆதைனில், அத்பததி யொததன்ெமதயும்;

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ඇ

(iiI )

(i) එම ශගොඩනැඟිල්ශලහි බිත්ිව පුපුරා ශගොා් ඇිව බවත්;
(ii)

ශම් නිාා ශරෝගීන්ශ
හා ශරෝහල් කාර්ය
මඩුඩලශආ වීවිතවලට තර්ජානයක් ඇිව බවත්;

(iii)

ශම් වනශතක් එම ශගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැියා
කර ශනොමැිව බවත්;

එතුමා දන්ශන්ද?
(ඈ

(i)

ශමම ශගොඩනැඟිල්ල පිළිාකර කිරීමට පියවර
ගන්ශන්ද;

(ii)

එශාේ නම්, එම දිනය කවශර්ද;

(iii)

එම පිළිාකර කිරීම් කටුතතු ිනදු කරනු ලබන
ශකොන්ත්රාත්කරුශ නම කවශර්ද;

( உ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous
Medicine:

(a)

Will he state (i)

the date on which the clinic building of the
Thambuttegama Hospital was handed over
to the hospital after completing the
construction work; and

(ii)

the amount of money spent on the aforesaid
building?

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?

சுகொதொரம்,
பெொசமண
அமைச்சமரக் பகட்ட வினொ:
( அ) (i)

ைற்றும்

சுபதச

ைருத்துவ

(b)

தம்புத்பதகை மவத்தியசொமலயின் சிகிச்மசக்
கூடக்
கட்டிடத்தின்
நிர்ைொணப்
ெணிகள்
பூர்த்தியொக்கப்ெட்டு
மவத்தியசொமலக்குக்
மகயளிக்கப்ெட்ட திகதி யொததன்ெமதயும்;

( ii) அக்கட்டிடத்திற்கொகச்
தசலவிடப்ெட்ட
ெணத்ததொமக எவ்வளதவன்ெமதயும்;
அவர் குறிப்ெிடுவொரொ?
( ஆ) (i)

பைற்ெடி கட்டிடத்தின் நிர்ைொணப் ெணிகமள
பைற்தகொண்ட
ஒப்ெந்ததொரொின்
தெயர்
யொததன்ெமதயும்;

பைற்ெடி திருத்தப்ெணிகமள பைற்தகொள்ளும்
ஒப்ெந்ததொரொின் தெயர் யொததன்ெமதயும்;

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?

යන්නත් එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ඉ

பைற்ெடி கட்டிடத்மதத் திருத்தியமைப்ெதற்கு
நடவடிக்மக எடுப்ெொரொ என்ெமதயும்;

(c)

Will he inform this House (i)

the name of the contractor who built the
aforesaid building;

(ii)

whether the payment has been made in full
to the aforementioned contractor;

(iii)

if so, the amount of money that was paid;

(iv)

whether money of the aforesaid contractor
has been retained; and

(v)

if so, the amount of money that has been
retained?

Is he aware that -

சம்ெந்தப்ெட்ட
ஒப்ெந்ததொரருக்கு
தைொத்தப்
ெணத்ததொமகயும்
தசலுத்தப்ெட்டுள்ளதொ
என்ெமதயும்;

(i)

walls of the aforementioned building have
cracked;

(ii)

(iii)

ஆதைனில்,
தசலுத்தப்ெட்ட
யொததன்ெமதயும்;

it poses a threat to the lives of patients and
hospital staff; and

(iii)

(iv)

பைற்ெடி ஒப்ெந்ததொரொின் ஏபதனும் ெணத்
ததொமக
நிறுத்தி
மவக்கப்ெட்டுள்ளதொ
என்ெமதயும்;

the said building has not been repaired up to
now?

(ii)

(v)

ெணத்ததொமக

(d)

ஆதைனில், நிறுத்தி மவக்கப்ெட்டுள்ள ெணத்
ததொமக எவ்வளதவன்ெமதயும்;

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
( இ) (i )

பைற்ெடி கட்டிடத்தின் சுவர்களில்
ஏற்ெட்டுள்ளததன்ெமதயும்;

தவடிப்பு

(e)

Will he also inform this House -

(i)

whether steps will be taken to repair the
building;

(ii)

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

(iii)

the name of the contractor who will carry
out the said repairs?

If not, why?
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ගු (වවාය) රාිතත ප්ේනාරත්න මහසතා (ප් ඛය
පපෝෂණ හසා පේශීය වවාය අමාතයුරමා)
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித பசனொரத்ன
சுகொதொரம், பெொசமண ைற்றும் சுபதச ைருத்துவ அமைச்சர்)

-

ைின்வலு ைற்றும் புதுப்ெிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சமரக்
பகட்ட வினொ:
( அ) (i )

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)
ගරු කාානායකතුමනි, එම ර න
් යට පිළිතුර මා ්භාගත*
කරනවා.
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:

(්

(ඇ

(ඈ

(ඉ

(i)

2013.08.01

(ii)

21,397,058.58 (විිනඑක් මිලියන තුන්ිනය අනූහත්දහා්
දහඅටි ත අටක්

(i)

එා්.ඒ.්ර්.යූ. සුභිනාහ

(ii)

ඔ .

(iii)

21,397,058.58 (විිනඑක් මිලියන තුන්ිනය අනූහත්දහා්
දහඅටි ත අටක්

(iv)

රඳවාගත් මුදල් ශගවා ඇත. (205).08.29

(v)

රඳවාශගන ිවබූ මුදල 5,759,383.35 (එක්මිලියන හත්සීය
දහනවදහා් තුන්සීය අූ තුනි ත ිවා් එකක්

(i)

බිත්ිව පුපුරා ශගොා් ිවබිණි.

(ii)

අලුත්වැියා කටුතතු ිනදුකර ඇිව බැවින් තර්ජානයක්
ශනොමැත.

(iii)

මීට වාර ශදකකට ශපර අලුත්වැියා කිරීම් අවාන් කර
ඇත.

(i)

පැන ශනොනඟී.

(ii)

පැන ශනොනඟී.

(iii)

පැන ශනොනඟී.

පැන ශනොනඟී.

ලසකා විදුලිබල මණ්ඩලය පප ේගලික අසශ්පය්ද
විදුලිය මිලී ගැනීම : ප්ර්ේපාාන පිපපාිපය

இலங்மக ைின்சொர சமெ தனியொொிடம் ைின்சொரக்
தகொள்வனவு :தெறுமக நமடமுமற
PURCHASE OF ELECTRICITY FROM PRIVATE
SECTOR BY CEYLON ELECTRICITY BOARD:
PROCUREMENT PROCEDURE
931/’5)
2. ගු ච්දිනම ගමපේ මහසතා

இலங்மக ைின்சொர சமெ, தனியொர் துமறயிட
ைிருந்து ைின்சொரத்மதக் தகொள்வனவு தசய்மக
யில், தெறுமக நமடமுமறமயப் ெின்ெற்ற
பவண்டுதைன ைின்சொர சட்டத்தில் குறிப்ெிடப்
ெட்டுள்ளமை குறித்து அறிவொரொ;

( i i ) இதுவமரயில்
பைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ள
ைின்சொரக் தகொள்வனவுகளின்பெொது பகள்விப்
ெத்திர நமடமுமற ெின்ெற்றப்ெட்டுள்ளதொ;

* ්භාපේ්ය මත තබන ලා ිළිතුරර:

(අ
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( i ii ) ஆதைனில், அச்சந்தர்ப்ெங்கள் யொமவ;
என்ெமத அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
( ஆ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Renewable Energy:
(a)

(b)

Will he inform this House (i)

whether he is aware that the Ceylon
Electricity Board should follow the
procurement procedure according to the
Electricity Act when purchasing electricity
from the private sector;

(ii)

whether the procurement procedure has
been followed for the purchases of
electricity to date; and

(iii)

if so, on which occasions?

If not, why?

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ිව
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම පිළිතුර ්භාගත* කරනවා.

* ්භාපේ්ය මත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:
(අ

(i)

ඔ . පුද්ගලික අා ශයන් විදුලිය මිල ජ ගැනීශම් ජ ශටන්ඩර්
කාර්ය පටිපාටිය අනුගමනය ක ුතතු බව විදුලිබල පනශත්
ාඳහන්ව ඇත. විදුලිබල පනශත් 2053 අාක 53 දරන
ාාශ ෝධිත පනශත් සුනිතය බල ක්ිව අධිකාරිය මඟින්
අනුමත කර ඇිව ශමගාශවොට් 50ට වඩා අක් පුනර්ජානනීය
බල ක්ිව ාම්මත මිල ගණන් යටශත් ශහෝ ශටන්ඩර්
කාර්යය පටිපාටිය යටශත් මිල ජ ගත හැකිය.

(ii)

ඇතැම් අවා්ා ාවල ජ පමණි. විා්තරය ඇමුණුම** හි දක්වා
ඇත.

(iii)

විදුලිබල පනශත් 2053 අාක 53 දරන ාාශ ෝධිත පනශත්
සුනිතය බල ක්ිව අධිකාරිය මඟින් අනුමත කර ඇිව
ශමගාශවොට් 50ට වඩා අක් පුනර්ජානනීය බල ක්ිව ාම්මත
මිල ගණන් යටශත් ශටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය ශනොකර
ශප ද්ගලික අා ශයන් මිල ජ ගැනීම් කරනු ලැශබ්.

(ைொண்புைிகு சந்திை கைபக)

(The Hon. Chandima Gamage)
විදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ිව අමාතයතුමාශගන් ඇූ 
ර න
් ය - (7 :

(අ

(i)

ලාකා විදුලිබල මඩුඩලය විිනන් ශප ද්ගලික
අා ශයන් විදුලිය මිල ජ ගැනීශම් ජ රාම්පාදන
පටිපාටිය අනුගමනය ක ුතතු බව විදුලිබල
පනශත් ාඳහන්ව ඇිව බව දන්ශන්ද;

(ii)

ශම් වනශතක් ිනදු කර ඇිව විදුලිය මිල ජ ගැනීම්
ාඳහා රාම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය අනුගමනය කර
ිවශබ්ද;

(iii)

එශාේ නම්, ඒ කවර අවා්ාාවල ජද;

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්ද?
(්

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?

පනත යටශත් එශාේ මිල ජ ගැනීශම් හැකියාව පැවතුණත්
විනිවිදභාවය, තරගකාරිත්වය හා ්ර්ථික කාර්යක්ෂමතාව
ාලකා දැනට සුර්ය ාහ සු ා විදුලි බලාගාර මඟින් නිපදවන
විදුලිය ශටන්ඩර් රමය මඟින් මිල ජ ගනු ලබි.
එශාේම, සුර්යබල ාාග්රාමය වැඩ ාටහන යටශත් ද්ද්ධ්
ගිණුම්කරණය (Net Accounting ාහ ශනට් ේලා් (Net
Plus) රමශ ද යටශත් ූ ර්ය විදුලි ජානනය ිනදු කරනු ලබන
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[ගරු ගයන්ත කරුණාිවලක මහතා]

(iv)

2009 වර්ෂශආ ුතදමය තත්ත්වය නිම  සශමන් පසු
2054 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබා  ජ ඇිව නිවාා
ාා්යාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ශකොපමණද;

(v)

ඉහත (iv) හි ාඳහන් කාල පරිච්ශේදය ාඳහා
විදුලිය ලබා  ජම ශවනුශවන් ශවන් කරන ලද මුදල,
එක් එක් වර්ෂය අනුව ශකොපමණද;

පාරිශභෝගිකින්ශ විදුලි මිල ජ ගැනීම ද ිනදු කරනුශආ
තරගකාරී මිල ගණන් කැඳවා ශනොවන අතර, ශම් අවා්ාා
ශදශක් ජම අමාතය මඩුඩල අනුමත ාම්මත මිල ජ ගැනීම්
ගාා්තු යටශත් විදුලිය මිල ජ ගනු ලැශබ්.

(්

අදා ශනොශ .

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්හිද?

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ර න
් අාක ( - 5557/'5) - (3 , ගරු චමින්ද විශජ්ිනරි මහතා.

ගු පහසේෂා්ද විතානපේ මහසතා

(ைொண்புைிகு பஹசொன் விதொனபக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු
ශවනුශවන් මා එම ර න
් ය අහනවා.

චමින්ද

විශජ්ිනරි

(්

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?

ைின்வலு ைற்றும் புதுப்ெிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சமரக்
பகட்ட வினொ:
(அ) (i )

1983ஆம் ஆண்டளவில் புத்தளம் ைொவட்டத்தில்
இலங்மக ைின்சொர சமெயினொல் ைின்சொரம்
வழங்கப்ெட்டுள்ள
வீடுகளின்
தைொத்த
எண்ணிக்மக யொததன்ெமதயும்;

(ii)

தற்பெொமதக்கு ைின்சொரம் வழங்கப்ெட்டுள்ள
வீடுகளின் தைொத்த எண்ணிக்மக யொததன்
ெமதயும்;

(iii )

1984 முதல் 2009ஆம் ஆண்டு வமர ைின்சொரம்
வழங்குவதற்கொக
ஒதுக்கப்ெட்டுள்ள
ெணத்
ததொமக ஆண்டு வொொியொக எவ்வளதவன்
ெமதயும்;

(iv )

2009ஆம் ஆண்டில் யுத்த நிலவரம் முடிவமடந்த
ெின்னர் 2015ஆம் ஆண்டு வமர ைின்சொரம்
வழங்கப்ெட்டுள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்மக
ஆண்டு வொொியொக எவ்வளதவன்ெமதயும்;

(v )

பைற்ெடி
(i v )
இல்
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள
கொலகட்டத்தில் ைின்சொரம் வழங்குவதற்கொக
ஒதுக்கப்ெட்டுள்ள
ெணத்ததொமக
ஆண்டு
வொொியொக எவ்வளதவன்ெமதயும்;

මහතා

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, ාමාජා ාවිබලගැන් සම්, සුභාාධ්න හා
කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම
ර න
් යට පිළිතුර  ජම ාඳහා ාිව ශදකක කාලයක් ඉල්ලා ිනටිනවා.

ප්රශ්පනය මුර ිනනකී ඉිනරිපත් කිීමම ියපයෝග කරන ලී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.

Question ordered to stand down.

පත්තලම ින්පත්රික්කය ුර විදුලිය ලබා ීම : පව්ද
ක මුාල
புத்தளம் ைொவட்ட ைின் விநிபயொகம்: ஒதுக்கிய
ெணத்ததொமக

SUPPLY OF ELECTRICITY IN PUTTALAM DISTRICT: MONEY
ALLOCATED

1191/’5)

5. ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා (ගු පේම උායශ්ා්දත
ගුණප්ේකර මහසතා පවනුව )
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை - ைொண்புைிகு
ெத்ை உதயசொந்த குணபசகர சொர்ெொக)

ஆர். எம்.

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Renewable Energy:
(a)

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. R.M.
Padma Udhayashantha Gunasekera)
විදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ිව අමාතයතුමාශගන් ඇූ 
ර න
් ය - (3 :

(අ

Will he inform this House (i)

the number of houses in the Puttalam
District that have been provided with
electricity by the Ceylon Electricity Board
by year 1983;

1983 වර්ෂය වනවිට පුත්තලම දිා්්රික්කය තු
ලාකා විදුලිබල මඩුඩලය විිනන් විදුලිය ලබා  ජ
ඇිව මුළු නිවාා ාා්යාව ශකොපමණද;

(ii)

the total number of houses which have been
provided with electricity by now;

(iii)

(ii)

ශම් වනවිට විදුලිය ලබා  ජ ඇිව මුළු නිවාා
ාා්යාව ශකොපමණද;

the amounts allocated annually from year
1984 to 2009 for the supply of electricity on
per year basis;

(iv)

(iii)

වර්ෂ 598( ිනට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා  ජම
ශවනුශවන් ශවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ශකොපමණද;

the number of houses that have been
provided with electricity up to year 2015
after the end of the war situation in year
2009, on per year basis; and

(v)

the amount of money allocated for the
supply of electricity during the period
mentioned in (iv) above on per year basis?

(i)

—————————
* ප්පතකාලප තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(b)

If not, why?
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(v)

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ිව
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම පිළිතුර ්භාගත* කරනවා.

* ්භාපේ්ය මත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:
(අ

(i)

(ii)

1983 වර්ෂය වන විට වයය ප ාතට අයත් ශබදාහැරීම්
පද්ධ්ිවශආ වැි රමාණයක් අදා ප ාත් පාලන ්යතන
මඟින් පාලනය කරන ලැබූ බැවින් පුත්තලම දිා්්රික්කයට
අදා නිවැරදි දත්ත ලාකා විදුලිබල මඩුඩලය ාතුව
ශනොමැත.
ශම් වන විට පුත්තලම් දිා්්රික්කය තු
මුළු නිවාා රමාණය 243,824කි.

2009 වර්ෂශආ ිනට 2054 වර්ෂය දක්වා පුත්තලම දිා්්රික්කය
තු විදුලිය ලබා  ජම ශවනුශවන් ශවන් කරන ලද මුදල එක්
එක් වර්ෂය අනුව පහත ාඳහන් පරිදි ශ .
වර්ෂය

ශවන් කරන ලද මුදල (රුපියල්
මිලියන

2009.01.01-2009.12.31

124

2010.01.01-2010.12.31

91

2011.01.01-2011.12.31

68

2012.01.01-2012.12.31

40

2013.01.01-2013.12.31

217

2014.01.01-2014.12.31

256

2015.01.01-2015.12.31

298

විදුලිය ලබා  ජ ඇිව

2015 වර්ෂශආ  ජ දිා්්රික් ශල්කම් කාර්යාල, රාශද්ශීය
ශල්කම් කාර්යාල හරහා ග්රාම නිලධ්ාරිවරුන් මඟින්
ිනදුකරන ලද ාාගණනය අනුව පුත්තලම දිා්්රික්කය තු
විදුලි ශාේවාව ලබාශගන ශනොමැිව නිවාා ඒකක ගණන
57,0(9ක් බව වාර්තා වූ අතර, ඔවුනට විදුලි ශාේව ාව ලබා
ගැනීමට ිවබූ රධ්ානතම බාධ්ාව වූශආ විදුලි ශාේව ාව ලබා
ගැනීමට හා නිවාා තතැඳුම් කිරීමට අව ය මූලික පියවර
දැරීමට ිවබූ ශනොහැකියාවි.
ඒ අනුව 2054 වර්ෂශආ ශනොවැම්බර් මා ිනට ක්රියාත්මක
කරන ලද "රටම එළියි අඳුර දුරලි - ජාාිවක විදුලි
ාත්කාරය" ණය ශයෝජානා රමය යටශත් ශමම පවුල් ාඳහා
විදුලි ශාේව ාව ලබා ගැනීමට හා නිවාා තතැඳුම් කිරීමට
රුපියල් (4,000ක උපරිමයක් දක්වා ණය මුදලක් ලබා දුන්
අතර, එම වැඩාටහන 205) වාර අවාානය දක්වා ජාාිවක
මට්ටශමන් ක්රියාත්මක වූ අතර එම වැඩාටහන යටශත්
205) වර්ෂශආ  ජ නිවාා ඒකක 53,(74ක් ාඳහා විදුලි ශාේව ාව
ලබා  ජ ඇත.
2017 වර්ෂය අවාන් වන විට පුත්තලම දිා්්රික්කශආ
හඳුනාගත් නිවාා ඒකක අතරින් නිවාා ඒකක 9,4)3ක්
ාඳහා විදුලි ශාේවාව ලබා  ජ ඇත.
(iii)

1984 ිනට 2009 දක්වා පුත්තලම දිා්්රික්කය ාඳහා විදුලිය
ලබා  ජම ශවනුශවන් ශවන් කරන ලද මුදල් රමාණයන්
නිවැරදිව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශාොයා ගැනීමට ශනොහැක.

(iv)

2009 වර්ෂශආ ිනට 2054 වර්ෂය දක්වා පුත්තලම දිා්්රික්කය
තු විදුලිය ලබා  ජ ඇිව නිවාා ාා්යාව එක් එක් වර්ෂය
අනුව පහත ාඳහන් පරිදි ශ .

(්

අදා ශනොශ .

අධායාපන ප්ේවා ියුතක්තය්දපේ ්මුපකාර
්කසුුවේ හසා ණය පාන ්මිිනය : මූලය පාලනය
විධිමත් කිීමම
கூட்டுறவு சிக்கன ைற்றும் கடன் வழங்கும் சங்கம்:
நிதி நிருவொகத்மத ஒழுங்குமுமறப்ெடுத்தல்
EDUCATION EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT AND
THRIFT SOCIETY: REGULATION OF FINANCIAL
MANAGEMENT

1278/’5)

6. ගු පහසේෂා්ද විතානපේ මහසතා(ගු නලි්ද බණ්ඩාර
ජයමහස මහසතා පවනුව )
(ைொண்புைிகு பஹசொன் விதொனபக
ெண்டொர ஜயைஹ சொர்ெொக)

-

ைொண்புைிகு

நலின்

(The Hon. Heshan Withanage on behalf of the Hon. Nalin
Bandara Jayamaha)
කර්මාන්ත හා වාණිජා කටුතතු අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර න
් ය(6):

(අ

(i)

2015.10.01
දිනට
අධ්යාපන
ශාේවා
නිුතක්තයන්ශ ාමූපකාර ාකසුරුවම් හා ණය
ශදන ාමිිවය ාතුව පවිවන ාම්පූර්ණ මුදල්
රමාණය ශකොපමණද;

වර්ෂය

අදා වර්ෂය තු  ජ ලබා
දුන් නව ාබඳතා ාා්යාව

වර්ෂය අවාාන වන විට
විදුලිය පරිශභෝජානය කරනු
ලබන ාම්පූර්ණ නිවාා
ාා්යාව

(ii)

205).0).55 වනවිට එම ාමිිවය ාතුව ිවබූ ා්ථිර
තැන්පතු රමාණය ශකොපමණද;

2009.01.012009.12.31

10,837

143,383

(iii)

2010.01.012010.12.31

ශම් වනවිට ඉහත කී ාමිිවශයන් ණය අයදුම්කර
ඇිව පුද්ගලයන් ාා්යාව ශකොපමණද;

11,592

154,975

(iv)

2011.01.012011.12.31

11,910

166,885

එම ණය අයදුම්කරුවන් අතරින්, ණය අනුමත වූ
නමුත්, ශමශතක් ණය මුදල් මුදා හැර ශනොමැිව
ාාමාජිකයන් ාා්යාව ශකොපමණද;

2012.01.012012.12.31

12,342

179,227

(v)

එම ණය අයදුම්කරුවන්ට ශගවිය ුතතු ණය
මුදල්වල එකතුව ශකොපමණද;

11,856

191,083

(vi)

එකී ණය අයදුම්කරුවන් ශවත ණය මුදල් මුදා
හැරීම රමාද  සමට ශහේතුව කවශර්ද;

11,047

202,130

(vii)

13,635

215,765

ඉහත කී ාමිිවය තම ාාමාජිකයන් ශවත නිින ශලා
ණය මුදල් මුදා හැරීමට ශනොහැකි තත්ත්වයකට
පත් ස ඇිව බව දන්ශන්ද;

2013.01.012013.12.31
2014.01.012014.12.31
2015.01.012015.12.31
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(viii)

approved, but money has not been released
up to now;

මහතා]

එශාේ නම්, එම ාමිිවශආ මූලය පාලනය විධිමත්
කිරීම ාඳහා ඉදිරිශආ  ජ ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග
කවශර්ද;

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්ද?
(්
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පාර්ලිශම්න්තුව

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?

(v)

the total amount of loans to be paid to those
loan applicants;

(vi)

the reason for the delay in releasing money
to those loan applicants;

(vii)

whether he is aware of the fact that the said
Society has been rendered to a state of not
being able to release loans to its members
properly; and

(viii)

if so, the measures that will be taken in due
course to
regulate the financial
management of that Society?

மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
பகட்ட வினொ:
(அ) (i )

2015.10.01ஆம் திகதியொகின்றபெொது கல்விச்
பசமவ ஊழியர்களின் கூட்டுறவு சிக்கன ைற்றும்
கடன் வழங்கும் சங்கத்திற்குச் தசொந்தைொக
விருந்த தைொத்தப் ெணத்ததொமக எவ்வளதவன்
ெமதயும்;

( i i ) 2016.06.11ஆம் திகதியொகின்றபெொது பைற்ெடி
சங்கத்திற்குச் தசொந்தைொகவிருந்த நிமலயொன
மவப்புக்களின் அளவு எவ்வளதவன்ெமதயும்;
( i ii ) தற்பெொது பைற்ெடி சங்கத்திலிருந்து கடன்
தெறுவதற்கொக
விண்ணப்ெித்துள்ளவர்களின்
எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்ெமதயும்;
( i v ) பைற்ெடி கடன் விண்ணப்ெதொொிகளில், கடன்
அங்கீகொிக்கப்ெட்டிருந்தும் இற்மறவமர கடன்
ததொமக விடுவிக்கப்ெடொதுள்ள விண்ணப்ெதொொி
களின் எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்ெமதயும்;
( v ) பைற்ெடி
கடன்
விண்ணப்ெதொொிகளுக்குச்
தசலுத்த பவண்டியுள்ள தைொத்தக் கடன் ததொமக
எவ்வளதவன்ெமதயும்;

(b)

If not, why?

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජා කටුතතු
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ර න
් යට අදා පිළිතුර ්භාගත*
කරනවා.

* ්භාපේ්ය මත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:
(අ

(i)

ාම්පූර්ණ මුදල් රමාණය - රුපියල් 5,4)9,0)8,)00.2(
(රුපියල් මිලියන එක්දහා් පන්ිනය හැට නවයි, හැට දහා්
හයිනයයි, ත විින හතරි

(ii)

2016.06.11 දින වන විට එම ාමිිවය ාතුව ිවබූ ා්ථිර
තැන්පත් රමාණය - රුපියල් 5,4)4,904,989.0(කි. (රුපියල්
මිලියන එක්දහා් පන්ිනය හැටපහි, නව ලක්ෂ පන්දහා්
නවිනය අූ  නවයි, ත හතරි.

(iii)

ාාමාජිකයන් )7,95)කි.

(iv)

ාාමාජිකයන් 25,(4(කි.

(v)

රුපියල් මිලියන 58,5)2කි.

(vi)

*

ාමිිවශආ ශපොලී අනුපාතය පහත දමා ශකටි කාලයක්
තු  ජ ශවශ ඳ ශපො ශපොලී අනුපාතය ශීඝ්රශයන් ඉහ
යෑම නිාා ශමම අධික ණය ඉල්ලුම හට ගැනීම.

*

ාමිිවයට ලැශබන ්දායම ශමම අධික ණය ඉල්ලුම
ාපුරාලීමට රමාණවත් ශනො සම.

*

ාමිිවශආ ණය නිකුත් කිරීශම් හැකියාව රුපියල්
මිලියන 900 පමණ වුවත් මාිනක ණය ඉල්ලුම රුපියල්
මිලියන 2,000 ඉක්ම සම.

( v i ) பைற்ெடி கடன் விண்ணப்ெதொொிகளுக்கு கடன்
விடுவிக்கப்ெடத் தொைதம் ஏற்ெட்டுள்ளமைக்கொன
கொரணம் யொததன்ெமதயும்;
( v ii ) பைற்ெடி சங்கம் தனது அங்கத்தவர்களுக்கு
உொியவொறு கடன் ததொமகமய விடுவிக்க
இயலொத நிமலக்குத் தள்ளப்ெட்டுள்ளததன்ெமத
அறிவொரொ என்ெமதயும்;
( v iii ) ஆதைனில், பைற்ெடி சங்கத்தின் நிதி நிருவொ
கத்மத
ஒழுங்குமுமறப்ெடுத்துவதற்கு
எதிர்
கொலத்தில் பைற்தகொள்ளப்ெடும் நடவடிக்மக
யொததன்ெமதயும்;
அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Industry and Commerce:
(a)

Will he inform this House (i)

the total amount of money held by the
Education Employees' Co-operative Credit
and Thrift Society as at 01.10.2015;

(vii)

ඇපකර ණය නිකුත් කිරීම ාම්බන්ධ්ශයන් පමණක්
රමාදයකින් ශතොරව ණය නිකුත් කිරීමට හැකියාවක්
ශනොමැත.

(viii)

*

ාාමාජිකත්වය ලබා ඇිව කාලය අනුව ලබාගත හැකි
ණය මුදල හා වාරික ගණන සීමා කිරීම.

*

ශපොශරොත්තු ශල්්නය ාකා් කර විධිමත් ශලා
මාිනකව ණය මුදාහැරීම ශ ගවත් කිරීම.

(ii)

the amount in fixed deposits with that
Society by 11.06.2016;

*

බාහිර මූලය ්යතනවලින් ණය ලබාගැනීමට අව ය
ක්රියාමාර්ග ගැනීම.

(iii)

the number of persons who have applied for
loans from the said Society by now;

*

ාාමාජික තැන්පතු රවර්ධ්නය ාඳහා වැඩාටහන්
ක්රියාත්මක කිරීම.

(iv)

the number of members out of those loan
applicants for whom loans have been

(්

අදා ශනොශ .

663

664
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ைொகொண சமெகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக்
பகட்ட வினொ:

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ර න
් අාක 9 - 5())/'5) - (3 , ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර
මහතා.

(அ) (i )

புத்தளம் ைொவட்டத்தில் தற்சையம் இயங்கிவரும்
உள்ளூரொட்சி நிறுவனங்களின் எண்ணிக்மக
எவ்வளதவன்ெமதயும்;

( i i ) அவற்றின் தெயர்கள் யொமவ என்ெமதயும்;

ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

( i ii ) பைற்ெடி ஒவ்தவொரு உள்ளூரொட்சி நிறுவனத்தின்
ஊடொக
பசமவ
வழங்கப்ெடும்
ைக்களின்
எண்ணிக்மக, கொணிப் ெரப்ெளவு ைற்றும் கிரொை
அலுவலர் ெிொிவுகளின் எண்ணிக்மக தனித்
தனிபய யொததன்ெமதயும்;

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර මහතා
ශවනුශවන් මා එම ර න
් ය අහනවා.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා

( i v ) ைக்களுக்கு கூடுதலொன வசதிகமள தெற்றுக்
தகொடுப்ெதற்கொக புத்தளம் ைொவட்டத்தில் புதிதொக
நிறுவுவதற்கு உத்பதசிக்கப்ெட்டுள்ள உள்ளூ
ரொட்சி நிறுவனங்கள் யொமவ என்ெமதயும்;

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා ාහ ජාාිවක රිවපත්ිව
හා ්ර්ථික කටුතතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් එම ර න
් යට පිළිතුර
 ජම ාඳහා ාිව ශදකක කාලයක් ඉල්ලා ිනටිනවා.

ප්රශ්පනය මුර ිනනකී ඉිනරිපත් කිීමම ියපයෝග කරන ලී.

( v ) இவ்வொறு முன்தைொழியப்ெட்டுள்ள உள்ளூரொட்சி
நிறுவனங்கமள
விமரவொக
நிறுவுவதற்கு
அமைச்சு
பைற்தகொள்ளும்
நடவடிக்மககள்
யொமவ என்ெமதயும்;

Question ordered to stand down.

அவர் இச்சமெயில் அறிவிப்ெொரொ?

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.

(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

පයෝිතත ප ාත් පාලන ණයතන : පත්තලම
ින්පත්රික්කය

உத்பதசிக்கப்ெட்ட உள்ளூரொட்சி நிறுவனங்கள்:
புத்தளம் ைொவட்டம்

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

PROPOSED LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS: PUTTALAM
DISTRICT

1595/’57
11.ගු පහසේෂා්ද විතානපේ මහසතා(ගු අපශ්ෝක ප්රිය්දත
මහසතා පවනුව )
(ைொண்புைிகு பஹசொன் விதொனபக
ெிொியந்த சொர்ெொக)

-

(i)

පුත්තලම දිා්්රික්කශආ දැනට ක්රියාත්මක වන
ප ාත් පාලන ්යතන ාා්යාව ශකොපමණද;

(ii)

ඒවාශආ නම් කවශර්ද;

(iii)

එම එක් එක් ප ාත් පාලන ්යතනය මඟින් ශාේවා
ාපයනු ලබන ජාන ාා්යාව, ූගමි රමාණය ාහ
ග්රාම නිලධ්ාරි වාම් ාා්යාව ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමණද;

(iv)

ජානතාවට වැි පහසුකම් ාපයා  ජම ාඳහා
පුත්තලම දිා්්රික්කය තු අලුිවන් ා්ාාපිත කිරීමට
ශයෝජිත ප ාත් පාලන ්යතන කවශර්ද;

(v)

එශාේ ශයෝජානා  ස ඇිව ප ාත් පාලන ්යතන
කිනමින් පිහිටු සමට අමාතයාා ය ගනු ලබන
පියවර කවශර්ද;

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්ද?
(්

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?

(i)

the number of local government institutions
functioning in the Puttalam District at
present;

(ii)

their names;

(iii)

the number of people being served by each
of those local government institution along
with the population, the extent of lands and
the number of Grama Niladhari Divisions,
separately;

(iv)

the number of new local government
institutions which are proposed to be set up
anew in order to provide more facilities to
the people in the Puttalam District; and

(v)

the steps to be taken by the Ministry to
expedite the setting up of the proposed local
government institutions?

ைொண்புைிகு அபசொக்க

(The Hon. Heshan Withanage on behalf of the Hon. Ashoka
Priyantha)
ප ාත් ාභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර න
් ය(3):

(අ

Will he inform this House -

(b)

If not, why?

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, ප ාත් ාභා හා ප ාත් පාලන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ර ්නයට පිළිතුර ්භාගත*
කරනවා.

* ්භාපේ්ය මත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:
(අ

(i)

12

(ii)

1.

හලාවත නගර ාභාව

665

666

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාිවලක මහතා]

නව ජාිනක බලශ්ක්ින ප්රිනපත්ිනය : වි්පතර
புதிய பதசிய வலுசக்தி தகொள்மக: விெரம்

2.

හලාවත රාශද්ශීය ාභාව

3.

පුත්තලම නගර ාභාව

4.

පුත්තලම රාශද්ශීය ාභාව

5.

්ණමක්ව රාශද්ශීය ාභාව

6.

වනාතවිල්ලුව රාශද්ශීය ාභාව

7.

කරුවලගා්ව ැව රාශද්ශීය ාභාව

8.

නවගත්ශත්ගම රාශද්ශීය ාභාව

9.

නාත්තඩුිය රාශද්ශීය ාභාව

NEW NATIONAL ENERGY POLICY: DETAILS

1601/’17

12.ගු පහසේෂා්ද විතානපේ මහසතා(ගු ුරෂාර ඉඳුියල්
අමරප්ේන මහසතා පවනුව )
(ைொண்புைிகு பஹசொன் விதொனபக இந்துனில் அைரபசன சொர்ெொக)

(The Hon. Heshan Withanage on behalf of the Hon.
Thushara Indunil Amarasena)
විදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ිව අමාතයතුමාශගන් ඇූ 
ර න
් ය - (3 :

10. ්රච්චිකට්ටුව රාශද්ශීය ාභාව
11. ශවන්නේපුව රාශද්ශීය ාභාව

(අ

12. කල්පිටිය රාශද්ශීය ාභාව

(i)

ශ්රී ලාකාශ ජාාිවක බල ක්ිව රිවපත්ිවය යල්
පැන ශගොා් ඇිව බව දන්ශන්ද;

(ii)

ශ්රී ලාකාශ කාලීන ාහ අනාගත අශේක්ෂාවන්
ාඳහා ගැ ශපන ජාාිවක බල ක්ිව රිවපත්ිවයක්
අව ය බව පිළිගන්ශන්ද;

(iii)

එශාේ නම්, එම නව ජාාිවක බල ක්ිව රිවපත්ිවය
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන දිනය
කවශර්ද;

(iii)
අනු
අාකය

ප ාත් පාලන
්යතනය

01.

හලාවත නගර
ාභාව

02.

හලාවත රාශද්ශීය
ාභාව

03.

ைொண்புைிகு துஷொர

ඇා්තශම්න්තු ජාන ූගමි රමාණය ග්රාම නිලධ්ාරි
ාා්යාව
(ව.කි.මි
වාම්
(2016.12.31)
ාා්යාව
51,750

6.4

13

141,322

69.53

85

පුත්තලම නගර
ාභාව

48,452

25.24

09

04.

