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අන්තර්ගත පධාන කරුණු
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය :
මහජන ආරක්ෂක පකාශනය
නිෙව්දන:
වරපසාද: පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙලස කටයුතු කිරීමට බාධා කිරීම
කථානායකතුමාෙග් සහතිකය
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් :
දක්ෂිණ ලංකා තෘතීයික අධ්යාපන හා නායකත්ව පුහුණු පීඨය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]
- පළමු වන වර කියවන ලදී.
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු (ෛවද්ය ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා] - පළමු වන වර කියවන ලදී.
මවුන්ට් කාෙමල් අධ්යාපනික ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා] - පළමු වන වර කියවන ලදී.
වසන්ත ෙසේනානායක පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා] - පළමු වන වර කියවන ලදී.
ටී.බී. ඒකනායක පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත:
සලකා බලා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන් වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
පිය දසුන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත :
ෙද වන වර කියවා “බී” ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී.
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව :
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ

பிரதான உள்ளடக்கம்
சனாதிபதியிடமி ந் வந்த ெசய்தி:
ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
அறிவிப் க்கள்:
சிறப் ாிைம: பாரா மன்ற உ ப்பினராகச் ெசயற்ப வதற்கு இைட
சபாநாயகர சான் ைர
வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்:
ெதன்னிலங்ைக ன்றாம்நிைலக் கல்வி மற் ம் தைலைமத் வப் பயிற்சிப் பீடம் ( கூட் ைணத்தல்)
– [மாண் மிகு த்திக பத்திரண]- தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
நிமல் சிறிபால த சில்வா மன்றம் ( கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ேராஹண ஷ்பகுமார]
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
ம ன்ட் கார்மல் கல்வி நி வகம் ( கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ஜானக பண்டார]- தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
வசந்த ேசனாநாயக்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட

ாீ.பி. ஏக்கநாயக்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்:
பாிசீ க்கப்பட் , தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்
பிய தசுன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்:
இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்கு

நிைறேவற்றப்பட்ட

Õபி’ க்குச் சாட்டப்பட்ட

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:
அரசாங்க ெபா ப்
யற்சிகள் பற்றிய கு வின் சிபார்சுகள்

PRINCIPAL CONTENTS
MESSAGE FROM THE PRESIDENT:
Public Security Proclamation
ANNOUNCEMENTS:
Privilege: Obstruction in functioning as Member of Parliament
Speaker’s Certificate
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:
South Lanka Academy for Tertiary Education and Leadership (Incorporation) - [Hon. Buddhika Pathirana] - Read the First time.
Nimal Siripala de Silva Foundation (Incorporation) - [Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara] - Read the First time
Mount Carmel Institute of Performing Arts (Incorporation) - [Hon. Janaka Bandara] - Read the First time
Vasantha Senanayake Foundation (Incorporation) - [Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha] - Read the First time.
T.B. EKANAYAKE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL:
Considered, read the Third time, and passed as amended
PIYA DASUNA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL:
Read a Second time, and allocated to Standing Committee “B”
ADJOURNMENT MOTION:
Recommendations of Committee on Public Enterprises
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2012

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු
(2010 අෙපේල් 08 වන දින පවත්වන ලද මහ මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් වූ)

අ
අෛඩක්කලනාදන්, අ. (වන්නි)
අජිත් කුමාර, ගල්ෙබොක්ක ෙහවෙග් (ගාල්ල)
අතාවුල්ලා, අ.අ. අ.(දිගාමඩුල්ල)
අතුෙකෝරළ මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)
අත්තනායක, තිස්ස (ජාතික ලැයිස්තුව)
අන්නාමෛල, නෙඩ්සු සිවශක්ති (වන්නි)
අෙබ්ගුණවර්ධන, ෙරෝහිත (කළුතර)
අෙබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර)
අෙබ්වර්ධන, අ. ලක්ෂ්මන් යාපා (මාතර)
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක (කුරුණෑගල)
අබ්දුල් කාදර්, ඒ.ආර්.එම්. (මහනුවර)
අබ්දුල් හලීම්, ෙමොහමඩ් හාෂිම් (මහනුවර)
අමරතුංග, ෙජෝන් ඇන්තනී එම්මානුෙවල් (ගම්පහ)
අමරවීර, මහින්ද (හම්බන්ෙතොට)
අමුණුගම, ඩී.එස්.බී. (මහනුවර)
අමුණුගම, සරත් (මහනුවර)
අරියෙන්ත්තිරන් පාක්කියෙසල්වම් (මඩකලපුව)
අලගියවන්න, අ.අ. ලසන්ත (ගම්පහ)
අලස්, ටිරාන් (ජාතික ලැයිස්තුව)
අලහප්ෙපරුම, ඩලස් (ජාතික ලැයිස්තුව)
අලාන්ටින්, ෙසල්ෙව්ස්ති (යාපනය)
අලුත්ගමෙග්, මහින්දානන්ද (මහනුවර)
අලුවිහාෙර්, වසන්ත (මාතෙල්)
අස්වර්, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව)

ඉ
ඉන්දික, ෙව්හැල්ල කංකානම්ෙග් (හම්බන්ෙතොට)

ඒ
ඒකනායක, ඇම්. නන්දිමිත (මාතෙල්)
ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල)
ඒකනායක, විල්පඩ් බංඩාර (අනුරාධපුරය)

ක
කබීර්, ෙමොෙහොමඩ් හෂීම් ෙමොෙහොමඩ් (කෑගල්ල)
කරල්ලියද්ද, තිස්ස විජයරත්න (අනුරාධපුරය)
කරුණාතිලක, ගයන්ත (ගාල්ල)
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙදේෂ් (ෙකොළඹ)
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල)
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර)
කුමාරණතුංග, ජීවන් (ෙකොළඹ)
කුෙර්, ෙරජිෙනෝල්ඩ් (කළුතර)
ෙකොතලාවල, නිර්මල (කළුතර)

ග
ගජදීර, විදාන ආරච්චිෙග් බාන්ස් චන්දසිරි (මාතර)
ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ් (රත්නපුරය)
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව)
ගමෙග්, ඉහළ මැදගම පියෙසේන (ගාල්ල)
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව)
ගුණරත්න, අරච්චිෙග් සරත් කුමාර (ගම්පහ)

(vi)

ගුණවර්ධන, ගීතාංජන රූපසිංහ (ජාතික ලැයිස්තුව)
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් (ෙකොළඹ)
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ)
ගුණවර්ධන, සරණ ගුප්ත (ගම්පහ)
ගුණවර්ධන, මුණසිංහ කාරියවසම් අ.අ. අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් ෙසෝමදාස (තිකුණාමලය)
ගුණවර්ධන, සජින් ද වාස් (ගාල්ල)
ගුණෙසේකර, අර්ල් සරත් විකමසිංහ (ෙපොෙළොන්නරුව)
ගුණෙසේකර, ඩිව් (ජාතික ලැයිස්තුව)
ගුණෙසේකර, ෙහේමාල් (මාතර)
ෙගේරු, ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)

ජ
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)
ජයරත්න, දි. මු. (ජාතික ලැයිස්තුව)
ජයවර්ධන, ජයලත් (ගම්පහ)
ජයසූරිය, කරූ (ගම්පහ)
ජයසූරිය, සනත් (මාතර)
ජයෙසේකර, දයාසිරි (කුරුණෑගල)
ජයෙසේකර, හල්කඳලිය ෙල්කම්ලාෙග් ෙපේමලාල් (රත්නපුරය)
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල)
ජාෙගොඩ, අචල (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙජයරත්නම්, ශී රංගා (නුවරඑළිය)

ත
තවුෆීක්, මුහම්මදු ෂරිෆ් (තිකුණාමලය)
තිෙසේරා, ඇන්ටන් දයාශිත (පුත්තලම)
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්)
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)
ෙතොන්ඩමන්, ෙසෞම්ය මූර්ති ආරුමුගම් රාමනාදන් (නුවරඑළිය)

ද
දයාරත්න, පැටිකිරිෙග් (දිගාමඩුල්ල)
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල)
ද සිල්වා, ජී.එම්. හර්ෂ (ජාතික ලැයිස්තුව)
ද සිල්වා, නිෙලන්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල)
ද ෙසොයිසා, ගාමිණී විජිත් විජයමුණි (ෙමොණරාගල)
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර)
දහනායක, අමර ධර්මවිජය විෙජ්ෙසේකර (මාතර)
දිගම්බරම්, උෙඩයිඅප්පන් පලනි (නුවරඑළිය)
දිසානායක, අනුර කුමාර (ජාතික ලැයිස්තුව)
දිසානායක, එරන්ජන් නවින් (නුවරඑළිය)
දිසානායක, දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ෙරෝහණ කුමාර (මාතෙල්)
දිසානායක, ඇස්. බී. (මහනුවර)
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය)
දිසානායක, ලලිත් (කෑගල්ල)
දිසානායක, වීරකුමාර (අනුරාධපුරය)
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල)
ෙද්වානන්දා, ඩග්ලස් (යාපනය)

න
නානායක්කාර, ඇම්.ෙක්.ඇන්. මනුෂ (ගාල්ල)
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය)
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල)
නිපුණආරච්චි, ලක්ෂ්මන් (ෙකොළඹ) [2010 ඔක්ෙතෝබර් 12 වැනි දින සිට] (ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 66(ඊ) ව්යවස්ථාව යටෙත්
අසුන හිස්විය.)
ෙනෝකරාදලිංගම්, සු. (වන්නි)

(vii)

ප

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික (මාතර)
පතිරණ, රෙම්ෂ් (ගාල්ල)
පද්මසිරි, වයි.ජී. (කෑගල්ල)
පියෙසේන, පී.එච්.පී. (දිගාමඩුල්ල)
පීරිස්, ජී.එල්.(ජාතික ලැයිස්තුව)
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය)
පුෂ්පකුමාර, අප්පුහාමිල්ලාෙග් ෙරෝහන (බදුල්ල)
පුෂ්පකුමාර, අ.ප. ජගත් (ෙමොණරාගල)
ෙපෙර්රා, අ. අ. අරච්චිලාෙග් ලක්ෂ්මන් වසන්ත (මාතෙල්)
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර)
ෙපෙර්රා, කැටෙගොඩ ගමෙග් ජයන්ත (ෙකොළඹ) [2011 ෙපබරවාරි 07 සිට]
ෙපෙර්රා, ගමමැදලියනෙග් ෙජෝසප් ලලිත් නිෙයොමාල් (පුත්තලම)
ෙපෙර්රා, ෙජෝශප් මයිකල් (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම)
ෙපෙර්රා, බියන්විලෙග් ඇන්ටනී වික්ටර් (පුත්තලම)
ෙපෙර්රා, ෙබෝධිය බදුෙග් ඩිලාන් පියන්ජන් අඑන්ස්ලම් (බදුල්ල)
ෙපෙර්රා, මල්ලව ආරච්චිෙග් ගාමිණී ජයවිකම (කුරුණෑගල)
ෙපෙර්රා, ෆීලික්ස් (ගම්පහ)
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම)
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් (කුරුණෑගල)
පනාන්දු, මිල්ෙරෝයි (පුත්තලම)
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)
පනාන්දු පුල්ෙල් මහත්මිය, අ. සුදර්ශිනී (ගම්පහ)
පභා, ගෙන්සන් (ෙකොළඹ)
ෙපේමචන්තිරන්, ආරුමුගම් කන්දය්යා (යාපනය)
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ)
ෙපේමදාස, අබතැන්න ෙද්වයලාෙග් චම්පික (කෑගල්ල)
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට)