පුත්තලම රාශද්ශීය
ාභාව

52,465

240

22

05.

්ණමක්ව රාශද්ශීය
ාභාව

88,332

479.7

74

06.

වනාතවිල්ලුව
රාශද්ශීය ාභාව

21,432

710.4

17

07.

කරුවලගා්වැව
රාශද්ශීය ාභාව

28,547

490.4

26

08.

නවගත්ශත්ගම
රාශද්ශීය ාභාව

18,502

167

19

09.

නාත්තඩුිය
රාශද්ශීය ාභාව

128,386

168.28

94

( i ii ) ஆதைனில், பைற்ெடி புதிய பதசிய வலுசக்தி
தகொள்மக ெொரொளுைன்றத்துக்கு சைர்ப்ெிக்கப்
ெடும் திகதி யொததன்ெமதயும்;

10.

්රච්චිකට්ටුව
රාශද්ශීය ාභාව

84,103

104

43

அவர் இச் சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?

11.

ශවන්නේපුව
රාශද්ශීය ාභාව
කල්පිටිය රාශද්ශීය
ාභාව
එකතුව

146,181

212.73

99

98,126

223

45

907,598

2,896.68

546

12.

(්

(්

ශනො එශාේ නම්, ඒ මන්ද?

ைின்வலு ைற்றும் புதுப்ெிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சமரக்
பகட்ட வினொ:
(அ) (i )

இலங்மகயின் பதசிய வலுசக்திக் தகொள்மக
கொலங்கடந்துவிட்டுள்ளமத அறிவொரொ என்ெமத
யும்;

( i i ) இலங்மகயின் சைகொல ைற்றும் எதிர்கொல
எதிர்ெொர்ப்புகளுக்கு
தெொருத்தைொன
பதசிய
வலுசக்தி தகொள்மகதயொன்று பதமவ என்ெமத
ஏற்றுக்தகொள்கின்றொரொ என்ெமதயும்;

(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

(iv)

මහවැව, ්ඬිගම, දාශකොටුව යනුශවන් නව රාශද්ශීය ාභා
තුනක් ාාා්ාාපනය කිරීමට ශයෝජානා ඉදිරිපත්  ස ඇත.

(v)

ාාා්ාාපනය/උත්ශශ්රේණිගත කිරීම ාඳහා නිින රමශ දයක්
ාකා් කර ඊට අමාතය මඩුඩල අනුමැිවය ලබා ශගන ඇත.
එමඟින් හඳුන්වා  ජ ඇිව නිර්ණායක මත ඇගයීමට ලක් කර
මා ශවත නිර්ශද් ලබා  ජමට අදා ප ාත් රධ්ාන ශල්කම්
ශවත දන්වා ඇිව අතර, ශමශතක් ප ාත් කමිටු නිර්ශද්
ලබා  ජ නැත. නිර්ශද් ලබා දුන් වහාම ඉදිරි කටුතතු ිනදු ක
හැක.

අදා ශනොශ .

යන්න එතුමා ශමම ාභාවට දන්වන්ශන්ද?

asked the Minister of Power and Renewable Energy:
(a)

(b)

Will he inform this House (i)

whether he is aware that the National
Energy Policy of Sri Lanka is outdated;

(ii)

whether he admits that a National Energy
Policy which caters to Sri Lanka’s current
and future expectations is needed; and

(iii)

if so, the date on which the new National
Energy Policy will be presented to the
Parliament?

If not, why?

667
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ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ිව
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ර න
් යට පිළිතුර ්භාගත*
කරනවා.

* ්භාපේ්ය මත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ

(්

(i)

ජාාිවක බල ක්ිව රිවපත්ිවය හඳුන්වා දුන්ශන් 2008
වර්ෂශආ ජ ය. ශකශාේ නමුත් වර්තමාන බල ක්ිව ක්ශෂේත්රශආ
නැමියාවන් ාැලකිල්ලට ශගන ජාාිවක බල ක්ිව රිවපත්ිවය
යාවත්කාලීන කිරීමට ශම් වන විට කටුතතු කරමින් පවතී.
බල ක්ිව ක්ශෂේත්රශයහි ිනයලු අා නිශයෝජානය කරන
විශ ෂ
ේ නයන් විිනන් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහා් ාලකා
බැලීශමන් පසු අලුිවන් ාකා් කරන ලද ජාාිවක බල ක්ිව
රිවපත්ිවය ශකටුම්පත මහජාන අදහා් විමසීමට ශයොමු ක
අතර, ඒ අනුව ශමම අමාතයාා ය ශවත ලැබී ඇිව අදහා් හා
ශයෝජානා ශම් වන විට ාලකා බලා ඇත. ඉන් පසුව අවාන්
ශකටුම්පත ාකා් කර ඇිව අතර එය වත්රභාෂාවලට
පරිවර්තනය කිරීශම් කටුතතුවල අවාන් අදියර ශම් වන විට
ිනදු ශ .

(ii)

ඔ .

(iii)

ශම් වන විට ලැබී ඇිව දහා් හා ශයෝජානා ජාාිවක බල ක්ිව
රිවපත්ිවයට ඇතු ත් කිරීමට ාලකා බැලීශමන් අනතුරුව
ජාාිවක බල ක්ිව රිවපත්ිවය අමාතය මඩුඩලය ශවත
ඉදිරිපත් කිරීමට කටුතතු කරන අතර, ඉන් අනතුරුව රජාශආ
ගැාට් පත්රශආ ප
කර 2058.03.35 දිනට ශපර
පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිරිපත් කිරීමට කටුතතු කරනු ලැශබ්.

අදා ශනොශ .

ගු ිනප්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා

(ைொண்புைிகு திபனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කාානායකතුමනි,-

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න මන්ත්රීතුමා.

ගු ිනප්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා

(ைொண்புைிகு திபனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
පාර්ලිශම්න්තුශ මන්ත්රීවරු හැටියට අප නිශයෝජානය කරන
පක්ෂය, එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ මන්ත්රී
කඩුඩායශමන් බාහිර පක්ෂ ගණනාවක එකමුතුවක් බව ඔබතුමාට
දැනුම්  ජ ිවශබනවා. ඔබතුමා විිනන් එය පාර්ලිශම්න්තුවට රකා
කර ිවශබනවා. එම කඩුඩායශම් එක් පක්ෂයක් ාමඟ -ශ්රී ලාකා
නිදහා් පක්ෂය ාමඟ- ගිවිසුමක් අත්ාන් කර ිවශබන බවටත්, එම
ගිවිසුම මත ්ඩුක්රම වයවා්ාාශ ().(4 වයවා්ාාව අනුව
ජාාිවක ්ඩුක්වක් හැ ජමට පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝජානාවක් ඉදිරිපත්
ක ා. අනුර දිාානායක මන්ත්රීතුමා ඊශආත් ශම් තර්කය නැවාවා.
නමුත් ශම් කාරණශආ තවත් පැහැදිලි පියවරක් ිවශබන නිාාි මම
නැවත ඔබතුමාශ අවධ්ානයට ශගශනන්ශන්. ජාාිවක ්ඩුක්වක්
පිහිටු සමට ශයෝජානාවක් ශගනාවා. ඒ ශයෝජානාව පිළිබඳව පැහැදිලි
කරමින් අගමැිවතුමාත්, ්ඩුක්වත් කි වා, "අපි ගිවිසුමකට එ ය
ිවශබනවා" කියලා. එම ගිවිසුම පිළිබඳව තමි ඉහත කී
වයවා්ාාශවන් කියන්ශන්. රධ්ානත්වය ගන්නා පක්ෂය, අශනකුත්
අිවශර්ක පක්ෂ ාමඟ එකඟතාවකට එනවා නම්, පාර්ලිශම්න්තුවට
පැමිණ දැනුම් දිය ුතතුය හා අනුමැිවයක් ගත ුතතුය කියා එහි
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ිවශබනවා. ගරු කාානායකතුමනි, අපි අහන්ශන් ශමයි. ශමවැනි
ලියවිල්ලක් තවම ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. එවැනි ලියවිල්ලක්
ිවශබනවා නම් තමි ශමවැනි ්ඩුක්වක් වලාගු වන්ශන්. එවැනි
ලියවිල්ලක් ිවශබනවා නම්, අදා ශල්කම්වරයා ශහෝ ශල්කම්වරු
විිනන් එම ලියවිල්ල ඔබතුමා හමුවට ඉදිරිපත් ක ුතතුි. එශහම
නැතුව පාර්ලිශම්න්තුව හමුශ
මන්ත්රීවරු 40කට කැබිනට්
අමාතයධුරර ාහ මන්ත්රීවරු 44කට නිශයෝජාය අමාතයධුරර ශදමින්,
අශනක් මන්ත්රීවරුන්ශ අිිවයද අශහෝින කරමින් කටුතතු කිරීම
වයවා්ාා විශරෝධිි.
අශේ කඩුඩායම 44ක මන්ත්රී කඩුඩායමක්. ශම් මන්ත්රී
කඩුඩායම නිශයෝජානය කරන, ඔබතුමා විිනන් පිළිශගන ඇිව,
එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානය නැමැිව, මැිවවරණ රකා නශආ
ිවශබන එකම පක්ෂය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ ඉන්ශන් අර පක්ෂ
ිනයල්ලශගන්ම ාමන්විතවි. ශම් වාශ
තීරණයක් ශගන
ිවශබනවා නම්, එය ාභාව හමුවට ශගන ඒම ශහෝ එහි ඉතා
රහායභාවයක් ිවශබනවා නම් ගරු කාානායකතුමා හමුවට
ශගනැවිත් එය දකින්න ඉල්ලා ිනටින මන්ත්රීවරුනට ශපන්වා ජම
පාර්ලිශම්න්තුශ උත්තරීතරබව ්රක්ෂා කිරීමක් වාශ ම එය ගරු
කාානායකතුමාශ
වගකීමක්. එශහම නැත්නම්, ්ඩුක්රම
වයවා්ාාව උල්ලානනය කරමින් ශම් ්ඩුක්ව ඇමිවවරු, රාජාය
ඇමිවවරු, උප ඇමිවවරු පත් කරශගන දිගටම ගමන් කරන රමය
පාර්ලිශම්න්තුව හමුශ
ිවශබන බරපත
ර න
් යි. ගරු
කාානායකතුමනි, ඔබතුමා ශම් ාම්බන්ධ්ශයන් මැදිහත් ශවලා
ශවනත් දවාක ශම්කට තීරණයක් දුන්නත් මට කමක් නැහැ.
නමුත්, ශම්කට ඉතා පැහැදිලි තීරණයක් ශදන්න ෑනෑ, ශම්
ශද් පාලනනයන්ශ
තීරණය ශනොශවි. ඔබතුමා ගරු
කාානායකතුමා හැටියට තීරණයක් ශදන්න.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳි, ගරු ාභානායකතුමා.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමා ජාාිවක ්ඩුක්ව
පිළිබඳව ඊශආ පාර්ලිශම්න්තුශ  ජ රකා යක් ක ා. එක්ාත් ජානතා
නිදහා් ාන්ධ්ානශආ ශල්කම්තුමාත් ශම් ජාාිවක ්ඩුක්ව ගැන
රකා යක් ක ා. එම නිාා ශම් ජාාිවක ්ඩුක්ව ිවශබනවා. ශම්ක
පාර්ලිශම්න්තුව. අගමැිවතුමාි, එක්ාත් ජානතා නිදහා්
ාන්ධ්ානශආ ශල්කම්තුමාි කි වාම ඒක පිළිගන්න ෑනෑ. පුන
පුනා, පුන පුනා ශම් ර ්නය මතු කිරීම අාාධ්ාරණි. ජාාිවක
්ඩුක්වක් දැන් ිවශබනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳි, ශබොශහොම ා්තුිවි. ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න
මන්ත්රීතුමනි, ශම් ර ්නය ාම්බන්ධ්ශයන් ඊශආ දවා පුරාම අපි
හුඟාක් වාද විවාද ක ා.

ඒ ගැන කරුණු ඉදිරිපත් ක ා. ඒ නිාා මම ශම් ගැන නීිව
උපශදා් ලැබුවා. ඊශආ ශම්ක කාාදයකට ාම ක ා. නමුත් අදා
පාර් ්ව ශදකම ශම් ගරු ාභාශ කරුණු ඉදිරිපත් ක ාට පසු,
නැවත ඒ ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම අනව ය බව තමි මට
ලැබුණු උපශද් ය.
කාානායකවරයා ව ශයන් මට එය
පිළිගැනීමට ිනද්ධ් ශවනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

ගු ච්දද්රසරි ගජීර මහසතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු කාානායකතුමනි, දිගින් දිගටම මතුවන ශම් ර න
් ශආ
මුහුණුවර කීපයක් ිවශබනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ශම් ර න
් ශආ
ශද් පාලන මුහුණුවරක් ිවශබනවා; වයවා්ාාමය මුහුණුවරක්
ිවශබනවා; ාමාජාමය මුහුණුවරක් ිවශබනවා. ශම් ශද් පාලන
මුහුණුවර පිළිබඳව ශමතුමන්ලා දිගින් දිගටම උත්තර ශදනවා. ගරු
කාානායකතුමනි, අපි මතු කරන්ශන් ජාාිවක ්ඩුක්ව ශමතැනින්
ඈවර කරන්න කියන කාරණය ශනොශවි. ශමතැන වයවා්ාාමය
මුහුණුවර පිළිබඳ ර න
් යක් ිවශබනවා ශන්. ශම් වයවා්ාාමය
කාරණාව පදනම් ශවලා ිවශබන්ශන් ශම් ිවශබන ගිවිසුමට;
පාර් ්වකරුවන්ට. අශේ ගරු මහින්ද අමර සර මහ ශල්කම්තුමා
උත්තරයක් දුන්න එක ඇත්ත. හැබැි ගරු කාානායකතුමනි,
මහජාන එක්ාත් ශපරමුශඩු නායක ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න
මැිවතුමා කියන්ශන් එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ උප
ාභාපිවවරශයක්. එතුමාත් ාන්ධ්ානශආ පාර් ව
් කරුශවක්. එම
නිාා ශමතැන ජ ශම් වයවා්ාාව අර්බුදයට ලක් ශවලා ිවශබනවා.
දැන් ඇමිවවරු 20කට වැි ාා්යාවකශ කල් ඉකුත් ශවලා
ිවශබනවා. ඒකි අපි කියන්ශන්. ජාාිවක ්ඩුක්ව පිහිටුවන්න ෑනෑ
නම්
ඔබතුමන්ලා එය පිහිටුවාගන්න. හැබැි ඔබතුමාශ
පැත්ශතන් අපි ඉල්ලන්ශන්, එශහම ලියවිල්ලක් ිවශබනවා නම්
අපට ඉදිරිපත් කරන්න කියාි.

ගරු කාානායකතුමනි, ඔබතුමා Right to Information Act
එක ශගශනන්න ශම් ගරු ාභාශ වැිශයන්ම ක්රියා ක
නායකයාි. ඔබතුමාට ඒ ලියවිල්ල ශදන්න බැහැ කියනවා නම්, ඒ
පිළිබඳව වි ාල ගැටලුවක්, කුකුාක් මතු ශවනවා. ගරු දිශන්ෂ්
ගුණවර්ධ්න මැිවතුමා කියන්ශන්, ඒ ගිවිසුම් ලියවිල්ල කරුණාකර
ාභාගත කරන්න කියාි.

ගු කථානායකුරමා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ශම් ර න
් යට උත්තරයක් ශලා ්ශ , පාර්ලිශම්න්තුශ
රධ්ාන පක්ෂ ශදශක් රකා ශම් ාභාවට ඉදිරිපත් ක ාය කියන
එකි.

මමත් ශ්රී ලාකාශ ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂය නිශයෝජානය කරන,
එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ පාර් ්වකරුශවක්. ශමතැන
අද කරන රකා ශහට ශවනා් ශවනවා. ඒක අපි දන්නවා ශන්. පසු
ගිය ුතගය ගැන අපි දන්නවා ශන්. ඒ නිාා ශම් පිළිබඳ පැහැදිලි
ලිඛිත එකඟතාවක් ිවශබනවා නම් අශේ දැන ගැනීම ාඳහා ඒක
ාභාගත වන්න ෑනෑ.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මම ඒ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්නම්, ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු ච්දද්රසරි ගජීර මහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
එශහම ශනොවුශණොත් ඔබතුමාශ කාානායක ධුරරයත් වලාගු
වන්ශන් නැහැ. එශහම ශනොවුශණොත්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒකට කමක් නැහැ. මම නීතයනුකූලව ශාොයා බලන්නම්.

ගරු නලින් බඩුඩාර මන්ත්රීතුමා.

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳි. මම අදා පාර් ්ව දැනුවත් ක ා. නමුත් එය
නීතයනුකූලව පිළිගැනීමට ශලා මට උපශදා් ලැබී ිවශබනවා.
අව ය ශද් පාලන නායකත්වයට ශම් කරුණු කියලා, යම්
පියවරක් ගන්න පුළුවන්ද බලන්නම්.

ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු කාානායකතුමනි, අද ාමහර ාාමාජා ජාාල ශවබ් අඩවිවල
ාමහර ඇමිවවරුන්ශ පිශට්, "කල් ඉකුත් වූ" - expired- කියලා
ශබෝඩ් එකක් එල්ලලා. ශම්ක එශහම ාමච්චලයකට, විගඩමකට
භාජාන විය ුතතු කාරණාවක් ශනොශවි. එම නිාා ශම් ර න
් ය
ශමතැනින් ඉවර කරන්න. ඔබතුමන්ලා ්ඩුක්ව ශගන යන්න. ඒ
ගැන කිිනම ගැටලුවක් නැහැ, ගරු කාානායකතුමනි.

ගු ච්දද්රසරි ගජීර මහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගරු කාානායකතුමනි, ශබොශහොම ා්තුිවි ඔබතුමාට.

ගරු කාානායකතුමනි, ශමතැන ිවශබන ශද් පාලන කාරණය
ශම්කි. ශමතුමන්ලා මීට ාිවයකට කලින් ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂයත් එක්ක ්ඩුක්වක් හදන්න උත්ාාහ ක ා.
ශම්
ඒකාබද්ධ් විපක්ෂශආ කඩුඩායම කි වා, අපි ඇමිවකම් ගන්ශන්
නැහැ, ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ නිමල් ිනරිපාල ද ිනල්වා මැිවතුමා
අගමැිව කරන්න උද කරනවා
කියලා. ඒ ශද් පාලන
උේපරවැට්ටිය පරාජාය ක නිාා තමි අද එතුමන්ලා ශම් කිඹුල්
කඳුළු හ න්ශන්. එදා එතුමන්ලා ජාාිවක ්ඩුක්වට විරුද්ධ්ව ක
කුමන්ත්රණය පරාජාය වුණ නිාා, ඒක ාාධ්ාරණීකරණය කරන්න
දවා ගාශන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ජ "ඇමිව ධුරර 93ක් ගත්ශත්
ශකොශහොමද, ඒ ාම්බන්ධ්ශයන් ගිවිසුමක් නැහැ"ි කියලා
කියනවා. පැහැදිලිවම ශම්ක එතුමන්ලාශ
ශද් පාලන
බාශකොශලොත්භාවය රදර් නය කිරීමක්. ඒ නිාා ඔබතුමන්ලා
කිඹුල් කඳුළු හ න්න එපා. ශම් ජාාිවක ්ඩුක්ව තව අවුරුදු
ශදකක් යනවා. ෑනෑ නම් ඔබතුමන්ලාටත් ඒකට එකතු ශවන්න
පුළුවන්. ශමොකද, ඔබතුමන්ලා එක්ාත් ජානතා නිදහා්
ාන්ධ්ානශආ ාාමාජිකයන් නිාා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු චන්ද්රිනරි ගජා ජර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශ
එක ශමොකක්ද?
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(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

point of Order

(The Hon. Speaker)
මී ඟට, ගරු (වවදය නලින්ද ජායිවා්ා මැිවතුමා. ඊට
පා්ශාේ ගරු බන්දුල ගුණර්ධ්න මැිවතුමා.
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ගු (වවාය) නලි්දා ජයින්ප් මහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු කාානායකතුමනි, දැන් අශේ මත දැක් සම වන්ශන් 2054
ාැේතැම්බර් 03වැනි දා අගමැිවවරයා විිනන් ඉදිරිපත් කරන ලද
ඇමිවවරු ාා්යාව වැි කර ගැනීම පිළිබඳ ශයෝජානාවට
ශනොශවි. ඒ ශයෝජානාවට පදනම් වුශඩු ශම්කි. එදා ඔබතුමා
පාර්ලිශම්න්තුවට දැනුම් දුන්නා, ජාාිවක ්ඩුක්වක් පිළිබඳව ශම්
පක්ෂ ශදක දැනුම් දුන්නා කියලා. ඒ දින වකවානු ාම්බන්ධ්ශයන්
ගැටලුවක් ිවශබනවා. ඒ නිාා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලන්ශන්,
ඔබතුමාට දැනුම් ශදන ලද ඒ ලියවිල්ල පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන ශලාි. එය පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් ක ා නම් අපට ශම්
ගැටලුව විාඳා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිාා ඒ ලියැවිල්ල ාභාගත
කරන්න කියලාි අපි ඉල්ලන්ශන්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධ්න මැිවතුමා.

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කාානායකතුමනි, මම කාා කරන්ශන් ශම් ර න
් යට
අදා ව ශනොශවි.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශම් ර න
් යට තීරණයක්  ජලා ඉන්න ෑනෑ.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශම් ර න
් ය ශනොශවිද? එශහම නම් අපි ශම්ක ඉවර කරලා
ඉඳිමු.

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැිවතුමා.

ගු කුණාරත්න පරණවිතාන මහසතා
(ைொண்புைிகு கருணொரத்ன ெரணவிதொன)

The Hon. Karunarathna Paranawithana)
ගරු කාානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව හැටියට අපි ශම්
කරුණ ශහෝද ශහෝද මශඩ් දමන්න අව ය නැහැ. ශම් ශවලාශ
ඔබතුමා බලන්න ෑනෑ, ්ඩුක්රම වයවා්ාාව දිහාි. ශම්
කටුතත්ශත් ජ ්ඩුක්රම වයවා්ාාශ
කිිනම වයවා්ාාවක්
උල්ලානනය ශවලා නැහැ. ඔබතුමා ්ඩුක්රම වයවා්ාාවට
අනුවි වැඩ කරන්ශන්. ගරු ඩලා් අලහේශපරුම මන්ත්රීතුමා
කි වා, ්ඩුක්රම වයවා්ාා අර්බුදයක් ාහ ශද් පාලන අර්බුදයක්
ගැන. ඇත්ශතන්ම ශමතැන ිවශබන්ශන් ශද් පාලන ර න
් යක්. ඒ
ශද් පාලන ර න
් ය ටිකක් ශහොඳට විාඳා ගත්ශතොත් ශහොඳි.
නමුත් ගරු කාානායකතුමනි, ඔබතුමා ්ඩුක්රම වයවා්ාාවට
අනුව වැඩ කරන බවි අපට ශපශනන්ශන්. ්ඩුක්රම
වයවා්ාාවට අනුව ශම් ජාාිවක ්ඩුක්ව තු
ඔබතුමාශ
කාානායක ධුරරශආත් වලාගුභාවයක් ිවශබනවා. නමුත් මන්ත්රීවරු
ඉන්ශන් ශමොන පැත්ශත්ද, ්ඩුක්ව පැත්ශත් ඉන්නවාද, විපක්ෂශආ
ඉන්නවාද කියන එක ශද් පාලනිකව ශබ්රා ගන්න ෑනෑ. ඒ නිාා
අපි ශම් කාරණය දිගට ඇද ශගන යන එශක් ශත්රුමක් නැහැි
කියන එකි අශේ අදහා.
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ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මම නීිව උපශදා් ලබා ශගන තමි එම තීරණය ලබා දුන්ශන්.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධ්න මැිවතුමනි, ඔබතුමා කාා කරන්ශන්
ශවනත් කාරණයක් ගැනද?

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඔ , ගරු කාානායකතුමනි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුමා කාා කරන්ශන් ශවනත් ර න
් යක් ගැන. ඒකට
අවා්ාාව ශදන්න.

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කාානායකතුමනි, ඔබතුමා ශම් ාිවය තු ශමම ගරු
ාභාවට ශකො ය වයාපාර වා්තු විනිමය ා්ාානය අාාමුහිකරණය
කිරීශම් පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් ක ා. ශම් වන විට
පාර්ලිශම්න්තුව දැන ගත ුතතු බරපත ර න
් යක් එහි මතු ශවලා
ිවශබනවා.

ගරු කාානායකතුමනි, ශ්රී ලාකා සුද්කුම්පත් හා විනිමය
ශකොමිෂන් ාභාව තමි ශකොටා් ශව ඳ ශපො කටුතතු නියාමනය
කරන්ශන්. ශකොටා් ශව ඳ ශපොශ ේ ්ශයෝජානය කර ිවශබන
්ශයෝජාකයන්ශ ්රක්ෂාව ාැලසීම පිළිබඳ වගකීම ිවශබන්ශන්
සුද්කුම්පත් හා විනිමය ශකොමිෂන් ාභාවට. ඒ ශකොමිෂන් ාභාව
ාාමාජිකයන් දාශදශනකුශගන් ුතතුව අවුරුදු තුනක කාලයකට
තමි පත් ශවන්ශන්. 2054 වර්ෂශආ ජානවාරි මා 24වැනි දින පත්
වූ එම ශකොමිාශම් කාලය 2058 ජානවාරි 2)වැනි දිශනන් අවාන්
වුණා. ඒ නිාා දැන් සුද්කුම්පත් හා විනිමය ශකොමිෂන් ාභාවක්
නැිවව තමි ශම් රශට් ශකොටා් ශව ඳ ශපො ක්රියාත්මක
ශවන්ශන්. ශකොටා් ශව ඳ ශපො කඩා වැශටමින් ිවශබන
තත්ත්වයක් තු , ුතශරෝපා ්ර්ථික රජාාශ පාර්ලිශම්න්තුව විිනන්
ඡන්ද 347ක්  ජලා ලාකාව අවදානම් ාහිත රටක් ශලා blacklist
කර ිවශබන ශ ලාවක, සුද්කුම්පත් හා විනිමය ශකොමිාශම්
ාාමාජිකයන් ටික පත් කර ගන්න බැරි ්ඩුක්වක් ිවශබනවාය
කියන්ශන් රට අරාජිකි කියන එක ශන්. ඒ ශකොමිාශම් වලාගු
කාලය ඉවරි. දැන් අලුිවන් පත් කරන්න ෑනෑ. ශවන කාටවත් ඒ
කටුතතු බලාගන්න බැහැ. ලාකාශ අද ිවශබන ශකොටා් ශව ඳ
ශපො
නියාමනශයන් ශතොර වුණාම ලක්ෂ ාා්යාත
්ශයෝජාකයන්ට ්රක්ෂාවක් ාැලශාන්ශන් නැහැ. ඒ නිාාි මම
ශම් කරුණ ාම්බන්ධ්ශයන් ගරු ාභාශ අවධ්ානය ශයොමු
කරවන්ශන්. ගරු කාානායකතුමනි, ඔබතුමා වහාම මැදිහත්
ශවලා ශම් කටුතතු නීතයනුකූල තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටුතතු
කරන්න කියලාි මම ඉල්ලා ිනටින්ශන්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ාභානායකතුමා, ඒ ගැන ඔබතුමාශ අවධ්ානය ශයොමු
කර එය නිවැරදි තත්ත්වයට පත් කරන්න. මමත් ඒ කරුණ
ඉදිරිපත් කරන්නම්.

අද රධ්ාන කාර්ය ව ශයන් ිවශබන්ශන් ශ ෝක රකා
ශයෝජානා. ප මුශවන්ම හිටපු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී අභාවරාේත
ගරු (මහාචාර්ය ඩබ්ලි .ඒ. වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා පිළිබඳ
ශ ෝක රකා ශයෝජානාව.
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පාර්ලිශම්න්තුව

පශ්ෝක ප්රකාශ්ය: ගු (මහසාචාර්ය) විශ්පවා
වර්ණපාල මහසතා
அனுதொெத் தீர்ைொனம் : ைொண்புைிகு
(பெரொசிொியர்) டெிள்யு.ஏ. விஸ்வொ
வர்ணெொல

VOTE OF CONDOLENCE: HON. (PROF.) W.A.
WISWA WARNAPALA
[පූ.භා. 55.54]

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා (උ්්ප අධායාපන හසා
මහසාමාර්ග
අමාතයුරමා
්හස
පාර්ලිපේ්දුරප
්භානායකුරමා)
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்சொமலகள்
அமைச்சரும்
முதல்வரும்)

- உயர்கல்வி ைற்றும்
ெொரொளுைன்றச்
சமெ

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)
ගරු කාානායකතුමනි, ජාාිවක ලැිා්තුශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට
පත්  ස පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයකු හා අමාතයවරශයකු ව ශයන්
සුවිශ ෂී
ේ ශමශහවරක් ඉටු ක මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල
මහතාශ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය ප කිරීශම් ශයෝජානාව ශමම
අවා්ාාශ  ජ ශමම ගරු ාභාවට මම ඉදිරිපත් කරමි.

වටද්ක ්රච්චිලාශ එඩ්වින් වටද්ක මහතාට ාහ දයාවර්ධ්න
මාචනායක ්රච්චිලාශ ශපොි හාමිශන් මහත්මියට දාව 593)
වර්ෂශආ ශදාැම්බර් මා 2)වැනි දින පිටිහුම, කෑගල්ලහි ජ වි ව
් ා
වර්ණපාල මැිවතුමා ජාන්ම ලාභය ලැබුශ ය.
කෑගල්ල ශබ ද්ධ්, මිශ්ර විදුහශලන් රාාමික අධ්යාපනය ලැබූ
වර්ණපාල මැිවතුමා වැිදුර අධ්යාපන කටුතතු ාඳහා කෑගලු
විදයාලයට ඇතුළු විය.
එහි ජ ාාර්ාකව අධ්යාපන කටුතතු නිම ක
ශමතුමා ශ්රී
ලාකා වි ව
් විදයලයට ඇතු ත්ව 59)( වාශර්  ජ ්ර්ථික විදයා
(විශ ේෂ උපාධිය ශදශවනි ශප ඉහ ාාමාර්ායක් ාහිතව ාමත්
 ස ඉන් අනතුරුව 59)7 වර්ෂශආ  ජ ඇශමරිකා එක්ාත් ජානපදශආ
ශපන්ිනල්ශ නියාශ
පීටර්ා් බර්
වි ව
් විදයාලශයන් රාජාය
ක මනාකරණය පිළිබඳ ාා්ත්රපිව උපාධිය ලබා ඇත. ඉන් පසුව
එතුමා එක්ාත් රාජාධ්ානිශආ ලීඩ්ා් වි ්ව විදයාලශආ ්චාර්ය
උපාධිය හිමිකර ගැනීමට ාමත් විය.
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නිශයෝජාය අමාතයවරයා ව ශයන් කටුතතු කශ ේය. 599( වාශර්
ිනට 2000 වාර දක්වා පාර්ලිශම්න්තුශ ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක ාභාශ , රජාශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක ාභාශ ාාමාජික,
්ඩුක්රම වයවා්ාා රිවාාා්කරණය පිළිබඳ ශත්රීම් කාරක
ාභාශ
ාභාපිව, කාර්මික අධ්යාපන කාරක ාභාවට අනුබද්ධ්
වි ව
් විදයාල විදයායතන රමය පිළිබඳ අධ්යයනය ශකොට වාර්තා
කිරීම ාඳහා ජානාධිපිවවරයා විිනන් පත් කරන ලද කාරක ාභාශ
ාභාපිව, අධ්යාපන රිවාාා්කරණ පිළිබඳ බලකාශආ උප ාභාපිව
් ජ ව ශයන්
විවිධ් වූ නිලතල දරමින් ඉතා නිහතමානී
ශාේවාවක් රටට ලබාදුන් අශයකු ශලා ශමතුමා හැඳින්විය හැකිය.
[පමම අව්පථාප ී අිනගු ජනාධිපින වමත්රීපාල සරිප්ේන
මැිනුරමා ්භා ගර්භය පැමිණිප ය.]

[இச்சந்தர்ப்ெத்தில் பைதகு சனொதிெதி மைத்திொிெொல சிறிபசன
அவர்கள் செொைண்டெத்துட் ெிரபவசித்தொர்.]
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena
entered the Chamber.]

2001 වාශර් ිනට 2002 වාර දක්වා ශාේවා නිුතක්තයන්ශ
භාර අරමුදශල් ාභාපිව ශලා කටුතතු ක ශමතුමා නැවත 200(
වාශර්  ජ ජාාිවක ලැිා්තුශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්රී පත්  ස
විශද් කටුතතු නිශයෝජාය ඇමිවවරයා ශලා කටුතතු කශ ේය.
මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා පාර්ලිශම්න්තුශ
උාා්
නිලතල පිළිබඳ කාරක ාභාශ ාාමාජිකයකු ව ශයන්ද කටුතතු
කර ඇත. 2004 වාශර්  ජ පාර්ලිශම්න්තු කටුතතු පිළිබඳ අමාතය
ධූරයට ශමතුමා පත් විය. ඉන් පසුව 2007 වාශර් ිනට 2050 වාර
ශතක් උාා් අධ්යාපන අමාතයවරයා ශලාද පත්  ස සුවශ ේෂී
ශමශහවරක් ශමරට වි ව
් විදයාලවල දිුතණුව උශදාා ඉටු කශ ේය.
දැරණියගල ්ානශආ ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ රධ්ාන
ාාවිධ්ායක ව ශයන් හා ජාාිවක ලැිා්තු මන්ත්රීවරයකු ව ශයන්
එම රශද් ශආ මහමාර්ග, පාාල්, පන්ාල් ්දිය ශගොඩනැඟීමට,
න සකරණයට හා වැිදිුතණු කිරීමට ශබොශහෝ ශාින් දායක  ස
ඇිව ශමතුමා ඉාග්රීින හා ිනාහල භාෂාවන්ශගන් කෘතීන් 24කට
වැි ාා්යාවක් ප ශකොට ඇිව අතර, ශද් පාලන ක්ශෂේත්රය
පිළිබඳ ලිපි 540කට වැි ාා්යාවක් ප කර තම ශල්්න කලාව
තුළින් ජානතාවට දැනුම ලබා ජමට කටුතතු කර ඇත.
පාකිා්ාානය, මාලදිවින, නවදිල්ලිය, ජාර්මනිය, කැනඩාව,
චීනය, හාශ රියාව, පැරීිනය ් ජ රටවල පැවැිව විවිධ් ාමුළුවලදි
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කරමින් ඒවාට ාහභාගි  ස ඇිව අතර,
එින් ලද අත්දැකීම් හා දැනුමද ශමරට ජානතාවට ශාේවය කිරීම
පිණිා ශයොදා ගත්ශත්ය.

පසු කශලක රානි වර්ණපාල ශමශනවිය ාමඟ ුතග දිවි ගමන
ඇරයූ එතුමා, එම විවාහය තුළින් යජ්නි
වර්ණපාල ාහ
කාාචනශක්ින වර්ණපාල යන දියණියන් ශදශදනා ශමශ ොවට
දායාද කශ ය
ේ . යජ්නි වර්ණපාල දියණිය ඇශමරිකාශ
ශරොජාර්
විළියම්ා් වි ව
් විදයාලශආ මහාචාර්යවරියක ව ශයන් ද,
කාාචනශක්ින වර්ණපාල දියණිය විවෘත වි ්ව විදයලශආ ශජායෂ්ස
කථිකාචාර්යවරියක ශලාද ශාේවය කරමින් ිනටිිව.

ශේරාශදණිය වි ව
් විදයාලශආ මහාචාර්යවරයකු ශලාද,
පාර්ලිශම්න්තුශ ගරු මන්ත්රීවරයකු ශලාද, එක්ාත් ජානතා
නිදහා් ාන්ධ්ානශආ මහ ශල්කම් ශලාද, ශපොදු මහජානතාව
ශවනුශවන් සුවි ාල ශමශහවරක් ඉටු ක වි ව
් ා වර්ණපාල
මැිවතුමා අවුරුදු 79ක් ්ුත ව ඳා, 2016 ශපබරවාරි මාාශආ 27
ශවනි දින ශමශලොවින් ාමු ගත්ශත්ය.

එතුමා 59)( වර්ෂශආ ිනට 599( වාර ශතක් පුරා අවුරුදු ිවහක්
මුළුල්ශල් ශේරාශදණිය වි ව
් විදයාලශආ කථිකාචාර්යවරශයකු
ශලා ාරාවි ිනසු ිනසුවියන් හට තම දැනුම ලබා  ජ රටට වැඩදායක
පිරිාක්
බවට පත් කිරීමට කරන ලද ශාේවය අප ශමහි ජ
කෘතශ  ජව ිනහිපත් ක ුතතුය.

ගරු කාානායකතුමනි, 1994 වර්ෂශආ ිනට 2000 වර්ෂය
දක්වාද, නවැත 200( වර්ෂශආ ිනට 2050 වර්ෂය දක්වා ද අවුරුදු
52කට ්ාන්න කාලයක් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කරමින්
ශපොදු ජානතාවට අගනා ශමශහවරක් ඉටු ක
ගරු මහාචාර්ය
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාට නිවන් සුව රාර්ානා කරන අතර,
එතුමාශ අභාවය ශවනුශවන් ශමම උත්තරිතර ාභාශ ශ ෝකය
එතුමාශ දයාබර බිරිඳ දරුවන් ඇතුළු පවුශල් නාතීන් ශවත
දන්වා යවන ශලා ශයෝජානා කරනවා.

ශමතුමා 599( වාශර්  ජ ජාාිවක ලැිා්තුශවන් පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරයකු ශලා පත්  ස අධ්යාපන හා උාා් අධ්යාපන
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ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ා්තුිවි.

අිවගරු ජානාධිපිවතුමා.

[පූ.භා. 55.25]

අිනගු වමත්රීපාල සරිප්ේන මහසතා (ජනාධිපිනුරමා,
මහසවැලි ්සවර්ධාන හසා පරි්ර අමාතයුරමා ්හස ණරක්ෂක
අමාතයුරමා)

(பைதகு மைத்திொிெொல சிறிபசன - ஜனொதிெதியும் ைகொவலி
அெிவிருத்தி, சுற்றொடல் அமைச்சரும் ெொதுகொப்பு அமைச்சரும்)

(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of
Mahaweli Development and Environment and Minister of
Defence)
ගරු කාානායකතුමනි, අභාවරාේත ගරු මහාචාර්ය ඩබ්ලි .ඒ.
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා පිළිබඳව ශ ෝකය ප කරමින් ඉදිරිපත්
කරන ලද ගරු ාභානායකතුමාශ ශයෝජානාව ා්ථිර කරමින්,
එතුමා පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් ඉතාම ශකටිශයන් පැහැදිලි
කිරීමට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.

මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා මශ ඉතාම ශහොඳ,  ජර්න
කාලීන මිත්රශයක්. එතුමා ශම් රශට් වාමාාශික ශද් පාලනය,
රගිවශීලී ශද් පාලනය, විශ ේෂශයන්ම එා්.ඩබ්ලි .්ර්.ඩී.
බඩුඩාරනායක මැිවතුමාශ ශද් පාලන දර් නය පිළිබඳව ිනාහල
හා ඉාග්රීින ශපොත් පත් රාශියක් ලියපු ශකශනක්. බඩුඩාරනායක
දර් නය පිළිබඳව, ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂය පිළිබඳව ශකශනකුට
යම් අවශබෝධ්යක් ලබා ගැනීමට අව ය ශතොරතුරු පුා්තකාලයක්
තු
ශහෝ ශවනත් ශතොරතුරු මධ්යා්ාානයක ශා ශවොත්,
මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා විිනන් ලියන ලද ඉාග්රීින ාහ
ිනාහල ශපොත් රාශියක් ශාොයා ගැනීමට හැකි ශවනවා. එතුමා
රධ්ාන ව ශයන්ම ශද් පාලනයට පිවිින මුල් අවා්ාාශ ිනටම
පාර්ලිශම්න්තුශ
මන්ත්රීවරයකු, ඒ
වාශ ම
නිශයෝජාය
අමාතයවරයකු ව ශයන් කටුතතු ක කාලවල ජත්, රාජාය ශාේවශආ
තනතුරු රාශියක් දැරූ ාෑම අවා්ාාවකමත් එම වගකීම ඉතාම
ඉහළින් ඉටු ක ා. ඒ වාශ ම, අවාකභාවය පිළිබඳව, පිරිිනදුකම
පිළිබඳව, කරන කාර්යශආ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව, තමන්
කරන කාර්යශආ රමිිවය පිළිබඳව ඉතාම ඉහ අගයක් ාමාජාය
තු
ලැබූ පුද්ගලශයක් තමි මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල
මැිවතුමා.
ශද් පාලනනයකු විධියට එතුමාශ
අවාකකම, එතුමාශ
්දර් ය, එතුමාශ
චරිතය, එතුමාශ
බුද්ධිය, එතුමාශ
උගත්කම, එතුමාශ පරිණතභාවය, එතුමාශ පාඩුිත්වය එදා
එතුමා වීවත්ව ිනටි කාලය තු වාශ ම අද දවශාේත් ාෑම
ශකශනකුම අගය කරනු ලබනවා. වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා,
එතුමාට පැවරූ කාර්යයන් ඉටු කිරීශම් ජ - එම වගකීම් දරන විටිනය දැනුම ාහ බුද්ධිය මුල් කර ගනිමින් ඉතාම දක්ෂ ශලා වාද විවාද ක ශකශනක්.
එතුමාට පවරනු ලැබූ ිනයලු වගකීම් ඉටු කිරීශම්  ජ එතුමාශ
බුද්ධිය ාහ දැනුමත්, පරිණතභාවයත් වඩාත්ම උාා් ශලා
ශපන්නුම්
කරනු
ලැබුවා.
ශද් පාලනය
කරන
විට
ශද් පාලනනයකු වූවා ශමන්ම, උගතකු, බුද්ධිමතකු විධියට යම්
යම් වගකීම් පැවරූ ාෑම අවා්ාාවක ජ ම ශද් පාලන පක්ෂ
ශේදශයන් ශතොරව ාැබෑ මානවවාදියකු ශලා එතුමා කටුතතු
කරනු ලැබුවා. එතුමා තු ිවබූ ඒ ාැබෑ මානවවාදි ගුණාාගය ාෑම
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ශකනකු විිනන්ම ඉතාම ඉහළින් අගය කරනු ලැබුවා. ඒ නිාාම
එතුමාට ශහොඳ ාමාජා පිළිගැනීමක් ිවබුණා. ජාාිවක ව ශයන්
වාශ ම අන්තර්ජාාිවක ව ශයනුත් එතුමා ශපනී ිනටි ාෑම
තැනක ජම එතුමාට ිවබුණු පිළිගැනීමත්, එතුමාශ දක්ෂතාවත්,
එතුමාශ දැනුමත් නිාා එතුමා මුලසුන ගත්තා වූ, ශමශහයවූ,
ක මනාකරණය ක ා වූ ිනයලු ා්ාානවල  ජ එතුමාට අව ය
නායකත්වය ලැබුණා. එතුමා නායකත්වය ශාොයා ගිය ශකශනක්
ශනොශවි. එතුමා දැරූ තනතුරුවල ජ එතුමා ක
කැප සම,
එතුමාශ දක්ෂතාව, එතුමා තු ිවබුණු අවාකභාවය ාහ යහපත්
චරිත ලක්ෂණ නිාා මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාව
ාමාජාය පිළිගත්ශත් උගතකු, බුද්ධිමතකු, ාැබෑ මානවවාදියකු
විධියටි. ඒ නිාා ශම් රශට් උගතුන්ට, බුද්ධිමතුන්ට, ඒ වාශ ම
ශද් පාලන ක්ශෂේත්රශආ ාෑම ශකනකුටම, ශම් රශට් විවිධ් ාමාජා
ශාේවාවන්හි ශයශදන අයට, ශම් රශට් ාාමානය ජානතාවට
එතුමාශ චරිතය ඉතාම ්දර් වත් චරිතයක්.
අද ශද් පාලනය පිළිබඳව කතා කරන විට "ශද් පාලනනයා"
කියන වචනය ාමඟ එන "දූෂණය" කියන වචනය ාැබෑ ශලාම
රිවක්ශෂේප කරපු ශකශනක්, මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා.
එතුමා විිනන් කරනු ලැබූ කටුතතුවල ජත්, එතුමාට පවරනු ලැබූ
වගකීම්වල ජත් කිිනම දවාක ාමාජාශයන්, එතුමා ඇසුරු
කරන්නන්ශගන්, එතුමාශ
්යතනවල කාර්ය මඩුඩලවලින්
"දූිකතශයක්" කියන වචනය කිිනදු අවා්ාාවක එතුමාට ලැබුශඩු
නැහැ. උගතකු, බුද්ධිමතකු විධියට, අවාක පුද්ගලයකු විධියට
මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාට ලැබුශඩු ාෑම විටම ඉහ
පිළිගැනීමක්.
එතුමාශ අභාවය පිළිබඳව අප කනගාටු වන ශම් අවා්ාාශ
මට කිව හැකි ශදයක් ිවශබනවා. එතුමාශ උගත්කමට ාහ
එතුමාශ දැනුමට, එතුමාශ දක්ෂතාවන්ට නිින තැනක් අශේ
ාමාජාය තුළින්, එදා පැවැිව අශේ රජායන් තුළින් ලැබුණාද කියන
ර න
් ය ාැබෑ ශලාම මශ මතකයට නැශඟනවා.
එතුමාශ දැන උගත්කමට ාහ දක්ෂතාවට අනුව සුදුසු
තනතුරක් දිය ුතතුය කියා එදා මා ශයෝජානා ක ශබොශහෝ
අවා්ාාවන්වල ජ, ඒ ශයෝජානා රිවක්ශෂේප වූ විට මශ ිනශතහි
දැි ශ දනාවක් ඇිව වුණා, වි ව
් ා වර්ණපාල වැන්ශනකුට,
එතුමාශ
දැන උගත්කමට සුදුසු තනතුරක් ශදන්නට
වගකිවුතත්තන් කටුතතු ශනොකිරීම පිළිබඳව. එශහත් ාැබෑ මානව
වාදිශයක් ශලා, ාැබෑ මිනිශාක් ශලා මිනිශාක් විිනන් ාමාජායට
ක ුතතු මිනිා්කම රමු් වූ කාර්යයන් ාමාජායට විදහා දැක් සශම් ජ
එතුමා මහා ර ජපා්ාම්භයක් විධියට ක්රියා ක ා. මනුෂයත්වය තු
ිවබිය ුතතු ගුණාත්මකභාවය, කරන කාර්යයන් තු ිවබිය ුතතු
රමිිවය එතුමා ාැම විටම ිනය චරිත ලක්ෂණ තුළින්, කාාවට වඩා
්දර් ශයන් ශපන්නුම් කරනු ලැබුවා. එතුමා අවවාදයට වඩා
්දර් ය ශපන්නුම් ක ශකශනක්.

එතුමා ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ ශජායෂ්ස නායකශයක්. එතුමා
එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ ශල්කම්වරයා විධියටත්
කටුතතු ක ා. ශපොත පත ලි සමට ිවබූ දක්ෂතාව ශපන්නුම් කිරීශම් ජ
එතුමා අශේ රශට් ජානතාව අතර පමණක් ශනොව විශ ේෂශයන්ම
ඉාග්රීින බිනන් ශපොත්පත් ලියා අන්තර්ජාාිවක ව ශයන්ද ඉතා ඉහ
ඇගයීමකට ලක්වූවා.
මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල වැන්ශනක් ශම් ගරු ාභාව
නිශයෝජානය ක ා වාශ ම-ශම් උත්තරීතර ාභාශ පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරශයක්, නිශයෝජාය අමාතයවරශයක් වාශ ම- ඉන් බාහිරව
ජාාිවක ව ශයන්, අන්තර්ජාාිවක ව ශයන් මුළුමහත් ාමාජායට මුළුමහත් රජාාවට- ඉමහත් ශාේවයක් කරනු ලැබූශවක්. එතුමා
විිනන් කරනු ලැබූ එම ශාේවය ඉතාම අගය ක ුතතු ශවනවා. රූග
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[ගරු වමත්රීපාල ිනරිශාේන මහතා]

පවුලකින් ශනොව ාාමානය පවුලක උපන්, ාාමානය ශපොදු ජානතාව
අතරින් බිහිශවච්ච ාැබෑ මිනිශාක් වූ
එතුමාශ වටිනාකම් පිළිබඳව අද වාශ දවාක ශහෝ කාා
කිරීම ුතතුකමක් ශකොට මා ාලකනවා. ශම් ිනයලු කාර්යයන්
පිළිබඳව කාා කිරීශම් ජ
එතුමා තු
ිවබූ ඒ දක්ෂතාවන්,
හැකියාවන්, විශ ෂ
ේ ශයන් එතුමාට ිවබුණු විචක්ෂණභාවය, බුද්ධිය
යන ඒ ිනයල්ල අශේ ාමාජායට ඉමහත් ්දර් යක් කියන එක
මශ මතකශආ ිවශබනවා. මිනිසුන් මියගියද ඒ මිනිසුන් විිනන්
ාමාජායට, ිනය මිනිසුන් ශවනුශවන් කරන ලද ශාේවාව වාශ ම ඒ
ශපන්නුම් කරන ලද ්දර් යන් මිනිා් ාමාජාය තු කිිනවිශටකත්
අමතක ශනොවන බව අපි ාෑම ශකශනක්ම දන්නා කාරණයක්.

මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමාශ අභාවය පිළිබඳ
ශ ෝකය ප කරන
ශම් අවා්ාාශ මම ශප ද්ගලිකවත්,
ජානාධිපිවවරයා විධියටත්, ඒ වාශ ම ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ,
එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ ාභාපිවවරයා විධියටත් මශ
ශ ෝකය හා කනගාටුවත්, ශමම උත්තරීතර ාභාශ ිනයලු
ශදනාශ ශ ෝකයත් එම මැිවනිය හා දරුවන් ශවත ප කර
ිනටිනවා. ඒ වාශ ම ශබ ද්ධ්ින් විධියට අපි එතුමාට නිවන්සුව
අත් ශ වාි රාර්ානා කරනවා. ා්තුිවි.

[පූ.භා. 55.35]

ගු ියමල් සරිපාල ා සල්වා මහසතා (ප්රවාහසන හසා සවිල්
ගුව්ද ප්ේවා අමාත්යුරමා)
(ைொண்புைிகு
நிைல் சிறிெொல த சில்வொ - பெொக்குவரத்து
ைற்றும் சிவில் விைொனச் பசமவகள் அமைச்சர்)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport
and Civil Aviation)
ගරු කාානායකතුමනි, ශම් රශට් ශද් පාලන ක්ශෂේත්රශආ
ශමන්ම, අධ්යාපන ක්ශෂේත්රශආ දැවැන්ත ශාේවාවක් කරමින් ිනට
අභාවරාේත වූ මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමාශ ශ ෝක
ශයෝජානාව පිළිබඳ වචන ා්වල්පයක් කාා කිරීමට අවා්ාාව
ලබා ජම පිළිබඳ ප මුශවන්ම ඔබතුමාට මා ා්තුිවවන්ත ශවනවා.

මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා හුශදක් පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරශයක්, නිශයෝජාය ඇමිවවරශයක් හා ශද් පාලනනශයක්
පමණක් ශනොශවි. එතුමා ශම් රශට් රිවරූපය ඉතාම උච්ච
ා්ාානයකට, ජාාතයන්තරයට ශගන ගිය උගශතක්, බුද්ධිමශතක්,
විචාරකශයක්. ශමොකද, එතුමා ිනාහල හා ඉාග්රීින භාෂාවන් හැිනර සම
පිළිබඳ ිවබුණු දක්ෂතාව, ඒ වාශ ම ලි සශම් ිවබුණු දක්ෂතාව
යනා ජ ශම් ාෑම කටුතත්තක ජම කැපී ශපනුණා. විශ ෂ
ේ ශයන්ම
එතුමා අර්ා ාා්ත්රය රගුණ ක ා පමණක් ශනොශවි, විවිධ් රටවල
්ඩුක්රම වයවා්ාා පිළිබඳ, අශේ රශට් ්ඩුක්රම වයවා්ාාව
පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්යයනයක් ක ා. ඒ විතරක් ශනොශවි, ඒ පිළිබඳ
විචාරාත්මක ශපොත්පත් ලියූ, ශල්්න ලියූ ශල්්කශයක් බවට පත්
වුණා. එතුමා තමන්ශ ශද් පාලන වීවිතය ්රම්භ කශ ,ේ ශ්රී
ලාකා නිදහා් පක්ෂශයන්. ිනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැිවනිය
විිනන් එතුමා ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂයට කරන ලද ශාේවය අගයමින්
5980 ජ ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ මධ්යම කාරක ාභාශ
ාාමාජිකශයකු ව ශයන් පත් ක ා. ඒ වාශ ම අද අිවගරු
ජානාධිපිවතුමා කියන ලද පරිදි, ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂය
බඩුඩාරනායක දර් නය පිළිබඳ ශමන්ම එවකට පැවිව බමුණුකුල
බිඳ වැටීමත් ාමඟම ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂය විිනන් ඇිව කරන ලද
දැවැන්ත ාමාජා පරිවර්තනය පිළිබඳ සුවිශ ේෂී ව ශයන් විග්රහ
කරලා ලිපි ාහ ශපොත් ලියූ ශල්්කශයක් ශවනවා නම් ඒ ශවන
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කිිනශවක් ශනොශවි, මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාි.
එතුමා රශට් ශද් පාලනය එක්ක, කාලීන ර න
් එක්ක ඒවා
ඒකාබද්ධ් කරමින් ඉතා ශහොඳ විවරණ රාශියක් ලබා ශදමින් ශ්රී
ලාකා නිදහා් පක්ෂය හා බඩුඩාරනායක දර් නය පිළිබඳ ගැඹුරු
අරුතක් ශම් රශට් ශද් පාලනයට මුහු ක ා. එතුමා ඉතාම චාම්
වීවිතයක් ගත කරපු නිරහන්කාර ශද් පාලනනශයක් ශමන්ම
උගශතක්, බුද්ධිමශතක්. එතුමා අපත් ාමඟ බිම් මට්ටමින්
ශද් පාලනය කරමින් ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂයට දැවැන්ත
ක්ිවයක් බවට පත් වුණා. අිවගරු ජානාධිපිව වමත්රීපාල
ිනරිශාේන මැිවතුමාශ හා අපශ ්ශිර්වාදශයන් එතුමා එක්ාත්
ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ ශල්කම්වරයා ව ශයන් පත් ශවලා
ිනය වීවිතශආ අවාාන කාලශආ පක්ෂය ශවනුශවන් ක ුතතුකම්
හා වගකීම් අමතක ක ශනොහැක. හැම විටම නායකත්වයට හිා
නමමින් නායකත්වය අපහසුතාවට පත් ශනොවන ්කාරයට
කටුතතු කරමින් එතුමා ශාේවය ක බව කියන්න ෑනෑ.
එතුමා බදුල්ල රශද් ශයන් තමි විවාහ වුශඩු. විශ ේෂශයන්ම
එතුමාත් මාත් අතර  ජර්න කාලීන ශප ද්ගලික ශමන්ම ශද් පාලන
ාබඳතාවක් පැවතුණා. එපමණක් ශනොශවි. මශ 34 වාරක
ශද් පාලන වීවිතය පිළිබඳව ශපොත් පිාචක් ලියා, මශ 34 වාරක
ශද් පාලන ගමන පිළිබඳව පැවැිව උත්ාවශආ ජ කාාව
පැවැත් සශම් වගකීම එතුමා භාර ගත්තා. එතුමා ශනොපැකිළිව
කි වා, "නිමල්, මම ශ්රී ලාකා නිදහා් පාක්ිකකශයක් කියන
හැඟීශමන් ශම්ක ඉතාම ාතුටින් භාර ගන්ශන්. ශමොකද, නිමල්
පක්ෂයට කරපු ශාේවය නිාා." කියලා. එතුමාශ හදවත තු හැම
ශවලාශ ම ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂය පිළිබඳව ගැඹුරු හැඟීමක්,
ඇල්මක්, ්දරයක් ිවබුණු බව මා රකා කරන්නට ෑනෑ.

එතුමාශ අභාවය ශ්රී ලාාකික ශද් පාලනයට ිනදු වුණු බලවත්
පාක්වක්. ශම් රටට උගශතක්, බුද්ධිමශතක්, ජාාතයන්තර කීර්ිවයක්
දිනූ බුද්ධිමශතක් නැිව වුණා පමණක් ශනොශවි, ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂයට වි ාල පාක්වක් ිනදු වුණා. එතුමාශ අභාවය පිළිබඳව ශ්රී
ලාකා නිදහා් පක්ෂය ශවනුශවන් මම ශම් අවා්ාාශ  ජ අශේ
බලවත් ශ ෝකය රකා කරමින්, මශ කාාව අවාන් කරනවා.
ශබොශහොම ා්තුිවි.
[පූ.භා. 55.3)]

ගු ිනප්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා

(ைொண்புைிகு திபனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාානායකතුමනි, අභාවරාේත මහාචාර්ය වි ්වා
වර්ණපාල මැිවතුමාශ විශයෝව පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජානාවට
ඒකාබද්ධ් විපක්ෂය ශවනුශවන් ශම් අවා්ාාශ  ජ එක් ශවමින්,
අශේ රශට් ශද් පාලන විදයාවට, ශද් පාලන යන්ත්රණයට මහවා
ශාේවාවක් හා අලුත් අදහා් රාශියක් ඉදිරිපත් කිරීශමහිලා
මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා ඉටු ක ශාේවය මා
ප මුශකොට ඉතාම ශග රවශයන් අගය කරනවා. අිවගරු
ජානාධිපිවතුමා ාඳහන් ක විධියට එතුමා එක්ාත් ජානතා නිදහා්
ාන්ධ්ානශආ මහ ශල්කම්වරයා හැටියට ශකටි කාලයකට කටුතතු
ක ා. කුමන ශද් පාලන මතශේද පැවැිවයද එතුමා අප ාමඟ
ඉතාම මිත්රත්වශයන් කරුණු ාාකච්ඡා කිරීමට කටුතතු කශ ,ේ
එතුමා  ජර්න කාලයක් ිවා්ශාේ ලාකා ශද් පාලනශආ නිරත ශවමින්,
ගරු ිනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැිවනියශ නායකත්වශයන්,
ඉන් පසු චන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක මැිවනියශ නායකත්වශයන්,
මහින්ද රාජාපක්ෂ මැිවතුමාශ
නායකත්වශයන්, ඒ වාශ ම
වමත්රීපාල ිනරිශාේන මැිවතුමාශ නායකත්වශයන් ුතතු අශේ
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ශද් පාලන බලශ ගයන්ශ එකමුතුශ රධ්ාන ක්රියාකරුශවක්
හැටියට කටුතතු කරමින් ලත් අත් දැකීම් නිාි. මහාචාර්ය වි ව
් ා
වර්ණපාල මැිවතුමා කියන්ශන්, ශේරාශදණිය වි ව
් විදයාලශආ
ශිෂය පරම්පරා ගණනාවකට රබුද්ධ් දැනුම ඉතාම නිහතමානීව
දායාද ක මහාචාර්යවරශයක්. ඔහු වි ව
් විදයාල ක්ශෂේත්රයට එක්
වුශඩු, වි ව
් විදයාල ක්ශෂේත්රශආ මහත් ශද් පාලන අභිශයෝගයන්,
නයායයන්, දර් නයන් පිළිබඳ වාද හා ගැටුම් ශලෝකය හරහා ගමන්
කරන අවධිශආ ජි; ලාකාව හරහා ගමන් කරන අවධිශආ ජි. ඒ
නිාාම 594) මහා ශපරළියට වි ව
් විදයාල ශිෂය රධ්ානිශයක්
හැටියට එක් වුණු ්කාරය ගැන එතුමා වශරක කි වා, මට
මතකි. ඒ අත් දැකීම් ාම්භාරය මැද, වි ව
් විදයාල වාා දැමුණු,
වි ව
් විදයාල ෂණෂණයට ලක් වුණු කාල පරිච්ශේදශආ ජද
ශද් පාලනයත්, වි ව
් විදයාලයත් අතර ිවශබන ාම්බන්ධ්ය
අවශබෝධ් කර ගනිමින් කටුතතු ක මහාචාර්යවරශයක් හැටියට
එතුමා කාශ ත් ශග රවය දිනා ගත්තා. එතුමාශ විශයෝශවන්
අපට ිනදු වන පාක්ව ශලශහිනශයන් මකන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
එතුමා විිනන් රකාශිත ග්රන්ාශආ මෑත කාලශආ ලාකාශ
ශද් පාලන ශතොරතුරු රාශියක් ඇතු ත් වනවා. අලුශතන්
ශද් පාලන ක්ශෂේත්රයට පිවිා ඇිව කාටත් එය ශහොඳ අත් ශපොතක්.
එම ශපොත කියවන අයට එින් බුක්ිව විඳිය හැක්ශක් දැනුම පිළිබඳ
කරුණු අත් දැකීම පමණක් ශනොශවි. කරුණු වි ශ
් ල්ෂණය කිරීම
හා කරුණු අතර ිවශබන විවිධ් ාම්බන්ධ්යන් පිළිබඳව ඇිවවන
ගට්ටනයන් අතර ඉතාම ශහොඳ ශද් පාලන ගශ ෂණයක්
දායාද කරලාි එතුමා ශදශනත් පියා ගත්ශත්.
එතුමා කලක් උාා් අධ්යාපන අමාතයවරයා හැටියට කටුතතු
ක ා. ඒ වාශ ම නිශයෝජාය අමාතයවරශයකු හැටියටත් කටුතතු
ක ා. කලක් මා නිශයෝජානය ක ප ාත වූ ාබරගමුව ප ාශත්
මන්ත්රීවරශයකු හැටියටත් එතුමා කටුතතු ක ා. ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂශආ ාාවිධ්ායකවරශයකු හැටියටත් එතුමා කටුතතු ක ා.
මට මතකි, අපට අමාරු කාලශආ අශේ මන්ත්රී ධුරර ාා්යාව
ශබොශහොම සුළු රමාණයකට පහ බැහැලා ිවබුණ බව. අපි
8ශදශනකු පමණක් විරුද්ධ් පක්ෂශආ ිනටින කාලශආ වි ව
් විදයාල
ක්ශෂේත්රය හා ාම්බන්ධ් ශද්වල් හා ශවනත් විවිධ් ශද්වල්වලට
අව ය කරුණු ශාොයා ගන්න මම වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමාශ
ශගදර ගිහිල්ලා, එතුමාශගන් කරුණු අහශගන ඇවිල්ලා, එතුමාශ
උපශදා් මත පාර්ලිශම්න්තුශ කාා ක ා. වර්ණපාල මැිවතුමා
ාම්බන්ධ්ශයන් එවැනි අත් දැකීම් ාම්භාරයක් අපට ිවශබනවා.
රගිවශීලී වයාපාරය ශවනුශවන් අප කාටත් දුන් දායාදයට අප
යළිත් අශේ ශග රවය එතුමාට එක් කරනවා.
එතුමා වීවත් වුශඩු මහරගම මැිවවරණ ශකොට්සාාශආ
මාදිශවල රශද් ශආ. තමන් නිශයෝජානය කරන ශකොට්සාාය
ශනොවුණත්, ඒ රශද් ශආ එතුමාට උද වන්න පුළුවන් හැම
ශද්කටම උද ශවමින් තම මන්ත්රී ධුරරශයන්, ඇමිව ධුරරශයන් ශවන්
වන විමධ්යගත මුදල් පවා ජාාිවක මන්ත්රීවරශයකු හැටියට අශේ
ප ාශත් අාරණ අයට, අශේ ප ාශත් විදයාලවලට ලබා ශදමින්
එතුමා දුන් ාහශයෝගය මම ශම් අවා්ාාශ ිනහිපත් කරනවා. වීවත්
 සශම් වටිනාකශම් දායාදය එකතු කරමින් ශදශනත් පියා ගන්නා
ශමොශහොත දක්වා අ්ඩුඩව කටුතතු ක එතුමන්ට නිවන් සුව
ලැශබ්වා!ි මා රාර්ානා කරනවා.
[மு.ெ. 11.42]

ගු ඩේල්ප පේවාන්දාා මහසතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ செொநொயகர் அவர்கபள, ைமறந்த முன்னொள்
நொடொளுைன்ற உறுப்ெினர்களொன தகௌரவ ஈலியன் எம்.
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நொணொயக்கொர, தகௌரவ விஸ்வொ வர்ணெொல ஆகிபயொர்
ததொடர்ெிலொன
அனுதொெத்
தீர்ைொனம்ைீது
எனது
கருத்துக்கமளயும்
ததொிவிப்ெதற்குச்
சந்தர்ப்ெம்
வழங்கியமைமயயிட்டு
உங்களுக்கு
நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்பறன்.

எைது நொட்டின் இடதுசொொிக் தகொள்மக சொர்ந்த முன்னணி
அரசியல்வொதிகளொக தகௌரவ ஈலியன் எம். நொணொயக்கொர
அவர்கமளயும் தகௌரவ விஸ்வொ வர்ணெொல அவர்கமளயும்
குறிப்ெிட இயலும். தகௌரவ ஈலியன் எம். நொணொயக்கொர
அவர்கள், தொன் வகுத்துக்தகொண்ட தகொள்மகக்கு அமைவொகத்
தனது அரசியல் களத்திலும் அயரொது தசயற்ெட்டவர்.
பெரொசிொியர் வட்டதரக்பக ஆரொச்சிலொபக விஸ்வொ வர்ணெொல
அவர்கள்
என்னுடன்
சைகொலத்தில்
நொடொளுைன்ற
உறுப்ெினரொகவும் அமைச்சரொகவும் இருந்தவர். பெரொதமனப்
ெல்கமலக்கழகத்தில் தெொருளியல் இளங்கமலப் ெட்டம்,
அதைொிக்க ெிட்ஸ்பெொோ்க் ெல்கமலக்கழகத்தில் முதுகமலப்
ெட்டம், இங்கிலொந்து லீட்ஸ் ெல்கமலக்கழகத்தில் கலொநிதிப்
ெட்டம் எனப் ெல கல்வித் தமகமைகமளக் தகொண்டிருந்த
பெரொசிொியர் விஸ்வொ வர்ணெொல அவர்கள், பெரொதமனப்
ெல்கமலக்கழகத்தில்
அரசறிவியல்
விொிவுமரயொளரொகவும்
அரசறிவியல் துமறத் தமலவரொகவும் ெணியொற்றியிருந்த
நிமலயிபலபய அரசியல் ெிரபவசம் கண்டவர்.
அந்தவமகயில், 1980களில் ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திரக் கட்சியின்
ைத்திய குழு உறுப்ெினரொன இவர், 2004ஆம் வருடம் ஐக்கிய
ைக்கள் சுதந்திர முன்னணி சொர்ெில் பதசியப் ெட்டியலில்
நொடொளுைன்றப் ெிரபவசம் கண்டவர். ெின்வந்த கொலங்களில்
ெிரதி
தவளிவிவகொர
அமைச்சரொகவும்
நொடொளுைன்ற
அலுவல்கள் அமைச்சரொகவும் உயர் கல்வி அமைச்சரொகவும்
கடமைகமளப் தெொறுப்பெற்றிருந்த அன்னொர், ஐக்கிய ைக்கள்
சுதந்திர முன்னணியின் தெொதுச் தசயலொளரொகவும் ெதவி
வகித்திருந்தொர்.
அவர்
உயர்
கல்வி
அமைச்சரொகக்
கடமைகமளப் தெொறுப்பெற்றிருந்த கொலத்தில் ெல்கமலக்
கழகக் கல்வி சொர்ந்தும் ைொணவர்களது வசதிகள் சொர்ந்தும்
சிறந்த ெல ெணிகமள முன்தனடுத்திருந்தொர். அக்கொல
கட்டத்தில்
எனது
பகொொிக்மகமய
ஏற்றிருந்த
அவர்,
யொழ்ப்ெொணப் ெல்கமலக்கழகத்தின் ெட்டப் ெின்ெடிப்புக்
கல்விப் பீடத்திற்தகன மூன்று ைொடிகள் தகொண்ட புதிய
கட்டிடதைொன்மற அமைப்ெதற்கு நடவடிக்மக எடுத்திருந்தொர்.
அபதபெொன்று தகொழும்புப் ெல்கமலக்கழகத்தில் தைிழ்த்துமற
ஒன்றில்லொதிருந்த குமறயிமனத் தீர்க்கும் வமகயில், அங்கு
தைிழ்த்துமறயிமன உருவொக்குைொறு நொன் முன்மவத்திருந்த
பகொொிக்மகமயயும் அவர் ஏற்றிருந்தொர். இருந்தும், அந்தக்
கொலகட்டத்தில் அது சொத்தியைொக்கப்ெடொைல் விடப்ெட்டது.
எல்பலொருடனும் நன்கு ெழகுகின்ற தன்மையும் எல்பலொமரயும்
அனுசொித்துப்பெொகின்ற குணமும் தகொண்ட அைரர் விஸ்வொ
வர்ணெொல அவர்களது பசமவகள் என்றுபை எைது நொட்டில்
ைறக்கப்ெட இயலொதமவ.
அபதபெொன்று ஈலியன் எம். நொணொயக்கொர அவர்களும்
சிறந்த ைனிதப் ெண்புகள் தகொண்ட ஒருவரொகத் தனது
வொழ்க்மகமய ஏமனயவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதொரணைொகக்
தகொண்டு
வொழ்ந்தவர்.
எனது
தந்மதயொர்
ஏற்றிருந்த
இடதுசொொிக் கட்சியின் தகொள்மககமள இறுதிவமரயில்
ஏற்றிருந்தவர். தகௌரவ ஈலியன் எம். நொணொயக்கொர அவர்கள்
இடதுசொொிக் தகொள்மக சொர்ந்த எனது குடும்ெத்தில் ஒருவரொக
இமணந்திருந்தவர். அந்த வமகயில் ெதவிகள் தைக்கொன
தகௌரவத்திற்கு உொியமவ அல்ல; ெதவிகள் எைது ைக்களின்
நலன்சொர்ந்து தசயலொற்ற பவண்டிய கடமைகள் தகொண்டமவ
என்ெமத இந்த இருவருபை தங்களது தசயற்ெொடுகளினூடொக
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நிரூெித்தவர்கள். ஆகபவ, இந்த இருவமரயும் நிமனவு
கூர்வதில் நொன் தெருைிதைமடகின்பறன். இந்த இருவமரயும்
நிமனவுகூர்கின்ற இந்நொளில், இவர்களது ெணிகமளயும்
குணநலன்கமளயும் எைது எதிர்கொலச் சந்ததிக்கு எடுத்துக்
கொட்டுகின்ற வமகயிலொன ஏற்ெொடுகமள முன்தனடுப்ெதற்கு
இந்த
அரசு
முன்வரபவண்டுதைனக்
பகட்டுக்தகொண்டு,
தகௌரவ விஸ்வொ வர்ணெொல அவர்களினதும் தகௌரவ ஈலியன்
எம்.
நொணொயக்கொர
அவர்களினதும்
குடும்ெத்தினர்,
உறவினர்கள், நண்ெர்கள் உட்ெட அமனவருக்கும் எைது
ைக்கள் சொர்ெொக என்னுமடய
அனுதொெத்மதப் ெகிர்ந்து
தகொண்டு விமடதெறுகின்பறன். நன்றி!