බ
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානී (අනුරාධපුරය)
බණ්ඩාර, ජයසිංහ මුදියන්ෙසේලාෙග් ජානක පියන්ත (ජාතික ලැයිස්තුව)
බණ්ඩාර, පාලිත රංෙග් (පුත්තලම)
බණ්ඩාර, ෙක්.ඩබ්ලිව්. ශාන්ත (කුරුණෑගල)
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල)
බණ්ඩාරනායක, චකවර්ති පණ්ඩුකාභය ඩයස් (ගම්පහ)
බදියුදීන්, අබ්දුල් රිසාත් (වන්නි)
බෂීර්, ෙසේගු ඩාවුඩ් (මඩකළපුව)
බස්නායක, තාරානාත් (කුරුණෑගල)
බාලසූරිය, අරච්චිලාෙග් ජගත් (කෑගල්ල)
බුද්ධදාස, අන්තින්න මරක්කලෙග් ලීල් චාමික (බදුල්ල)
ෙබ්රුෙගොඩ, අරච්චිෙග් විජිත (ෙමොණරාගල)

ම
මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල)
මෂූර්, නූර්දීන් (වන්නි) [2010 ෙදසැම්බර් 02 අභාවපාප්ත විය.]
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, විජයකලා (යාපනය)
මිතපාල, එච්. ආර්. කෑගල්ල)
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල)
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය)
මුරලිදරන්, විනයාගමූර්ති (ජාතික ලැයිස්තුව)
මුරුෙග්සු, චන්දකුමාර් (යාපනය)
මුස්තාපා, ෙමොහමඩ් ෆයිසර් (මහනුවර)
ෙම්ධානන්ද හිමි, පූජ්ය එල්ලාවල (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙමොහමඩ්, අස්ලම් ෙමොහමඩ් සලීම් (ජාතික ලැයිස්තුව)
යාපා, අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල)
ෙයෝගරාජන්, ආර්. (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිතම්බි (මඩකළපුව)

ය

(viii)

රණතුංග, අර්ජුන (කළුතර)
රණතුංග ෙමෙනවිය, කමලා (ජාතික ලැයිස්තුව)
රණතුංග, රුවන් (ගම්පහ)
රණවක, පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ)
රණසිංහ, ආරච්චිෙග් ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ (ෙපොෙළොන්නරුව)
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ගම්පහ)
රත්නායක, ආර්.ඇම්.සී.බී. (නුවරඑළිය)
රත්වත්ත, එවින්දා ෙලොහාන් (මහනුවර)
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය (මහනුවර)
රාජතුෙරයි, සුන්දරම් ෙපරුමාල් (නුවරඑළිය)
රාජපක්ෂ, චමල් (හම්බන්ෙතොට)
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට)
රාජපක්ෂ මහත්මිය, නිරූපමා දීපිකා (හම්බන්ෙතොට)
රාජපක්ෂ, බැසිල් ෙරෝහණ (ගම්පහ)
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ)
රාධකිෂ්නන්, ෙසේදුෙව්ල් සාමි (නුවරඑළිය)
රාමනායක, අ.අ. රංජන් (රත්නපුරය)
ෙරෝහණ, සනී (රත්නපුර)

ර

ල
ෙලොකුෙග්, ගාමිණී (ෙකොළඹ)
ෙලොකුබණ්ඩාර, විෙජ්සිංහ ජයවීර මුදියන්ෙසේලාෙග් උදිත් සංජය (බදුල්ල)

ව
වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය)
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ආරච්චිෙග් පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය)
විකමනායක, රත්නසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව)
විකමනායක, විදුර (කළුතර)
විකමරත්න, ඉරාන් (ජාතික ලැයිස්තුව)
විකමසිංහ, ෙනරන්ජන් (කුරුණෑගල)
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ)
විජයවර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ)
විෙජ්විකම මහත්මිය, ශියානි (දිගාමඩුල්ල)
විෙජ්සිංහ, ආරච්චිෙග් මුතුෙහට්ටි නිමල් ෙසනරත් (කුරුණෑගල)
විෙජ්සිංහ, රාජීව (ජාතික ලැයිස්තුව)
විෙජ්ෙසේකර, අරච්චිෙග් ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල ෙපෙර්රා (ගම්පහ)
විතාරණ, උපාලි තිස්ස (ජාතික ලැයිස්තුව)
විදාන ගමෙග්, අමිත් ෙත්නුක (බදුල්ල)
විනායකමූර්ති, අප්පාදුරයි (යාපනය)
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)
වීරෙකෝන්, මුහුදුගම ෙහේවෙග් ගුණරත්න (ගාල්ල)
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ)
වීරවර්ධන, ආර්.ආර්.ඇම්. එරික් පසන්න (මහනුවර)
වීරෙසේකර, සරත් පියනන්ද (දිගාමඩුල්ල)
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට)
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර)

ස
සමරෙකෝන්, මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දෙසේන (අනුරාධපුරය)
සමරවීර, මංගල පින්සිරි (මාතර)
සමරසිංහ, මහින්ද බුද්ධදාස (කළුතර)
සම්පන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය)
සරවනපවන්, ඊශ්වරපාතම් (යාපනය)
සිවලිංගම්, මුත්තු (ජාතික ලැයිස්තුව)
සියඹලාපිටිය, රංජිත් (කෑගල්ල)
සිරිතරන්, සිවඥානම් (යාපනය)
සිරිෙසේන, පල්ෙල්වත්ෙත ගමරාළලාෙග් ෛමතීපාල (ෙපොෙළොන්නරුව)
සිල්වා, අරුමදුර ෙලෝරන්ස් ෙරොෙමෙල් දුමින්ද (ෙකොළඹ)

(ix)

සිල්වා, මර්වින් (ගම්පහ)
සුමතිපාල, උඩුවටුවෙග් ජනත්පිය තිලංග (ෙකොළඹ)
සුමන්තිරන්, මතියාපරනන් ආබහම් (ජාතික ලැයිස්තුව)
සූරියආරච්චි, චන්දසිරි ආරියවංශ (ෙපොෙළොන්නරුව)
සූරියප්ෙපරුම, ෙජ්.ආර්.පී. (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙසෙනවිරත්න, අතාවුද (කෑගල්ල)
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂ්මන් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල)
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන් (රත්නපුරය)
ෙසල්වරාසා, ෙපොන්නම්පලම් (මඩකළපුව)
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ)
ෙසේනාතිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්දරම් (යාපනය)
ෙසේනානායක මහත්මිය, බර්නඩීන් ෙරෝස් (ෙකොළඹ)
ෙසේනානායක, වසන්ත හෙර්ෂ් පරාකම (ගම්පහ)
ෙසේනාරත්න, රාජිත (කළුතර)
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය)
ස්වර්ණමාලිනී මහත්මිය, උෙප්ක්ෂා (ගම්පහ)
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව)

හ
හකීම්, අ.ඉබතුල් රවුෆ් (මහනුවර)
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ෙකොළඹ)
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල)
හසන් අලි, ෙමොහමඩ් තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව)
හැරිසන්, පෑලිස්ෙග් (අනුරාධපුරය)
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල)
ෙහේරත්, විජිත (ගම්පහ)
ෙහේරත්, ජයරත්න (කුරුණෑගල)
හිස්බුල්ලා, ෙමොෙහොමුඩ් ෙලබ්ෙබ් ආලිම් ෙමොහමඩ් (මඩකළපුව)

ෆ
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල)
ෆවුසි, අ.අබ්දුල් හමීඩ් ෙමොෙහොමඩ් (ෙකොළඹ)
ෆාරුක්, මුත්තලි බාවා (වන්නි) [2010 ෙදසැම්බර් 09 වැනි දින සිට]
ෆාරුක්, හුෙනයිස් (වන්නි)
ෙෆොන්ෙසේකා, ජී. සරත් චන්දලාල් (ෙකොළඹ) [2010 සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින සිට] (ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 66(ඈ) ව්යවස්ථාව
යටෙත් අසුන හිස් විය.)
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය, මාලනී (ජාතික ලැයිස්තුව)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය
ජනාධිපති
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
අමාත්ය මණ්ඩලය
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු දි. මු. ජයරත්න මහතා
යහපාලනය හා යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා
ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්ය - ගරු පී. දයාරත්න මහතා
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
උසස් අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා
නාගරික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා
ෙසෞඛ්ය අමාත්ය - ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා
රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය
ජාත්යන්තර මූල්ය සහෙයෝගීතා අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා
සමාජ සුබසාධන අමාත්ය - ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා
තැපැල් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
පරිසර අමාත්ය - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්ය - ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
අධිකරණ අමාත්ය - ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගාමීය කටයුතු අමාත්ය - ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්ය - ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්ය - ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා
පාරිෙභෝගික සුබසාදනය අමාත්ය - ගරු එස්. බී. නාවින්න මහතා
ජාතික සම්පත් අමාත්ය - ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
සමාජ ෙසේවා අමාත්ය - ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්ය - ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා
සුඵ අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත්ය - ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා
විද්යාත්මක කටයුතු අමාත්ය - ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා
මානව සම්පත් අමාත්ය - ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්ය - ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
පවාහන අමාත්ය - ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ය - ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්ය - ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
ඵලදායිතා පවර්ධන අමාත්ය - ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා

(xii)

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්ය - ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්ය - ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා
ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවි අමාත්ය - ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා
නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්ය - ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
කීඩා අමාත්ය - ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
රාජ්ය කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත්ය - ගරු නවින් දිසානායක මහතා
රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා
විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
ජාතික උරුමයන් අමාත්ය - ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා
ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්ය - ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවස්ථාපිත ආයතන
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.]

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු
උසස් අධ්යාපන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
වරාය හා මහාමාර්ග නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා
ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සී. පී. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා
සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු බෂීර් ෙසගු ඩාවුඩ් මහතා
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
පවාහන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා
පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා
වරාය හා මහාමාර්ග නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
විදුලිබල හා බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා
නැවත පදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා
ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
අධ්යාපන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා
සමාජ ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු විජය දහනායක මහතා

(xiii)

සභාපති නාමාවලිය
ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල
මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙපරුමාල්
රාජදුරයි මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය.

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා
ෙත්රීම් කාරක සභාව
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ආරුමුගන්
ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා,
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි,

ගෘහ්ය කාරක සභාව
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර
මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා,
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල
ද සිල්වා මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා,
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු අජිත් කුමාර
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා , ගරු නිමල් සිරිපාල
ද සිල්වා මහතා, ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා,
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ
මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ
මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා,
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,
ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ්
ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි.

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (සභාපති), ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු රවුෆ්
හකීම් මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා,
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු රංජිත්
සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා,
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා,
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා,
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා.

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (සභාපති), ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා,
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ටී. බී.
ඒකනායක මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා,
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා,
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා,
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු සීනිතම්බි
ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජිව විෙජ්සිංහ
මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

(xiv)

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (සභාපති), ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා,
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්ද
සමරසිංහ මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු දයාසිරි
ජයෙසේකර මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා.

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු (ෛවද්ය)
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී
විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු (ෛවද්ය)
ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා,
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර
මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය)
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි
ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා.

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා (සභාපති), ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා,
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා,
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන්
මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා,
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන්
මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා.

ව්යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභා
“ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාව
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ගාමිණී
ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ජගත් බාලසූරිය
මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු (ෛවද්ය)
ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන්
මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු ඒ.
විනායගමුර්ති මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන
ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු කමලා රණතුංග
ෙමෙනවිය, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා.

“බී” ස්ථාවර කාරක සභාව
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර
ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර්
මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු අජිත් කුමාර
මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි
මහතා, ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු ෙජ්. ශී
රංගා මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ශියානි
විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම
මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

(xv)

විෙශේෂ කාරක සභා
ශීඝෙයන් ඉහළ යන රථවාහන අනතුරු පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව
ගරු පී. දයාරත්න මහතා (සභාපති), ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු සී.බී. රත්නායක
මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ෙරෝහණ
දිසානායක මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන
මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු
පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර
මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය,
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු ඩී.එම්.
ස්වාමිනාදන් මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවෙය් ස්වාධීන තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ කරුණු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස
වන විෙශේෂ කාරක සභාව

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු උදිත්
ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදය

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (සභාපතිනි), ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය,
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු
විජයකලා මෙහේෂ්වරන් මහත්මිය, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු උෙප්ක්ෂා
ස්වර්ණමාලී මහත්මිය, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය, ගරු ෛවද්ය සුදර්ශනී
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංවරය, විනය, සම්පදායන් සහ ආරක්ෂාව පවත්වාෙගන යාෙම් කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ කිරීම
සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (සභාපති), ගරු පී. දයාරත්න මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා,
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා

උපෙද්ශක කාරක සභා
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (සභාපති), ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා,
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර
මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු (පූජ්ය)
අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම
මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි
මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

රාජ්ය කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා,
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා
මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,
ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා,
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා.

වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (සභාපති), ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු සාලින්ද
දිසානායක මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා,
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා,
ගරු එම්.එස්. තව්ෆීක් මහතා, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ
මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

(xvi)

ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (සභාපති), ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා,
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු පාලිත
ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර
මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු ෙජ්. ශී රංගා
මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු ඊ.
සරවනපවන් මහතා, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා.

ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (සභාපති), ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී.
ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ
මහත්මිය, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා,
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා,
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු එස්. විෙනෝ මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ටී.
රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු (ෛවද්ය)
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා.

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (සභාපති), ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු පී. දයාරත්න මහතා, ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි
මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු දුමින්ද
දිසානායක මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,
ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු වසන්ත
අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා,
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ
මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා,
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම්
මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා,
ගරු එම්.එස්. තව්ෆීක් මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින්
මහතා, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු සීනිතම්බි
ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා.

සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා (සභාපති), ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු එස්.බී. නාවින්න
මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු ඉන්දික
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,
ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ
මහත්මිය, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා , ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා, ගරු වී.ෙක්.
ඉන්දික මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු පී. පියෙසේන මහතා, ගරු විජයකලා
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා.

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා (සභාපති), ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු පී.
දයාරත්න මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන්
මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා,
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම
බණ්ඩාර මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා,
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර්
මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා,
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.

(xvii)

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා,
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා,
ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා,
ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා, ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා,
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික
පනාන්දු මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග්
මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු කනක ෙහේරත්
මහතා.

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (සභාපති), ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා,
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත්
විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා,
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා,
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත්
වීරෙසේකර මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (සභාපති), ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (ෛවද්ය)
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා,
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා,
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,
ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික
ෙපේමදාස මහතා , ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු
ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා.

විදුලිබල හා බලශක්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (සභාපති), ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු පී. දයාරත්න
මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස
විතාරණ මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා,
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන්
මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු
ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන
මහතා.

ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු
රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු පවිතාෙද්වී
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා ,
ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු ඊ.
සරවනපවන් මහතා.

රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා (සභාපති), ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත්
පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු ගාමිණී
ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා,
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු ෙජ්.
ශී රංගා මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා.

(xviii)

විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා (සභාපති), ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ
මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා,
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා,
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක.
ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු
(ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ෙරෝසි
ෙසේනානායක මහත්මිය.

රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (සභාපති), ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා,ගරු රත්නසිරි
විකමනායක මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන්
මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු සී.පී.ඩී.
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර
මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති
මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා,
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (සභාපති), ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු ගාමිණී
ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා
මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා,
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු ඉරාන්
විකමරත්න මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා.

නැවත පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා (සභාපති), ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු මහින්ද
සමරසිංහ මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා,
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු
විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු එස්. විෙනෝ මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු පභා
ගෙන්සන් මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන්
මහත්මිය, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා, ගරු ආර්.
දුමින්ද සිල්වා මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා.

තැපැල් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා (සභාපති), ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු සී.බී.
රත්නායක මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා,
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අර්ජුන
රණතුංග මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා,
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින්
මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කමලා රණතුංග
ෙමෙනවිය, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා.

ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා, ගරු අනුර පිදර්ශන යාපා මහතා, ගරු මහින්ද
යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා,
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස්
මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල
ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙපරුමාල්
රාජදුරයි මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,
ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

(xix)

පරිසර කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (සභාපති), ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු පාඨලී
චම්පික රණවක මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හැරිසන් මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු තලතා
අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා,
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා,
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (සභාපති), ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය,
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු නිරූපමා
රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා,
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අෙනෝමා
ගමෙග් මහත්මිය, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු විජයකලා
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි විෙජ්විකම
මහත්මිය, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය,
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (සභාපති), ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.
ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා,
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆීක් මහතා,
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,
ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා
මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු වී.එස්.
රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා.

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (සභාපති), ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න
මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා,
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු ෆයිසර්
මුස්තාපා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා,
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි
මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

අධ්යාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුනි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා,
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා,
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු රවුෆ්
හකීම් මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා , ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය්
රතන හිමි, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,
ගරු පී. පියෙසේන මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා.

වැවිලි කර්මාන්ත පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (සභාපති), ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු පවිතාෙද්වී
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,
ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා
මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා.

(xx)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා,
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු ෆයිසාල්
කාසිම් මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා,
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා,
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

ෙද්ශීය ෛවද්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු (මහාචාර්ය)
තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා,
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ඩුලිප්
විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා,
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා,
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා,
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා.

ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (සභාපති), ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා, ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා
මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද
හිමි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා,
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී.
සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා (සභාපති), ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා, ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා,
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු සී.ඒ.
සූරියආරච්චි මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා,
ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා,
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින්
මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු රුවන් රණතුංග
මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා.

සමාජ ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සභාපති), ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු එස්.බී. නාවින්න
මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ජයරත්න
ෙහේරත් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු ඩුලිප්
විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු පී.
පියෙසේන මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය,
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා, ගරු රන්ජන්
රාමනායක මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

කීඩා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (සභාපති), ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු ආරුමුගන්
ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා, ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක
මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා,
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු එස්. විෙනෝ මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා,
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා,
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා.

(xxi)

කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා,
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා,
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී
ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා,
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දානි
බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන්
මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු වී.එස්.
රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා.

පවාහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (සභාපති), ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග
මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ෙපේමලාල්
ජයෙසේකර මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙපොන්.
ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා,
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ
මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ
මහතා.

ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා (සභාපති), ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා,
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා,
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දානි
බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු එස්. විෙනෝ මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා,
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු
මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා
ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සභාපති), ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී.
ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර
මහතා, ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු රවි
කරුණානායක මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා,
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු වික්ටර්
ඇන්ටනි මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස්.
ශීතරන් මහතා.

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය (සභාපති), ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා,
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු කරූ ජයසූරිය
මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම
මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා
මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු වසන්ත
ෙසේනානායක මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ඒ.එච්.එම්.
ෆවුසි මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු බැසිල්
ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ.
ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා,
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මහතා.

(xxii)

ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා (සභාපති), ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා,
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා,
ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු පී.
අරියෙන්තන් මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා,
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා (සභාපති), ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී.
ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා, ගරු නිෙයෝමාල්
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම්
මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු අෙනෝමා
ගමෙග් මහත්මිය, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු පී.
පියෙසේන මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා,
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා.

රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා, ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා,ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්.
අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත්
ජයවර්ධන මහතා, ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ.
විනායගමූර්ති මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා.

වරාය හා මහාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු පී. දයාරත්න මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා
මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා,
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස්
මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි
මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා,ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා.

උසස් අධ්යාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා,
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම්
මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු
(පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු තාරානාත්
බස්නායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා.

පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා,
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි
ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා,
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති
අලාන්ටින් මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු ෙරොෂාන්
රණසිංහ මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.

(xxiii)

සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා (සභාපති), ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු එස්.
එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග්
මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා,
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා
අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා,
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා,
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු එරික් පසන්න
වීරවර්ධන මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා.

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබ සාධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු
අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු එම්. ටී. හසන් අලි මහතා,
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු සිවශක්ති
ආනන්දන් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු
(ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු වී.එස්.රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව
විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා.

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා (සභාපති), ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එස්. බී.නාවින්න මහතා, ගරු මහින්ද
යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු නිෙයෝමාල්
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු
පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මහතා, ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය,
ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා,
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා.

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (සභාපති), ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩලස්
අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු ජගත් බාලසූරිය
මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මහතා, ගරු එස්. විෙනෝ මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා,
ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු වී. එස්.
රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ
මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා,
ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර
දිසානායක මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු චන්දානි
බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු පී.අරියෙන්තන් මහතා,
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු වී.ෙක්.ඉන්දික මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු වයි.ජී.පද්මසිරි මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ
මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය.

මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (සභාපති), ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු බෂීර්
ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා,
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු (පූජ්ය)
අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කමලා රණතුංග
ෙමෙනවිය, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු ෙත්නුක
විදානගමෙග් මහතා, ගරු ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මහතා, ගරු ආර්.දුමින්ද සිල්වා මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු උෙනයිස් ෆාරුක් මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය, ගරු ෙපොන්.
ෙසල්වරාසා මහතා.

(xxiv)

විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (සභාපති), ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු ෆයිසර්
මුස්තාපා මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා,
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු පී.
අරියෙන්තන් මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා,
ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා.

ඵලදායිතා පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා (සභාපති), ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා,
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ඩුලිප්
විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා,
ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ.විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල
ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා මහතා, ගරු
විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි
මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා,
ගරු එච්.එම්.එම්.හරීස් මහතා.

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සභාපති), ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු නවින්
දිසානායක මහතා, ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා,
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්.හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු එම්.
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ජයලත්
ජයවර්ධන මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (මහාචාර්ය)
රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස්.ශීතරන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු කනක
ෙහේරත් මහතා.