[පූ.භා. 55.(7]

ගු (ණචාර්ය) ජයේපින වික්රමරත්න මහසතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்ெதி விக்ரைரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)
ගරු කාානායකතුමනි, ශමම පාර්ලිශම්න්තුශ කීර්ිවමත්
මන්ත්රීවරශයකු හැටියට කටුතතු ක මහාචාර්ය ඩබ්ලි .ඒ. වි ව
් ා
වර්ණපාල මැිවතුමා පිළිබඳව වචන ා්වල්පයක් කාා කිරීමට
ලැබීම ගැන මම ාතුටු ශවනවා. එතුමාශ අභාවය ාම්බන්ධ්ශයන්
ශප ද්ගලිකව මාශගත්, මා නිශයෝජානය කරන එක්ාත් වාමාාශික
ශපරමුශණත් ශ ෝකය එතුමාශ පවුශල් ාාමාජිකයන් ශවත
රකා
කිරීමට මා ශමය අවා්ාාවක් කර ගන්නවා.
ගරු කාානායකතුමනි, එතුමා මශ ගුරුවරශයක්ද වූවා. එතුමා
කෑගල්ල රශද් ශආ උපත ලැබ තරුණ කාලශආ ිනටම
ශද් පාලනයට ාම්බන්ධ් වුණා. එශාේ ාම්බන්ධ් වුශඩු එතුමාශ
කිට්ටු මිතුශරකු වූ අධිනීිවන ිවා්ා විශජ්රත්න මැිවතුමාශ
බලපෑම නිාාි. එතුමා ිවා්ා විශජ්රත්න මැිවතුමාට ඉතාමත්
කිට්ටුශවන් ිනටියා.

ිවා්ා විශජ්රත්න මැිවතුමා ශ්රී ලාකාශ
ශකොමිුතනිා්ට්
පක්ෂශආ ක්රියාකාරිකශයක්. 59)0 මාර්තු මැිවවරණශආ ජ ිවා්ා
විශජ්රත්න මැිවතුමා ශ්රී ලාකාශ
ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂය
ශවනුශවන් කෑගල්ල ්ානයට තරග ක අවා්ාාශ  ජ එතුමාට
ඉතාමත්ම ක්රියාශීලීව ාහාය  ජමට ඉදිරිපත් වුණු ශකශනක් තමි
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා. ඉන් පසුව වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා
ශේරාශදනිය
වි ්වවිදයාලයට
ඇතුළු
 ස
ශේරාශදනිය
වි ව
් විදයාලශආ ලාකා ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂ කඩුඩායශම්
ඉතාමත්ම ක්රියාකාරි ාාමාජිකශයක් වුණා. එතුමා ශද් පාලන
විදයාව හැදෑරුවා. ශේරාශදනිය වි ව
් විදයාලශආ කාාවක් ිවබුණා,
"පිටින් ඇවිල්ලා ශද් පාලනය ගැන කාා ක කිිනම කථිකශයකුට
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශ ර න
් කිරීමකට ලක් ශනො ස යන්න
බැරි වුණා" කියලා. ඒ කියන්ශන් එතුමා ඒ එන කථිකයන්ට වද
දුන්නා, ර න
් අහලා. එතුමාට ඒ කාලශආ ඉඳන්ම ශද් පාලනය
පිළිබඳව ඉතාමත්ම ශහොඳ දැනුමක් ිවබුණා වාශ ම එතුමා
ශේරාශදනිය වි ව
් විදයාලය තු ඉතාමත්ම ශහොඳ වාමාාශිකශයක්
විධියට කටුතතු ක ා. පසුව එතුමා ්චාර්ය උපාධිය ලබාශගන
ශේරාශදනිය වි ව
් විදයාලශආම ඉගැන්වූවා.

ගරු කාානායකතුමනි, එතුමා ශද් පාලන ග්රන්ා ගණනාවක්ම
ාම්පාදනය ක ා.
ඒවාශආ නම් කිහිපයක් කියන්න මම කැමැිවි. එක ශපොතක්
තමි, "Parliament and Public Accountability in Sri Lanka."
එය එතුමාශ පාර්ලිශම්න්තු අත් දැකීම් අනුව ලියපු ශපොතක්.
මුල්ම කාලශආ, "Local Politics in Sri Lanka: An Analysis of
the Local Government Election of May 1991, The Sri
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Lankan Political Scene" කියන ශපොත් ලි වා. ඊ ඟට ජාන
වාර්ගික ගැටලුව පිළිබඳව, "Ethnic Strife and Politics in Sri
Lanka: An Investigation into Demands and Responses,"
"Provincial Politics in Sri Lanka : An Analysis of the Southern
Provincial Council Election, 1994," "Politics In Sri Lanka: A
Collection Of Essays On Personalities And Issues" කියන ශපොත්

ලි වා. 5982 පැවිව කුරකට ජානමත විචාරණය පිළිබඳව එතුමා
ලියපු ශපොත එතුමාශ විරුද්ධ්වා ජන් ශේරාශදනිය වි ්වවිදයාලශආ
පුා්තකාලශයන් බැහැර කිරීමට පවා උත්ාාහ දැරුවා. නමුත් එය
ාාර්ාක වුශඩු නැහැ.
ගරු කාානායකතුමනි, ඉන් පසුව එතුමා ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂයට ාම්බන්ධ් වුණා. අවාානශආ එක්ාත් ජානතා නිදහා්
ාන්ධ්ානශආ ශල්කම් ධුරරය පවා දරන්නට එතුමාට අවා්ාාව
ලැබුණා. 59)0 ගණන්වල එතුමා රුිනයාශ , ශමොා්ක නුවර ශ්රී
ලාකාශ තානාපිව කාර්යාලශආ Consul හැටියට කටුතතු ක ා.
මට මතක හැටියට ඉන්පසු 59)9  ජ ශහෝ 5970  ජ තමි එතුමා
්පසු ලාකාවට පැමිණිශආ.
ගරු කාානායකතුමනි, 599( මැිවවරණය ාඳහා ජාාිවක
ලැිා්තුශවන් එතුමා නම් ක ා. ඒ ශවලාශ එතුමා ශේරාශදනිය
වි ව
් විදයාලශආ මහාචාර්යවරයකු ව ශයන් ශාේවය ක ා. එතුමා
ාමඟ උගන්වන අය, එතුමාශගන් ඉශගන ගත් අය, ඉශගන ගන්නා
අය එතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ක ා, යන්න එපාය කියලා. ශමොකද,
එතුමාට ලැශබන්න නියමිතව ිවබුශඩු උාා් අධ්යාපන නිශයෝජාය
ඇමිව ධුරරයි. මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා වැනි
ශජායෂ්ස පුද්ගලයකුට ශකළින්ම ලැබිය ුතතුව ිවබුශඩු ඇමිව
ධුරරයක්. නමුත් එදා ිවබුණු තත්ත්වය අනුව එතුමාට නිශයෝජාය
ඇමිව ධුරරයක් තමි ලැශබන්නට ගිශආ. එතුමා එවකට ශජායෂ්ස
මහාචාර්යවරයකු ව ශයන් පත්ශවලා ිනටිශආ නැහැ. එශහත්
එතුමා, "මම යනවා"ි කියලා 599(  ජ පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණියා.
එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණීශමන් ශජායෂ්ස මහාචාර්ය ධුරරය
ලැබීමට ිවබුණු අවා්ාාව ශද් පාලනය ශවනුශවන් නැිව කර
ගත්තා. එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණීම නිාා එතුමාට,
"ාම්මානනීය මහාචාර්ය" - "emeritus professor" - නමැිව
ශග රව තනතුර ලබා ගැනීමට ිවබුණු අවා්ාාවත් එතුමා නැිව කර
ගත්තා. නමුත් එතුමා වඩා වැදගත් ශලා හිතුශ , පාර්ලිශම්න්තුවට
ගිහිල්ලා ශාේවයක් කිරීමි. One could say that he sacrificed his
academic career to come to Parliament.
ඔබතුමා මට අවාර ලබා ශදනවා නම් මම එතුමා ගැන
ශප ද්ගලික ාඳහනක් කරන්නම්. එතුමා මශ ගුරුවරශයක්. මම
ශ්රී ජායවර්ධ්නපුර වි ්වවිදයාලශආ ක මනාකරණය පිළිබඳ ප ච
් ාත්
උපාධි ්යතනශආ, විදයාපිව ප ච
් ාත් උපාධිය - Master of Public
Administration (MPA) - කරන ශවලාශ ශ්රී ලාකාශ දිා්්රික්
පරිපාලනය - "District Administration" - කියන course unit
එකට අශේ ශිෂයයන් ශදශදනාි හිටිශආ. "වි ව
් ා වර්ණපාල
මැිවතුමා අපට අල්ලලා ශදන්න" කියලා අපි මහාචාර්ය ගුණපාල
නානායක්කාර මැිවතුමාට කි වා. ශබොශහොම අමාරුශවන් වි ්වා
වර්ණපාල මැිවතුමා
ඊට කැමැිව වුණා. හැබැි, එතුමා
ශකොන්ශද්ිනයක් දැම්මා, "මට නම් ජායවර්ධ්නපුරට එන්න බැහැ.
ඔය මි ශදන්නා ශේරාශදනියට එනවා නම් මම උගන්වන්නම්"
කියලා. අපි ශදශදනා ශේරාශදනියට ගියා. ාමහර දවා්වලට
ශද් පාලන විදයා අා ශආ එතුමාශ කාර්යාලශආ ජ අපට පාඩම්
කියලා දුන්නා. ාමහර දවා්වලට එතුමා කි වා, "හවාට ශගදර
එන්න" කියලා. එතුමා වීවත් වුශඩු රාමනාදන් ාලාව ාහ හිල්ඩා
ඔශබ්ශාේකර ාලාව අතර ිවබූ 'රාමනාදන් හිල්' එශක්. ාමහර
දවාට අපි එතුමාශ ශගදරට ගියා. ගුරු-ශිෂය ාම්බන්ධ්තාව
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ශකශාේ ශවතත් හිතවශතකු හැටියට තමි එතුමා අපට ඉගැන්නුශ
කියන කාරණය මම ඉතාම කෘතන පූර්වකව ශම් අවා්ාාශ  ජ
ිනහිපත් කරනවා.
පසු කශලක -මම එහි ්චාර්ය උපාධිය කරනශකොට- එතුමා
ශද් පාලන විදයා අධ්යයන අා ශආ Head of Department හැටියට
හිටියා. මශ ්චාර්ය උපාධිය supervise කශ ේ ්චාර්ය ශක්.එච්.
ජායිනාහ මැිවතුමාි. ජායිනාහ මැිවතුමා මට කි වා, "මහාචාර්ය
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශගනුත් උපශදා් ගන්න" කියලා. මූලික
අිිවවාිනකම් පිළිබඳව තමි මම මශ ශපොත ලි ශ . ඒ මූලික
අිිවවාිනකම්වල ශද් පාලන විදයා පැත්ත පිළිබඳව මට ඉතාම
ශහොඳට ගුරුහරුකම් දුන්නු ශකශනකු තමි වි ්වා වර්ණපාල
මැිවතුමා. එම නිාා මම විශ ෂ
ේ ශයන්ම එතුමාව ශම් අවා්ාාශ  ජ
කෘතන පූර්වකව මතක් කරන්න කැමැිවි. මා ලියපු ශපොත දැන්
වුණත් නීිව ශිෂයයන් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඒ ශපොත ාාර්ාක
කෘිවයක්  සමට මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා මට ලබා දුන්
ගුරුහරුකම් විශ ේෂශයන්ම ශහේතු වුණා කියන කාරණය මම
ඉතාමත්ම කෘතන පූර්වකව ාඳහන් කරන්න කැමැිවි.
එතුමාශ
'වර්ණපාල' නම වාශ ම එතුමාත් වර්ණවත්
චරිතයක්. එතුමාශ නම වි ව
් ා වර්ණපාල නිාා ඒ දවා්වල
ශිෂයයන් ඒ නම ඉාග්රීිනයට හරවලා "Universal Colour
Controller" කියලා කි වා. එතුමා ශබොශහොම ාතුටින් හිනාශවලා
එය භාර ගත්තා.
එතුමා පිළිබඳව වි ව
් විදයාලශආ ශනොශයකුත් කාාන්දර yarns - ිවබුණා. මා හිතන හැටියට එතුමාශ පවුශල් අය ඒවා
දන්නවා. දවාක් එතුමා තරුණ කථිකාචාර්යවරයකුට කි වා, "මම
ශද් පාලන විදයාව ගැන උගන්වන ඒවා විතරක් ශනොශවි, මශ
අශනක් රම පිළිබඳවත් ඉශගන ගන්න" කියලා. එතුමා ඒ
කාලශආ, එතුමාට ඒ ිවබුණු yarns පවා ශබොශහොම ාතුටින්
භාරශගන
හිටපු
ඉතාමත්
ජානප්රිය
තරුණ
ාහකාර
කථිකාචාර්යවරශයක්. ඊට පා්ශාේ එතුමා මහාචාර්යවරයකු
හැටියටත් ඉතාම ජානප්රිය වුණා; ගුරුවරුන් අතරත් ජානප්රිය වුණා.
මුළු වි ව
් විදයාල රජාාව අතරම එතුමා ජානප්රිය වුණා.
පසුව එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ ිනටින කාලය තු තවත්
ශාේවයක් ක ා. ඒ පිළිබඳවත් ාඳහනක් කරන්න ෑනෑ. 200) ජ ගරු
මහාචාර්ය ිවා්ා විතාරණ මැිවතුමා ාභාපිවත්වය දැරූ
ාර්වපාක්ිකක කමිටුශ ාාමාජිකයකු හැටියටත් එතුමා කටුතතු
ක ා. ඒ තුළින් එතුමා වි ාල ශාේවයක් ක ා. එතුමාශ
ශද් පාලන විදයාව පිළිබඳ දැනුම එම කමිටුශ වාර්තාව ාාර්ාක
කර ගැනීමටද වි ාල ශහේතුවක් වුණා.
මා මීට වඩා  ජර්න ව ශයන් කාා කරන්ශන් නැහැ. මහාචාර්ය
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශ අභාවය ශවනුශවන් එතුමාශ
්දරණීය බිරිඳ වන රානි වර්ණපාල මැිවනියටත්, දරුවන් ශදශදනා
ඇතුළු පවුශල් ිනයලු ශදනාටමත් මශ ත්, එක්ාත් වාමාාශික
ශපරමුශඩුත් ශ ෝකය ප කරමින් මශ වචන ා්වල්පය අවාන්
කරනවා. ශබොශහොම ා්තුිවි.
[පූ.භා. 55.47]

ගු ඒ.ඩී. සුසල් පප්රේමජය්දත මහසතා (විායා තාක්ෂණ හසා
පර්ප ෂණ අමාතයුරමා)
(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் ெிபரைஜயந்த
ததொழில்நுட்ெ ைற்றும் ஆரொய்ச்சி அமைச்சர்)

-

விஞ்ஞொன,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Science,
Technology and Research)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල
මැිවතුමාශ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය ප කරන ශම් අවා්ාාශ  ජ
රාමශයන්ම එතුමාශ දයාබර බිරිඳ, දූදරුවන් ඇතුළු පවුශල් ිනයලු
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ශදනා ශවත මශ ශප ද්ගලික ශ ෝකය ප කර ිනටින අතශර්,
මශගන් පසුව එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ ශල්කම් ධුරරය
දැරූ එතුමාට එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ ශ ෝකයත් ප
කරමින් එතුමාට නිවන් සුව ලැශබ්වා! ි රාර්ානා කරනවා.
ගරු මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමන් මට මුණ ගැසුශඩු
ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ ශද් පාලන කටුතතුවල ශයශදන
අවා්ාාශ  ජි. එතුමාශ අධ්යාපනික කටුතතු ගැන කාා කරන
විට ඇශමරිකාශ පීටර්ා් බර් වි ්වවිදයාලශආ ාහ එක්ාත්
රාජාධ්ානිශආ වි ව
් විදයාලශආ එතුමාශ
අධ්යයන කටුතතු
ාම්බන්ධ්ශයනුත්, ශේරාශදනිය වි ්වවිදයාලශආ ශද් පාලන
විදයාව පිළිබඳව මහාචාර්යවරයකු හැටියට කටුතතු කරන අවධිශආ
එතුමා ක කටුතතු ාම්බන්ධ්ශයනුත් ශමම ගරු ාභාශ ගරු
මන්ත්රීතුමන්ලා ඒ අයශ ශප ද්ගලික මත ඉදිරිපත් ක ා වාශ ම
දැනුම අනුව රකා යන් කරනු ලැබුවා.
මට මතකි, ඒ කාලශආ එක්තරා ශිෂයත්වයක් ාඳහා අයදුම්
කිරීශම් ජ අශේ රශට් වි ්වවිදයාලයක ිනටින කීර්ිවමත්
මහාචාර්යවරයකුශ නිර්ශද් ය ලබා ගන්න අපට අව ය වුණා.
මම ශතෝරා ගත්ශත් ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමන්.
මම අදා ලියවිලිත් ාමඟ එතුමා මුණ ගැශහන්න ගියාම ඒ
ක්ෂණශආම කිිනදු පැකිලීමකින් ශතොරව එතුමා එතුමාශ
එකඟතාව ප ක ාි කියන එක ඉතාම කෘතනතා පූර්වකව ශම්
අවා්ාාශ  ජ ාඳහන් ක ුතතු ශවනවා. එතුමා ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂය අත්හැර ශනොශගොා් ගරු ිනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක
මැිවනියශ ුතගශආ ිනටම පක්ෂශආ ාෑම නායකයකු ාමඟම
ශලන්ගතුව කටුතතු ක බවත් ශම් අවා්ාාශ  ජ ාඳහන් ක
ුතතුි.

අපි විපක්ෂශආ ිනටින කාලය තු  ජ, -5977-599( කාල සීමාව
තු  ජ- එක්තරා අවධියක කෑගල්ල දිා්්රික්කශආ, දැරණියගල
්ානශආ ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂ ාාවිධ්ායකවරයා හැටියට එතුමා
කටුතතු ක ා මට මතකි. ඒ අවා්ාාශ  ජ පක්ෂශආ රිවාාවිධ්ාන
කටුතතු ාඳහා මම එතුමා මුණ ගැශහන්න දැරණියගලට ගියා. ඒ
රශද් ය දුෂ්කර මාර්ග ාහිත ඉතාම දුෂ්කර රශද් යක්. රබර් වතු
මැදින් ගිහිල්ලා තමි ඒ අවා්ාාශ  ජ මම එතුමා මුණ ගැහුශඩු.
එතුමා පක්ෂශආ ාාවිධ්ායකවරශයක් හැටියට, ඒ වාශ ම ්ාන
ාාවිධ්ායකවරශයක් හැටියට කටුතතු ක ා විතරක් ශනොශවි, ශ්රී
ලාකා පාර්ලිශම්න්තුවට පත් ශවලා, පසු කාලයක, -මශ මතකශආ
හැටියට 200)-2007 වකවානුව කාලශආ- එතුමා උාා් අධ්යාපන
අමාතයවරයා
හැටියටත්
කටුතතු
ක ා.
කැබිනට්
අමාතයවරශයක් සම ාඳහා එතුමා ිනයලුම සුදුසුකම් ාපුරා ිවබුණා.
එතුමා
පක්ෂශආ
පැරණි
ාාමාජිකශයක්;
වි ව
් විදයාල
මහාචාර්යවරශයක්. ජාාිවක ාහ ජාාතයන්තර ව ශයන් ලබා
ිවශබන්නා වූ අත් දැකීම්, ඒ වාශ ම පක්ෂශආ රිවපත්ිවත් ාමඟ
ාමගාමීව අදහා් රකා කිරීම, මත රකා කිරීම ාහ ඒ ශවනුශවන්
ශපනී ිනටීම කියන ශම් ාෑම සුදුසුකමක්ම එතුමා ාතුව ිවබුණා.
ගරු කාානායකතුමනි, එතුමා විිනන් ලියන ලද ග්රන්ා ගැනත්
ශම් අවා්ාාශ  ජ මතක් කරන්නට ෑනෑ. එතුමා ඉාග්රීින භාෂාශවන්
ලියූ ග්රන්ා කිහිපයක්ම ිනාහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා
ිවශබනවා. අශේ පාර්ලිශම්න්තු පුා්තකාලශආ පවා ඒ ග්රන්ා
ිවශබනවා. විශ ෂ
ේ ශයන්ම ශද් පාලන විදයාව පිළිබඳව, ඒ වාශ ම
්ඩුක්රම පිළිබඳව, ප ාත් ාභා පිළිබඳව, ප ාත් පාලන ්යතන
පිළිබඳව එතුමා ලියා ිවශබන ග්රන්ා, කුමන තලයක ිනටින
ශකනකුට වුවත් යම් දැනුමක් ලබා ගැනීම ාඳහා ඉවහල්
ශවනවාය කියා මා හිතනවා.
ගරු කාානායකතුමනි, එතුමා පාර්ලිශම්න්තුශ ිනටි කාලය
තු  ජ ශපොදු වයාපාර පිළිබඳව කාරක ාභාශ ත් කටුතතු ක ා.
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[ගරු ඒ.ඩී. සුිනල් ශරේමජායන්ත මහතා]

එින් ලැබූ අත් දැකීම්, ඒ වාශ ම Public Accounts Committee
එශකන් ලැබූ අත් දැකීම් තුළින් ඒ ග්රන්ා නිර්මාණය කිරීම ාඳහා
රාශයෝගික අත් දැකීම් ලබා ගැනීමට එතුමාට අවා්ාාවක්
ලැබුණාය කියා මා හිතනවා. පාර්ලිශම්න්තුවට පිවිශාන නවක
මන්ත්රීවරුන් ඒ ග්රන්ා පරිශීලනය කිරීම ඉතාම වැදගත් කියා මම
හිතනවා. ා්ාාවර නිශයෝග යටශත් කටුතතු කිරීම, ්ඩුක්රම
වයවා්ාාශ ිවශබන්නා වූ රිවපාදන අනුව ක්රියා කිරීම, අශේ
පාර්ලිශම්න්තුව තු
මූලය කටුතතු පිළිබඳව ිවශබන්නා වූ
රිවපාදන, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක ාභාශ ත්, ඒ වාශ ම
රජාශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක ාභාශ ත් කාර්යයන්වල ිවශබන්නා
වූ වැදගත්කම අන් කවරදාකටත් වඩා අද ඉතාම වැදගත් කියන
කාරණය එතුමාශ ග්රන්ා පරිශීලනය කිරීශමන් ඉතාම පැහැදිලිව
අපට බලාගන්න පුළුවන්.
එතුමා වි ව
් විදයාල මහාචාර්යවරශයක් හැටියට, ගුරුවරශයක්
හැටියට, ඒ වාශ ම ජාාතයන්තර ව ශයන් අත් දැකීම් ලැබූ
පුද්ගලශයක් හැටියට රිනද්ධියට පත් වුණා. ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂය ඉතා  ජර්න කාලයක් රිවපත්ිවමය ශවනා්කමකට භාජානය
ශනොකර, ඒ රිවපත්ිව ක්රියාත්මක කිරීම ාඳහා එතුමා ශපනී ිනටියා.
එතුමා ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂය ාම්බන්ධ්ශයනුත් එක් ග්රන්ායක්
ප කර ිවශබනවා. එතුමා අප අතර නැිව වුණත්, රශට් ශද් පාලන
ඉිවහාාය පිළිබඳව, පක්ෂවල ශද් පාලන ඉිවහාාය පිළිබඳව,
්ඩුක් රම පිළිබඳව, ශද් පාලන විදයාව පිළිබඳව එතුමා කරන
ලද ග්රන්ාකරණය තුළින් අපට පුළුල් දැනුමක් ලබාගන්න
පුළුවන්ය කියන එකත්, අපට ඒ අත් දැකීම් ලබාගන්න පුළුවන්ය
කියන එකත් ශම් අවා්ාාශ  ජ ශමශනහි කරන්නට අව යි.
අධ්යාපනික ව ශයන්, ාමාජායීය ව ශයන් ාහ ශද් පාලනමය
ව ශයන් ශම් ාා වි ාල වූ ශාේවාවක් ිනදු ක ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා
වර්ණපාල මැිවතුමාශ අභාවය මීට ටික කලකට ශපරි ිනදු
වුශඩු. ඒ අවා්ාාශ අපි ඒ කටුතතුවලට ාම්බන්ධ් වුණා.
ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා ාමඟ  ජර්න
කාලයක් ඉතා කිට්ටු ාම්බන්ධ්තාවක් ිවබුණු බව වර්තමාන ශ්රී
ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ ාභාපිව අිවගරු වමත්රීපාල ිනරිශාේන
ජානාධිපිවතුමාශ
කාාශ  ජ පැහැදිලි ක ා. එතුමා ාෑම
නායකශයක් ාමඟම එශාේ කටුතතු ක බව ිනහිපත් කරමින්,
එතුමා විිනන් කරන ලද ිනයලු ශාේවාවන් පිළිබඳව ශම් අවා්ාාශ  ජ
කෘතශ දිත්වශයන් ුතතුව ශමශනහි කරමින්, එතුමාට නිවන් සුව
ලැශබ්වාි රාර්ානා කරමින් මශ වචන ා්වල්පය අවාන්
කරනවා.
[අ.භා. 52.0(]

ගු (වවාය) රපේෂප පිනරණ මහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரபைஷ் ெதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ගරු කාානායකතුමනි, අභාවරාේත හිටපු උාා් අධ්යාපන
අමාතය ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමන් පිළිබඳ වූ
ශ ෝක ශයෝජානාවට අදහා් කිහිපයක් එකතු කරන්නට මට
අවා්ාාව ලබා ජම පිළිබඳව ඔබතුමාට ා්තුිවවන්ත ශවනවා.

ශද් පාලනනශයක් හැටියට වඩා මුල් කාලශආ ජ -අපි
ශේරාශදණිය වි ව
් විදයාලශආ ඉශගන ගන්නා කාලශආ ජ- එතුමා
රිනද්ධියට පත්ශවලා ිවබුශඩු ශද් පාලන දර් නය පිළිබඳ
මහාචාර්යවරශයක්, ඒ වාශ ම ්ඩුක් රමය පිළිබඳ වි ාරදශයක්
වාශ ම, ්ර්ථික විදයාව පිළිබඳව වැදගත් අදහා් ප ක
විදයාර්ථිශයක්
විධියටි.
අපට
මතකි,
ශේරාශදණිය
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වි ව
් විදයාලශආ ඉශගන ගන්නා කාලශආ ජ එතුමා පිළිබඳව
ශබොශහොම පැහැදිළි වර්ණවත් චිත්රයක් වි ව
් විදයාල රජාාව තු
මැවිලා ිවබුණා. එතුමාශ අධ්යාපනික පසුතලය වාශ ම එතුමා
අනුගමනය ක
විවිධ් ක්රියාමාර්ග හරහා එතුමා පිළිබඳව
වි ව
් විදයාල රජාාව අතශර් -ශිෂයින් අතශර්- වි ාල පැහැ ජමක් ඒ
කාලශආ ිවබුණු බව අප ාෑම ශකශනක්ම දන්නවා. ඒ වාශ
වි ාල රිනද්ධියක් ිවබුණු, ්ඩුක් රමය පිළිබඳව වි ාල දැනුමක්
ිවබුණු, ශම් රශට් පක්ෂ ශද් පාලනය පිළිබඳව වි ාරද දැනුමක්
ිවබුණු වර්ණපාල මැිවතුමා අපට ශප ද්ගලිකව ඇසුරු කරන්න,
දැන හඳුනාගන්න අවා්ාාව ලැබුශඩු 599( ජ ශපොදුජාන එක්ාත්
ශපරමුණ ශම් රශට් ්ඩුක්වක් පිහිටුවූවාට පසුවි.
ඊට ශපර එතුමා ශද් පාලනමය ව ශයන් ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂය ශවනුශවන්, වාමාාශික ශද් පාලනය ශවනුශවන් මාහැඟි
ශමශහවරක් ිනදු ක බව අපි ාෑම ශකශනක්ම දන්නවා. 5980
මුල් කාලශආ ිනට ිනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැිවනියශ රජාා
අිිවය අශහෝින ශවලා ශද් පාලනය කරන්න වරම් නැිවව ඉන්න
ශකොට, එවකට ිවබුණු එක්ාත් ජාාිවක පක්ෂ රජායට විරුද්ධ්ව
ශගොඩ නැගුණු ජානතා බලය ාමඟ එතුමා එකතු ශවලා ිනරිමාශවෝ
බඩුඩාරනායක මැිවනියට ඉදිරියට එන්න වි ාල දායකත්වයක්
ලබා දුන්නා. එතුමා ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ විධ්ායක ාභාශ
ාාමාජිකයකු හැටියට  ජර්න කාලයක් එතුමාශ
දැනුශමන්
පක්ෂයට ශාේවය ක ා.

තීරණාත්මක ශමොශහොතක, 5993 කාලශආ ජ චන්ද්රිකා
බඩුඩාරනායක කුමාරතුාග මැිවනිය ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂ
ශද් පාලන රවාහයට රවිෂ්ට වූ අවා්ාාශ
ාක්රිය ශලා
ාහශයෝගය දක්වලා එතුමියට ශම් රශට් අගමැිව ධුරරයට පත්
ශවන්නත්, ශ්රී ලාකා ශපොදුජාන ශපරමුශඩු ්ඩුක්ව හදන්නත්
එතුමාශගන් ලැබුණු දායකත්වය කැපී ශපශනන ා්ාානයක ිවබූ
බව අපි ාෑම ශකශනක්ම දන්නවා. ඒ ශාේවයට ගරු කිරීමක්
හැටියට එතුමා ශපොදුජාන එක්ාත් ශපරමුශඩු පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරයකු හැටියට පත් කරලා, උාා් අධ්යාපන නිශයෝජාය
ඇමිවවරයා හැටියට පත් ක ා. මම ඉතාම ශග රවශයන් ිනහිපත්
කරනවා, එතුමා උාා් අධ්යාපන නිශයෝජාය ඇමිවවරයා හැටියට
කටුතතු කශ ේ දිවාගත මශ පියාණන් වූ ්චාර්ය රිචර්ඩ් පිවරණ
ඇමිවතුමා ාමඟ බව. රිචර්ඩ් පිවරණ ඇමිවතුමා පිළිබඳව ශම්
රශට් අධ්යාපන ක්ශෂේත්රශආ ශගොඩනැගී ිවශබන මතවාදය කවර
මට්ටමක ිවශබනවා ද, ඒ ශහොඳ නම රිචර්ඩ් පිවරණ ඇමිවතුමාට
හිමිකර ගන්නට අිවවි ාල දායකත්වයක් දැක්වූශආ මහාචාර්ය
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාය කියන එක මම ඉතා ශග රවශයන්
ශම් අවා්ාාශ  ජ ිනහිපත් කරනවා. ඒ වාශ ම, පසු කශලක
අධ්යාපන හා උාා් අධ්යාපන අමාතයවරයා හැටියට ිනටි ගරු
රිචර්ඩ් පිවරණ මැිවතුමාට අධ්යාපන ක්ශෂේත්රය පිළිබඳ රිවපත්ිව,
තීන්දු තීරණ ගන්න අව ය පිටුබලය, ක්ිවය ලබා දුන්ශන් එවකට
අධ්යාපන හා උාා් අධ්යාපන අමාතයාා ශදශක්ම නිශයෝජාය
ඇමිවවරයා හැටියට ිනටි මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමාි.
ඒ නිාා තමි එතුමාශ කාලශආ ජ ලාකාශ වි ව
් විදයාල
රමාණය වර්ධ්නය වුශඩු. ඒ කාලශආ අ නිදිග වි ්වවිදයාලය,
වයය වි ්වවිදයාලය, ාබරගමුව වි ව
් විදයාලය, රජාරට
වි ව
් විදයාලය අලුිවන් ්රම්භ කරලා ලාකාශ වි ව
් විදයාල
පද්ධ්ිවයට එකතු ක ා. ඒ වි ්වවිදයාලවල පීස වි ාල ාා්යාවක්
පිහිටුවලා ශම් රශට් උාා් අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ට වි ාල
ශමශහවරක් කරන්නට ඒ හරහා වරම් ලැබුණා. ඒ ගරුත්වය, ඒ
කීර්ිවය අශේ ්ඩුක්වටත්, රිචර්ඩ් පිවරණ ඇමිවතුමාටත්
ශකොපමණ රමාණයකින් හිමි ශවනවාද, ඒ ගරුත්වය ශනොඅක්වම
මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමාටත් හිමි විය ුතතුි කියන
කාරණය අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව රකා කරනවා. ඒ පිළිබඳව
අපි ඉතාම ශග රව පූර්වකව ිනහිපත් කරනවා. ඒ වාශ ම
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එතුමාශ ශද් පාලන දර් නය තවත් පරම්පරා ගණනාවකටම
පරිශීලනය කරන්න හැකි වන පරිදි ග්රන්ාකරණයට ලක් කරලා
ශම් රශට් ඉදිරි පරපුර ශවනුශවන් මාහැඟි ශමශහවරක් ඉටු ක ා.
එහි රිවලල හැටියට එතුමා ඉාග්රීින භාෂාශවන් ාහ ිනාහල
භාෂාශවන් ග්රන්ා රාශියක් වාශ ම පර්ශආෂණ ලිපි රාශියකුත්
නිකුත් කරලා ිවශබනවා. ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂය ශවනුශවන් එහි
අතීතය ාහ ශද් පාලන දර් නය ගැන එතුමා රකා යට පත් ක
ග්රන්ාය එශතක් ශමශතක් ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂය පිළිබඳව ඉතාම
ගැඹුරින් කරන ලද විග්රහයක් කියලා මම වි ව
් ාා කරනවා.
ඒ වාශ ශබොශහොම පැහැදිලි, විශිෂ්ට ශමශහවරක් එතුමා  ජර්න
කාලයක් ිවා්ශාේ ශ්රී ලාකාශ ශද් පාලන ක්ශෂේත්රය ශවනුශවන්
ඉෂ්ට ක ා. ඒ ශමශහවර තවත් ඉදිරියට ශගන යන්න එතුමාට
හැකියාව ලැබුණා. 2007 වර්ෂශආ ජ උාා් අධ්යාපන කැබිනට්
ඇමිවවරයා ව ශයන් පත් ශවලා, මහින්ද රාජාපක්ෂ
ජානාධිපිවතුමාශ
2050 ්ඩුක්ව අවාන් වනතුරුම එතුමා
කැබිනට් ඇමිවවරයකු හැටියට එතුමාශ වගකීම් රමාණය ඉතාම
ඉහ මට්ටමින් ඉෂ්ට ක ා.
ගරු කාානායකතුමනි, එතුමා ශබොශහොම නිහතමානී
මනුෂයශයක්. ශද් පාලන තනතුරු දරන කාලශආත්, ඒවා
ශනොදරන කාලශආත් මහ ශපොශ ොශ
පය ගාා හිටපු
ශද් පාලනනයකු හැටියට තමි එතුමා කටුතතු කශ ේ. ඉතාම
නිරහාකාරව, විනිවිද ශපශනනසුලු භාවශයන්, ශග රවාන්විතව
එතුමා කටුතතු ක ා. අද ශම් රශට් විවිධ් ා්ාානවල ිනදුවන වාචා,
දූෂණ පිළිබඳව කාා ශවනවා. මා හිතන විධියට ාෑම ශකශනකුටම
්දර් යට ගන්න පුළුවන් විධියට විශිෂ්ට ්කාරශයන්, විනිවිද
ශපශනනසුලු භාවශයන් ඉතාම අවාකව කටුතතු ක
ශද් පාලනනශයක් තමි වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා කියන්ශන්.
එතුමා වැනි ශද් පාලනනයන්ශ අක්ව අදටත්, ඉදිරි කාලයටත්,
මතු මත්තටත් වඩ වඩාත් දැශනන වාතාවරණයක් තමි අශේ රශට්
මතු ශවමින් ිවශබන්ශන්. එතුමා නිකුත් ක ග්රන්ා පරිශීලනය
කිරීශමන්, එතුමා විිනන්
කරන්න ශයදුණු විවිධ් පර්ශආෂණ
පිළිබඳව නැවත විමාා බැලීශමන්, ශම් රශට් ශද් පාලනය යහපත්
මාර්ගයකට හසුරුවා ගන්ශන් ශකොශහොමද, වඩාත් ශහොඳ ්ඩුක්
රමයක් ශම් රශට් ා්ාාපනය කරන්ශන් ශකොශහොමද, වඩාත් ශහොඳ
ශද් පාලන ධ්ාරාවක් අශේ මතු දවා ශවනුශවන් ශම් ූගමිශආ
ා්ාාපනය කරන්ශන් ශකොශහොමද කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳව
අපට ශබොශහොම පැහැදිලි වැටහීමක් ලබාගන්න පුළුවන් ශවි කියා
මා වි ්වාා කරනවා. එතුමාශ වීවන චරිතය පිළිබඳව, එතුමා ක
කටුතතු පිළිබඳව පසු විපරම් කිරීශමන් අපට එම ්දර්
ලබාගන්න පුළුවන්.
අමාතය ධුරරය දරනවාට අමතරව එතුමා රජාශආ ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක ාභාව, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක ාභාව ඇතුළු විවිධ්
කාරක ාභා රාශියක ාභාපිව ධුරරය ඇතුළු ඉහ තනතුරු දරමින්
ශම් රශට් පාර්ලිශම්න්තු රජාාතන්ත්රවාදය ඉතාම ඉහ මට්ටමින්,
නවමු මඟකට ශයොමු කරන්න අව ය කටුතතු ක ා. ඒ පිළිබඳවත්
අපි ඉතාම ශග රවශයන් ිනහිපත් කරනවා.
එතුමාශ
ශද් පාලන වීවිතය පුරාවටම එතුමාට වි ාල
ක්ිවයක් ලබාදුන් ගරු වර්ණපාල මැිවනිය, එම දරුවන් ඇතුළු
ිනයලුශදනාම එතුමාශ වීවිතශආ ප ්චිම භාගය ඉතාම ාතුටින්
ගත කරන්න අව ය ක්ිවය ලබා ජ ිවබුණා. එතුමාශ වීවිතශආ
අපි දුටු වැදගත්ම ලක්ෂණය ශම්කි. එතුමා ඉතාම ාෘු ව කටුතතු
කරන ශකශනක්. කරන්න අව ය ශද් ශකළින් කරන, කියන්න
අව ය ශද් ශකළින් කියන, හරි ශද්ට ර ාාා කරන, වැද්දි ශද්ට,
"ශම් කරුණ වැද්දිි" කියා කියන්න පුළුවන් මට්ටශම් ්ත්ම
ක්ිවයක් ිවබුණු ශකශනක්. ඒ ්ත්ම ක්ිවයත් එක්ක තමි
එතුමා ාදාකාලිකවම වීවත් වුශඩු.

එතුමාශ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජානාව පාර්ලිශම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කර ිවශබන ශම් ශමොශහොශත්, අපි අදහන බුදු දහම අනුව
එතුමාට අජාරාමර නිවන් සුව අත්කර ගැනීමට ශහේතු වාානා
ලැශබ්වා! ි රාර්ානා කරමින්, එම මැිවනියටත්, දරුවන් ඇතුළු
නාතීන් ිනයලුශදනාටත් අශේ බලවත් ාාශ ගය ප කරමින්, මශ
කාාව අවාන් කරනවා.
ශබොශහොම ා්තුිවි.

[අ.භා. 52.55]

ගු ටී. බී. ඒකනායක මහසතා (ඉඩේ රාජය අමාතයුරමා)
(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

ொி.

ெி.

ஏக்கநொயக்க

-

கொணி

இரொஜொங்க

(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands)
ගරු කාානායකතුමනි, හිටපු අමාතය මහාචාර්ය වි ්වා
වර්ණපාල මැිවතුමාශ අභාවය පිළිබඳව ශ ෝකය ප කරන ශම්
අවා්ාාශ , එතුමා ාතුවූ විශිෂ්ට ගුණාාග කීපයක් පිළිබඳව මතක්
කරන්න මා කැමැිවි. 593) වාශර් ශදාැම්බර් 2)වැනි දා උපත
ලැබූ එතුමා කෑගල්ල ශබ ද්ධ් මිශ්ර විදයාලශයන් රාාමික
අධ්යාපනය ලබා, වැිදුර අධ්යාපන කටුතතු ාඳහා කෑගලු
විදයාලයට ඇතු ත් වුණා. එහි ජ අධ්යාපන කටුතතු ාාර්ාකව නිම
ක එතුමා ශ්රී ලාකා වි ව
් විදයාලයට ඇතු ත්ව 59)( ජ ්ර්ථික
විදයා (විශ ේෂ උපාධිය ලබාගත්තා. ඉන් අනතුරුව 59)7 වාශර් ජ
ඇශමරිකා එක්ාත් ජානපදශආ ශපන්ිනල්ශ නියාශ පීටර්ා් බර්
වි ව
් විදයාලශයන් රාජාය ක මනාකරණය පිළිබඳ
ාා්ත්රපිව
උපාධිය ලබා එක්ාත් රාජාධ්ානිශආ ලීඩ්ා් වි ්වවිදයාලශයන්
්චාර්ය උපාධියද හිමිකර ගත්තා.

1964 වාශර් ිනට 599( දක්වා -පුරා අවුරුදු 30ක් මුළුල්ශල්ශේරාශදනිය වි ව
් විදයාලශආ කථිකාචාර්යවරයකු ශලා කටුතතු
කරන්න මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාට අවා්ාාව
ලැබුණා. එතුමා 599( වාශර් ජ ජාාිවක ලැිා්තුශවන්
පාර්ලිශම්න්තුවට පිවිා, අධ්යාපන හා උාා් අධ්යාපන නිශයෝජාය
අමාතයවරයා ශලා කටුතතු ක ා.
එතුමා 599( ිනට 2000 වාර දක්වා කාලය තු
පාර්ලිශම්න්තුශ ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක ාභාශ , රජාශආ
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක ාභාශ , ්ඩුක්රම වයවා්ාා
රිවාාා්කරණය පිළිබඳ ශත්රීම් කාරක ාභාශ , කාර්මික
අධ්යාපන කාරක ාභාවට අනුබද්ධ් වි ව
් විදයාල විදයායතන රමය
පිළිබඳ අධ්යයනය ශකොට වාර්තා කිරීම ාඳහා ජානාධිපිවවරයා
විිනන් පත් කරන ලද කාරක ාභාශ ාභාපිව ධුරරය, අධ්යාපන
රිවාාා්කරණ පිළිබඳ බලකාශආ උප ාභාපිව ධුරරය ් ජ විවිධ් වූ
නිලතල රාශියක් දැරුවා. ඒ වාශ ම 2005 ිනට 2002 වාර දක්වා
ශාේවා නිුතක්තයන්ශ භාර අරමුදශල් ාභාපිවවරයා ශලාත්
එතුමා කටුතතු ක ා.
විශ ේෂශයන් අපි විපක්ෂශආ ිනටින කාලශආ එතුමා ශ්රී ලාකා
නිදහා් පක්ෂශආ දැරණියගල මැිවවරණ ශකොට්සාාශආ
ාාවිධ්ායකවරයා ශලා කටුතතු ක ා. ඒ කාලශආ ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂය විිනන් අධ්යාපන අා ශයන් රට පුරා
ාම්මන්ත්රණ
පවත්වාශගන යෑශම් ජ එතුමා ිනය කැමැත්ශතන් හැම මැිවවරණ
ශකොට්සාායකටම ශගොා් "පාචමහා බලශ ගය ශකොිබටද?"
කියන කාරණය පිළිබඳව පාක්ිකකයන් දැනුවත් ක ා. ඒ වාශ ම,
ශද් පාලන වයාපරය තු රශට් ්ර්ථිකය හැඩගැිනය ුතතු ්කාරය
පිළිබඳව කිිනම ශල්්නයක් බලන්ශන් නැිවව අ්ඩුඩව ඉතා
ප්රියමනාප ශලා ඉතා විචිත්ර වූ, හරබර වූ ශද් න පවත්වමින් ඒ
ාම්මන්ත්රණවලට ාහභාගිශවලා වැඩ කටුතතු ක ශකශනක්.
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මට මතකි, අපි විපක්ෂශආ ඉන්න කාලශආ මා නිශයෝජානය
කරන යාපහුව මැිවවරණ ශකොට්සාාශආ ද්ා් සම් ාලා ිවබුශඩු
නැහැ. සුජාාතා චිත්රපට ාලාශ පැවැත්වූ ාම්මන්ත්රණයක ජ එතුමා
පැය ශදකක ශද් නයක් ක ා. ඒ පැමිණි අය කිිනම
හැලශහොල්මනක් නැිවව ඒ විචිත්ර ශද් නය අාා ශගන ිනටි
්කාරය මට මතකි.
එතුමා තු
ශකොච්චර දැන උගත්කමක් ිවබුණත්
පාර්ලිශම්න්තුශ ිනටි නවක මන්ත්රීවරුන් ාමඟ නිහතමානීව කාා
කරමින්, ඔවුන්ශ විවිධ් පැහැදිලි කර ගැනීම් ාඳහා උද ශවමින්
කටුතතු ක ුතගය අපට මතක් ශවනවා.
විශ ේෂශයන්ම පකිා්තානය, මාලදිවින, නව දිල්ලිය,
ජාර්මනිය, කැනඩාව, චීනය, හාශ රියාව, පැරිිනය ් ජ රටවල
පැවැිව විවිධ් ාමුළුවල ජ වයක්ත ශලා ඉාග්රීින භාෂාශවන් ඒ ාමුළු
අමතද් ජ, ඉිවහාා පුරාවෘත්ත අරශගන, ්ර්ථිකශආ විවිධ් හැඩතල
අරශගන, ඒ ාමුළුවට ාහභාගි වුණු ්යතනවල මුල්ම ඉිවහාාය
අරශගන කාා ක ්කාරය එතුමා ාමඟ ඒ ාමුළුවලට ාහභාගි
වුණු නිලධ්ාරින් අපත් ාමඟ ාාකච්ඡා කර ිවශබනවා. ඒ ශද් න
අවාාන වුණාට පසු ඒ අය එතුමා ඟට ඇවිල්ලා ර ාාා ක
්කාරය, එතුමා පැාසුමට ලක් වූ ්කාරය ඒ ාම්මන්ත්රණවල ජ
එතුමා දැක්වූ ක්ිව ාම්පන්නභාවය පිළිබඳව ඒවාට ාහභාගි වූ
ශවනත් අයශගන් අපට දැන ගන්න ලැබුණා.
ඒ විතරක් ශනොශවි, එතුමා ඉාග්රීින ාහ ිනාහල භාෂාවලින්
කෘිව 24කට වැි ාා්යාවක්ද, විශ ේෂශයන් ශද් පාලන අර්බුද
ාහිත අවා්ාාවල ජ තර්කානුකූලව ලියූ ශද් පාලන ලිපි 540කට
වැි ාා්යාවක්ද ිවශබනවා. විවිධ් ශතොරතුරු අධ්යයනය කිරීම
ාඳහා ඒවා පාර්ලිශම්න්තුශ පුා්තකාලශආ තබා ිවශබනවා. එතුමා
පාර්ලිශම්න්තු ාභා ගර්භශආ ශනොමැිව අවා්ාාවල නිරන්තරශයන්
පාර්ලිශම්න්තු පුා්තකාලය පරිහරණය ක ා.
විශ ෂ
ේ ශයන්ම
පාර්ලිශම්න්තු පුා්තකාලශආ ිවශබන ඉාග්රීින භාෂාශවන් ප වුණු
ශපොත්පත් තමි වැිශයන්ම එතුමා පරිහරණය කශ ේ. ශලෝකශආ
අලුිවන් නිකුත් වුණු ශපොත්පත් පිළිබඳව හැදෑරීම් කරලා, ඒවාශආ
ාමහර ශකොටා් ඡායාරූපගත කර ශගන, එශහම නැත්නම් ඒවාින්
ාටහන් තබා ශගන තමන්ශ අව යතා ාඳහා ශයොදා ගැනීමට
කටුතතු ක ා.
ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ ාාවිධ්ායකවරයකු, ඒ වාශ ම
ජාාිවක ලැිා්තුශවන් පත් වුණු මන්ත්රීවරයකු, නිශයෝජාය
ඇමිවවරයකු,
උාා් අධ්යාපන අමාතයවරයකු විධියට
පාර්ලිශම්න්තුශ කටුතතු ක එතුමා, විශ ෂ
ේ ශයන්ම එක්ාත්
ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ මහ ශල්කම්වරයා විධියටත්, අවාාන
කාලශආ ශකො ය මහවැලි ශක්න්ද්රශආ අධ්යක්ෂවරයා විධියටත්
කටුතතු ක ා.

විශ ේෂශයන් වර්තමාන ජානාධිපිව වමත්රීපාල ිනරිශාේන
මැිවතුමා, එතුමා යටශත් පවිවන ්යතනයක රධ්ාන
ාම්බන්ධීකාරක ශලා පත් කරමින් එතුමාශ දැනුම ලබා ගැනීම
ාඳහා කටුතතු ක ා.
අවුරුදු 79ක් ්ුත ව ඳා 205).02.27වැනි දින ශමශලොවින්
ාමුගත් ශමතුමා පුරා වාර 52ක කාලයක් පාර්ලිශම්න්තුව
නිශයෝජානය කරමින් ක ශාේවයත්, ඊට ශපර වි ව
් විදයාල තු
ාහ ඉන් බාහිර විවිධ් ්යතනවල තනතුරු දරමින් කරපු බුද්ධිමය
ශාේවයත්, එතුමාශ
මැිවවරණ ශකොට්සාායට ක
මහජාන
ශාේවයත්, ශම් රශට් විවිධ් ර න
් මතු වූ අවා්ාාවල ඒවා නිවැරදි
කිරීශම් කාර්යයන්ට දැක්වූ විචක්ෂණභාවය පිළිබදවත් ශම් රශට්
හුඟක්ශදනා දැනුවත් ශවලා ිවශබනවා.
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මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශ අභාවය ශවනුශවන්
මම ශම් අවා්ාාශ එතුමාශ
දයාබර බිරිඳ, දූ දරුවන් ඇතුළු
පවුශල් නාතීන් ශවත මාශ ාාිව ය ශ ෝකය දැනුම් ශදමින්
එතුමාට නිවන් සුව අත්ශ වාි රාර්ානා කරනවා. ශබොශහොම
ා්තුිවි.
[අ.භා. 52.20]

ගු ච්දද්රසරි ගජීර මහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු කාානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය ක
මහාචාර්ය වි ්ව වර්ණපාල මැිවතුමාශ අභාවය ාම්බන්ධ්ශයන්
ශ ෝක ශයෝජානාව ශගශනන ශම් අවා්ාාශ අපට හුඟක් බැඳිව
ිනටි වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා පිළිබඳ වචන කිහිපයක් කාා
කරන්නට අවා්ාාව ලැබීම භාගයයක් හැටියට මා ාලකනවා.

වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂයට
ාම්බන්ධ් ශවන්න කලින් ඔහු දැරූ ශද් පාලන මතය ඉතාම
ගැඹුරු වාමවා ජ මතයක්. කෑගල්ශල් ගශම් පාාශල් අධ්යාපනය
ලබා ශේරාශදණිය වි ්වවිදයාලයට ඇතු ත් වූ පසුව ගශම් ජ ඔහුට
ලැබුණු පන්නරය, වාමවා ජ අදහා්, වාමවා ජ චින්තනය, වාමවා ජ
ාාවිධ්ාන ා්වරූපය ඔහු ාරාවිය තු ත් ශගන ගියා. ාරාවිය තු
ශ්රී ලාකා ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂශආ ශිෂය වයාපාරයට ාම්බන්ධ්  ස
ශම් ශලෝකය ශවනා් කිරීමට අලුත් මඟක් අධ්යයනය කරපු, ඒ
ශවනුශවන් කැප වුණු ශකශනක් තමි වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා.
එතුමා නිකම්ම නිකම් බුද්ධිමශතක් ශනොශවි. ගැඹුරු අදහා්
ිවබුණු, ාමාජා පරිවර්තනය පිළිබඳ නිවැරදි දැක්මක් ඇිවව එම
ශවනා්කම් ාඳහා කැප වූ චරිතයක්. ශදොා්තර විරමිනාහ මැිවතුමා
පිළිබඳව; පීටර් ශකනමන් මැිවතුමා පිළිබඳව; අශේ
පුශරෝගාමිශයකු වූ උඩකැන්දවල ිනරිාරණාකර හිමියන් පිළිබඳව
එතුමා ඉතා වි ාල බැ ඉමකින් හිටියා. එතුමා ශම් ිනයලුශදනාශ ම
ගුරුහරුකම්, ්දර් යන් ලබා ගත් ශකශනක්.
මම පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණි ප මුවැනි අවා්ාාශ ම මට
නිශයෝජාය ඇමැිව පදවියක් ලැබුණා. මම ඒ ශ ලාශ තනතුරු
ගැන හිතුශ නැහැ. ගරු කාානායකතුමනි, වි ව
් ා වර්ණපාල
මැිවතුමා, ඒ. ස. සුර සර මැිවතුමා යන ශදශදනා ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශ මශ ශදපැත්ශත් වාි  ස ිනටි අය. ශම්
ශදශදනාම ඇවිදින පුා්තකාල වාශ . වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමාට
ිවබුණු ශද් පාලන දැනීම, විවිධ් ක්ශෂේත්ර පිළිබඳ ිවබුණු පිරුණු බව
උපශයෝගී කරශගන එතුමා පාර්ලිශම්න්තුව තු ිනටින ශකටි
ශ ලාව තු අශේ දැනුම මුවහත් ශකරුවා. එතුමා මට කි ශ ,
"මම පාර්ලිශම්න්තු එන්න බලාශගන ශද් පාලනය කරපු
ශකශනක්
ශනොශවි.
ාමාජා
ශවනා්කම්
පිළිබඳ
පර්ශආෂණාත්මකව ක්රියා කරමින් අනාගත පරම්පරාව ශවනුශවන්
යහපත් ාමාජායක් නිර්මාණය කරන්නි මම මශ ශද් පාලන
දැක්ම පරිවර්තනය කශ ේ. ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂශයන් උකහා ගත්
ශද් ාමාජාගත කරන්නි මම බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. නමුත්,
අප බලාශපොශරොත්තු වන තැනට ශම් ාමාජාය ශගන යන එක
ශලශහින නැහැ" කියන එකි. එතුමා තනතුරු ාඳහා
ශද් පාලනය කරපු ශකශනක් ශනොශවි. එතුමා ශද් පාලනය
කිරීම ාඳහා තනතුරු පාවිච්චි කරපු ශකශනක්.
ඒකට එක ශහේතුවක් ිවශබනවා. එතුමා ලියපු කෘිව අරශගන
බැලුශවොත්, ඇත්ත ව ශයන්ම ඒවා තු ිවශබන ගැඹුර හා
පර්ශආෂණාත්මක ා්වභාවය ඉතා ඉහ ි. ශද් පාලනයට ශයොමු  ස
පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න අදහාක් ිවබුණා නම්, ඒ තරම් කාලයක්
එතුමාට ඒ ාඳහා ශයොමු කරන්න පුළුවන්කමක් ලැශබන්ශන්
නැහැ.
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වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා අවාාන ව ශයන් උඩකැන්දවල
ිනරි ාරණාකර හාමුදුරුවන් ගැන ශපොතක් ලි වා. එය, ඉතාම කුඩා
ශපොතක්. "අධිරාජාය විශරෝධි අරග ය හා භික්ු  ශද් පාලනය"
නම් ඒ ශපොශතහි උඩකැන්දවල ිනරි ාරණාකර හිමියන්ශ කාර්ය
භාරය ගැන තමි ාඳහන් ශවන්ශන්. එය, ඉතාම කුඩා ශපොතක්.
අවාාන කාලශආ තමි එය ලි ශ . එතුමා තු ිවබුණු අධිරාජාය
විශරෝධි හැඟීම් ාහ ඒ ශවනුශවන් කැප වුණු ාමාජා නායකයන්
පිළිබඳව වි ශ
් ල්ෂණාත්මක ඇගයීමක් ිනදු ක ුතතුය කියන මතය
තු ඉඳිමින්, ිනරි ාරණාකර හාමුදුරුවන් පිළිබඳව අගය කිරීමක්
කරලා කවුරුවත් එශහම ාාර්ාක ශපොතක් ලියා නැහැ කියලා
තමි එතුමා එම ශපොත් පිාච ලියා ිවශබන්ශන්. එම ශපොත
පාර්ලිශම්න්තු පුා්තකාලශආත් ිවශබනවා.
එතුමා භාර ගත් හැම විෂයක්ම ඉටු කරන්න පුළුවන්
නායකශයක් කියා මා කියන්න කැමැිවි. එතුමා වගකීම් රාශියක්
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ දැරුවා; අමාතය ධුරර රාශියක් ශහබවූවා. ඒ
අමාතය ධුරර රාශිය ශහොබවන අවා්ාාශ එතුමාට පුළුවන් උපරිම
කැප සමකින් එතුමා එම කටුතතු ඉටු ක ා. ඒ වාශ ම
පාර්ලිශම්න්තුව තු අගය ක හැකි චරිත ලක්ෂණ ිවබුණු,
විනයගරුක ශද් පාලනනයකු විධියට හැිනරුණු, තමන්ශ පිරුණු
අදහා් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු ාාවාදයට ලක් කරපු, මෑත ුතගශආ
බිහි වුණු අහඹු ශද් පාලන චරිතයක් විධියට එතුමාව හඳුන්වන්න
පුළුවන්. එශහම ශද් පාලන චරිත අපට ශාොයා ගන්න හරි
අමාරුි. එතුමා යම් කාාවක් කශ ොත්, අපට ඒ තු ඉශගන
ගැනීමට හුඟාක් ශද් ිවබුණා. එවැනි නායකයකුශ අභාවය
පිළිබඳව ශම් අවා්ාාශ ශප ද්ගලිකව මාශ ත්, අශේ පක්ෂශආත්
ශ ෝකය ප කරනවා.
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාට කරන්න ිවශබන ශග රවය නම්
එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ
ශගන ගිය ඒ ඓිවහාිනක
වැදගත්කමින් ුතත් මතවාදයන් ාමාජාගත කරන එකි. ඒ වාශ ම
දිය ශාලශවන්ශන් නැිව පිරුණු ක යක් වාශ ශකොපමණ දැනුම
ිවබුණත් ්ඩම්බර ශනො ස ඉතා නිහතමානීව මහාචාර්යවරශයක්
විධියට ඔහු කරපු ශාේවාව ඇත්ත ව ශයන්ම අශනක් අයශගනුත්
ඉටු ශවනවා නම්, එයත් ඔහුට කරන ශග රවයක් හැටියට
ාලකමින් එතුමාශ අභාවය ශවනුශවන් මශ ශ ෝකය එතුමාශ
පවුශල් ිනයලු ශදනාටම දන්වා යවන ශලා ඉල්ලා ිනටිමින් මා
නිහඬ ශවනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ා්තුිවි.

මී ඟට, ගරු මහින්ද අමර සර මැිවතුමා. එතුමාශ කාාවට
අවා්ාාව ලබා  ජමට රාම, යම් කරුණක් ාම්බන්ධ්ව ගරු ාභාශ
අදහා් විමාන්නට මා කැමැිවි. ශමතුමාශ කාාශවන් පසුව තව
කථිකයන් ිවශදශනකුශ නම් කථික ලැිා්තුශ ිවශබනවා. ගරු
ාභානායකතුමාත්, ගරු ාභාවත් එකඟ නම්, අපට ඒ කථිකයන්
ිවශදනාට අවා්ාාව ලබා  ජශමන් පසුව දිවා ශභෝජානය ාඳහා
ාභාශ කටුතතු තාවකාලිකව අත් හිටුවන්න පුළුවන්. එශහම
නැත්නම් ගරු මහින්ද අමර සර මැිවතුමාශ කාාශවන් පසුව දිවා
ශභෝජානය ාඳහා ාභාශ කටුතතු තාවකාලිකව අත් හිටුවන්න
පුළුවන්.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු කාානායකතුමනි, අශනක් කථිකයන් ිවශදනාටත්
අවා්ාාව ශදමින් අපි දිගටම ාභාශ කටුතතු පවත්වා ශගන යමු.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ාභාව එකඟද?

ගු ම්දත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ා්තුිවි. මී ඟට, ගරු මහින්ද අමර සර මැිවතුමා.

[අ.භා. 52.27]

ගු මහි්දා අමරවීර මහසතා (ධීවර හසා ජලජ ්ේපත්
්සවර්ධාන අමාතය ්හස මහසවැලි ්සවර්ධාන රාජය
අමාතයුරමා)

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக
வளமூல அெிவிருத்தி அமைச்சரும் ைகொவலி அெிவிருத்தி
இரொஜொங்க

அமைச்சரும்)

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development and State Minister of
Mahaweli Development)
ගරු කාානායකතුමනි, මහාචාර්ය ඩබ්ලි .ඒ. වි ව
් ා වර්ණපාල
මැිවතුමා පිළිබඳව ශබොශහෝ කරුණු-කාරණා කිව ුතතුව ිවබුණත්,
කිව හැකිව ිවබුණත් මම ඒ ාඳහා වැි ශ ලාවක් ගන්න යන්ශන්
නැහැ. ශමොකද, අිවගරු ජානාධිපිවතුමාත්, අශේ අමාතයවරුත්,
මන්ත්රීවරුත් එතුමා පිළිබඳව කරුණු-කාරණා රාශියක් ඉදිරිපත්
ක ා.

පාර්ලිශම්න්තුශ මන්ත්රීවරයකු මිය ගියාම, අපි ාම්රදායක්
විධියට ාාමානයශයන් ශම් වාශ ශ ෝක ශයෝජානා ශගශනනවා.
ාමහර ශද් පාලනනයන් මිය යෑමට ්ාන්න කාලය ශවන
ශකොට, නැත්නම් ඊට ශපර තමන්ශ කාලය තු අාාර්ාක ශවලා
ිවශබන බව අපි දන්නවා. ඒ වාශ ම ශබොශහෝ අවා්ාාවන්වල
ශචෝදනාවලට ලක් ශවලා ිවශබනවා. ශබොශහෝ අවා්ාාවන්වල
වැරදිකාරයන් බවට පත් වුණු අයත් ඉන්නවා. අශේ ා්වාමීන්
වහන්ශාේලා ාෑම ශකශනකුශ ම අවාාන ශමොශහොශත් -පාාද්කූල
අවා්ාාශ  ජ- නරක ශද්වල් කියන්ශන් නැතුව ශහොඳ ශද්වල්
විතරක් ශද් නා කරනවා. ඒ වාශ ම අපි පාර්ලිශම්න්තුශ  ජත්
ාාමානයශයන් නරක ශද්වල් ටික අත හැරලා ශහොඳ ශද්වල්
පිළිබඳව තමි ශබොශහෝ ශ ලාවට කාා කරලා ිවශබන්ශන්. නමුත්
මට ශනොබියව කියන්න පුළුවන්, මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල
මැිවතුමා පිළිබඳව අපට කිිනම චකිතයක් නැතුව, කිිනම ාැකයක්
නැතුව කාා කරන්න පුළුවන් බව. එතුමා මහත්මශයක්,
ශග රවනීය ශකශනක් වාශ ම ශහොඳ ශද් පාලනනශයක් කියලා
අපට බය නැතුව කියන්න හැකියාව ිවශබනවා.
මා එතුමා දැනහැඳින ගත්ශත්, මට එතුමා දකින්න ලැබුශඩු
බලය ිවශබන ශවලාශ ශනොශවි, අපට බලය නැිව ශවලාවල. ශ්රී
ලාකා නිදහා් පක්ෂශයන් අපි තරුණයන් විධියට ශද් පාලනය
්රම්භ කරන ශමොශහොශත් අපව දැනුවත් කරන වැඩාටහන්
රාශියකට එතුමා ඇවිල්ලා, ශද් න ක ා. තරුණයන් විධියට
ශද් පාලනශආ හැිනශරන විධිය, ජාාිවක ශද් පාලනය, ඒ වාශ ම
ජාාතයන්තර ශද් පාලනය පිළිබඳව ශබොශහෝ කරුණු කාරණා
එතුමාශ ශද් නවල ාඳහන් වුණා. ඒ වාශ ම එතුමාශ මතයක්
ිවබුණා. ඒ තමි එතුමා වශම් ශද් පාලනය නිශයෝජානය කිරීම.
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[ගරු මහින්ද අමර සර මහතා]

එතුමා ඒ ශද් පාලනය ශවනුශවන් ෑනෑම අභිශයෝගයකට මුහුණ
ශදන්න ූ දානමින් හිටපු නායකශයක්. එතුමා තනතුරු, වරරාාද
පසුපා ගිය ශකශනක් ශනොශවි. එතුමාට අමාතයාා කිහිපයක
කටුතතු කරන්න ලැබුණා, නිශයෝජාය අමාතයවරශයක් විධියට. ඒ
වාශ ම එක කාලයක් උාා් අධ්යාපන අමාතයවරයා විධියට
කටුතතු ක ා. විශ ෂ
ේ ශයන්ම ිනහිපත් කරන්න ෑනෑ, ඒ කාල
පරාාය තු
එතුමා
හම්බන්ශතොට දිා්්රික්කයට ඇවිල්ලා
තාගල්ශල් උාා් තාක්ෂණ ්යතනය බිහි ක ා. වි ාල පිරිාක්
අදටත් ඒ ්යතනශයන් වි ාල ශාේවාවක් ලබන බව අපි ශහොඳටම
දන්නවා. ඒ වාශ ම වෘත්තීය පුහුණු ක්ශෂේත්රය තු , අධ්යාපන
ක්ශෂේත්රය තු කටුතතු කරන්න ලැබුණු හැම අවා්ාාවකම එතුමා
ඒ ශවනුශවන් ඉතා පැහැදිලි ාැලැා්මක් ාහිතව එතුමාශ
දක්ෂතාව, දැනුම උපශයෝගී කරශගන තමි ඒ කටුතතුවලට
මැදිහත් සම කශ ේ. ඒ වාශ ම ඒ කාලපරාාය තු එතුමා
වි ව
් විදයාල වීවිතය ගැන ශබොශහොම රා කාා අපට කියලා
ිවශබනවා. එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට ්වාම ශලොබිශආ ිවශබන
්ානයක ඉඳගන්නවා. අපි ගිහිල්ලා එතුමා ඟින් වාි ශවනවා.
''ශකොශහොමද, ාර්?'' කියලා ඇහුවාම ශබොශහොම මිත්රශීලිව අශේ
අිවන් අල්ලා ගන්න ගිවයක් එතුමාට ිවබුණා. අපි ්ධුරනිකයන්
ව ශයන් ිනටියත් වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා ගැන ශබොශහොම
කුළුපග බවක් අපට ිවබුණා. එතුමා වි ්වවිදයාල වීවිතශආ රා
කාා, ිනදු සම් ාහ ශපොත පත කිය සශමන් ාහ ජාාතයන්තර ව ශයන්
ලබාගත් ශතොරතුරු පිළිබඳ කරුණු ශබොශහොමයක් අප ඉදිරිශආ
රකා කරන්නට කැමැිව වුණා. එතුමා එහා පැත්ශත් ශලොබිශආ
ිවශබන පුටු ශාටිශආ වාි ශවනවා. මට තවමත් මතකි, දැනුත්
අපි එතැන ඉඳලා ්ශ . එතුමා වැිපුරම ිනටින පුටුවක් ිවශබනවා.
එතැන තමි එතුමා ඉන්ශන්. ඒ වශට්ට අපි කඩුඩායම වාි
ශවන්න ිවශබන අසුන්වල වාි ශවනවා. ඉඩ නැත්නම් හිටශගන
ඉන්නවා. එශහම ඉඳශගන ශබොශහොම විහිළු තහළු කරමින් ඉතාම
කුළුපගව කතාබහ කරනවා. එතැන ජ එතුමා මහාචාර්යවරශයක්
විධියට හැිනරුශඩු නැහැ. එතැන ජ අනික් අයත් එක්ක ශබොශහොම
මිත්රශීලිව හැිනශරමින් සුන්දර මනුෂයශයක් විධියට එතුමා ක ඒ
කාර්යයන් පිළිබඳව අදත් අශේ හිත්වල පැලපදියම් ශවලා
ිවශබනවා.
එතුමාශ ශද් පාලන වීවිතශආ අවාාන භාගය ශවනශකොට
එතුමා වමත්රීපාල ිනරිශාේන ජානාධිපිවතුමා එක්ක ශබොශහොම
සුහදව ිනටියා. මුල් කාලශආ ඉඳලාම එතුමා අශේ ජානාධිපිවතුමාත්
එක්ක ශබොශහොම ාමීප බවක් ිවබුණා; හිතවත්කමක් ිවබුණා;
ශ න්ගතුකමක් ිවබුණා. ඒ නිාාම එක්ාත් ජානතා නිදහා්
ාන්ධ්ානශආ ශල්කම් ධුරරය -ඒ ශවලාශ
යම් අර්බුදකාරී
තත්ත්වයක් ිවබුණු ශවලාවක්- එතුමාට පිරිනැමුවා. ාාමානයශයන්
අපි දන්නවා, වි ්වාාවන්තම ශකශනකුට තමි එම තනතුර
ලබාදිය ුතතු ශවන්ශන් කියලා. ශමොකද, ඒ ශවලාශ අශේ
මන්ත්රීවරුන් ිනයලු ශදනාශ පත්කිරීම්, ඉවත් කිරීම් පිළිබඳ තීන්දු
තීරණ ගන්නා තනතුර තමි එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ
ශල්කම් ධුරරය. ජානාධිපිවතුමා එතුමාට ිනටි වි ්වාාවන්ත පුද්ගලයා
විධියට මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාට තමි ඒ ශල්කම්
ධුරරය ලබා දුන්ශන්. ශල්කම් ධුරරය ලබා දුන් අවා්ාාශ එතුමා ඒ
ධුරරශආ කටුතතු ක කාලය තු ඉතාමත් අවාකව, ඉතාමත්
කැප සශමන් හා වගකීශමන් ඒ කාර්යයන් ඉටු ක ා. ඒ ිනයලු
ශද්වල් ාාර්ාක කර ගන්න එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා.
එතුමාශ
එක ශහොඳ ලක්ෂණයක් මා දන්නවා. ෑනෑම
නායකශයක්ශ වැද්ද්දක් මුහුණට කියන්නට තරම් ක්ිවයකින්
ුතතුව එතුමා කටුතතු ක ා. රිනද්ධිශආ ශනොශවි, ර න
් ඇිවවුණු
ශවලාවල එතුමා ඒ විධියට කටුතතු ක ා. මම දන්නවා, එතුමා
චන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක කුමාරතුාග මැිවනියත් එක්ක ඟින්
කටුතතු ක අවා්ාා ගැන. ඊටපසුව ගරු මහින්ද රාජාපක්ෂ
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මැිවතුමා ාමඟත්, ගරු වමත්රීපාල ිනරිශාේන මැිවතුමා ාමඟත්
ඟින් කටුතතු ක ා. ඒ ශබොශහෝ අවා්ාාවල එම නායකයන්
ඟට ගිහිල්ලා, එතුමාශ දැනීම අනුව කටුතතු ක ා. ශමොකද,
රශට් ශතොශට් ශවන ශද් පිළිබඳව අවශබෝධ්යක්, ජානතාවශ ර ්න
පිළිබඳව වැටහීමක් එතුමාට ිවබුණු නිාා.