(xxv)

පාර්ලිෙම්න්තුව
කථානායකතුමා - ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා - ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

පධාන නිලධාරි මණ්ඩලය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල
සහකාර මහ ෙල්කම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය
පා.ම.ෙල්.ෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් -

ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර
නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි - නෙර්න්ද පනාන්දු
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න
සහකාර පධාන නිලධාරි - ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු - ජී.එම්.ජී. පියන්ත, ඒ.ටී.එස්. පුෂ්ප කුමාර
දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය

පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) - ටී.එච්.ඒ. ලැසිල් ද සිල්වා
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) - රංජන් එෆ්. පතිනාදර්
ආයතන කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල, එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා (පධාන නිලධාරිහු);
ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); ඒ.එස්. ද සිල්වා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි, පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්.
විෙජ්ගුණවර්ධන (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී, අයි.ෙක්. ගමෙග් මිය, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක, ආර්.සී.
විජයතිලක, වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු); ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන, ෙරොබට් විකමරත්න
(සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - ෙක්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, එම්.යූ.එම්. වාසික් (පධාන
නිලධාරිහු); එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); ෙක්.පී. චන්දන, පී.ජී.පී. පියංකර (සහකාර
පධාන නිලධාරිහු); ඒ.යූ. අමරසිංහ මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරී)
විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ (සහකාර පධාන නිලධාරි)
පවාහන කාර්යාංශය - එස්.බී. දිසානායක (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් (ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි);
ෙක්.සී. පනාන්දු (සහකාර පධාන නිලධාරි); පී.ඩී.එන්. පනාන්දු (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරී); ඒ.එස්. ධර්මවංශ, ෙක්.එස්. සිල්වා
(සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
ෙජ්යෂ්ඨ ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.එම්.ආර්. ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය
ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - එච්.පී.සී.එස්. තිලකරත්න, ආර්.ආර්. වැලිකන්න මහත්මිය, එම්.ටී.ඒ.ඩී. මිල්ලගස්තැන්න, ටී.ටී. කුමානායක
මහත්මිය, ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ
භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එස්.එම්.ඒ.ෙක්. කරුණාරත්න, ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස්.එම්. නසීර්, එම්.
එම්. හලිම්ඩීන්
ෙජ්යෂ්ඨ බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා
ෙල්ඛන භාරකරු - එච්.සී. ගලප්පත්ති
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක - ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය

(xxvi)

හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හැන්සාඩ් සංස්කාරක - රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය
නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - යැස්මින් ෆායිස් මහත්මිය, එස්. චන්දෙසේකරන්, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය
සහකාර හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා මහත්මිය, ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය,
එස්.ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය, එච්.එල්.සී. වීරසිංහ මහත්මිය, ටී.ආර්.එම්. අෙනෝරත්න, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී
මහත්මිය, එෆ්.එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී
මහත්මිය
ෙජ්යෂ්ඨ හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - ෙක්. නන්දා ශීමතී මහත්මිය, එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි, එස්.සී.
ෙතන්නෙකෝන් ෙමෙනවිය, ෙක්.පී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඒ.පී. රූපසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය,
පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. නානායක්කාර මහත්මිය, එස්.ඒ. ජයලත් මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය.
හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - ෙක්.ඒ.එස්. දිල්රුක්ෂිකා මහත්මිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය
ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් ෙමෙනවිය, එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා
ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස්, එන්. රාමකිෂ්ණන් මහත්මිය, එච්.ජී. ලක්ෂිත, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය,
එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. පියංගිකා මහත්මිය,
කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, ජී.එච්. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ
මහත්මිය, එම්. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා ෙමෙනවිය, සී.ආර්.
කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එච්.ආර්.පී. චාන්දනී මහත්මිය
ෙජ්යෂ්ඨ සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි - එම්.එම්.එම්. නසාර්
සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු - එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ්, එම්.බී.වී.එන්.ටී. පනාන්දු මහත්මිය, ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි
පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.ෙක්. ජයතිලක

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (මුදල්) - ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත
මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය
(පධාන නිලධාරි); ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර, පී.එච්. කුමාරසිංහ (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ආර්. ෙහේරත්, එස්. පී.
ගමෙග් මහත්මිය, එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);
ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා ෙමෙනවිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස්
මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු); එම්.ආර්.බී. ෙසේනාරත්න (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
සැපයුම් හා ෙසේවා කාර්යාංශය - ආර්.එම්. අෙශෝකානන්ද (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක (පධාන
නිලධාරි); එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.පී.එච්. ගුණෙසේන
මහත්මිය, එච්.යූ.පී. කුමාර (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු); අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය, ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු
නිලධාරිහු)
අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස (පධාන නිලධාරී);
එන්.එන්. ෙව්වැල්වල (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි)
ආහාරපාන ගිණුම් කාර්යාංශය - ආර්.එන්. අසීස් මහත්මිය (ගණකාධිකාරි - ආහාරපාන)
ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල
භාර ගැනීෙම් නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු
ෙජ්යෂ්ඨ සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය
ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා භාරකරු - ටී.එම්. ධර්මෙසේන
ෙජ්යෂ්ඨ මිල දී ගැනීෙම් නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන

(xxvii)

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස්. ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි
ෙජ්යෂ්ඨ පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ්
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන්
පරීක්ෂක (විදුලි) - එස්. එස්. ඇල්විටිගල
පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග්
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන
ෙජ්යෂ්ඨ කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල
කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.එච්. ද මැල්, පී.ආර්. කරුණාතිලක, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න
කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය; සී. එස්. බාලසූරිය

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා) - එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා, එල්.ෙජ්. කුලතුංග (අ)
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු විධායක සූපෙව්දී විධායක ගෘහ පාලක - ඒ.ඒ. හසන්
සහකාර විධායක සූපෙව්දී - සී.ආර්. සිල්වා
සහකාර ගෘහපාලක - එස්.ඩී.ජී.එස්. ෙසෙනවිරත්න
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ, ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ,
යූ.ජී.එන්. ගුණවර්ධන, එච්.යූ. ෙපෙර්රා, ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ

ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ,

ෙජ්යෂ්ඨ ආහාරපාන අධීක්ෂක - ආර්.එම්. යාපාරත්න
ෙජ්යෂ්ඨ ගෘහපාලන අධීක්ෂක ෙජ්යෂ්ඨ උද්යාන අධීක්ෂක - ආර්.එස්. විජයානන්ද
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස්. පුෂ්පකුමාර, එම්.ඩී. ෙපෙර්රා, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න, ෙක්.එන්. බස්නායක,
එස්.ඩී. රත්නසිරි
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - බී.ජී.වී. පතිරණ, ෙක්.පී. අමරසිංහ, ඒ.පී. රණතුංග, එල්.ජී. ජයවර්ධන, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.
සූරියබණ්ඩාර, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා, ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ආර්. ජයතිලක, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. ෙපෙර්රා
ෙජ්යෂ්ඨ මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්වා
ෙජ්යෂ්ඨ අංශ භාර සූපෙව්දී - යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු
අංශ භාර සූපෙව්දී - එන්. මුණසිංහ, එස්.ඊ. ජිනදාස
පධාන සූපෙව්දීහු - ඩී.එම්.ජී. ධමලාල්, එච්.ඒ. පද්මකුමාර, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ, ආර්.ඩී.එස්.
පැෙටෝනියස්, ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න, බී. මල්ලුවාවඩු, ඩී.එස්. ෙසෝමවීර, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන

ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග්
සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා, එස්.ඩී. ශාන්ත සෑම් (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන), සී.අයි. දිසානායක
මහත්මිය, අනිල් ෙහේවාවසම් (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල, එච්.එම්. සී. එන්. ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය,
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්. ආර්.සී. සිල්වා (සහකාර පධාන නිලධාරි); ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ෙජ්. නසීර්ඩීන්,
එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එස්.බී. කුළුගම්මන (පධාන නිලධාරි);
එම්.එම්.එම්. මබ්රුක්, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය,
එස්.එම්.ඩී.එල්.ෙක්. සකලසූරිය ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (පධාන
නිලධාරි); ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා, ඒ.එම්. නිලාමුදීන් (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු)

(xxviii)

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් කුමාර
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන, ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්.
ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරීහු); ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය, ඩී.එම්.ඩී. අලහෙකෝන් ෙමෙනවිය
(පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එම්.එන්. පීරිස් (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ඒ.අයි.
ෙසේනාරත්න මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); ඊ.ඩී.ෙජ්.
විකමසිංහ, ඩී.ආර්.එස්. පනාන්දු, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය(සහකාර පධාන නිලධාරීහු); ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත,
ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඩී.එස්.එම්.
පනාන්දු මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ, ෙක්.ඒ. ෙරෝහණධීර මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);
එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩී.ඩී. ෙපෝල් ඇන්තනි (ෙජ්යෂ්ඨ
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
පුස්තකාලයාධිපති - සී. කුරුප්පු
නිෙයෝජ්ය පුස්තකාලයාධිපති - පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි.
සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය, එස්.එල්. සියාත් අහමඩ්
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - සුනිල් හල්ෙප්ගම, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න, ජී. රත්නායක
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ජී. කුමානායක
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එම්. අජිවඩීන්, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය
සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය
පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක - බී.ෙක්.එච්.ඒ. විෙජ්දාස
නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර, එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක්, අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර්
ෙජ්යෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර්, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල්, අයි.ඩී.එල්. රත්නසීලී මහත්මිය,
ෙජ්.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි
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சமர ர, மங்கள பின்சிறி (மாத்தைற)
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம் (தி ேகாணமைல)
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சுவர்ணமா னீ, தி மதி உேபக்ஷா (கம்பஹா)
சுவாமிநாதன், .எம். (ேதசியப் பட் யல்)
சூாியஆரச்சி, சந்திரசிறி ஆாியவங்ஸ (ெபாலன ைவ)
சூாியப்ெப ம, ேஜ.ஆர்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)
ெசல்வராசா, ெபான்னம்பலம் (மட்டக்களப் )
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மன் பிந் ஜயதிலக (ப ைள)
ெசெனவிரத்ன, ேஜான் (இரத்தின ாி)
ேசமசிங்ஹ, அசங்க ெசஹான் (அ ராத ரம்)
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ேசனாநாயக்க, வசந்த ஹேரஷ் பராக்கிரம (கம்பஹா)
ேசனாரத்ன, ராஜித (க த் ைற)

த
தயாரத்ன, ெபட் கிாிேக (திகாம ல்ல)
த சில்வா, அகம்ெபா ெமாஹான் பிாியதர்ஷன (கா )
த சில்வா, நிெலந்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள)
த சில்வா, ஜி. எம். ஹர்ஷ (ேதசியப் பட் யல்)
த ெசாய்சா, காமினி விஜித் விஜய னி (ெமானராகைல)
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித் (இரத்தின ாி)
தஹநாயக்க, அமர தர்மவிஜய விேஜேசகர (மாத்தைற)
திகம்பரம், உைடயப்பன் பழனி ( வெர யா)
திேசரா, அன்ரன் தயாசிறித ( த்தளம்)
திஸாநாயக்க, அ ர குமார (ேதசியப்பட் யல்)
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா)
திஸாநாயக்க, சா ந்த (கு நாகல் )
திஸாநாயக்க, எஸ்.பி. (கண் )
திஸாநாயக்க, திஸாநாயக்க தியன்ேசலாேக ேராஹணகுமார (மாத்தைள)
திஸாநாயக்க, மிந்த (அ ராத ரம்)
திஸாநாயக்க, ரகுமார ( த்தளம்)
திஸாநாயக்க ல த் (ேககாைல)
ெதவரப்ெப ம, பா த குமார (க த் ைற)
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள)
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்)
ெதாண்டமான், ெசௗமிய ர்த்தி ஆ
கம் இராமநாதன் ( வெர யா)
ெதளபீக், ெமாஹமட் ஷாீப் (தி ேகாணமைல)