විශ ේෂශයන්ම උගත්, බුද්ධිමත් ාමාජාශආ අදහා එතුමා ඒ
නායකයන්ට හැම ශවලාශ ම රකා ක බව අපි දන්නවා. ඒවා
පිළිපැද්දා ද, නැද්ද කියන එක ශවනම ර න
් යක්. නමුත්, ඒ අදහා්
ඉදිරිපත් ක ා. ශමොකද, මමත් ඒ අවා්ාාවල හිටියා. එතුමා
වමත්රීපාල ිනරිශාේන ජානාධිපිවතුමාට එශාේ ඉදිරිපත් ක ාමහර
කාරණා ාම්බන්ධ්ව අවධ්ානය ශයොමු කරලා ක්ෂණික තීන්දු ගත්
අවා්ාා ිවශබන බව මා ශම් අවා්ාාශ ාඳහන් කරන්න ෑනෑ.
ගරු කාානායකතුමනි, අශේ රශට් ශද් පාලනනයා -මා ශපර කී
පරිදිම- මිය ගියාට පසුව ාාමානයශයන් ාම්රදාය තමි "ශ ෝක
රකා යක්" නිකුත් කිරීම. මා වි ව
් ාා කරන ශදයක් තමි
අවාකව, හිතට එකඟව අද අපට එතුමා පිළිබඳ කියන්න ලැබුණා.
එතුමා ශශ්රේෂස
්
ශද් පාලනනශයක් විධියට අශනක් අයටත්
්දර් යක් ගන්න පුළුවන් විධිශආ යමක් ඉිවරි කරලාි මිය ගිශආ.
මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමාට කවුරුවත් කියන්ශන්
නැහැ, "ශහොශරක්" කියලා. මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල
මැිවතුමාට කවුරුවත් කියන්ශන් නැහැ, "අදක්ෂශයක්" කියලා.
එතුමාට කියන්ශන් නැහැ, "එතුමා අමාතය ධුරර දරන කාලශආ
අකාර්යක්ෂම ශකශනක්" කියලා. එතුමාට කියන්ශන් නැහැ,
"එතුමා තනතුරු දරන කාලශආ අාාර්ාක වුණු පුද්ගලශයක්"
කියලා. ඒවා තමි ශද් පාලනනශයක් විධියට ලබන්න පුළුවන්
ශද්වල්.
අශේ ාමහර අය කල්පනා කරනවා, තමන්ශ
ශද් පාලනය අවාන් වන විට ශබොශහෝ ධ්නා්කන්දයක් ද්ා් කර
ශගන ිවශබන්න ෑනෑ කියලා. ඒක තමි ාමහර ශවලාවට
හිතන්ශන්. ඊට එක් ශහේතුවක් ශම් ඡන්ද රමය ශවන්න පුළුවන්.
ඡන්දයට ඉදිරිපත් ශවනශකොට වි ාල මුදලක් වැය කරන්න ෑනෑ.
එතශකොට හිතනවා, ඒ මුදල වැය කරලා බලයට ්වාම,
තනතුරුවලට ්වාම ප මුශවන්ම කරන්ශන් වියදම් ක මුදල
ශහොයා ගන්න වැඩ පිළිශව වල් ාකා් කිරීමි.
තමන්ට
මැිවවරණයට ගිය වියදම ශහොයා ගන්න අමාතයාා තු ාැලසුම්
ාකා් කරනවා. ඊටපසුව ශමොකක්ද ශවන්ශන්? ඒක ාැලසුම්
වුණාට පසුව හිතනවා, ඊ ඟ ාැශරත් මැිවවරණයක් එනවා,
ඒකටත් හරියන්න ාල්ලි ශහොයා ගන්න ෑනෑ කියලා. ඒකට තමි
ඊ ඟට මහන්ින ශවන්ශන්. ඒකත් අවාන් වුණාම හිතන ශද් තමි
දැන් ශම් තනතුශරන් පැරදුශණොත් ඊ ඟට මම වීවත් ශවන්ශන්
ශකොශහොමද
කියලා.
අන්ිවමටම
බැලුවාම
හුඟාක්
ශද් පාලනනයන් ශබොශහොමයකට අද ශචෝදනා එල්ල ශවන්න
ශහේතු වුණු කාරණයක් තමි, මුළු කාලශආම තමන්ශ පැවැත්ම
ශවනුශවන් යම් යම් ශද්වල් ඉිවරි කර ගන්න උත්ාාහ දැරීම.
හැබැි, එශහම තත්ත්වයක් තු ඒ අය රටට කරන කාර්යයන්
ශබොශහොම අක් ශවනවා. නමුත් වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා ගැන
මට ශනොබියව කියන්න පුළුවන් එතුමා ලබා ගත් දැනුශමන් එතුමා
හරිහම්බ කර ගත් ශද්වල් හැරුණාම එතුමා ඡන්දයක් කරන්න
ඉිවරි කශ ත් නැහැ, ඒ වාශ ම ඡන්දශයන් පසුව වීවත් ශවන
්කාරය පිළිබඳ තමන්ශ තනතුරු උපශයෝගී කරශගන හරිහම්බ
කර ගත්ශතත් නැහැ කියලා. ශද් පාලනනශයක් විධියට කිිනම
වාචාවකට, දූෂණයකට ාම්බන්ධ් ශවන්න අකමැිව ශවච්ච
ශකශනක් විධියට කිිනම ශදයක් ශහොයා ගත්තු නැිව ශකශනක්
විධියට තමි මම වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමා දකින්ශන්. එම නිාා
එතුමා අපට, අශේ පක්ෂයට මහත් ්ඩම්බරයක්; ඒ වාශ
පුද්ගලයන් ිනටීම අශේ ාන්ධ්ානයට මහත් ්ඩම්බරයක්.
මම එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ වර්තමාන
ශල්කම්වරයා විධියට කියන්න ෑනෑ, එතුමා වාශ ඉහ , උගත්,

695

2018 ශපබරවාරි 22

බුද්ධිමත්, පරිණත වාශ ම රටට ්දරය ක , අශේ පක්ෂයට
්දරය ක නායකයකුශ පුටුශ මට ඉඳ ගන්න ලැබීම මහත්
්ඩම්බරයක් විධියට මම ාඳහන් කරන්න කැමැිවි. එතුමාශ
අභාවය පිළිබඳ එම මැිවනියට, එම දරුවන්ට, ඒ වාශ ම ඒ පවුශල්
ිනයලුම ශදනාට අශේ ශ ෝකය ප කරන අතර එතුමාට අමා මහ
නිවන් සුව අත්ශ වාි රාර්ානා කරමින් මා නිහඬ වනවා. ා්තුිවි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මී ඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධ්න මැිවතුමා.

[අ.භා. 52.37]

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කාානායකතුමනි, ාබරගමු රශද් ශයන් අශේ රශට්
අධ්යාපන ක්ශෂේත්රයටත්, ශද් පාලන ක්ශෂේත්රයටත් අනුපශම්ය
ශාේවාවක් ඉටු ක මහාචාර්ය වි ්වා වාර්ණපාල මැිවතුමාශ
අභාවය ශවනුශවන් ශගනා ශ ෝක ශයෝජානාවට එකතු වන්ශන් දැි
හැඟීමකින් ුතතුවි. මක්නිාාදයත්, එතුමා ාාමානය පවුලක අිව
දක්ෂ දරුශවක් ශලා ඉපදිලා, බහුවිධ් කුාලතා රාශියක් නිර්මාණය
කරශගන විද්වශතක් ශලා, ග්රන්ා කර්තෘවරශයක් ශලා,
ශද් කශයක් ශලා, ගුරුවරශයක් ශලා හා ශද් පාලනනශයක්
ශලා විවිධ් ූගමිකාවන්හි, අශේ රශට් ඉිවහාාශආ ගමන් මග ශවනා්
ශවන අවා්ාාවල ජ හෘද ාාක්ිකයට එකඟවත්, අවාකවත් ා්වකීය
ශමශහවර ඉටු කරන ලද නායකශයක් විධියට අපි දකින නිාි.
එතුමා ශේරාශදණිය වි ්වවිදයාලශආ අධ්යාපනය ලබන අවධිශආ
අශේ රශට් ඉතාමත් රබුද්ධ් ශද් පාලන ාාවාද ඇිවශවන
වටපිටාවක් ලාකාශ රාම වි ව
් විදයාලය ව ශයන් ශේරාශදණිය
වි ව
් විදයාලය තු නිර්මාණය ශවලා ිවබුණා.

නාටය කලාව ඇතුළු ාාා්කෘිවක ක්ශෂේත්රවලත්, ශද් පාලන හා
්ර්ථික ක්ශෂේත්රවලත් විවිධ් රවාහයන් පිළිබඳ රබුද්ධ් ාාවාද
මඩුඩපයක් බවට වචනශආ පරිාමාේතාර්ාශයන්ම ශේරාශදණිය
වි ව
් විදයාලය පරිවර්තනය ශවලා ිවබුණා. ඒ නිාා ලාකාශ ාෑම
ශද් පාලන නායකශයකුටම ශද් පාලන පක්ෂ, පාට ශේදශයන්
ශතොරව ශේරාශදණිය වි ව
් විදයාලශආ නිදහශාේ කාා කරන්න,
ාාකච්ඡා කරන්න, ාම්මන්ත්රණ ිවයන්න පුළුවන්කම ලැබීශමන්
රබුද්ධ් ාාවාද මඩුඩපයක් බවට වි ්වවිදයාලය පත් ශවලා ිවබුණා.
පසු කාලශආ ජ ලාකාශ වි ්වවිදයාල පද්ධ්ිවය තමන් දරන
ශද් පාලන මතය හැර ශවන මතයක් දරන ිනයලු ්චාර්යවරු,
ිනයලු ශිෂයයන් ඇතුළු අශනකුත් ිනයලුශදනාත් තර්ජානයට,
ගර්ජානයට පමණක් ශනොශවි, මරණයටත් ලක්  සශම් අරබුද්ධ්
ශද් පාලනයක් වි ව
් විදයාල තු ක්රියාත්මක වුණා. එම නිාා
එවැනි විද්වතුන් පසු කාලශආ ජ බිහි වුශඩු නැහැ. හැබැි, රබුද්ධ්
ශද් පාලන ාාවාද ඇිව වන ශේරාශදණිශයන් බිහි ශවලා ඒ
වි ව
් විදයාලශආම ්ර්ථික විදයාව හා ශද් පාලන විදයාව කියන
විෂයයන් ශදශක්ම රාමාණික බුද්ධිමශතක් ශලා ඉතා ඉහ
දායකත්වයක් ාපයන්නට වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාට පුළුවන්කම
ලැබුණා.
අද දවශාේ ශද් පාලන විදයාව ාහ ්ර්ථික විදයාව විෂයයන්
ශදකක් ශලා හැදෑශරනවා. ශක ටිලයශ අර්ා ාා්ත්රය රචලිත වූ
කාලශආ ශද් පාලන ්ර්ථික විදයාව කියන්ශන්, එක විෂයයක්. අද
එය එක විෂයයක් ශනො සම නිාා, ශද් පාලනය ශවනමත් ්ර්ථික
විදයාව ශවනමත් දැකීශමන් ාමාජා ර න
් විා ඉම ාඳහා වන
උත්ාාහශආ ජ ද්වි ගට්ටනයක් ිවශබනවා. ශමොකද, ශද් පාලන
විදයාව හදාරපු අය ශද් පාලන ශකෝණශයන් පමණි ර න
්
දකින්ශන්. ්ර්ථික විදයාව හදාරපු අය ්ර්ථික විදයා ශකෝණශයන්
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පමණි ර ්න දකින්ශන්. නමුත්, වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා ශම්
අා ශදක පිළිබඳවම රාමාණික උගශතක් ශලා -්ර්ථික විදයාව
පිළිබඳවත්, ශද් පාලන විදයාව පිළිබඳවත් රාමාණික උගශතක්
ශලා- විවිධ් පතශපොත නිර්මාණය කරලා, එතුමාශ අදහා්
ශලෝකයට ශබදා ශදන්නත්, ඒ අදහා් අනාගත පරම්පරාවට
රශයෝජානයට ගැනීම ාඳහා දැනුම් ගබඩාවක් ශලා ගබඩා කර
තබන්නත් උත්ාාහයක් දැරුවා. ශහොඳ ශද් කවරශයක්,
ශිෂයයන්ශ
්දරය දිනා ගත්ත ශද් කවරශයක්, ාාර්ාක
ශද් පාලනනශයක්
ශනොවන්නට
පුළුවන්.
ාාර්ාක
ශද් පාලනනශයක්
ශ දිකා
කථිකශයක්,
පාර්ලිශම්න්තු
කථිකශයක්
ශනොවන්න
පුළුවන්.
එවැනි
කථිකශයක්
ග්රන්ාකරණශආ ශයශදන තැනැත්ශතක් ශනොවන්න පුළුවන්. එවැනි
එකිශනකට ශවනා් ූගමිකාවන් තු ඉතාම විශිෂ්ට ගණශආ
්දර් යක් ශදන නායකශයක් ශලා එතුමා අපටත්, රටටත්, ශ්රී
ලාකා නිදහා් පක්ෂයටත්, රගිවශීලී වයාපාරයටත්, ලාකාශ
පාර්ලිශම්න්තුවටත් ඉමහත් ශාේවාවක් ඉෂ්ට ක ා. ඒ
කාලපරිච්ශේදයන් තු  ජ ශප ද්ගලික පිරිවැය, ශප ද්ගලික රිවලාභ
ගැන කිිනම තැකීමකින් ශතොරව, ශවනත් ශප ද්ගලික වාිනයක්
ශවනුශවන් තමන්ශ
ශද් පාලන වැඩ පිළිශව
අබ මල්
ශර්ණුවක තරමින්වත් ශවනා් ශනොක නායකශයක් ශලා තමි
අපි එතුමාට ගරු කරන්ශන්.
1989 මම පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණි අවා්ාාශ  ජ එතුමා
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කශ ේ නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මැිවතුමාත් ඒ අවධිශආ පාර්ලිශම්න්තුශ විපක්ෂශආ
හිටියා. ඒ කාලශආ ජ අපි පාර්ලිශම්න්තු විවාදවලට ාහභාගි වුශඩු
බලගතු එක්ාත් ජාාිවක පක්ෂ රජායක් එක්ක. කරුණු ශහොයාශගන,
කරුණු හදාරලා, කරුණු හා දත්ත ාටහන් ාහිතව තමි ඇවිල්ලා
කාා කශ ේ. පාර්ලිශම්න්තුශ නැිව, එළිශආ ිනටින බුද්ධිමශතක්
ශලා එතුමා මට දුරකානශයන් කාා කරලා නිතරම කියූ ශදයක්
තමි, "ඔබතුමා ූ දානම් ශවලා ඇවිල්ලා ඒ කියන කරුණු
ාාධ්ාරණ ශලා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කරන කාා ශපොතක් විධියට
මුද්රණය කරන්න." කියලා. මෑත ඉිවහාාශආ පාර්ලිශම්න්තු තු අපි
එශහම විවාදයක් අහලා නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමිවතුමාත් එකඟ වනවා ඇිව, 5980 ගණන්වල ඉතාම රබුද්ධ්
විවාද මඩුඩපයක් බවට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව පත් ශවලා ිවබුණා. ඒ
කාලශආ අපට විවිධ් ශද් පිළිබඳව උපශදා් ලබා දුන්නා. රශට්
අනාගත පරපුරට රශයෝජානවත් වන ශලා හැන්ාාඩ් වාර්තාවකට
ඇතු ත් ශවන්න ෑනෑ වැදගත් කරුණු වඩා ශහොඳින් කාා කරන්න
කියන උපශදා්  ජම එතුමා ක ා. එතුමා ශහොඳ ගුරුවරශයක්. එතුමා
අපටත් ගුරුවරශයක් වුණා; රටටත් ගුරුවරශයක් වුණා;
පාර්ලිශම්න්තුවටත් ගුරුවරශයක් වුණා. ඒ ් ජ ව ශයන් වි ාල
බුද්ධිමය දායකත්වයක් ාපයලා, ඒ ශවනුශවන් ශප ද්ගලික
්ර්ථික වාින ශනොලබා, රට ශවනුශවන් ශාේවය කර දිවාගත වූ
උතුම් මිනිශාකුට අපශ ශග රවය හා රණාමය පුද කරන අතර,
එතුමාශ අභාවය ශවනුශවන් ඒ පවුශල් දුවා දරුවන්ට අපශ
බලවත් ශ ෝකය රකා කරමින්, මාශ වචන කිහිපය අවාන්
කරනවා.

[12.44p.m.]
ගු රවුෆප හසකීේ මහසතා (නගර ්ැලසුේ හසා ජල ්ේපාාන
අමාතයුරමා)

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர்
வழங்கல் அமைச்சர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Speaker, sometimes intellectuals entering
politics is very hazardous, but their contribution in
assemblies and this is something that all of us appreciate.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා]

Although they belong to some party or the other, their
observations most of the time are bereft of politics; they
speak of ideal political utopian systems.

The late Hon. Prof. W.A. Wiswa Warnapala was a
towering intellectual who entered this House way back in
1994. I had the privilege of entering politics or entering
this Parliament in the same year and we all benefited from
such personalities who were professors. We had Prof.
A.V. Suraweera along with Wiswa and also Prof. G.L.
Peiris. Their contribution in the House in every Debate, if
you can go back to the Hansard and look at what they
have said, you will find that they are very worthy of
reading. This is what my learned Friend, the Hon.
Bandula Gunawardane, said a while ago. Let me also give
him my advanced wishes for getting his doctorate in a
month's time. We are adding to the long list of
intellectuals in the House another learned Colleague, the
Hon. Bandula Gunawardane, who himself has a string of
students in the country, whom he has coached and taught
Economics. So, we are benefited by the contributions of
all these people.
The late Hon. Prof. Wiswa Warnapala was a
multifaceted individual. He simply did not stick to his
own political ideology. He studied the way in which Left
politics impacted in the social reformation of our country
and its national politics. We know, during the imperialist
times, it was the labour movement that was virtually
turned into political parties. Then, after Independence, we
had the birth of Mahajana Eksath Paramuna originally
and thereafter the Sri Lanka Freedom Party. Everybody
knew Prof. Wiswa Warnapala as a dedicated party man.
Having entered the Sri Lanka Freedom Party in the mid
1960’s, he had been a faithful of the party, who had gone
through all the ups and downs of the party’s fortunes in
the national politics. But, he had the good fortune of
entering Parliament in 1994, when President Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga recognized his contribution
both to the intellectual domain of this country as well as
to the party itself and appointed him through the National
List.
We have several of them who have written many
books, manuals and articles, but when you look at
Wiswa’s contribution, I do not think anybody else could
claim that they are much better than he is, because he has
written in such different, multifaceted areas.
Particularly, I observed his contribution in the
Committee on Public Accounts of Parliament. As a
Member and Chairman of the Committee on Public
Accounts, he was somebody who had studied very deeply
the oversight functions of Parliament and the need to
improve the Parliamentary oversight of public finance. I
believe, he, in fact, he even wrote a book on the role of
Public Accounts Committee of Parliament and how things
should be introduced to improve its oversight functions.
He also looked at the civil service in the country and
wrote books on the improvement of civil service and its
contribution to the administration of the country. He
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contrasted our civil administration with that of the civil
service during the imperialist times. He looked at it from
a regional perspective and contrasted it with civil service
in the rest of the regions. So, we had almost a bird’s-eye
view of every subject when we read his writings, his
books and his researches.
So, we have, in fact, in losing the Hon. (Prof.) Wiswa
Warnapala, a big void in this House. His knowledge was
such that he dealt with even personalities. I remember he
once wrote about Dr. N.M. Perera, a towering left
politician this country had produced, and his personality
was studied in depth. He also looked at certain other
revolutionary leaders as well. His contribution in looking
at “Udakendawela Siri Saranakara Himi” was an
assessment of his role in anti-imperialist struggle in Sri
Lanka. He was looking at the imperialist struggle and the
contribution of the Buddhist clergy in the country in
order to raise the nationalist awareness. So, being part of
the Left of Centre Politics, he looked at every different
angle in which this country came to be impacted at
different times: during the colonial times and during the
post-Independence period and thereafter the way in
which our different administrations embraced different
ideologies.

We talked about capitalism, socialism and
neoliberalism. Now, we are talking about the social
market economy. This Government is now talking about
social market economy. These are all variations of
different ideologies, but to fit the times and the needs of
the country’s economic policies. So, people of the Hon.
(Prof.) Wiswa Warnapala’s calibre were able to critically
look at both good and the bad in the different systems and
talk about the reality and the way in which the application
of such ideologies impact on the social fabric and politics
of the country.
I believe his loss is indeed a big void that have been
created. In keeping with the faith that he adhered to and
according to the Buddhist principles, I wish him Nivan
Suwa! Also, I would convey my condolence to his family
members.
Thank you.
[ெி.ெ. 12.52]

ගු ධාර්මලිසගේ සේධාාර්ථ්ද මහසතා

(ைொண்புைிகு தருைலிங்கம் சித்தொர்த்தன்)

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan)

தகௌரவ செொநொயகர் அவர்கபள, கொலஞ்தசன்ற முன்னொள்
தகளரவ அமைச்சர்
பெரொசிொியர் விஸ்வொ வர்ணெொல
அவர்கள் 1994ஆம் ஆண்டு இந்தப் ெொரொளுைன்றத்துக்கு உறுப்
ெினரொக வந்தபெொது, எனக்கும் இந்தப் ெொரொளுைன்றத்துக்கு
உறுப்ெினரொக வருவதற்கொன ஒரு சந்தர்ப்ெம் கிமடத்தது.
அரசியலிலும் கல்வியிலும் அவருமடய திறமைமய அறிந்து
தகொண்ட அன்மறய ஜனொதிெதி அவர்கள், அவமரத் பதசியப்
ெட்டியல்மூலம் இந்த உயொிய சமெயின் ஓர் உறுப்ெினரொக
நியைித்திருந்தொர். அவருடன் ெழகுவதற்கொன சந்தர்ப்ெங்கள்
எனக்கு நிமறயபவ கிமடத்தன. இனப் ெிரச்சிமனக்குத் தீர்வு
கொண்ெதற்கொக நியைிக்கப்ெட்ட ெொரொளுைன்றத் ததொிகுழுவிபல
அவர் ஓர் அங்கத்தவரொக இருந்தொர். அவர் அடிப்ெமடயில்
இடதுசொொிக் தகொள்மகமயக் தகொண்டிருந்தெடியொல், தைிழ்
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ைக்களுமடய பதசியப் ெிரச்சிமனக்கு
நியொயைொன ஒரு
தீர்மவக் கொணபவண்டும் என்ெதில் ைிகவும் அக்கமற
கொட்டியிருந்தொர்.
அதிகொரப்
ெரவலொக்கல்
சம்ெந்தைொன
அவருமடய கருத்துக்கள், அவர் தெற்ற கல்வியின் உயொிய
தன்மைமயக் கொட்டியிருந்தன. அவருடன் ெல நொடுகளுக்குப்
ெிரயொணம் தசய்யக்கூடிய சந்தர்ப்ெங்களும்
எனக்குக்
கிமடத்திருந்தன. அந்த பநரங்களில் தனிப்ெட்ட முமறயில்
அவருடன் கமதக்கின்ற வொய்ப்பும் எனக்குக் கிமடத்தது.
அவருமடய
ததளிவொன
அறிமவப்
ெொர்த்து
நொன்
வியந்திருக்கின்பறன்.
அப்ெடியொன
ைிகப்
தெொிய
கல்விைொன்கள் இந்த உயொிய சமெயிபல இருந்தொர்கள்.
அவ்வொறொனவர்கள்
இப்பெொதும்
இருக்கின்றொர்கள்.
அபதபெொன்று இனப் ெிரச்சிமனக்கு ஒரு நியொயைொன தீர்மவக்
கொணபவண்டும் என்று கருதுகின்றவர்களும் இந்த உயொிய
சமெயிபல இருந்திருக்கிறொர்கள்.

ைமறந்த தகளரவ பெரொசிொியர் விஸ்வொ வர்ணெொல
அவர்கள் ைிக பநொோ்மையொனவர். அவொிடம் நொங்கள் ஒரு
பகொொிக்மகமய விடுக்கும்பெொது, அதற்கு அவர் 'தசய்பவன்'
என்று தசொல்வொரொயின், அது நிச்சயைொகச்
தசய்யப்ெட்ட
தொகபவ இருக்கும். அவர் உயர் கல்விப் ெிரதியமைச்சரொக
இருந்தபெொது கொலஞ்தசன்ற தகௌரவ றிச்சட் ெத்திரண
அவர்கள் அந்த விடயத்திற்கொன அமைச்சரொக இருந்தொர்.
இவர்கள் இருவரும் ைிக பநொோ்மையொனவர்களொக, தசொன்னமதச்
தசய்கின்ற அமைச்சர்களொக இருந்தமத நொன் ெொர்த்பதன்.
தகளரவ பெரொசிொியர் விஸ்வொ வர்ணெொல அவர்கள் ைிகப்
தெொிய ஒரு கல்விைொனொக இருந்தும்கூட, அவர் சொதொரண
ைக்களுடன் ைிக இனிமையொகவும் ெண்ெொகவும் ெழகியமத
நொன் ெொர்த்திருக்கின்பறன்.
அன்னொொின்
ைரணச்
சடங்கிலும்
நொனும்
கலந்து
தகொண்படன். அதில் கலந்துதகொண்ட ைக்களின் எண்ணிக்மக
மயப் ெொர்த்ததெொழுது, அவர் ெதவியில் இல்லொதிருந்தொலும்
அவருக்கு ைக்கள் ைத்தியில் இருந்த தசல்வொக்மக என்னொல்
கணிப்ெிடக்கூடியதொக இருந்தது. அப்ெடிப்ெட்ட ைிகப் தெொிய
கல்விைொமன, பநொோ்மையொன ஓர் அரசியல்வொதிமய நொம்
இழந்திருக்கின்பறொம். அவமரப்பெொன்று இன்னும் ெலர் இந்த
உயொிய சமெக்கு வரபவண்டும். அவ்வொறு
சிறந்த கல்வி
ைொன்கள் இந்தச் சமெக்கு வந்து தசயற்ெடுவதன்மூலம் இந்த
நொட்டின் சிறப்பு உயர பவண்டும் என்ெபத அவருமடய
விருப்ெைொக இருந்தது. அமதபய நொங்களும் விரும்புகின்பறொம்.
இறுதியொக, அவருமடய குடும்ெத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த
அனுதொெத்மதத் ததொிவித்துக்தகொண்டு என்னுமடய உமரமய
முடித்துக்தகொள்கின்பறன். நன்றி.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මී ඟට, අද දිවා ශභෝජානයට ශපර අවාන් කතාව. ගරු ිලාන්
ශපශර්රා රාජාය අමාතයතුමා.

[අ.භා. 52.4)]

ගු ඩිලා්ද
අමාතයුරමා)

පපපර්රා

(ைொண்புைிகு
டிலொன்
இரொஜொங்க அமைச்சர்)

මහසතා
தெபரரொ

(මහසාමාර්ග
-

රාජය

தநடுஞ்சொமலகள்

(The Hon. Dilan Perera - State Minister of Highways)
ගරු කාානායකතුමනි, අද දින අප ශ ෝකය ප කරන්ශන්
ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශ
අභාවය
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ශවනුශවනුි. එතුමා කාලයක් ිවා්ශාේ මාත් දන්නා හඳුනන
විද්වශතක්; මහචාර්යවරශයක්; ශල්්කශයක්. ඒ විතරක්
ශනොශවි. එතුමා අශේ පක්ෂය දුර්වල වූ අවා්ාාවල ජ ශබොශහෝ විට
ශබොශහෝ කැප කිරීම් කරපු ශකශනක්. ගරු කාානායකතුමනි, ශ්රී
ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ අද ිවශබනවා වාශ ම ශේදයක් අනුර
බඩුඩාරනායක මැිවතුමා, මහින්ද රාජාපක්ෂ මැිවතුමා ්දි අය ඒ
ුතගශආ ඇිව කරපු ශවලාශ චන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක කුමාරතුාග
මැිවනියට පක්ෂශආ මධ්යම කාරක ාභාවට එන්න පාර කැපුශ
ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාි. එතුමා තමි ශ්රී ලාකා
නිදහා් පක්ෂශආ මධ්යම කාරක ාභාශවන් ඉල්ලා අා් ශවලා ඒ
ා්ාානය චන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක කුමාරතුාග මැිවනියට ලබා
ශදන්න අව ය කරන වටාපිටාව ාැකසුශ . එශහම බලද් ජ එක්ාත්
ජාාිවක පක්ෂශආ රජාය අවුරුදු 57කට පසුව ශපරළීම ාඳහා
චන්ද්රිකා කුමාරතුාග මැිවනියට අව ය කරන, ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂයට රශ
 සශම් ශදොරටුව විවර කර දුන්ශන් ගරු මහාචාර්ය
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාි. එතුමා පක්ෂය දුර්වල වූ අවා්ාාවල ජ
හැම දාම පක්ෂය ශවනුශවන් කැප කිරීම් කරපු ශකශනක්.
බඩුඩාරනායක මැිවනිය එතුමාව දැක්ශක් troubleshooter
ශකනකු හැටියටි. පක්ෂශආ ර න
් ් ශවලාවල ජ ඒ ර න
් විාඳා
ගැනීම ාඳහා හැම දාම බඩුඩාරනායක මැිවනිය ාහය ඉල්ලුශ
ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශගන්. මෑතක ජත් අවාාන පාර්ලිශම්න්තු මැිවවරණශආ ජත්- අශේ පක්ෂය අර්බුදයට
මුහුණ දුන් ශවලාශ වර්තමාන ජානාධිපිවතුමාත් එතුමාව අශේ
ාන්ධ්ානශආ ශල්කම් කරලා තමි ඒ අර්බුදය ාඳහා විාඳුම්
ශාොයාගන්න කල්පනා කශ ේ.
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල
මැිවතුමා මා වීවත් වන බදුල්ල දිා්්රික්කයටත් ාම්බන්ධ්ි.
ශමොකද, එතුමා විවාහ වුශඩු බදුල්ශල් අශේ නිවශාේ ඉඳලා අි
(00ක්, 400ක් දුරින් පිහිටි පුවක්ශගොඩමුල්ල කියන රශද් ශයනුි.
එතුමා විවාහ වුශඩුත් ශද් පාලන පවුලකින්. මහින්ද අමර සර
අමාතයතුමා කි වා වාශ ම ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල
මැිවතුමා කියන්ශන්, නායකයාද කියා බලන්ශන් නැිවව කියන්න
ිවශබන ශද් කියපු ශකශනක්; යමක් වැද්දි නම් එය වැද්දිි කියා
එශ ශල්ම කියන්න පසුබට ශනොවුණු ශකශනක්. එතුමා
පාර්ලිශම්න්තුශ
උාා් නිලතල පිළිබඳ කාරක ාභාශ
ාාමාජිකයකුව ිනටි කාලශආ අපට ශබොශහෝ ශාින්ම මිත්රයකුව
ිනටි, වරාය අධිකාරිශආ ාභාපිවතුමා එම කමිටුවට කැඳවූ ශවලාශ
ඔහුශ උපාධිය පිළිබඳව දිගින් දිගටම ර න
් කරන්න ගත්තා මට
මතකි. ඒ උපාධිශආ හරි වැද්ද්ද පිළිබඳව, ඒ උපාධිය ඇත්ත
එකක් ද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව එතුමා ර න
් ක ා. ඒ ශවලාශ
අප, අශේ මිත්රයා ශවනුශවන් ශපනී ිනටි ශවලාශ එතුමා මට කි වා
මතකි, "ිලාන්, ්චාර්ය උපාධියක් කියන එක ශලශහිනශයන්
ගන්න පුළුවන් එකක් ශනොශවි. හරියාකාරව ගත්ශතොත් තමි එය
හරි ්චාර්ය උපාධියක් වන්ශන්" කියා. ඒ විධියට එතුමා, තමන්ට
භාර දුන් වගකීම් ඉෂ්ට කිරීශම් ජ පක්ෂග්රාහීව ඒවා ඉෂ්ට කශ ේ
නැහැ.
නිමල් ිනරිපාල ද ිනල්වා මැිවතුමාශ ශද් පාලන දිවිශආ
30වන වාර ාැමරූ උත්ාවය BMICH එශක් පැවැත්වූවා. ඒ
ශවලාශ  ජ අශේ හිටපු කාානායක චමල් රාජාපක්ෂ මැිවතුමා
ඉා්ාරහා ිවයාශගන, ාමහර අවා්ාාවල ජ රාජාපක්ෂ පවුශලන්
එතුමාට ශවච්ච ාමහර ිනදු සම් පිළිබඳව ඒ මහා ාභාශ  ජ මූණටම
කි වා. එතුමාශ අක්ව අද දිනශආ ජ ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂය
හැටියට අපට ඉතාම දැිව දැශනනවා. එතුමා ිනටියා නම් අද අශේ
පක්ෂශආ ිවශබන අර්බුදය විාඳන්නට මීට වඩා ාක්රියව දායක
ශවලා කටුතතු කරනවා ා්ථිරි කියා අපි දන්නවා. එතුමා ශම් රශට්
ිනටි
මහාචාර්යවරශයක්;
විද්වශතක්;
ශල්්කශයක්;
ශද් පාලනනශයක්. ඒ වාශ ම ිනාහල ාහ ඉාග්රීින කියන භාෂා
ශදකම ඉතාම ශහොඳින් හැිනර සශම් හැකියාව එතුමාට ිවබුණා.
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[ගරු ිලාන් ශපශර්රා මහතා]

එතුමා ිනාහල භාෂාශවන් චතුර කථිකශයක්; ඉාග්රීින භාෂාශවන්
ඊටත් වඩා චතුර කථිකශයක්. ශම් අනුව, වි ව
් ා වර්ණපාල
මැිවතුමා අග්ර ගණශආ මනුෂයශයක්.

ගරු කාානායකතුමනි, එතුමා මහාචාර්යවරයකු වුණාට අපත්
එක්ක ාතුටු ාාමීචිශආ ශයදුණු අවා්ාාවල ජ ඉතාම සුන්දර
මිනිශහක් වුණා. එතුමා අපත් එක්ක කතා කරන ශකොට විවිධ් රා
කතා, ශද් පාලන ක්ශෂේත්රශආ ශවච්ච ශද්වල් ශබොශහොම සුන්දරව
කි වා. එතුමා විශනෝදයට කැමැිව, ඉතාම සුන්දර ගිව පැවතුම්
ිවබුණු ශකශනක්.
ගරු මහින්ද අමර සර අමාතයතුමා කි වා වාශ ගරු මහාචාර්ය
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා, අද ුතගශආ ශද් පාලනනයන්ට ඉතාම
්දර් වත් චරිතයක්. ශමොකද, එතුමා ශද් පාලනශයන් හම්බ කර
ගත්ත කිිනම ශදයක් නැහැ. එතුමා හැමදාම තමන්ට පැවරුණු
රාජාකාරි කටුතත්ත අවාකව ඉටු ක ා. ඒ වාශ ම එතුමා ාමහර
ශ ලාවට පක්ෂය ශවනුශවන් තනතුරු කැප ක ා. පක්ෂය තමන්ට
දුන්නු තනතුරු එතුමා ්භරණයක් කර ගත්ශත් නැහැ. එතුමා ඒ
තනතුරු හරහා පක්ෂයට ශාේවයක් කරන්නට, හැම දාම පක්ෂය
ඉා්ාරහින් ිවයාශගන වැඩ ක ා. මම කලින් කි වා වාශ ගරු
මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමාශ ්දරණීය බිරිඳ බදුල්ල
රශද් ශආ කාන්තාවක්. ඒ පවුල අපටත් ශබොශහොම හිතවත්.
එතුමාට අමාතය ධුරර ලැබුණු අවා්ාාශ  ජ බදුල්ල රශද් ශආ
ජානතාවට උදවු උපකාර කිරීමට එතුමා පසුබට වුශඩු නැහැ. ඒ
නිාා විශ ෂ
ේ ශයන්ම බදුල්ල රශද් ශආ ජානතාවටත් එතුමාශ
අභාවය මහත් වූ කම්පනයක් ශගන ශදන කාරණයක් වුණා.

ගරු කාානායකතුමනි, පක්ෂය හැටියට බැලුවත් එතුමා නැිව
පාක්ව අපට දැශනනවා; ශම් වයවා්ාාදායක ාභාව හැටියට
ගත්තත් එතුමා නැිව පාක්ව අපට දැශනනවා. අනිවාර්යශයන්ම
ශේරාශදනිය වි ව
් විදයාලයට ාහ වි ව
් විදයාල පද්ධ්ිවයටම එතුමා
නැිව පාක්ව දැශනනවා. ශල්්කශයක් හැටියට ගත්තත් එතුමා
නැිව පාක්ව අපට දැශනනවා. ිනාහල ාහ ඉාග්රීින භාෂාව ඉතාම
චතුරව හසුරුවන්නට පුළුවන් ශකශනක් හැටියට එතුමා වාශ
අයශ අක්ව ශම් ුතගශආ පාර්ලිශම්න්තුව තු පුරවන්නට ඉතාම
අමාරුි.
ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂශආ හිටපු ශයෝධ් ුතග පුරුෂශයක් වුණු
ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශ අභාවය පිළිබඳව
මාශ ත්, මාශ පවුශල්ත්, බදුල්ල දිා්්රික්කශආ ශ්රී ලාකා නිදහා්
පක්ෂශආ ිනයලු ශදනාශ ත් ශ ෝකය එම මැිවනියටත්, පවුශල්
ිනයලු ශදනාටත් ශම් ශවලාශ  ජ පුද කරන්නට කැමැිවි.
ශබොශහොම ා්තුිවි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රීවරුනි, හිටපු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී අභාවරාේත ගරු
මහාචාර්ය ඩබ්ලි .ඒ. වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශ අභාවය
පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තුශ ශදපාර් ්වශයන්ම ඉදිරිපත් කරන ලද
ශ ෝක ශයෝජානා මම අනුමත කරන්නට කැමැත්ශතමි. එතුමා
ශප ද්ගලිකව මම ශබොශහොම ගරු කරපු ශද් පාලනනශයක්;
්දර් වත් ශද් පාලනනශයක්; දෑත පිරිිනදු ශද් පාලනනශයක්.
මම රාර්ානා කරනවා එවැනි චරිත විශ ෂ
ේ ශයන් අශේ තරුණ
ශද් පාලනනින්ට ්දර් යක් ශ වා කියලා.

ශම් අවා්ාාශ  ජ අද දින ද්ා් සමට අදා නිල වාර්තාශ
පිටපතක් ශ ෝකයට පත් පවුශල් අය ශවත යවන ශමන්
පාර්ලිශම්න්තුශ මහ ශල්කම්වරයාට මම නිශයෝග කරමි.

පාර්ලිශම්න්තුව දිවා ශභෝජානය ාඳහා අත්හිටුවා ාවා 2.00ට
නැවත ද්ා්ශවනු ඇත.

රැ්පවීම ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලින්ද, අ.භා.
2.00 නැවත පවත්වන ලී.

அதன்ெடி அைர்வு இமடநிறுத்தப்ெட்டு, ெி.ெ. 2.00 ைணிக்கு
ைீண்டும் ஆரம்ெைொயிற்று.
Sitting accordingly suspended till 2.00 p.m. and then resumed.

පශ්ෝක ප්රකාශ්ය : ගු ඊලිය්ද මේ.
නානායක්කාර මහසතා

அனுதொெத் தீர்ைொனம் : ைொண்புைிகு ஈலியன்
எம். நொணொயக்கொர
VOTE OF CONDOLENCE: HON. AELIAN M.
NANAYAKKARA

[අ.භා. 2.00]

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා (ඉඩේ ්හස
පාර්ලිපේ්දුර ප්රින්ස්පකරණ අමාතය හසා ණණ්ු  පක්ෂප
ප්රධාාන ්සවිධාායකුරමා)

(ைொண்புைிகு கயந்த
கருணொதிலக்க - கொணி ைற்றும்
ெொரொளுைன்ற
ைறுசீரமைப்பு
அமைச்சரும்
அரசொங்கக்
கட்சியின்
முதற்பகொலொசொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)
ගරු කාානායකතුමනි, මාතර දිා්්රික්කශආ කඹුරුපිටිය
්ානශආ ශපොදු මහජානතාව නිශයෝජානය කරමින් පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් ශමම උත්තරීතර ාභාව ශ ෝභාවත් ක
ගරු ඊලියන් එම්. නානායක්කාර මැිවතුමාශ අභාවය පිළිබඳ
ශ ෝකය ප කිරීශම් ශයෝජානාව මම ශම් අවා්ාාශ  ජ ගරු ාභාවට
ඉදිරිපත් කරමි.

1927 ාැේතැම්බර් මා 58වන දින ශමශලොව එළිය දුටු ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමාශ දයාබර ශදමාපියන් වූශආ, ශජ්ම්ා්
නානායක්කාර මැිවඳුන් ාහ ඇලන් ඩයනා අශබ්ගුණවර්ධ්න
මැිවනියි. එතුමාශ අතගත් වාානාවන්ත බිරිඳ වූශආ, ඉන්දුමතී
ශමොශහොට්ටි මහත්මියි. එම විවාහය තුළින් අනුෂා ාහ ශාේනානි
නමින් දියණියන් ශදශදශනක් ශමොශලොවට දායාද කරන ල ජ.
ගල්කිා්ා ාන්ත ශතෝමා් විදුහශලන් රාාමික අධ්යාපනය
ලැබූ ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා පසුව ශකො ය ්නන්ද
විදුහශලන් ද්විතීික අධ්යාපනය හදාරා, 1946 වර්ෂශආ ජ නීිව
විදයාලයට ඇතු ත් විය. 59(9 වර්ෂශආ නීිවනවරයකු ශලා
දිවුරුම් දුන් එතුමා මාතර අධිකරණශආ නීිවන වෘත්ිවශආ
නියැශ මින් එම රශද් වල ජානතාවට නීිවමය ක්ශෂේත්රශයන්
වි ාල ශාේවයක් ාලාා දුන්ශන්, විශ ෂ
ේ ශයන් අපරාධ් නක්
ාම්බන්ධ්ව අිවදක්ෂ නීිවනවරශයකු ශලා ශපනී ිනටිමිනි.
1952 වාශර් ජ ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂයට බැඳුණු නානායක්කාර
මහතා 59)0 වාශර් පැවැිව මහ මැිවවරණශආ ජ ශදවිනුවර
්ානයට තරග ක අතර, ඉන් ජායග්රහණයක් ලබා ගැනීමට
ශනොහැකි විය. 5970 වාශර් ජ පැවැිව මැිවවරණශආ ජ කඹුරුපිටිය
්ානය නිශයෝජානය කරමින් තරග ක නානායක්කාර මැිවඳුන්
විිනන් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු  සශම් භාගයය උදා කර ගන්නා
ල ජ.
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ඉන් පසුව ප ාත් ාභා ්රම්භ කර, දකුණු ප ාත් ාභාව ාඳහා
පැවැත්වූ රාම ප ාත් ාභා මැිවවරණශයන් දකුණු ප ාත් ාභාශ
මන්ත්රීවරයකු ශලා එතුමා පත් විය. ඒ අනුව පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරයකු ශලාත්, ප ාත් ාභා මන්ත්රීවරයකු ශලාත් ශපොදු
මහජානතාව ශවනුශවන් එතුමා විිනන් කරන ලද ශාේවය ඉතා
අගයශකොට ාැලකිය ුතතුය.
කඹුරුපිටිය රශද් ශආ ාාවර්ධ්නය ශවනුශවන් වි ාල
ව ශයන් කැප වූ එතුමා අධ්යාපන ක්ශෂේත්රශආ උන්නිවය
ශවනුශවනුත් කටුතතු කශ ේය. ගමනාගමන, ශා ්ය, මා මාවත්
යන ක්ශෂේත්ර ාාවර්ධ්නය කරමින්, ශගොඩනැඟිලි ඉදිකරමින්, විදුලිය
ලබා ශදමින් කඹුරුපිටිය රශද් වාසීන්ට සුවිශ ෂී
ේ ශාේවා ද්ාක්
අත්පත් කර දුන්ශන්ය.
එතුමා ාානයට ක ශාේවය, කඹුරුපිටිය විහාරා්ාානශආ
ා්වාමීන් වහන්ශාේලා ශවනුශවන් භික්ු  උශපෝාාාරාමයක් ඉදි
කරවා පූජාා කිරීම තුළින් මනාව පිළිබිඹු ශ . ාහලින් රට
ා්වයාශපෝිකත කිරීශම් අරමුණ ිනශතහි රඳවා ගනිමින් මාතර
දිා්්රික්කයට තුන්මා්  ස හඳුන්වා  ජශම් ජ පුශරෝගාමියකු ශලා
කටුතතු ක එතුමා ශදනියාය රශද් ශආ උඩරට එ වලු වගා කිරීම
හඳුන්වා ශදමින්, කෘිකකර්මාන්තශආ නියැළි ග්රාමීය ජානතාවට
්ර්ථිකමය ව ශයන් වි ාල වාිනයක් ලබා ගැනීමට ාැලැා් සමට
කටුතතු කර ඇිව අතර, එය රශට් කෘිකකාර්මික ාාවර්ධ්නයටද
ඉමහත් පිටුවහලක් විය.
එතුමා පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ශලා කටුතතු කරමින් ිනටි
කාල වකවානුව තු මහා බ්රිතානයය ාහ කිුතබාව වැනි රටවල
ාාචාරය ක අතර, ඒවාින් ලද අත් දැකීම්ද ශපොදු මහජානයාශ
යහපත පිණිා ශයොදා ගැනීමට අමතක ශනොකශ ය
ේ . ශමශාේ වි ාල
ජානතා ශමශහවරක් ක එතුමා 2054 ඔක්ශතෝබර් මා හත්වන දින
දකුණු ප ාශත් ජානතාවට ශාෝ සුසුම් ශගන ශදමින් ශමශලොව හැර
ගිශආය.
ගරු කාානායකතුමනි, 1970 වර්ෂශආ ිනට 5977 වාර දක්වා
වාර හතකට ්ාන්න කාලයක් පාර්ලිශම්න්තුශ ද් ඉ ිනටිමින්
මාතර දිා්්රික්කශආ ජානතාවට අමිල ශමශහවරක් ඉටු ක හිටපු
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමාට නිවන්
සුව රාර්ානා කරන අතර, එතුමාශ අභාවය ශවනුශවන් ශමම
උත්තරීතර ාභාශ ශ ෝකය එතුමාශ දයාබර භාර්යාව, දියණියන්
ශදශදනා ඇතුළු පවුශල් නාතීන් ශවත දන්වා යවන ශලාට
ශයෝජානා කරමි.
[අ.භා. 2.04]

ගු ඩල්ප අලහසප්පපුම මහසතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගරු කාානායකතුමනි, ගයන්ත කරුණාිවලක ඇමිවතුමා
්ඩුක් පක්ෂශආ රධ්ාන ාාවිධ්ායකවරයා විධියට ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමාශ අභාවය ශවනුශවන් කරනු ලැබූ
ශ ෝක රකා ශයෝජානාව ා්ථිර කිරීම මා ාලකන්ශන් ුතතුකමකට
වඩා වගකීමක් විධියටි.

ගරු කාානායකතුමනි, අද ශපරවරුශ අශේ පාර්ලිශම්න්තුව
එක්ාත් ජානතා නිදහා් ාන්ධ්ානශආ අශේ නායකයකු වූ මහාචාර්ය
වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශ
අභාවය පිළිබඳව වූ ශ ෝක
ශයෝජානාව ශවනුශවනුත්, ඒ වාශ ම අද ාවා් වරුව ශද් පාලන
ලකුණක්, අනනයතාවක් ජාාිවක මට්ටමට ශගනා කීර්ිවධ්ර
පුද්ගලයකු වූ කඹුරුපිටිශආ ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමාශ
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අභාවය පිළිබඳව වූ ශ ෝක ශයෝජානාව ශවනුශවනුත් ඔබතුමා ශවන්
කරලා ිවශබනවා.
ශම් ශදශදනා පිළිබඳවම ශබොශහෝ ාමානකම් ිවශබනවා, ගරු
කාානායකතුමනි. ප මුව ගත්තාම ශම් ශදශදනාම වෘත්ිවකශයෝ.
එක් අශයක් මහාචාර්යවරශයක්. අශනක් ශකනා නීිවනශයක්. ගරු
කාානායකතුමනි, අශනක් පැත්ශතන් ගත්තාම, ශම් ශදශදනාම
හෘදය ාාක්ිකශආ ශද් පාලනය ශවනුශවන් ශපනී හිටපු අය.
ශම් ශදශදනා කිින දවාක කිින විටක වැිම ඉල්ලුමට, ඉහ ම
ලාසුවට තමන්ශ ශද් පාලනය අශ වි කරන්න ූ දානම් වුණු
ශද් පාලනනයන් ශදශදශනකු ශනොශවි. ඒ ශදශවනි කාරණය.
ගරු කාානායකතුමනි, තුන්ශවනි කාරණය ගත්ශතොත්, ශම්
ශදශදනාම
මහජාන මන්ත්රී ධුරරය කිින ශලාක තමන්ශ
ශප ද්ගලික දිුතණුව ශවනුශවන් උපශයෝගි කර ගත්ශත් නැිව
පිරිිනදු ශද් පාලනනයන් ශදශදනකු ශලා ාලකනවා.
හතරශවනි කාරණය ශමයි. ගරු කාානායකතුමනි, ශම්
ශදශදනාම තමන්ශ ද ක පහකට ්ාන්න ශද් පාලන වීවිතය
පුරාවට කිිනම දවාක ශච රයන් ශලා විරුදාවලිය ලැබූ,
ාම්මානයට පාත්ර වූ අය ශනොශවි.
පා්ශවනි කාරණය වන්ශන්, ශම් ශදශදනාම ශද් පාලන
ව ශයන් ශ්රී ලාකා ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂශයන් ශබ තීා්ම ලබා ගත්
ශද් පාලන නායකයන් ශදශදශනක්  සමි.
ගරු කාානායකතුමනි, ශම් කාරණා පහම එකට තබා බැලුවාම
ශමොකක්ද ශපශනන්ශන්? ගරු ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමාත්,
මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල මැිවතුමාත් කියන ශදශදනාම වඳ  ස
යන ශද් පාලන ාත්ව විශ ෂ
ේ යක ාාමාජිකයන් ශදප ක්. ගරු
කාානායකතුමනි, එයට ඔබතුමා මාත් එක්ක එකඟ ශ වි. එම
නිාා ශම් ාභාශ අද රාර්ානාව වන්නට ෑනෑ, අද ශම් ාභාශ
වි ව
් ාාය වන්නට ෑනෑ, ශම් ශශ්රේෂ්ස ශද් පාලන චරිත ශදක විිනන්,
ශම් ශද් පාලන ශයෝධ්යන් ශදශදනා විිනන් අශේ ාමාජායට ලබා
දුන් ඒ පරමාදර්
ත වර්ෂ ගණනාවක් ශම් බිම මත පවතීවා
යන්නි. ශම් රාර්ානාව ඒ ශදප ට නිවන් සුව රාර්ානා කරනවාට
වඩා රබල රාශයෝගික යාාර්ාවා ජ රාර්ානාවක් කියලා මා වි ව
් ාා
කරනවා. ඒ ශවනුශවන් ශප ගැශාන ශම් ාභාශ ිනයලු
ාාමාජිකයන් එක්ක ඒකාබද්ධ් විපක්ෂය විධියටත්, කඹුරුපිටිය බිම
නිශයෝජානය කරන, නිල්වලා නිම්නය නිශයෝජානය කරන
ශද් පාලනනයන් විධියටත් මා ශම් ශමොශහොශත් අත් වැල් බැඳ
ගන්නවාය කියන එක ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමාශ
පවුශල් ිනයලුශදනා ශවතත්, වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශ පවුශල්
ිනයලුශදනා ශවතත් ප කරන්න මා ශම් අවා්ාාව පාවිච්චි
කරනවා.
ගරු කාානායකතුමනි, ඊලියන් එම්. නානායක්කාර මැිවතුමා
පිළිබඳ ඉිවහාාය ගරු ගයන්ත කරුණාිවලක මැිවතුමා ාැශකවින්
ාඳහන් ක ා. ඊලියන් නානායක්කාර මහත්මයා 5970 ජ
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට කඹුරුපිටිශආ ශද් පාලන
ලකුණ ශ්රී ලාාකීය ශද් පාලන ිනිවයශම් ඉහළින් ඔාවා තැබුවා.
"ඊඑන්" කියන ශද් පාලන ලකුණ කඹුරුපිටිශආ ලකුණක්
පමණක් ශනොශවි. 5970 ජ එතුමා කඹුරුපිටිශආ මන්ත්රීවරයා බවට
පත් වන විට අපි පාාශල් හතරශවනි වාශර් ශිෂයශයෝ.
නමුත් අපි ඒ ්භාෂයන්, එතුමාශ
පරම්පරාශ
ාාමාජිකයන්ශගන් ලබා ගත් දැනීම, එතුමා විිනන් ඒ බිම මත
ා්ාාපනය කරනු ලැබූ පුරුෂාර්ායන් පිළිබඳව ශලොකු අධ්යයනයක්
ක ා. කඹුරුපිටිශආ වම් ඉවුශර් රගිවශීලී කඳවුශර් ශද් පාලනයට
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නායකත්වය ශදන අවා්ාාශ කඹුරුපිටිය ූගමිය තු  ජ ශම් ඊලියන්
ලකුණ අමරණීය කර ගන්ශන් ශකොශහොමද කියලා මා කල්පනා
ක ා. අපි ඒ ශවනුශවන් කැප වුණා. මාතර දිා්්රික්කශආ විතරක්
ශනොශවි, කඹුරුපිටිය මැිවවරණ ශකොට්සාාය පුරාවට ඊලියන්
අනුගාමිකයන්, ඊලියන් ාශහෝදරයන්, ඊලියන් ශරේමීන්, ඊලියන්
වි ව
් ාා කරපු ශද් පාලන ාතුරන් පවා එකට එකතුශවලා, ශම්
ලකුණ මිය යන්නට ශනො ජ කඹුරුපිටිය ූගමිශආ හැම දාම ඒ ධ්ජාය
ඉහළින් ඔාවා තබා ගන්නට පුළුවන් හැම උත්ාාහයක්ම දරා
ිවශබනවා, ගරු කාානායකතුමනි.
ශපබරවාරි 50 වන දා ිවබුණු ප ාත් පාලන මැිවවරණශආ ජ
පවා ලාකාශ විශිෂ්ටතම, ඉහ ම ඡන්ද රිව තය ලබාශගන,
ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා නිශයෝජානය කරපු මතවාදය
කඹුරුපිටිය ූගමිශආ ඔාවා තබන්නට ඊලියන් ශරේමීන්ට
පුළුවන්කමක් ලැබුණු එක ගැන මා ්ඩම්බර වනවා. මා හිතනවා,
ඊලියන් නානායක්කාර නම් වූ පරමාදර්ශී චරිතයට කඹුරුපිටිශආ
මිනිසුන්ට කරන්න පුළුවන් ශලොකුම ශග රවය ඒකි කියලා.
මාතර අධිකරණයට, මාතර පුරවරයට වඩා කඹුරුපිටිය ූගමිය
පුරාවට කඹුරුපිටිශආ ශභ ිවක දිුතණුව ශවනුශවන්, කඹුරුපිටියට
නූතනත්වයක් කැඳවාශගන ඒම ාඳහා ඊලියන් නානායක්කාර
මැිවතුමා ශගන ිවශබන ශවශහා කියා නිම කරන්නට බැහැ.
කඹුරුපිටිය මැිවවරණ ශකොට්සාාශආ සීමාව එක පැත්තකින්,
ශබලිඅත්ත ්ානශආ ශක වර ගාශගොඩගම - ශපොත්ශතශවල
දක්වා දිශවනවා. තව පැත්තකින්, ශකොහුලියැද්ද දක්වා හක්මණ
ශක වරට දිශවනවා. අනික් පැත්ශතන්, මාතර - අකුද්ා්ා පාශරන්
එපිට උනැල්ල - පාලටුව දක්වා ඒ බිම්කඩ පැිවර යනවා, ගරු
කාානායකතුමනි. ඒ බිම්කඩ පුරාවට ිවශබන පාාල්, ශරෝහල්, මා
මාවත් යන කුමන දර් කයක් අරශගන බැලුවත්, ශම් කුමන
කාරණය දර් කයක් ශලා අරශගන බැලුවත්, ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමා මන්ත්රී ධුරරය දැරූ වාර හතකට ්ාන්න
කාල සීමාව තු  ජ එතුමා කඹුරුපිටිය පුරවරයට නූතනත්වය
කැඳවා ශගන ඇවිත් ිවශබන බව ඒ තුළින් ශපශනනවා. එතුමාශ
පරම්පරාශ වශයෝවෘද්ධ් ාාමාජිකයන් රාශියක් ඉන්නවා. වීව
විදයාත්මකව ාරීරික ව ශයන් කිිනයම් ්කාරයක පිරිහීමක්
ිවබුණත්, ශද් පාලනිකව ශය වනශආ පන්නරය ඇිවව ඊලියන්
මඟ යන මිනිා්සු රාශියක් ඉන්නවා.
ගරු කාානායකතුමනි, මා  ජර්න ව ශයන් කාලය ගන්න
බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ. කඹුරුපිටිය පුරවරය ශවනුශවන්
එතුමාත් එක්ක ාමීපව කටුතතු කරපු, ඒ පක්ෂය නිශයෝජානය
කරන එතුමාශ ්දරණීය ාගශයක් වන අශේ චන්ද්රිනරි ගජා ජර
මන්ත්රීතුමා ඒ පිළිබඳව වැිදුරටත් කාා කරන්න ඉන්නවා.
කඹුරුපිටිය පුරවරය ශවනුශවන් ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා
ලබා  ජපු නායකත්වය, ලබා  ජපු දායකත්වය, කරපු මඟ ශපන් සම
පිළිබඳවත්, කඹුරුපිටිය පුරවරයට කැන්දාශගන ්පු ඒ
නූතනත්වශආ ිනයලු ලකුණු පිළිබඳවත් කඹුරුපිටිශආ මිනිසුන්
ශවනුශවන් ශම් ාභාව තු නැවත නැවතත් කෘතශ දිත්වය ප
කරමින්, ඊලියන් පරමාදර් ය ත වර්ෂ ගණනාවක් ඒ ඓිවහාිනක
කඹුරුපිටිය අරග ූගමිය තු පවතීවා! කියා ශම් ශමොශහොශත් ජ
ශදවන වතාවටත් මා රාර්ානා කරනවා. ශබොශහොමත්ම ා්තුිවි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම ා්තුිවි. මී ඟට, ගරු චන්ද්රිනරි ගජා ජර මන්ත්රීතුමා.
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ගු ච්දේරසරි ගජීර මහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු කාානායකතුමනි, 1970 ිනට 5977 දක්වා ශමම
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය ක , අශේ පක්ෂශආ ශජායෂ්ස
නායකයකු වූ ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමාශ
අභාවය
ාම්බන්ධ්ශයන් ශ ෝකය ප කරන ශම් අවා්ාාශ  ජ එයට මශ
ශ ෝකයත් එකතු කරන්න මා කැමැිවි.

ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා දක්ෂ නීිවනවරශයක්. ඇත්ත
ව ශයන්ම එතුමා තු ිවබුණු දක්ෂකම හැම විටම එතුමා
අධිකරණය තු ඉතා මැනවින් නිරූපණය ක ා. ෑනෑම නක්වක ජ
විනිසුරුවරුන් පවා ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමාශගන්
ශතොරතුරු විමාන තත්ත්වයකට ඔහු නීිවශආ පිරුණු බව ඇත්ත
ව ශයන්ම රකා කරන්න පුළුවන් දැනුමකින් ුතක්තව හිටියා. ඒ
වාශ ම එතුමා තමන්ශ
ශාේවා දායකයන් ශවනුශවන්
අධිකරණශආ ජ එිතරව ක්රියා ක ා. එතුමා තමන්ශ අදහා
අධිකරණශආ ජ
රකා
කරන්නත්,
අධිකරණය
තු  ජ
විනි ්චයකාරතුමා අිවන් වැද්දි ශදයක් ිනදු වුණත්, එය වැද්දිි
කියලා කියන්නත් පුළුවන් ්ත්ම වි ව
් ාායකින් ාහ ්ත්ම
ක්ිවයකින් ශහබි ශකශනක්. මම ඒ ලක්ෂණ එතුමා තුළින්
දැක්කා වාශ ම ඒවා අගය ක ා.
තරුණ අවධිශආ ජම එතුමා දිා්්රික්කශආ තරුණ වයාපාරශආ
නායකයා විධියට ශද් පාලනයට රශ
ශවලා, මාතර නගර
ාභාශ - එතශකොට මාතර මහා නගර ාභාව ශනොශවිමන්ත්රීවරයකු ශලා ශත්රී පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව එතුමා ෂණෂණ
ාමශආ ජ දකුණු ප ාත් ාභාශ ප ාත් ාභිකශයකු ශලා රශ
වුණා. එපමණක් ශනොශවි, එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ ිනටි
කාලය තු  ජ කඹුරුපිටිය රශද් ය ාාවර්ධ්නය කරන්න කටුතතු
ක ා. එහි ජ එතුමා රධ්ාන කරුණු ශදකක් ශකශරහි අවධ්ානය
ශයොමු ක ා.
ඉන් එක් කරුණක් තමි, නිවැද්දි අධ්යාපනයක් තමන්ශ
බල රශද් ශආ ජානතාවට ලබා ශදන්න විදයා අධ්යාපනය දිුතණු
ක ුතතුය කියන මතශආ ඉඳශගන පාාල් පද්ධ්ිවය තු විදයාගාර
්රම්භ කරන්න, ක්රීඩාාගණ ාකා් කරන්න, ඒවාට අව ය වූ
විදුලිය වැනි යටිතල පහසුකම් නිර්මාණය කරන්න රමු්ත්වය
ගැනීම. ඒ අනුව ඇත්ත ව ශයන්ම පසු ගිය කාලය තු
උපාධිධ්ාරින් වි ාල රමාණයක් කඹුරුපිටිය බල රශද් ශයන්
ාමාජායට එක් වුණා. අධ්යාපනය පිළිබඳව එතුමා තු ිවබුණු
දැක්ම යටශත් අධ්යාපනය ශම් ාමාජා ාාවර්ධ්නශආ වැදගත්
අාගයක් හැටියට ාැලකුවා.
අශේ රශට් කෘික කාර්මික ාාවර්ධ්නය රමු් කර ගත ුතතු
ඉලක්කයක් හැටියට ාලකා, කෘික කර්මය දිුතණු කිරීශම් අරමුණ
ඇිවව එතුමා වි ාල වැඩ ශකොටාක් ශමශහය වූවා. මීට කලින්
එතුමා පිළිබඳව ගුණ කානය කරපු මන්ත්රීවරුන්ශ කාාවන්වල ජ
එතුමා තු ිවබුණු කෘික කාර්මික දැනීම ාහ හැඟීම ගැන රකා
වුණා. යටියන බල රශද් ශආ මැද උයන්ශගොඩ තුන්මා්  ස වගා
කිරීශම් කලාපයක් හැටියට හඳුන්වා ශදමින්, ශකටි කාලීන  ස
වගාව කරන්න ජානතාව ශමශහය වූ ්කාරය අපිට මතකි. ඒ
තුළින් එම රශද් ය ඉතාම ජානප්රිය තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ
වාශ ම ශගොවි ජානතාව අතර අලුත් අත් හදා බැලීම් ිනදු කරමින්,
ඒ ාඳහා අව ය වාරිමාර්ග විධි රම ාැලසුම් කරමින්, කෘික
කාර්මික ක්ශෂේත්රශආ ඉහ ම වැඩ ශකොටාක් කරන්න කැප වුණු
නායකශයක් තමි ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා. ඒ ලක්ෂණය
එතුමාට ්ශ ශදොා්තර විරමිනාහ මැිවතුමාශ ්භාාශයනුි.

707

708

2018 ශපබරවාරි 22

ශදොා්තර විරමිනාහ මැිවතුමා කෘික කර්මය පිළිබඳ හා දැනුමක්
ඇිව පුද්ගලයකු ව ශයන් නිල්වලා ශයෝජානා රමය, කිරම ්ර
් ජ වාරි කර්මාන්තය කරන රශද් ාාවර්ධ්නය කිරීශම් ජ
ාැලසුම්ාහගත වැඩ පිළිශව ක් නිරන්තරශයන් ාමාජාගත ක ා.
ඒ පිළිබඳව "ඉදිරි මඟ" ශපොශත් පැහැදිලිව ාඳහන් වනවා. එතුමා
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු  ජ කරන ලද ශද් න වාශ ම එතුමා පිළිබඳ
ාඳහන් ලියවිලි අපට ෑනෑ තරම් කියවන්නට පුළුවන්. ඒ දැක්ම -ඒ
්භාාය- ඔා්ශාේ ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා අධ්යාපනය
රමු් ව ශයන් ාලකමින්, ඒ වාශ ම ාමාජා ්ර්ථික
ාාවර්ධ්නශආ ජ කෘික කර්මාන්තයට රබල තැනක් හිමි විය ුතතුි
කියන උපකල්පනය උඩ කෘික කාර්මික කලාපයක් හැටියට
කඹුරුපිටිය ාාවර්ධ්නය කරන්නත්, විවිධ් ශබෝග වර්ග වගා කිරීම
ාඳහා වූ යටිතල පහසුකම් ාාවර්ධ්නය කරන්නත් කැපශවලා ක්රියා
ක ා.

ගරු කාානායකතුමනි, අවාාන ව ශයන් මම ශම් කාරණා
ටිකත් කියන්නට ෑනෑ. එතුමා ඉතාම ශහොඳ ාමුපකාරිකශයක්.
කඹුරුපිටිය ාමූපකාරය, අකුද්ා්ා ාමුපකාරය වාශ ාමුපකාර
ජාාිවක මට්ටශම් ඉහ
තැනකට ශ න්න එතුමා වි ාල
කැපකිරීමක් ක ා. අකුද්ා්ා ාමුපකාර වයාපාරයට නායකත්වය
දුන්ශන් ශදොා්තර විරමිනාහ මැිවතුමා. එය ශම් රශට් ජානප්රියම
ාමුපකාරය බවට පත් වුණා විතරක් ශනොශවි, එය වයාපාරයක්
බවටත් පත් වුණා. කෘික ාමුපකාර වයාපාරය, වතු ාමුපකාර
වයාපාරය, විවිධ් ශාේවා ාමුපකාර වයාපාරය වැනි වයාපාර ඉා්මතු
කරමින්, වැවිලිකරශආ වැඩ කරන කම්කරු පන්ිවශආ හිමිකම්
ලබා දිය හැකි, ඔවුන්ශ අව යතා ාම්පූර්ණ ක හැකි ශලා ඒ
ාමුපකාර වයාපාරය හසුරුවන්නට එතුමා ක ශමශහය ඉිවහාා
ගත  ස ිවශබනවා. ඒ වාශ ම විවිධ් ක්ශෂේත්ර තු තමන්ශ දක්ෂතා
ශපන් වු, ඒවා අවාකව හදවශත් අභිලාෂයන් මත ශමශහය වූ
වයාපෘිව මිාක් ශප ද්ගලිකව ශද් පාලන වාින ලබා ගැනීමට
කරපු ක්රියා ශනොශවි.
ගරු කාානායකතුමනි, මම ශම් ශවලාශ මතක් කරන්නට
ෑනෑ කාරණයක් ිවශබනවා. එය ශනොකියාම බැහැ. අශේ රශට්
ජානවාර්ගික ර ්නයට ශද් පාලන විාඳුමක් අව යි කියන
මතශආ ඉඳශගන 5978 ්ඩුක්රම
වයවා්ාාශ දහතුන්වන
ාාශ ෝධ්නය ශගනා ශවලාශ , ''අපි ශම් විාඳුමට බාධ්ා ශනොක
ුතතුය'' කියන මතශආ ඉඳශගන ප ාත් ාභාවට තරග ක ා. ප ාත්
ාභාවට තරග කරනශකොට එදා "ඡන්දය ඉල්ලන්නන්ට දඬුවම
මරණයි, ජාන්දය ශදන්නන්ටත් දඬුවම මරණයි " කියන
අභිශයෝගය ිවබුණා. එශහම ිවශබද් ජ- දක්ෂ නීිවනවරශයකු වූ
ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා තමි ඒ කාලශආ මාතර
අධිකරණශආ රමු්යා හැටියට කීර්ිවයක් ලබා ශගන හිටිශආ.
එතුමා මරණය හමුශ ශනොබියව, මරණශආ ශාවනැල්ල මත
ඉඳශගන, ඊනියා ශද් ශරේමි වයාපාරය එකිශනකා මරා දමද් ජ ඒ
ප ාත් ාභා මැිවවරණයට එකතු වුණා. එශහම එකතුශවලා
ප මුශවනි ප ාත් ාභාශ මන්ත්රීවරශයකු හැටියට ශත්රී පත්
වුණා.
ජාාිවක ව ශයන් ජානවාර්ගික ර න
් යට ශද් පාලන
විාඳුමක් ෑනෑය කියන පක්ෂ ා්ාාවරය කිින ශලාකින් පැහැර
ශනොහැර ෑනෑම අභිශයෝගයක් මැද ඒ ශවනුශවන් ශපනී ිනටිනවාය
කියන වගකීම ිනශත් දරා ශගන ක්රියා ක ඊලියන් නානායක්කාර
මැිවතුමා වැනි මානවවාදිශයක්, ජාාිව හිවතිකශයක් අපට ශම්
ුතගශආ නැිව  සම බරපත පාක්වක්.
ගරු කාානායකතුමනි, ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා
අශේම පක්ෂශආ නායකශයක් නිාා මම ශම් අවා්ාාශ ඒ ගැන
වැිදුර කාා කරන්නට ෑනෑ නැහැ. මට එතුමා ශකශරහි
ශප ද්ගලික ශග රවයක් ිවශබනවා. එතුමා ෑනෑම අවා්ාාවක
ෑනෑම අභිශයෝගයක් භාර ගන්න පුළුවන් ඍු කමක් ිවබුණු
නායකශයක්. අශේ පක්ෂශආ මධ්යම කාරක ාභිකශයක් හැටියට

අපටත් නායකත්වය දුන් ශජායෂ්සශයක්. එතුමාශගන් ලබා ගත්
ගුරුහරුකම් ද්ාක් ිවශබනවා. ඒවා ශම් ාභාවට අදා
ඒවා
ශනොශවි. එවැනි ශශ්රේෂස
්
නායකශයකු අපට අහිමි  සම,
විශ ේෂශයන් ශමවැනි ුතගයක ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ
ිනටිය ුතතු
නායකශයකු අහිමි  සම ඇත්ත ව ශයන්ම පිරිමැිනය ශනොහැකි
පාක්වක්. අව ය ුතගයක, අව ය නායකශයෝ අහිමි  සශමන් ලද
බරපත පාක් ශලශහිනශයන් මකා ගන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.
එවැනි නායකශයකු ශවනුශවන් මම මශ ශාොව ප කරමින්, එම
ශ ෝකය පවුශල් ඇත්තන්ට රකා කරන ශලා ඉල්ලා ිනටිමින්
නිහඬ ශවනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මහින්ද අමර සර මැිවතුමා.

[අ.භා. 2.24]

ගු මහි්දා අමරවීර මහසතා (ධීවර හසා ජලජ ්ේපත්
්සවර්ධාන අමාතය ්හස මහසවැලි ්සවර්ධාන රාජය
අමාතයුරමා)

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக
வளமூல அெிவிருத்தி அமைச்சரும் ைகொவலி அெிவிருத்தி
இரொஜொங்க

அமைச்சரும்)

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development and State Minister of
Mahaweli Development)
ගරු කාානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශ හිටපු මන්ත්රීවරයකු
වාශ ම ප ාත් ාභාශ හිටපු මන්ත්රීවරයකු වන ගරු ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමාශ
අභාවය ශවනුශවන් අිවගරු
ජානාධිපිවතුමාත්, ශ්රී ලාකා නිදහා් පක්ෂයත්, එක්ාත් ජානතා
නිදහා් ාන්ධ්ානයත් නිශයෝජානය කරමින් අශේ ශ ෝකය ශම්
අවා්ාාශ ප කරනවා.

ගරු ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා පිළිබඳව අපි ශහොඳින්
අාා ිවබුණා; දැනශගන ිවබුණා. නමුත්, අපට එතුමාව ඟින්
ඇසුරු කරන්න අවා්ාාවක් ලැබුශඩු නැහැ. 5993 ශදවැනි ප ාත්
ාභාවට මන්ත්රීවරයකු විධියට පත් ශවලා ගිය ශවලාශ ත්,
ඉන්පසුව නැවතත් 599( ිවබුණු අතුරු මැිවවරණශආ ජ ප ාත්
ාභාවට මන්ත්රීවරයකු විධියට පත් වුණු ශවලාශ ත් අපට අහන්න
ලැබුණා, ඊට ශපර ිවබුණු ප ාත් ාභාවල තත්ත්වයන් පිළිබඳව. ඒ
ප ාත් ාභාවලට තරග කශ ,ේ වීවිත තර්ජාන මධ්යශආි. ඒවාින්
ජායග්රහණය ක පිරිා වාශ ම ඒ මැිවවරණ වයාපාරය නිාා වි ාල
පිරිාක් වීවිත අහිමි කර ගත්ත බවත් අපි දන්නවා. ඒ ජායග්රහණය
ක අය අතරින් ශත්රී පත් වුණු ඉතාම කෘත හා්ත, බුද්ධිමත්,
වශම් ශද් පාලනය නිශයෝජානය කරන, ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂය
නිශයෝජානය කරන නායකයකු විධියටි අපි ගරු ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමාව දැන ශගන හිටිශආ. නීිවනයකු විධියට
ිනටිමින් ඒ ක්ශෂේත්රය තු ර සණයකු වාශ ම එම රශද් ශආ
ජානතාවශ ්දරය දිනා ගත්තු නායකයකු විධියටි එතුමා මුල්
වතාවට පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න ජායග්රහණයක් ලබා ිවබුශඩු.