ந
நாணாயக்கார, எம்.ேக.என். ம ஷ (கா )
நாணாயக்கார, வாசுேதவ (இரத்தின ாி)
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நாவின்ன, ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்)
நி ண ஆரச்சி, லக்ஷமன் (ெகா ம் ) [2010 ஒக்ேராபர் 12 ஆந் திகதியி
கீழ் பாரா மன்ற ஆசனம் வறிதாகி ள்ள )
ேநாகராத ங்கம், சு. (வன்னி)

ந் ] (அரசியலைமப்பின் 66(ஈ) உப உ ப் ைரயின்

ப
பசீர், ேசகுதா த் (மட்டக்களப் )
பண்டார, ேக.டபிள் . ஷாந்த (கு நாகல்)
பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி (அ ராத ரம்)
பண்டார, பா த ரங்ேக ( த்தளம்)
பண்டார, ஜயசிங்க தியன்ேசலாேக ஜானக பிாியந்த (ேதசியப்பட் யல்)
பண்டாரநாயக்க, இந்திக (கு நாகல்)
பண்டாரநாயக்க, சக்கரவர்த்தி பண் காபய டயஸ் (கம்பஹா)
பத்திரண, அகலங்க த்திக (மாத்தைற)
பத்திரண, ரேமஷ் (கா )
பத்மசிாி, ைவ.ஜி. (ேககாைல)
பதி தீன், அப் ல் றிஸாத் (வன்னி)
பஸ்நாயக்க, தாராநாத் (கு நாகல்)
பாலசூாிய, ஆரச்சிலாேக ஜகத் (ேககாைல)
பா க், த்த பாவா (வன்னி) [2010 சம்பர் 9 ஆந் திகதியி
ந் ]
பா க், ஹுைனஸ் (வன்னி)
பியேசன, பீ.எச்.பீ. (திகாம ல்ல)
பிரபா, கேணசன் (ெகா ம் )
பிேரமச்சந்திரன், ஆ
கம் கந்ைதயா (யாழ்ப்பாணம்)
பிேரமதாஸ, அபெதன்ன ேதவயலாேக சம்பிக (ேககாைல)
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
பிேரமஜயந்த, அச்சிேக ெதான் சுசில் (ெகா ம் )
பீாிஸ், ஜீ.எல். (ேதசியப்பட் யல்)
ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (இரத்தின ாி)
த்ததாஸ, அன்தின்ன மரக்கலேக லீல் சாமிக (ப ைள)
ஷ்பகுமார, அப் ஹாமிலாேக ேராஹண (ப ைள)
ஷ்பகுமார, ஏ.பீ. ஜகத் (ெமானராகைல)
ெபர்னாந் , அ ந்திக்க ( த்தளம்)
ெபர்னாந்
ள்ேள, தி மதி அ. சுதர்ஷினி (கம்பஹா)
ெபர்னாந் , மில்ேராய் ( த்தளம்)
ெபர்னாந் , ேஜான்ஸ்டன் (கு நாகல்)
ெபர்னாந் , ஹாின் (ப ைள)
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த (க த் ைற)
ெபேரரா, அ. அ. ஆரச்சிலாேக ல
மன் வசந்த (மாத்தைள)
ெபேரரா, கம்ெமத யனேக ேஜாசப் ல த் நிேயாமால் ( த்தளம்)
ெபேரரா, ெகட்டெகாட கமேக ஜயந்த (ெகா ம் ) (2011, ெபப் வாி 7 ஆந் திகதியி
ந் )
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட் பிாியந்த ( த்தளம்)
ெபேரரா, பியன்விலேக, அன்ரனி விக்டர் ( த்தளம்)
ெபேரரா, பீ க்ஸ் (கம்பஹா)
ெபேரரா, ேபாதியா ப ேக லான் பிாியன்சன் அன்சலம் (ப ைள)
ெபேரரா, மல்லவ ஆரச்சிேக காமினி ஜயவிக்ரம (கு நாகல்)
ெபேரரா, ேஜாசப் ைமக்கல் (ேதசியப் பட் யல்)
ேப ெகாட, அரச்சிேக விஜித்த (ெமானராகைல)
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல)
ெபான்ேசகா, ஜீ சரத் சந்திரலால் (ெகா ம் ) [2010 ெசத்ெதம்பர் 29 ஆந் திகதியி
ந் ] (அரசியலைமப்பின் 66(ஈ) ஆம்
உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ஆசனம் வறிதாகி ள்ள )
ெபான்ேசக்கா, தி மதி மா னி (ேதசியப்பட் யல்)
ெபௗ , அ. அப் ல் ஹமீத் ஹம்மத் (ெகா ம் )

ம
மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்)
மசூர், ர்டீன் (வன்னி) [இறப் : 02 சம்பர் 2010]
மத் மபண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல)
மித்ரபால, எச்.ஆர். (ேககாைல)
த் குமாரன, சரத் சந்திரசிாி (அ ராத ரம்)
ெஹட் கமேக நிஷாந்த (கா )
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ரளிதரன், விநாயக ர்த்தி (ேதசியப் பட் யல்)
ேகசு, சந்திரகுமார் (யாழ்ப்பாணம்)
ஸ்தபா, ெமாஹமட் ைபசர் (கண் )
ேமதானந்த ேதரர், வண. எல்லாவல (ேதசியப்பட் யல்)
ெமாஹமட், அஸ்லம் ெமாஹமட் சலீம் (ேதசியப்பட் யல்)

ய
யாப்பா, அ ர பிாியதர்ஷன (கு நாகல்)
ேயாகராஜன், ஆர். (ேதசியப் பட் யல்)
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி (மட்டக்களப் )

ர
ரணசிங்ஹ, ஆரச்சிேக ெறாசான் அ
த்த (ெபாலன ைவ)
ரண ங்க, அர்ஜுன (க த் ைற)
ரண ங்க, ெசல்வி கமலா (ேதசியப் பட் யல்)
ரண ங்க, வன் (கம்பஹா)
ரணவக்க, பாட்டளி சம்பிக (ெகா ம் )
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா)
ரத்வத்ேத, எவிந்த ெலாஹான் (கண் )
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (க த் ைற)
ரம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் )
ராதாகி ஷ்ணன், ேச ேவல் சாமி ( வெர யா)
ராமநாயக்க, அ.அ. ரஞ்ஜன் (இரத்தின ாி)
ராஜ ைர, சுந்தரம் ெப மாள் ( வெர யா)
ராஜபக்ஷ, சமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ராஜபக்ஷ, தி மதி நி பமா தீபிகா (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ராஜபக்ஷ, ெப ல் ேராஹண (கம்பஹா)
ராஜபக்ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் )
ேராஹண, சனீ (இரத்தின ாி)

ல
ெலாக்குேக, காமினி (ெகா ம் )
ெலாக்குபண்டார, விேஜசிங்ஹ ஜய ர

தியன்ேசலாேக உதித் சங்ஜய (ப ைள)

வ
வக்கும் ர, ஜானக (இரத்தின ாி)
வன்னிஆரச்சி, தி மதி ஆரச்சிேக பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி)
விக்கிரமசிங்க, ெநரன்ஜன் (கு நாகல்)
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் )
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற)
விக்கிரமநாயக்க, ரத்னசிறி (ேதசியப்பட் யல்)
விக்கிரமரத்ன, இரான் (ேதசியப் பட் யல்)
விதாரண, உபா திஸ்ஸ (ேதசியப்பட் யல்)
விதான கமேக, அமித் ேத க (ப ைள)
விநாயக ர்த்தி, அப்பாத் ைர (யாழ்ப்பாணம்)
விேஜசிங்க, ஆரச்சிேக
ெஹட் நிமல் ெசனரத் (கு நாகல்)
விேஜசிங்க, ராஜீவ (ேதசியப் பட் யல்)
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேனெபால
ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா)
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன் (கம்பஹா)
விேஜவிக்ரம, தி மதி ஸ்ரீயாணி (திகாம ல்ல)
ரக்ேகான், ஹு கம ேஹவேக குணரத்ன (கா )
ரக்ெகா , சந்திம (கா )
ரேசகர, சரத் பியனந்த (திகாம ல்ல)
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் )
ரவர்தன, ஆர்.ஆர்.எம். எாிக் பிரசன்ன (கண் )
ெவதஆரச்சி, திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ெவல்கம, குமார (க த் ைற)
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ஜ
ஜயசூாிய, க (கம்பஹா)
ஜயசூாிய, சனத் (மாத்தைற)
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)
ஜயேசகர, ஹல்கந்த ய ேலகம்லாேக பிேரமலால் (இரத்தின ாி)
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா (ெமானராகைல)
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)
ஜயரத்ன, தி. . (ேதசியப்பட் யல்)
ஜயவர்தன, ஜயலத் (கம்பஹா)
ஜாெகாட, அச்சல (ேதசியப் பட் யல்)
ெஜயரத்தினம் ஸ்ரீ றங்கா, ( வெர யா)

ஹ
ஹக்கீம், ஏ. இப ல் ற ப் (கண் )
ஹசன் அ , ெமாஹமட்தம்பி (ேதசியப்பட் யல்)
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ெகா ம் )
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்)
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல)
ஹிஸ் ல்லா ெமாகமட் ெலப்ைப, ஆ ம் ெமாகமட் (மட்டக்களப் )
ேஹரத், கனக (ேககாைல)
ேஹரத், விஜித (கம்பஹா)
ேஹரத், ஜயரத்ன (கு நாகல்)
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு
சனாதிபதி
ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அைமச்சரைவ
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ
நல்லாட்சி மற் ம் உட்கட்டைமப்

வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன

அைமச்சர் - மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க

உண ப் பா காப்

அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன

நீர்ப்பாசன, நீர்வள

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா

மன்றச் சைப

தல்வ ம் - மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா

உயர் கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க
நகர அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபள

ெவளிநாட்ட

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்

சுகாதார அைமச்சர் - மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன
ெபா
பாரா

நி வாக, உள்நாட்ட
மன்ற அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் .

சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்

அைமச்சர் – மாண் மிகு சரத் அ

கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச
ச

. ேஜ. ெசெனவிரத்ன

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன
கம

க அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஆ

கன் ெதாண்டமான்

க நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

தபால் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க
ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி
சுற்றாடல் அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா
சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த

நீர்வழங்கல், வ காலைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி

தற்ேகாலாசா

ம் - மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன

ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா

ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சர் – மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க
நீதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்
கிராமிய அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன

ெதாழில், ெதாழில் உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க
கடற்ெறாழில், நீரக வள
உள்

லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா

கர்ேவார் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன
ேதசிய வளங்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு பியேசன கமேக
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்
ச

க ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா

தனியார் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சி.பி. ரத்நாயக்க
சி

ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப் அைமச்சர் - மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர

விஞ்ஞான அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேபராசிாியர் திஸ்ஸ விதாரண

மனித வளங்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு

குணேசகர

கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன
ெவளிநாட்

ேவைலவாய்ப் ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர் - மாண் மிகு

லான் ெபேரரா

ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல
ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்

ேபாக்குவரத்

அைமச்சர் - மாண் மிகு குமார ெவல்கம

இைளஞர் அ

வல்கள், திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம
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மின்வ

, எாிசக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க

கூட் ற , உள்நாட்

வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,

டைமப் , ெபா

வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு விமல்

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ெப
விைனத்திறன் ேமம்பாட்

அைமச்சர் – ல

ரவங்ச

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ

மன் ெசெனவிரத்ன

னர்வாழ்வளிப் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர் – மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர
ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார
கலாசார, கைல அ
அனர்த்த

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க

காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர

கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் - மாண் மிகு குணரத்ன
மக்கள் ெதாடர் , மக்கள் அ

ரேகான்

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா

விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
அரசாங்க

த்கமேக

காைமத் வ ம சீரைமப் அைமச்சர் – மாண் மிகு ந ன் திசாநாயக்க

அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா
ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிட் ய
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் – மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன
ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சர் – மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய
ேதசிய ெமாழிகள், ச

க ஒ ைமப்பாட்

அைமச்சர் – மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார

[எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.]
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பிரதி அைமச்சர்கள்
உயர் கல்வி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு
கடற்ெறாழில், நீரக வள

த்

சிவ ங்கம்

லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசகர
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன

நிதி, திட்டமிடல் பிரதிஅைமச்சர் - மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன
சுேதச ம த் வத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சி.பீ. . பண்டாரநாயக்க
கூட் ற , உள்நாட்

வர்த்தக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த்

ைகத்ெதாழில், வாணிப அ
இைளஞர் அ

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்

வல்கள், திறன் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,
ேபாக்குவரத்

மிந்த திசாநாயக்க

டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன

பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க

கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய சனச

க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
மின்வ

, எாிசக்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர

மீள்கு ேயற்ற பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர்
உள்

ரளிதரன்
ஸ்தபா

ராட்சி, மாகாண சைபகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க

நீர் வழங்கல், வ காலைமப் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ
சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்

சுகாதார பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க
கல்வி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா
காணி, காணி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சிறிபால கமலத்
நீர்ப்பாசன, நீர்வள
ச

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க

க ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி

ெவளிநாட்ட

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா

அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி

ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்- மாண் மிகு

ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சரண குணவர்தன
ெபளத்த சாசன, மத அ
அனர்த்த
ெபா

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு

நி வாக, உள்நாட்ட

ப் விேஜேசகர

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க

ரகுமார திசாநாயக்க

(xli)

தவிசாளர் குழாம்
மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு
(தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு அஜித்
பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி
விேஜவிக்கிரம.

பாரா

மன்றக் கு க்கள்

ெதாி க்கு
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு ஆ
கன்
ெதாண்டமான்,
மாண் மிகு
திேனஷ்
குணவர்தன,
மாண் மிகு
ரஊப்
ஹக்கீம்,
மாண் மிகு
ஏ.எல்.எம்.
அதாஉல்லா, மாண் மிகு
குணேசகர, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல்
ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு க
ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க,
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன்,
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்.

சைபக்கு

மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த, மாண் மிகு சந்திரசிறி
கஜதீர, மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, மாண் மிகு
ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல்
ெபேரரா, மாண் மிகு (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு அஜித் குமார,
மாண் மிகு ( தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க.

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு நிமல்
சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு ல த்
திசாநாயக்க, மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு விஜயதாஸ
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்.

பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு

மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு நிமல்
சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க,
மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான்,
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு மஹிந்த
சமரசிங்க, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு
குணேசகர, மாண் மிகு றிசாட் பதி தீன், மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு மங்கள சமர ர,
மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு விஜித ேஹரத்,
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு
சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்.

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம (தவிசாளர்), மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த,
மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான், மாண் மிகு லான்
ெபேரரா, மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ல
மன் ெசனவிரத்ன,
மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய, மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு
த் சிவ ங்கம், மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக,
மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு ஆர்.
ேயாகராஜன், மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு ரான் அலஸ், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா,
மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு சாந்த பண்டார,
மாண் மிகு எஸ். சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

அரசாங்க ெபா ப்

யற்சிகள் பற்றிய கு

மாண் மிகு
குணேசகர (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு ஏ. . சுசில்
பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத்
ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு எஸ். எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு
(கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு சரண குணவர்தன, மாண் மிகு
ரகுமார
திசாநாயக்க, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு
(அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு அர்ஜுன
ரண ங்க, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு
(வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு இரான்
விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க,
மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க.

(xlii)

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு
மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ேபராசிாியர் ) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன
யாப்பா, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன,
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா,
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு பா த ரங்ேக
பண்டார, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்.

ெபா

ம

க்கள் பற்றிய கு

மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக,
மாண் மிகு (டாக்டர்) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, மாண் மிகு த் சிவ ங்கம், மாண் மிகு சுசந்த
ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ்.
குணவர்தன, மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு பா த ரங்ேக
பண்டார, மாண் மிகு (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ைபசல் காசிம்,
மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு (தி மதி)
தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன
ேதரர், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு (தி மதி) (டாக்டர்) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு (கலாநிதி)
சரத் ரேசகர, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு
மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல்.
பீாிஸ், மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன,
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு றிஸாத்
பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ஸ, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா,
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு இராஜவேராதயம்
சம்பந்தன், மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன்.

சட்டவாக்க நிைலயியற் கு க்கள்
நிைலயியற் கு

“ஏ”

மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ ,மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம, மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு
காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண ,மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ஜகத்
பாலசூாிய, மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு பசீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு
(ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு
சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக
பிேரமதாஸ, மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி
அலன்றின், மாண் மிகு சனீ ேராஹண ெகா
வக்கு, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு த்திக பதிரண,
மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிாி, மாண் மிகு சாந்த பண்டார, மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ, மாண் மிகு (தி மதி)
விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு(ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர, மாண் மிகு ஆர்.
மிந்த சில்வா.

நிைலயியற் கு

“பி”

மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு
ஜனக பண்டார ெதன்னேகான், மாண் மிகு சி.பி. ரத்நாயக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா,மாண் மிகு
ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர், மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன, மாண் மிகு
(அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு கபீர் ஹஷீம், மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு ெபான்.
ெசல்வராசா, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு
ரான் அலஸ், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு
ெமாஹமட் அஸ்லம், மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ, மாண் மிகு பிரபா கேணசன், மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு
(டாக்டர்) ேராஹண ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ேஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு ரஞ்ஜன்
ராமநாயக்க, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்ரம, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
ரவர்தன, மாண் மிகு எஸ். சிறீதரன், மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

(xliii)

விேசட கு க்கள்
ேவகமாக அதிகாித் வ ம் வாகன விபத் க்கைளப் பற்றி ஆராய்வதற்கான ெதாிகு
மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு சி.பி.
ரத்நாயக்க, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு
ேராஹண திசாநாயக்க, மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு (ைவத்திய
கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு கயந்த
க ணாதிலக்க, மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார, மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்,
மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு சாந்த பண்டார, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)
(தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு
கலாநிதி சரத் ரேசகர, மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்.

பாரா மன்றச் ேசைவயின் சுயாதீனப்
சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு

பண்ைப

வ

ப்ப த் வ பற்றி

ஆராய்ந்

அறிக்ைக

மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா, மாண் மிகு ேஜான்
அமர ங்க, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ஜானக பண்டார,
மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார.

பாரா

மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியம்

மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னி ஆரச்சி, மாண் மிகு
(தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா
அத் ேகாரல, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு (ெசல்வி)
கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ,
மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா, மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி)
சுதர்ஷினி ெபர்னாந்
ள்ேள.

பாரா மன்றத்தின் பண் ைடைம, ஒ க்கம், மர கள்
நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கான ெதாிகு

மற் ம்

பா காப்பிைனப்

ேப

ம்

மாண் மிகு
குணேசகர (தவிசாளர்), மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு ரஊப்
ஹக்கீம், மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்.

ஆேலாசைனக் கு க்கள்
ெபளத்த சாசன, மத அ

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு .எம். ஜயரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன, மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் ,
மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு சி.பீ. . பண்டாரநாயக்க,
மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க,
மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு (வண.)
எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு த்திக
பதிரண, மாண் மிகு ஜானக பண்டார, மாண் மிகு(ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர, மாண் மிகு
ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா , மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

அரசாங்க

காைமத் வ ம சீரைமப் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு ந ன் திசாநாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம, மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ.
ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் , மாண் மிகு பியேசன கமேக, மாண் மிகு ஜனக பண்டார
ெதன்னக்ேகான், மாண் மிகு
குணேசகர, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய,
மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு மங்கள சமர ர, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு க
ஜயசூாிய, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு விஜய
தஹநாயக்க, மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த
சில்வா, மாண் மிகு
.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ
விேஜசிங்க, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன, மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்.

நீர்ப்பாசன, நீர்வள

காைமத் வம் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண் மிகு டபிள் . பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன,
மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ாி.பி.
ஏக்கநாயக்க,
மாண் மிகு
மஹிந்த
அமர ர,
மாண் மிகு
எஸ்.எம்.
சந்திரேசன,
மாண் மிகு
ரகுமார
திசாநாயக்க, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு ல
மன்
ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார
ஜயசிங்க, மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார, மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக், மாண் மிகு
ேஹமால் குணேசகர, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு
த்திக பதிரண, மாண் மிகு சாந்த
பண்டார, மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்,

(xliv)

அனர்த்த

காைமத் வம் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு

மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர (தவிசாளர்), மாண் மிகு
ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பியேசன
கமேக, மாண் மிகு லான் ெபேரரா, மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு சிறிபால கமலத், மாண் மிகு
நிேயாமால்
ெபேரரா,
மாண் மிகு ல
மன்
கிாிஎல்ல,
மாண் மிகு அஜித்
குமார,
மாண் மிகு வசந்த
அ விஹாேர, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு ாி. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்,
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண
ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு விஜித
ேப ெகாட, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீறங்கா, மாண் மிகு ெலாஹான்
ரத்வத்ேத, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
ரவர்தன, மாண் மிகு ஈ.
சரவணபவன், மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்.

சுகாதாரம் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க, மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த
சில்வா, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)
ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு பீ.
ஹாிசன், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சஜித்
பிேரமதாஸ, மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு
எஸ். விேனா, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு ாி. ரஞ்ஜித் த
ெசாய்சா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண
ஷ்பகுமார, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக
த்ததாஸ, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன.

ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த (தவிசாளர்), மாண் மிகு சரண குணவர்தன, மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன, மாண் மிகு
ஏ.எச்.எம். ெபௗ , மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன, மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக
ரணவக்க, மாண் மிகு
மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன, மாண் மிகு க
ஜயசூாிய,
மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு
தி ம் அ
கம, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம், மாண் மிகு சனீ ேராஹன
ெகா
வக்கு,
மாண் மிகு பிரபா கேணசன், மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன, மாண் மிகு அஜித் பீ.
ெபேரரா, மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா
மேகஸ்வரன், மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க.