1970 මැිවවරණශආ ජ කඹුරුපිටිය ශකොට්සාාය නිශයෝජානය
කරමින් එතුමා වැනි ශකනකුට එන්න අවා්ාාව ලැබුශඩු එදා
ිවබුණු ඒ ඡන්ද රමයත් එක්කය කියන එකත් මම ශම් අවා්ාාශ
මතක් කරන්න ෑනෑ. මනාප ඡන්ද රමයකින් ාමහර ශවලාවට ශම්
වාශ
ශකනකුට ඡන්දයක් ජායග්රහණය කරන එක එතරම්
ශලශහින වන්ශන් නැහැ. නමුත්, එතුමාට ඒ අවා්ාාව උදා වුණා
වාශ ම 5970 - 5977 කාල පරිච්ශේදය තු ඒ කරපු කාර්යයන්
නිාා -ිනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැිවනිය අග්රාමාතය ධුරරය

709

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු මහින්ද අමර සර මහතා]

දැරුශවත් එම රජාය තු ිකඹුරුපිටිය ඇතුළු
මාතර
දිා්්රික්කශආ පමණක් ශනොශවි, දකුණු ප ාශත්මත්, රට පුරාත්
එතුමාශ නාමය රචලිත වුණාි කියන එක ඉතාම නිවැරදිි.

එතුමාට ශද් පාලන දර් නයක් ිවබුණා; ශද් පාලන
පන්නරයක් ිවබුණා. ඒ ිනයල්ලම එතුමා පාවිච්චි කශ ේ රශට් ශපොදු
ජානතාව ශවනුශවනුි. එතුමා පිළිබඳව අශේ ගරු ගයන්ත
කරුණාිවලක ඇමිවතුමාත්, ගරු ඩලා් අලහේශපරුම, ගරු
චන්ද්රිනරි ගජා ජර මන්ත්රීතුමන්ලාත් ශබොශහෝ කරුණු ඉදිරිපත් ක ා.
ඒ කරුණු ිනයල්ලම අපි අනුමත කරන අතශර් අපි මීට කලින්
ාඳහන් ක පරිදි ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා, ගරු
ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා වැනි අය ශද් පාලන කරලිශආ
ශමවන් ුතගයකට අව ය පුද්ගලින් බව විශ ෂ
ේ ශයන් ාඳහන්
කරන්න කැමැිවි. විශ ෂ
ේ ශයන් ගරු ඊලියන් නානායක්කාර
මැිවතුමා වැනි ශද් පාලනනයන්, ශම් රශට් ජාාිවක ර ්නයක්
ිවශබන බව හඳුනා ගනිමින්, ශම් රශට් ර න
් වලට ජාාිවවාදශයන්
ශතොරව ාාමකාමීව විාඳුම් ලබා දිය ුතතුි කියන මතශආ ිනටිමින්,
ඒ ශවනුශවන් ාහශයෝගය ලබා  ජ කටුතතු ක , යම් බලය ශබ ජමක්
පිළිබඳව පවා අදහා් ිවබුණු ශද් පාලනනින්. එවැනි
ශද් පාලනනයන් ශගනා ශයෝජානා, අදහා් ාහ ඒ අයශ දැනුම
විවිධ් අවා්ාාවල ජ රජායන් විිනන් පාවිච්චි ක ා නම්, ාමහර විට
ශම් රශට් කුරිරු ුතද්ධ්යක් ඇිව ශනොවන්නට ඉඩ ිවබුණා. ශමවන්
ුතග පුරුෂයන් ශනොමැිව  සම ශමන්ම, අපි ජාාිවවාදශයන්
ශපශ මින්, ජාාිවවා ජව කාා කරමින්, ජාාිවවා ජව හැිනරීම නිාි
එවැනි ුතදමය තත්ත්වයන්ට රශ
ශවන්න, අශේම රශට් ජාාතීන්
අතර මරා ගන්න, අවි ව
් ාාය ශගොඩ නැශඟන්න ශහේතු වුශඩු. මා
දිගින් දිගට කාා කරන්න අව ය වන්ශන් නැහැ. ශබොශහෝ කරුණු
කාරණා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු
ාඳහන් වුණා වාශ ම
විශ ේෂශයන් කඹුරුපිටිය, මාතර ඇතුළු දකුශඩු ජානතාව වාශ ම
ශම් රශට් ාමා්ත වාමවා ජ ජානතාව එතුමා පිළිබඳව ශහොඳින්
දන්නවා; එතුමා ක කාර්යයන් අගයනවා. අපිත් එම කාර්යයන්
ිනයල්ල අගය කරමින් පාර්ලිශම්න්තුශ හිටපු මන්ත්රීවරයකු වන,
ප ාත් ාභාශ
හිටපු මන්ත්රීවරයකු වන ගරු ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමාට නිවන් සුව අත් ශ වා,ි! රාර්ානා
කරමින් මා නිහඬ ශවනවා. ා්තුිවි.
[අ.භා. 2.35]

ගු (පූජය) අුරරලිප රතන හිමි
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ඉපදුශඩු, හැදුශඩු, වැක්ශඩු, වීවත් වුශඩු. එතුමාශ ්ානය
අකුද්ා්ා. එතුමාශ ශ
ඟින් තමි අශේ ශගදරට හැශරන
පාරත් ිවශබන්ශන්. ඒ නිාා ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂය අතුරලිය,
කඹුරුපිටිය ් ජ ්ානවලටත්, මාතර ්ානයටත් ාෑශහන
බලපෑමක් ක ා. ඒ වාශ ම, ලාකා ාමාමාජා වයාපාරය මුළු
මුහුදුකරයටම වි ාල බලපෑමක් ක වයාපාරයක්.
මුළු ශලෝකශආම ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂ බිහි සශම් රවණතාව
පටන් ගත්ශත් ශාෝවියට් විේලවයත් ාමඟි. 5920 ද කශආ මුල්
භාගශආ තමි චීන ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂය ඇිව වුශඩු. ශලෝකශආම
ඇිව වූ ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂ දිහා බැලුවාම, යම් කිින ඉාග්රීින
අධ්යාපනයක් ිවබුණු රූග පිරිා් විිනනුි ශම් ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂ
බිහි කශ ේ. චීනශආත් එශහමි. ඉන්දියාව ඇතුළු ශබොශහෝ
රටවලත්, මුළු ශලෝකශආමත්, ඒ රවණතාව ඒ විධියටම දකින්න
ිවශබනවා. ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂයට ශහෝ ලාකා ාමාමාජා
පක්ෂයට ශ්රී ලාකාශ රාජාය බලය ලබා ගන්න බැරි වුශඩු ඇි?
ඔවුන් 59)( ාභාග ්ඩුක්වට එකතු ශවලා, ාභාග ්ඩුක්ව
තුළින් ශම් රශට් ාෑශහන රගිවශීලී කාර්ය භාරයකට උර දුන්නා. ඒ
වාශ ම, ඇමිව ධුරර දරලා ිවශබනවා. නමුත්, රාජාය බලය ලබා
ගන්න ලාකාශ වශම් වයාපාරයට ශනොහැකි ශවලා ිවශබනවා.
අශේ ශ්රී ලාකාශ ාාා්කෘිවක පරිාරයත් එක්ක හරියටම අනුගත
වුණා නම්, ාමහර ශවලාවට 59(8 නිදහා ලබා ගැනීශම් ාටශන්
පුශරෝගාමී කාර්ය භාරය කරන්න ශවන්ශන් ලාකාශ වාමාාශික
වයාපාරයට කියාි මශ අදහා. ලාකා ාමාමාජා පක්ෂශයන්
කැිලා, 1943 තමි ශද් පාලන පක්ෂයක් හැටියට ශකොමිුතනිා්ට්
පක්ෂය බිහි වුශඩු. අශනක් අය හිටිශආ ා්වාධීන අශේක්ෂකින්
විධියටි. ඒ වන විට එක්ාත් ජාාිවක පක්ෂය බිහි ශවලා ිවබුශඩුත්
නැහැ. මුල්ම පක්ෂය වුශඩු ලාකා ාමාමාජා පක්ෂයි. නමුත්, ඒ
රාජාය බලය ලබා ශගන, රජාය හසුරුවා ගැනීශම් හැකියාව
ලාකාශ ාමාමාජා පක්ෂයට ශහෝ ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂයට
ලැබුශඩු නැහැ. ඒ පිළිබඳ විවරණයක් කිරීමට ශමය අවා්ාාවක්
ශනොවන නිාා ඒ ගැන වැිදුර කියන්නට මා බලාශපොශරොත්තු
වන්ශන් නැහැ.
ශකශාේ වුණත්, වාමාාශික වයාපාර විිනන් ලාකාශ ාමාජා
ද්භාාධ්න කටුතතු අරබයා- අද ිවශබන අධ්යාපන ජායග්රහණ,
කන්නන්ගර මැිවතුමාශ
අධ්යාපන ජායග්රහණ, ඒ වාශ ම
ලාකාශ ාමුපකාර වයාපාරය ඉදිරියට ශගන යාම, එහි රගිවශීලී
ාමුපකාර අණ පනත් ාම්මත සම, ඒවා තහවුරු සම, ශා ්ය
ක්ශෂේත්රශආ ජායග්රහණ, අධ්යාපන ක්ශෂේත්රශආ ජායග්රහණ ඉදිරියට
ගිශආ ලාකාශ රගිවශීලී වාමාාශික නායකින් ගත්ත ඉදිරි
පියවරයන් නිාාි.

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)
ගරු කාානායකතුමනි, ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂශආ තරුණ
ාාගමශආ ාභාපිවවරයා ශමන්ම, ශමම පාර්ලිශම්න්තුව
නිශයෝජානය ක ා වූ ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමාශ අභාවය
ශවනුශවන් ශ ෝකය ප කරන ශම් ශමොශහොශත්, එම රශද් ශආ
පුරවැිනශයකු හැටියට; ඒ ප ාශත් උපන් ශකශනකු හැටියට එතුමා
පිළිබඳව අදහා් ප කිරීම එක අතකින් මශ ුතතුකමක් කියා මා
හිතනවා. ඊටත් වඩා, ශම් රශට් ාමාජා රගමනය අරබයා රගිවශීලී
ාමාජා වයාපාරයක් නිශයෝජානය ක එතුමා පිළිබඳව වචන
කිහිපයක් රකා කිරීම ඉතාම සුදුසුි කියා මා කල්පනා කරනවා.

අද අපි චීනය, ඒ වාශ ම ශලෝකශආ අශනක් ශබොශහෝ
ාමාජාවා ජ හා ්ාන්න රටවල් එක්ක, ුතශරෝපශආ රටවල් එක්ක
අරශගන බැලුශවොත්, අශේ ශා ්ය ශාේවය, අශේ අධ්යාපන ශාේවය
ශම් තරම් ඉදිරියට ගිශආ ඒ වාමාාශික රගිවශීලී මිනිසුන් විිනන්
දරන ලද උත්ාාහයන් නිාාය කියා ශපශනනවා. ඒ අනුව ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමා පිළිබඳ අපි විවරණය ක ුතතු වන්ශන්,
ඔහු හුදු තනි පුද්ගලශයක් හැටියට ශනොශවි, එ කල ශලෝකශආ
ිවබුණු ාමාජාවා ජ කඳවුශර් හා ශ්රී ලාකාශ රගිවශීලී වයාපාරශආ
විශ ේෂ ශකොටාක් හැටියටි.

ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්රී පත්
වූශආ 5970 පාර්ලිශම්න්තු නිශයෝජානයක් ලබා ගනිමිනුි.
කඹුරුපිටිය ්ානශයන් එතුමා ඒ ජායග්රහණය ලබා ගන්නා
අවා්ාාශ , ශත්ශරන ශනොශත්ශරන වයශාේ ිනටි මමත් ඒ
්ාන්නශආ අතුරලිය කියන ගශම් වීවත් වුණු පාාල් ශිෂයශයක්.
අතුරලිය කියන ගශම් තමි එා්.ඒ. විරමිනාහ මැිවතුමාත්

එතුමා ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂශආ නාගරික මන්ත්රීවරශයක්
හැටියටත්, තරුණ ාාගමශආ නායකශයක් හැටියටත් ජාාතයන්තර
ාමාජාවා ජ අත් දැකීම් ලබාශගන වි ාල කාර්ය භාරයක් ිනදු ක ා.
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව අද දිනය එතුමා ශවනුශවන් ශ ෝක දිනයක්
හැටියට රකා කරලා අපි ශම් අදහා් ප කරන ශමොශහොතක්.
ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා මාතර රශද් ශආ විශ ෂ
ේ ශයන්
කඹුරුපිටිය, අකුද්ා්ා වාශ රශද් වලට වි ාල ශාේවයක් ක ා.
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අශේ ගජා ජර මැිවතුමා රකා ක ා වාශ ඒ ප ාශත් ාමුපකාර
වයාපාරය ඉතා ඉහ
තැනකට ශගන එන්න ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමාශ වයාපාරය නිාා පුළුවන් වුණා. 7)
ද කශආ විශ ෂ
ේ ශයන් කෘික කර්මාන්තශආ වි ාල පිබි ජමක් ඒ
ප ාශත් ඇිව කරන්න පුළුවන්කම ලැබුශඩු ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමා වැනි කැපකිරීම් කරපු අය හිටපු නිාි. අද
දවශාේ ජ මශ ශ ෝකය එතුමා ශවනුශවන් රකා කරනවා.
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පැවිදි දිවියට පත් ශවලා අශේ ගම් බිම්වලින් ඈත් ශවච්ච
ශකශනක්. අපි ාානික වීවිතශආ කරගත්තු යහපත් කුාලයන්
අනුශමෝදන් කරමින් එතුමාටත් උතුම් අමාමහ නිවන් ාැප
ලැශබ්වා! කියලා රාර්ානා කරනවා. ඒ වාශ ම පවුශල් අයටත්
ශ ෝකය රකා කර ිනටිනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු කාානායකතුමනි, අද දිනශආ ජ ඒ හා ාමානවම අපි වි ව
් ා
වර්ණපාල මැිවතුමා ශවනුශවන් ශ ෝක රකා ප ක ා. ඇත්ත
ව ශයන්ම ශවනත් කටුතත්තකට ගිය නිාා මට ඒ අවා්ාාශ
පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න බැරි වුණා. වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා
ාහ ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා එක ුතගයක ශලෝක
ශද් පාලනය මහා රවාහය ඇතු ට තමි අිිව ශවන්ශන්. ඊලියන්
නානායක්කාර මැිවතුමා වාශ ම මහාචාර්ය වි ්වා වර්ණපාල
මැිවතුමාත් විශිෂ්ට ශද් පාලනනශයක්. ඇත්ත ව ශයන්ම වි ව
් ා
වර්ණපාල මැිවතුමා අශේ ගුරුවරශයක්. මම වි ්වවිදයාලශආ
ඉන්න කාලශආ එතුමා ශේරාශදණිය වි ්වවිදයාලශආ ජ අපට
ඉගැන්වූවා. මම ශිෂයශයක් ශවලා හිටියා. එතුමාට ශග රවයක්
හැටියට මම ශම් අවා්ාාශ එතුමා ලියපු ශපොත්වල නම්
රමාණයක් ාභාගත කරන්නම්. මම කැමිව නැහැ, ශම් ශවලාශ ඒ
ශපොත්වල නම් කියවමින් ඒ ාඳහා කාලය ශයොමු කරන්න. අද
ශද් පාලන විදයාශ ලියශවන ිනයලුම වයාකරණානුකූල ශපොත්
ාහ ිනයලුම ජාාතයන්තර ශද් පාලනයට අදා ව ලියපු ශබොශහෝ
ශපොත් රචනා කශ ේ වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමා. ඉතාම ප්රියශීලි,
ශිෂයයන්ට ාමීප ඒ වාශ ම ලාකාශ වයවා්ාා කටුතතු පිළිබඳව
වි ාල වග කීමක් දරපු, තානාපිවවරශයක් හැටියට වි ාල කාර්ය
භාරයක් කරපු එතුමාටත් මාශ ශ ෝකය ශම් අවා්ාාශ  ජ ප
කරනවා. එතුමා ලියපු ශපොත් තමි එතුමාශගන් අපට ඉතුරු ශවලා
ිවශබන දායාදය. එතුමාට ශග රවයක් හැටියට එතුමාශ
ශිෂයශයක් හැටියට ඒ ිනයලුම ශපොත් ලැිා්තුව මම හැන්ාාඩ්
වාර්තාවට ඇතු ත් කිරීම ාඳහා ශම් අවා්ාාශ ්භාගත*
කරනවා.
උශද් කාලශආ මට ගම්පහ ද්ා් සමක් ිවබුණු නිාා ගරු
මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල මැිවතුමාශ අභාවය ශවනුශවන්
ශගනා ඒ ශ ෝක රකා ශයෝජානාව ාාකච්ඡා ක අවා්ාාවට
ාහභාගී ශවන්න බැරි වුණා.
ගරු කාානායකතුමනි, ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමා
ශබ ද්ධ්ශයක්. ාමහර අය හිතනවා, ශකොමිුතනිා්ට්කාරයන්ට
ශබ ද්ධ්යන් ශවන්න බැහැ කියලා. එතුමා ්ගමික කටුතතු
ශවනුශවන් වි ාල දායකත්වයක් දක්වපු ශකශනක්. ශපොශහොය
සීමා ඇිව කිරීමට එතුමා වි ාල කැපකිරීමක් ක ා. පන්ාල් ාඳහා
එතුමා වි ාල වැඩ ශකොටාක් ක ා. ලාකාශ ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂ
වාශ ශනොශවි, ශලෝකශආ ිවශබන ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂ. අපි
ගත්ශතොත් ලාෑාශආ ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂශආ මිනිා්සු ඒ
පක්ෂශයන් විශ්රාම ගියාට පා්ශාේ ගිහිල්ලා මහණ ශවනවා. එශහේ
ාානරාජා
හාමුදුරුශවෝ
ඉන්නවා.
භික්ෂූන්
වහන්ශාේලා
ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂශආ ාාමාජිකශයෝ. භික්ෂූන් වහන්ශාේලා
ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂශආ නිශයෝජිතයන් හැටියට ්ඩුක්ව
නිශයෝජානය කරනවා. ලාෑාය වාශ රටවල් විශ ේෂ අත්දැකීමක්.
මමත් පැවිදි ශවච්ච භික්ෂූන් වහන්ශාේ ශකශනක්. කුඩා කාලශආ

—————————
* ප්පතකාලප තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(The Hon. Speaker)
ජානාධිපිව නීිවන (්චාර්ය ගරු විජායදාා රාජාපක්ෂ මැිවතුමා.

[අ.භා. 2.39]

ගු (ණචාර්ය) විජයාා් රාජපක්ෂ මහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜெக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු ඊලියන් නානායක්කාර
මැිවතුමාශ අභාවය පිළිබඳව අද දින ශ ෝක රකා කරන ශම්
අවා්ාාශ  ජ මමත් අදහා් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. එතුමාශගන් අශේ ාමාජායට ිනදු ශවච්ච
ශාේවාව පිළිබඳව මීට ශපර කාා කරපු ගරු ඇමිවතුමන්ලා,
මන්ත්රීතුමන්ලා ාඳහන් කරන්නට ශයදුණා. අපි පාාල් අධ්යාපනය
ලබන ාමශආ -5970 මැිවවරණය පවත්වන ුතගශආ- ශ්රී ලාකා
නිදහා් පක්ෂය, ලාකා ාමාමාජා පක්ෂය, ශ්රී ලාකාශ
ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂය තුන් හවුලක් විධියට එකතු ශවලා ිනරිමාශවෝ
බඩුඩාරනායක මැිවනියශ නායකත්වශයන් ශමශහයවපු ඒ
මැිවවරණශආ ජ, ඉතාම කැපී ශපශනන විශිෂ්ට කාර්ය භාරයක් ඉටු
කරපු ශද් පාලන නායකශයක් තමි ඊලියන් නානායක්කාර
මැිවතුමා.

එතුමා අශේ වෘත්ිවයට අිිව නීිවන වෘත්ිවශආ  ජර්න කාලයක්
කටුතතු ක ා. ගරු චන්ද්රිනරි ගජා ජර මැිවතුමා ාඳහන් ක ා වාශ
එතුමන්ලාශ මාතර අධිකරණශආ හිටපු ශජායෂ්සතම දැවැන්ත
නායකශයක් විධියට නීිව ක්ශෂේත්රය තු එතුමා පිළිගැනීමට ලක්
වුණා.

අපි අහලා ිවශබන විධියට එතුමා ශබොශහොම කාරුණික
හදවතක් ිවශබන නීිවනවරශයක්. ශාේවාදායකයන් පිළිබඳව
ශබොශහොම අනුකම්පා ාහගතව ාහ කරුණාශවන් ුතතුව කටුතතු
ක නීිවන වෘත්ිවකශයක් හැටියට අපි ඔහු හඳුනාශගන ිවශබනවා.
ශද් පාලනනශයක් ව ශයන් ගත්තාමත් එතුමා ඒ ක්ශෂේත්රය තු
කැපී ශපශනන, ඉතා විශිෂ්ට චරිතයක් බව ශපශනනවා. අද වාශ
කාලයක ශද් පාලනයට ිනටිය ුතතු ්දර් වත් චරිතයක් ිවබුණු
නායකශයක් විධියට අපට එතුමා හඳුන්වා ශදන්නට පුළුවන්.
එතුමා රිවපත්ිව මත තමි හැමදාම ශද් පාලනශආ ිනටිශආ. එදා
වශම් ශද් පාලනය තු එතුමා ශ්රී ලාකා ශකොමිුතනිා්ට් පක්ෂශආ
නායක වවදය එා්.ඒ. විරමිනාහ මැිවතුමාශ දකුණු අත වශ
ඉඳශගන ඒ පක්ෂයට වි ාල ක්ිවයක් දුන් නායකශයක්. අශේ
ගිරුවාපත්තුශ මාිමක පිහිටි කඹුරුපිටිය ්ානය එතුමා
නිශයෝජානය ක ත්, මුළු රුහුණු ප ාතම නිශයෝජානය කරන
ශද් පාලන නායකශයක් විධියට එතුමා  ජර්න කාලයක් කටුතතු
ක ා. එතුමා කවදාවත් ශද් පාලනශආ ජ තම රිවපත්ිව පාවා
දුන්ශන් නැහැ. තනතුරුවලට, මිල මුදල්වලට, වරරාාදවලට යටත්
ශනො ස, තම හෘදය ාාක්ිකයට එකඟව පමණක් ශද් පාලන
කටුතතුවල ජ ශමන්ම ජාාිවක කටුතතුවල ජත් තීන්දු තීරණ ගත්
නායකශයක් වුණු එතුමාශ අභාවය අශේ රටට වි ාල පාක්වක්.
එතුමා ශහොඳ ශබ ද්ධ් නායකශයක්. මීට කලින් ාඳහන් ක ා වශ
ශද් පාලනික රිවපත්ිව පිළිබඳව වාශ ම ්ගමික කරුණු කාරණා
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[ගරු (්චාර්ය විජායදාා රාජාපක්ෂ මහතා]

පිළිබඳවත් පැහැදිලි අවශබෝධ්යකින් කටුතතු ක ශද් පාලන
නායකශයක් විධියට අපි එතුමා හඳුනාශගන ිවශබනවා.
ගරු කාානායකතුමනි, එතුමා පිළිබඳව  ජර්නව කරුණු ාඳහන්
කරන්නට ශයදුණු නිාා මම මශ කාාව  ජර්න කරන්නට
බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ. එතුමා ශම් රටට ඉටු කරපු
ශාේවය ාහ එතුමාශ වීවිත කාලශආ එතුමා ක ශබොශහෝ පින්
දහම්, කුාල් ශහේතුශවන් එතුමාට නිවන් සුව අත්ශ වා කියා
රාර්ානා කරනවා.
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු මහාචාර්ය වි ව
් ා වර්ණපාල
මැිවතුමාශ අභාවය පිළිබඳවත් මශ කනගාටුව ාහ ශ ෝකය
රකා කර ිනටිනවා. එතුමා අශේ රශට් ශද් පාලන විදයා
මහාචාර්යවරශයක් ව ශයන් ාා්ත්රීය ශපොත් වි ාල ාා්යාවක්
රචනා ක නයායාචාර්යවරශයක් විධියට කටුතතු ක ා. ඒ වාශ ම
අශේ රශට් ශද් පාලනශආ ගමන් මඟ නිවැරදි දි ානිවයකට
ශගනයෑම ාඳහා එතුමා වි ාල උත්ාාහයක් දැරුවා. අශේ හදවත්
තු එතුමා පිළිබඳ ශග රවය නිරන්තරශයන්ම ද් ඉ පවිවනවාය
කියන කාරණය ාඳහන් කරමින්, එතුමාටත් නිවන් සුව අත්ශ වා
කියා රාර්ානා කරනවා.

[අ.භා. 2.((]

ගු මහි්දා යාපා අපේවර්ධාන මහසතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்ெொ அபெவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)
ගරු කාානායකතුමනි, මාතර දිා්්රික්කශආ, කඹුරුපිටිය
මැිවවරණ ශකොට්සාාය නිශයෝජානය ක ශ්රී ලාකා ශකොමිුතනිා්ට්
පක්ෂශආ මන්ත්රීවරශයක් හැටියට කටුතතු ක ගරු ඊලියන් එම්.
නානායක්කාර මැිවතුමාශ අභාවය පිළිබඳව ශ ෝකය ප කරන
ශම් අවා්ාාශ , එතුමා ශම් ාභාවට කරන ලද ශාේවයත්, ඒ වාශ ම
ශපොදුශ රටට, රිවපත්ිවමය ව ශයන් ාහ ශප ද්ගලික ව ශයන්
කරපු ශාේවයත් අගය කිරීම අප කාශ ත් වගකීමක් ාහ ුතතුකමක්
කියා මම වි ව
් ාා කරනවා.

ඊලියන් එම්. නානායක්කාර මැිවතුමා රශද් ශආ වැදගත්
පවුලක උත්පත්ිවය ලැබූ ශකශනක්. එතුමා නීිවන වෘත්ිවය හරහා
ඉතාමත් කීර්ිවමත් ශාේවයක් ඉෂ්ට ක ා. එතුමා තම ක්ිව
රමාණශයන් දැවැන්ත මහජාන ශාේවයක් ඉෂ්ට කර ිවශබනවා.
අදත් අශේ ප ාත්වල උදවිය එතුමා අගය කරන්ශන් රටට,
ගමට, හිතවතුන්ට ාහ නාතීන් වන ශම් ිනයලුශදනාටම එතුමාශ
ශාේවය ශනො අක්ව, ශනොමසුරුව ලබා දුන්නු නායකශයක්
හැටියටි. ඒ නිාාම එතුමා අපි කාටත් අමතක කරන්න බැරි
චරිතයක්. එතුමා මාතර දිා්්රික්කශආ ජානතාවට විතරක් ශනොශවි,
මුළු රටටම අව ය වූ, අද වශ ශවලාවක වීවත්ව ිනටිය ුතතුව ිවබූ
නායකශයක් හැටියටි මම දකින්ශන්. ශමොකද, එතුමා ාෑම දාම
රජාාතන්ත්රවාදය ශවනුශවන්, ජානතාවශ අිිවවාිනකම් ශවනුශවන්
ශම් ගරු ාභාශ ශපනී ිනටි ශකශනක්. 5970 පාර්ලිශම්න්තුවට පත්
ශවලා ්පු දිනශආ ිනට කිිනම අවා්ාාවක ශම් ාභාශ ශග රවයට
හානි වන විධියට එතුමා කටුතතු කශ ේ නැහැ. එතුමා
මන්ත්රීවරුන්ශ
අිිවවාිනකම් ශවනුශවන්, රශට් ජානතාවශ
අිිවවාිනකම් ශවනුශවන්, ශම් ාභාශ ශග රවය ශවනුශවන්
දැවැන්ත කැප සමකින් කටුතතු කරපු ශකශනක්. එතුමා කිිනම
කාශලක ශද් පාලන කුමන්ත්රණවලට ාහභාගි වුශඩු නැහැ; ඒවා
අනුමත කශ ේ නැහැ; රජාාතන්ත්රවාදය ශවනුශවන් එදා ඉඳලා තම
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ක්ිව රමාණශයන් කැප වුණු පුද්ගලශයක්. මම හිතනවා, ඒ අගය
කිරීම අපි ශම් ශවලාශ එතුමා ශවනුශවන් ක ුතතුි කියලා.
රශට් වයාකූල අවා්ාාවල ජත්, ර න
් නැවාණු අවා්ාාවල ජත් එතුමා
ාෑම ශවලාශ ම ුතතුකම ශවනුශවන්, ජානතාව ශවනුශවන් ශපනී
ිනටි නායකශයක්. අද එතුමා ශම් ාභාශ හිටියා නම් ශහොඳ
්දර් වත් නායකශයකු හැටියට තමි අපි එතුමාට
ගරු
කරන්ශන්.
එතුමා මට මුණ ගැසුශඩු අපි පාාල් යන කාලශආ. ඒ කාලශආ
පවා එතුමා අපි ිනයලුශදනාටම ්දර් වත් අන්දමට කටුතතු කරපු
පුද්ගලශයක්. මට ශප ද්ගලිකව නාිව ාම්බන්ධ්කම් ිවබුණත්,
එතුමා හැම ශවලාශ ම අපි ිනයලුශදනාම ශම් රශට් අනාගතය
ශවනුශවන් කටුතතු කරන පුරවැිනයන් හැටියට ාලකා
ිනයලුශදනාටම එක හා ාමානව ාැලකුවා. ශද් පාලන
මිවමතාන්තර මත එතුමාට ඒ තරම් ගැටලු, ර ්න වුශඩු නැහැ.
එතුමා හැම ශවලාශ ම කටුතතු කශ ේ ුතතුකම ශවනුශවන්;
වැදගත්කම ශවනුශවන්; රශට් රජාාතන්ත්රවාදය ශවනුශවන්;
ජානතාවශ අිිවවාිනකම් ශවනුශවන්. එශහම කටුතතු කරපු
නායකශයක් හැටියට තමි එතුමා කඹුරුපිටිය මැිවවරණ
ශකොට්සාාය එදා නිශයෝජානය කශ ේ. ඒ ශාේවය අදත් ජානතාව
අගය කරන්ශන් ඒ නිාි. එතුමාට ඒ ක්ිවය ලැබුශඩු එතුමාශ
උගත්කමින් හා හැදිච්චකමින්. එතුමාශ අභාවය තුළින් එවැනි
මන්ත්රීවරශයක් ශම් ගරු ාභාවට නැිව සම අපට ශම් ශවලාශ
රකා කරන්න බැරි තරම් දැවැන්ත පාක්වක්.
එතුමාශ ශශ්රේෂස
් ක්රියාවලිය තු එතුමාට පක්ෂ ශේදයක්
ිවබුශඩු නැහැ. හැම ශවලාශ ම එතුමා ුතතුකම ශවනුශවන් ශපනී
ිනටියා; ක
ුතතු ශද් ශනොබියව ඉෂ්ට ක ා. එතුමා
ශකොතැනක ජවත් අුතක්ිවය ඉදිරිශආ පසුබෑශ
නැහැ. ගරු
කාානායකතුමනි, එම නිාා එතුමාශ අභාවය දිා්්රික්කයක්
ව ශයනුත්, ්ශ්රය කරපු උදවිය ව ශයනුත් අප කාටත් දැරිය
ශනොහැකි පාක්වක්; අපි ිනයලුශදනාම කම්පා වුණු ිනද්ධියක්. එතුමා
අානීපශයන් ිනටිය ජ මම එතුමා බලන්න ගිය ශවලාශ ත් එතුමා
අපට දුන්නු උපශද් ය වුශඩු හැමශවලාශ ම ුතක්ිවය ාහ
ාාධ්ාරණය ශවනුශවන් ශකළින් කටුතතු කරන්න කියන එකි. ඒ
වාශ උපශද් යක්, ඒ වාශ මඟශපන් සමක් එතුමාශගන් අපට
ලැබුණා. ඒ නිාා එතුමාශ අභාවය ගැන අපශ ශ ෝකය පවුශල්
ිනයලුම නාතීන්ට, හිතවතුන්ට ශම් අවා්ාාශ ප කරන අතර,
අනර්න මන්ත්රීවරශයක් හැටියටත්, ර සණ ශද් පාලනනශයක්
හැටියටත් එතුමාශගන් ශම් රටට ිනදු වූ ශාේවය අහිමි සම ගැන ශම්
අවා්ාාශ  ජ අශේ කනගාටුව ප කරමින් එතුමාට නිවන් සුව
අත්ශ වා! කියා රාර්ානා කරමින් මශ වචන ා්වල්පය මම
අවාාන කරනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳි ගරු මන්ත්රීවරුනි, හිටපු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී
අභාවරාේත ගරු ඊලියන් නානායක්කාර මැිවතුමාශ අභාවය
පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශ ශදපාර් ්වශයන්ම කරන ලද ශ ෝක
ශයෝජානාවන් අනුමත කරමින් මම ද ඒ ාමඟ එකතු සමට
කැමැත්ශතමි. ශම් ිනයලුශදනාම ාඳහන් ක ්කාරයට එතුමා
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කරමින් ඉතාමත්ම ්දර් වත්,
චරිතවත් මන්ත්රීවරශයක් ව ශයන් කටුතතු ක ා. එතුමා ශකශරහි
අශේ ශප ද්ගලික ශග රවයක් ිවශබනවා. ඒ නිාා විශ ේෂශයන්ම
ශම් ද්ා් සමට අදා නිල වාර්තාශ පිටපතක් ශ ෝකයට පත්
පවුශල් අය ශවත යවන ශමන් මම පාර්ලිශම්න්තුශ මහ
ශල්කම්වරයාට ශම් අවා්ාාශ  ජ නිශයෝග කරනවා.
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මී ඟට, රධ්ාන කටුතතු ්රම්භශආ ජ ශයෝජානා පිළිබඳ දැනුම්

 ජම.

කල්තැබීම

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT

පාර්ලිපේ්දුරප රැ්පවීේ
ெொரொளுைன்ற அைர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශ
ාභානායකතුමා
ශවනුශවන් මා පහත ාඳහන් ශයෝජානාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"අද දින විිනර යෑශම් ජ ශමම පාර්ලිශම්න්තුව 2018 මාර්තු මා 06 වැනි
අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ශතක් කල් තැබිය ුතතු ය."

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව දැන් කල් තැබිය
ුතතුය" ි මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිපේ්දුරව ඊ අනුකූලව අ.භා. 2.51 , අා ිනන ්භා
්ේමිනය අනුව 2018 මාර්ුර 06 වන අඟහසුවාාා අ.භා. 1.00 වන
පතක් කල් ගිප ය.
அதன்ெடி ெி.ெ.2.51 ைணிக்குப் ெொரொளுைன்றம், அதனது
இன்மறய
தீர்ைொனத்துக்கிணங்க,
2018
ைொர்ச்
06,
தசவ்வொய்க்கிழமை ெி.ெ.1.00 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்ெட்டது.
Parliament adjourned accordingly at 2.51 p.m. until 1.00 p.m. on
Tuesday, 06th March, 2018 pursuant to the Resolution of Parliament of
this Day.

්ැ.ුත.
ශමම වාර්තාශ අවාාන මුද්රණය ාඳහා ා්වකීය නිවැරදි ක ුතතු තැන් දක්වනු රිින මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි ක ුතතු
්කාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශදාිවයක් ශනොඉක්මවා හසැ්ද්ාඩ් ාාා්කාරක ශවත ලැශබන ශාේ එවිය ුතතුය.

குறிப்பு

உறுப்ெினர் இறுதிப் ெதிப்ெிற் தசய்யவிரும்பும் ெிமழ திருத்தங்கமளத் தைது ெிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் ெிமழ
திருத்தப்ெடொத ெிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் ெதிப்ெொசிொியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும்.
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