நீர்வழங்கல், வ காலைமப் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன (தவிசாளர்),
மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ,
மாண் மிகு ஏ.எல்.எம்.
அதாஉல்லா, மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா, மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு
டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு சுனில்
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ைபசல் காசிம், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக
பிேரமதாச, மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்,
மாண் மிகு
ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின், மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர, மாண் மிகு
ைவ.ஜி. பத்மசிாி, மாண் மிகு சாந்த பண்டார, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன,
மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா.

மரபார்ந்த ைகத்ெதாழில்கள், சி ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு
எஸ்.பி. நாவின்ன, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு பிேரமலால்
ஜயேசகர, மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு
சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா, மாண் மிகு ஆர்.
ேயாகராஜன், மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச, மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா , மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ, மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு
த்திக பதிரண, மாண் மிகு ெபா. பியேசன, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு
வன்
ரண ங்க, மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால.

உள்

ராட்சி, மாகாண சைபகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா (தவிசாளர்) , மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு
ேகசு
சந்திரகுமார், மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன, மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு
ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்,
மாண் மிகு த்
சிவ ங்கம், மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க, மாண் மிகு காமினி
விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு அ ர
திஸாநாயக்க, மாண் மிகு ஆர். எம். ரஞ்ஜித் மத் மபண்டார, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு சுேரஷ்
க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா
அத் ேகாரல, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த
சில்வா, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க.

(xlv)

னர்வாழ்வளிப் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ. எல்.
பீாிஸ், மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி
ரளிதரன், மாண் மிகு ல
மன்
ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு விஜய
தஹநாயக்க, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு ரான் அலஸ், மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு சனத்
ஜயசூாிய, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு
ல
மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு
எஸ்.சி. த் குமாரன, மாண் மிகு நிஷாந்த
ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு எம்.ஏ.
சுமந்திரன், மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத்.

ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன் (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத், மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன, மாண் மிகு பியேசன
கமேக,
மாண் மிகு ெகெஹ ய
ரம் க்ெவல்ல,
மாண் மிகு குமார
ெவல்கம,
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன்
பர்னாந் , மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி, மாண் மிகு அச்சல
ஜாெகாடேக, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு சுனில்
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச, மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா , மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா,
மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு கலாநிதி சரத்
ரேசகர, மாண் மிகு திலங்க
சுமதிபால, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க.

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,

டைமப் , ெபா

வசதிகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச (தவிசாளர்), மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன,
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு குமார
ெவல்கம, மாண் மிகு த் சிவ ங்கம், மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு குணரத்ன ரக்ேகான், மாண் மிகு
ைபஸர் ஸ்தபா, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு
(ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு சுனில்
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச, மாண் மிகு பா த ரங்ேக
பண்டார, மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி,மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு
கலாநிதி சரத் ரேசகர, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க.

மின்வ

, எாிசக்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க (தவிசாளர்),
மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர,
மாண் மிகு பியங்கர
ஜயரத்ன, மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன, மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னக்ேகான்,
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு தயாசிறித
திேசரா, மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க,
மாண் மிகு சிறிபால கமலத்,
மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம
ெபேரரா, மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சஜித்
பிேரமதாஸ, மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு ெசல்வம்
அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக
த்ததாஸ, மாண் மிகு வன் ரண ங்க, மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன.

ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு த் சிவ ங்கம்,
மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய, மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு எஸ். பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு
(தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு
ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு ைபஸர் ஸ்தபா, மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க,
மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு இராஜவேராதயம்
சம்பந்தன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு
ேனஷ் கங்கந்த,
மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன, மாண் மிகு ாி. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு
(ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்.

அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு ஏ.பீ.
ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு
காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு வாசுேதவ
நாணாயக்கார, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு
வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம், மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு (கலாநிதி)
ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு ஹாின்
பர்னாந் , மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு சுஜீவ
ேசனசிங்க, மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க.

(xlvi)

ெவளிநாட்ட

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் (தவிசாளர்), மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா, மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா,
மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ ,மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான், மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு
மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத்
அ
கம, மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு ரவி
க ணாநாயக்க, மாண் மிகு விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு இராஜவேராதயம்
சம்பந்தன், மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு
ேனஷ் கங்கந்த,
மாண் மிகு தயாசிறி
ஜயேசகர, மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள,
மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க.

ெபா

நிர்வாக, உள்நாட்ட

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன (தவிசாளர்) , மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க, மாண் மிகு
ேகசு
சந்திரகுமார், மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ,
மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னக்ேகான், மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம, மாண் மிகு சந்திரசிறி
கஜதீர, மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு சி.பீ. . பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு க
ஜயசூாிய, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு ெபான்.
ெசல்வராசா, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு
ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ெராசான்
ரணசிங்ஹ.

பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன (தவிசாளர்), மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த, மாண் மிகு
ேகசு
சந்திரகுமார், மாண் மிகு
குணேசகர, மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு
நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால, மாண் மிகு சரத் குமார
குணரத்ன, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு விஜயதாச
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு
ரான் அலஸ், மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா,
மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க, மாண் மிகு
ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க.

மீள்கு ேயற்றம் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு குணரத்ன
ரக்ேகான் (தவிசாளர்), மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி
ரளிதரன், மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா,
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத்
ஷ்பகுமார, மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)
ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு எஸ். விேனா, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு
சில்ேவஸ்திாி அலன்றின், மாண் மிகு பிரபா கேணசன், மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம,
மாண் மிகு ம ஷ
நாணாயக்கார, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு சி.
சிறீதரன், மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன், மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா, மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க.

தபால் ேசைவகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க (தவிசாளர்),
மாண் மிகு
மிந்த திசாநாயக்க,
மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன
யாப்பா, மாண் மிகு சி.பி. ரத்நாயக்க, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு குணரத்ன
ரக்ேகான், மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு சஜித்
பிேரமதாஸ, மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு திலீப்
ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு பழனி
திகாம்பரம், மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, ெகளரவ (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு ெராசான்
ரணசிங்ஹ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார, மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க.

ேதசிய மர ாிைமகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு குணரத்ன
ரக்ேகான், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன
யாப்பா, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு ாி.பி.
ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி, மாண் மிகு
ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம
ெபேரரா, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு
அஜித் குமார, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு (வண.) எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர், மாண் மிகு
ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு
த்திக பதிரண, மாண் மிகு ஜானக பண்டார, மாண் மிகு ெப மாள்
ராஜ ைர, மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா , மாண் மிகு சுஜீவ
ேசனசிங்க, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க், மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா.

(xlvii)

சுற்றாடல் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர், மாண் மிகு டலஸ்
அழகப்ெப ம, மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு ேராஹண
திசாநாயக்க,
மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா,
மாண் மிகு பீ.
ஹாிசன்,
மாண் மிகு நவின்
திசாநாயக்க, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு அேசாக்
அேபசிங்க, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிாி, மாண் மிகு
எஸ்.சி.
த் குமாரன, மாண் மிகு
வன் ரண ங்க, மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்ஹ, மாண் மிகு உதித்
ெலாக்குபண்டார, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு
(தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க.

சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த (தவிசாளர்), மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ.
ஜயேசன, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு சி.பீ. . பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ஜயரத்ன
ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா
அத் ேகாரல, மாண் மிகு
ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு ம ஷ
நாணாயக்கார, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா
மேகஸ்வரன், மாண் மிகு நிஷாந்த
ெஹட் கமேக, மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு (தி மதி)
ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு (தி மதி)
உேபக்ஷா சுவர்ணமா , மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா.

நீதி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ற ப் ஹக்கீம் (தவிசாளர்), மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண் மிகு
டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு ஏ. .சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு
குணேசகர, மாண் மிகு
லான்
ெபேரரா, மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு
எம்.எஸ். ெதளபீக், மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு அஜித்
குமார, மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு ரான் அலஸ், மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு அஜித்
பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு ஜானக
பண்டார, மாண் மிகு நிஷாந்த
ெஹட் கமேக, மாண் மிகு
.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு எம்.ஏ.
சுமந்திரன், மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க.

ெதாழில், ெதாழில் உற கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு
அதா த ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா, மாண் மிகு
ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி)
ேமர்வின் சில்வா, மாண் மிகு ைபஸர்
ஸ்தபா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத்
ஜயவர்தன,
மாண் மிகு
சுனில்
ஹந் ன்ெனத்தி,
மாண் மிகு
ஆர்.
ேயாகராஜன்,
மாண் மிகு
கயந்த
க ணாதிலக்க, மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க, மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு
சனீ ேராஹன ெகா
வக்கு, மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர, மாண் மிகு ரஞ்ஜன்
ராமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க.

கல்வி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு எஸ்.பி.
திசாநாயக்க, மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத்
அ
கம, மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு நிர்மல
ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு ஆர். எம். ரஞ்ஜித் மத் ம
பண்டார, மாண் மிகு விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு
அக்கில விராஜ் காாியவசம்,
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி
அலன்றின், மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர , மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு ெபா.
பியேசன, மாண் மிகு சாந்த பண்டார, மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க.

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசகர, மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் , மாண் மிகு
(தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு பியேசன கமேக, மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, மாண் மிகு கபீர்
ஹாஷிம், மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார, மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு ஆர்.
ேயாகராஜன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா
அத் ேகாரல, மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு தி ம் அ
கம, மாண் மிகு
பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)
ேராஹண
ஷ்பகுமார, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு ெப மாள்
ராஜ ைர, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க.

(xlviii)

கடற்ெறாழில், நீரக வள

லங்கள் அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு மில்ேராய்
பர்னாந் ,
மாண் மிகு
பீ க்ஸ்
ெபேரரா,
மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர,
மாண் மிகு
எம்.எல்.ஏ.எம்.
ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய
கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு ைபசல் காசிம், மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன்
அ , மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு திலீப்
ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின், மாண் மிகு
வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு நிேராஷன்
ெபேரரா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஹுைனஸ்
பா க்.

சுேதச ம த் வத் ைற பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு
சா ந்த
திசாநாயக்க
(தவிசாளர்),
மாண் மிகு
சி.பி. .
பண்டாரநாயக்க,
மாண் மிகு
திஸ்ஸ
கரல் யத்த, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு த்
சிவ ங்கம்,
மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர,
மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா,
மாண் மிகு பீ.
ஹாிசன், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு அப் ல்
ஹலீம், மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு
ப்
விேஜேசகர, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு தி ம் அ
கம, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு
ெமாஹமட் அஸ்லம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண
ஷ்பகுமார,
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள,
மாண் மிகு
வன்
ரண ங்க, மாண் மிகு ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்.

ேதசிய ெமாழிகள், ச

க ஒ ங்கிைணப் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார (தவிசாளர்), மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல்.
பீாிஸ், மாண் மிகு
குணேசகர, மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால, மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன், மாண் மிகு
காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ைபசல் காசிம், மாண் மிகு அப் ல்
ஹலீம், மாண் மிகு (வண.) எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர், மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு சனத்
ஜயசூாிய, மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு
(தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர, மாண் மிகு
இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம, மாண் மிகு
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

காணி, காணி அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னக்ேகான் (தவிசாளர்),
மாண் மிகு சிறிபால கமலத், மாண் மிகு ஜீவன்
குமாரண ங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க, மாண் மிகு
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி, மாண் மிகு சரண குணவர்தன, மாண் மிகு காமினி
ஜயவிக்கிரம ெபேரரா,
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க,
மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்,
மாண் மிகு ஏர்ல்
குணேசக்கர, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு திலீப்
ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன், மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி
அலன்றின், மாண் மிகு
வசந்த
அ விஹாேர,
மாண் மிகு
ேஹமால்
குணேசகர,
மாண் மிகு
ஹாின்
பர்னாந் , மாண் மிகு
வன் ரண ங்க, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க.

ச

க ேசைவகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு
எஸ்.பி. நாவின்ன, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு
த்
சிவ ங்கம், மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா
அேபவர்தன,
மாண் மிகு
ஜயரத்ன
ேஹரத்,
மாண் மிகு
சஜித்
பிேரமதாஸ,
மாண் மிகு
சுனில்
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு
ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்,
மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு ெபா. பியேசன, மாண் மிகு ஹாின்
பர்னாந் , மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு சீனித்தம்பி
ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு ெறாசான் ரணசிங்ஹ, மாண் மிகு ரஞ்ஜன்
ராமநாயக்க, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா.

(xlix)

விைளயாட் த் ைற பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த
அ த்கமேக
(தவிசாளர்),
மாண் மிகு
நாமல்
ராஜபக்ஷ,
மாண் மிகு
காமினி
ெலாக்குேக,
மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான்,
மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க,
மாண் மிகு (தி மதி)
பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு லான் ெபேரரா, மாண் மிகு
மிந்த
திசாநாயக்க, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு ஆர். எம். ரஞ்ஜித்
மத் மபண்டார,
மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி
பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு எஸ். விேனா, மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த, மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு
சனத் ஜயசூாிய,
மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா,
மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ஹாின்
பர்னாந் , மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு கனக ேஹரத்.

கமத்ெதாழில் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி,
மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு ஜனக பண்டார
ெதன்னக்ேகான், மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ்.
குணவர்தன, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு அச்சல
ஜாெகாடேக, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு பா த ரங்ேக
பண்டார, மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா
கமேக,
மாண் மிகு
சாந்த
பண்டார,
மாண் மிகு
எஸ்.சி.
த் குமாரன,
மாண் மிகு
.எஸ்.
இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு ேத க விதானகமேக.

ேபாக்குவரத்

பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு குமார ெவல்கம (தவிசாளர்), மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க, மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ , மாண் மிகு
ஜீவன் குமாரண ங்க, மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு லசந்த
அலகியவன்ன, மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர, மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்,
மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு பா த
ரங்ேக பண்டார,
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்,
மாண் மிகு தி ம் அ
கம,
மாண் மிகு பா த
ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ
றங்கா, மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க, மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க.

இைளஞர் அ

வல்கள் திறன் அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம (தவிசாளர்),
மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு
ேகசு
சந்திரகுமார், மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு சி.பி. ரத்நாயக்க, மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச, மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு எஸ். விேனா, மாண் மிகு ாி.
ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா, மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)
ரேமஷ் பத்திரண,
மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா,
மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ,
மாண் மிகு நாமல்
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா
சுவர்ணமா , மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க.

கூட் ற , உள்நாட்

வர்த்தகம் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
(தவிசாளர்),
மாண் மிகு பஷீர் ேசகுதா த்,
மாண் மிகு ைமத்திாிபால
சிறிேசன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ஜனக பண்டார
ெதன்னக்ேகான், மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால, மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு
சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி
பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ, மாண் மிகு சனீ ேராஹன
ெகா
வக்கு, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு சீனித்தம்பி
ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு சி. சிறீதரன்.

(l)

ெதாழில் ட்பவியல், ஆராய்ச்சி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ைபசர்
ஸ்தபா, மாண் மிகு லசந்த
அலகியவன்ன, மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி
ரளிதரன், மாண் மிகு ஜகத்
பாலசூாிய, மாண் மிகு க
ஜயசூாிய, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ல
மன் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு
விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு ஆர்.
ேயாகராஜன், மாண் மிகு
ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு தி ம் அ
கம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த
சில்வா, மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிாி, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு ஜானக
வக்கும் ர, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு
கனக ேஹரத், மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

நிதி, திட்டமிடல் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம, மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு
ஏ.எச்.எம். ெபௗ , மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான், மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ்
ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ. .சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க,
மாண் மிகு
ெப ல்
ேராஹண
ராஜபக்ஷ,
மாண் மிகு
ரஞ்ஜித்
சியம்பலாப்பிட் ய,
மாண் மிகு
ரவி
க ணாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு
சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு
தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு நாமல்
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன.

ெவகுஜன ஊடக, தகவல் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல (தவிசாளர்), மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)
ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச, மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா, மாண் மிகு ரவி
க ணாநாயக்க, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு சஜித்
பிேரமதாஸ, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன், மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த
சில்வா, மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ஹாின்
பர்னாந் , மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு
ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ
ெபான்ேசக்கா.

கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச

க அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான் (தவிசாளர்),
மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால,
மாண் மிகு ைமத்திாிபால
சிறிேசன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா, மாண் மிகு சி.பி.
ரத்நாயக்க, மாண் மிகு சிறிபால கமலத், மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா, மாண் மிகு சரண குணவர்தன, மாண் மிகு
அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு அக்கில விராஜ்
காாியவசம், மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின், மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம், மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா
கமேக, மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு ெபா.
பியேசன, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு எஸ்.சி.
த் குமாரன, மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ
றங்கா, மாண் மிகு ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா.

பா காப் மற் ம் நகர அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு .எம். ஜயரத்ன, மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு
ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான், மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ்
ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சுசந்த
ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு மங்கள
சமர ர, மாண் மிகு ல
மன் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு
இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார, மாண் மிகு அ.
த்திக
விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன, மாண் மிகு
பதிரண, மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர.

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம்.
அதாஉல்லா, மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த
அ த்கமேக, மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத், மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன, மாண் மிகு
ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு திலீப்
ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு
வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ, மாண் மிகு
த்திக பதிரண, மாண் மிகு நிேராஷன்
ெபேரரா, மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார, மாண் மிகு கனக
ேஹரத்.

(li)

உயர் கல்வி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு
ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட்
குேர, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம்.
ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு அ ர
திஸாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு மாைவ ேசா.
ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு (வண.) எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர், மாண் மிகு சஜின்
த வாஸ் குணவர்தன, மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர , மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு இரான்
விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு ேஜ. ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம.

தனியார் ேபாக்குவரத்

ேசைவகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு சி.பி. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர, மாண் மிகு குமார
ெவல்கம, மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத், மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு
காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா,
மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு அேசாக்
அேபசிங்க, மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின், மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு த்திக பதிரண,
மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு
நிஷாந்த
ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால,
மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க

சி

ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான், மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் ,
மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு ைபஸர் ஸ்தபா, மாண் மிகு
அச்சல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு கயந்த
க ணாதிலக்க, மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச, மாண் மிகு தி ப்
ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு தி ம் அ
கம, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர,
மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு ாி. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண
ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க,
மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்

ெவளிநாட்

ேவைலவாய்ப் ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு லான் ெபேரரா (தவிசாளர்), மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,
மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா, மாண் மிகு எம்.
ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன்
அ , மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார,
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ல
மன் வசந்த
ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க,
மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு நிமல்
விேஜசிங்க, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க

ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார (தவிசாளர்), மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன, மாண் மிகு
மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு த் சிவ ங்கம், மாண் மிகு ேராஹித
அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத், மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க, மாண் மிகு
நிேயாமால் ெபேரரா, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு கயந்த
க ணாதிலக்க, மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார, மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு அஜித் குமார,
மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு (ைவத்திய
கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு சீனித்தம்பி
ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா

கலாசார, கைல அ

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன,
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு குணரத்ன ரக்ேகான், மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு
ஜகத் பாலசூாிய, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா, மாண் மிகு (அல்ஹாஜ்)
ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு எஸ். விேனா, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு
ெமாஹான் லால் கிேர , மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு சீனித்தம்பி
ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு
.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு இரான்
விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா , மாண் மிகு
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா
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கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல
மன் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க,
மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு
அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு
(தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு பா.
அாியேநத்திரன், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா
வக்கு,
மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிாி, மாண் மிகு சாந்த
பண்டார, மாண் மிகு எஸ்.சி.
த் குமாரண, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க,
மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம

மக்கள் ெதாடர் , மக்கள் அ
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மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா (தவிசாளர்), மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க,
மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன், மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அச்சல
ஜாெகாடேக, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு
ேனஷ் கங்கந்த,
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா,
மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு
.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன,
மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன், மாண் மிகு ஆர்.
மிந்த சில்வா, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு ஹூைனஸ்
பா க், மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா, மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா.

ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழி ட்பவியல் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிட் ய (தவிசாளர்), மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர, மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக்க ரணவக்க,
மாண் மிகு ைபஸர்
ஸ்தபா, மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க, மாண் மிகு
நிேயாமால் ெபேரரா, மாண் மிகு க
ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு ஆர். எம். ரஞ்ஜித்
மத் மபண்டார, மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு (தி மதி) தலதா
அ ேகாரல, மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன், மாண் மிகு ரான் அலஸ், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா,
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க,
மாண் மிகு
.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
ரவர்தன,
மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண ஷ்பகுமார.

விைனத்திறன் ேமம்பா
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மாண் மிகு ல
மன் ெசனவிரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான், மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க,
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு இந்திக்க பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு லீப்
விேஜேசக்கர, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு ஆர்.
ேயாகராஜன், மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக்க பிேரமதாச, மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார, மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி,
மாண் மிகு (வண.) எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக,
மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு வன் ரண ங்க, மாண் மிகு
ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்

சிவில் விமான ேசைவகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு
நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா, மாண் மிகு த் சிவ ங்கம், மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன,
மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன,
மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா, மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு
(ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் மபண்டார, மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ,
மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு தி ம் அ
கம, மாண் மிகு ரான் அலஸ், மாண் மிகு சஜின் த
வாஸ் குணவர்தன, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்,
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத்
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பாரா

மன்றம்

சபாநாயகர் - மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம் - மாண் மிகு சந்திம
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் - மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார்

பிரதான அ
பாரா

ரக்ெகா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் - டபிள் . பி.

வலகத்தர்

. தசநாயக்க

பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம் - டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் பாரா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ

வலகம்

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம்
பைடக்கலச் ேசவிதர் - அனில் சமரேசகர
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - நேரந்திர ெபர்னாந்
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் – குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்
பாரா

மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள் - ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார

ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ்

நி வாகத் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (நி வாகம்) - ாி.எச்.ஏ. லசில் த சில்வா
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்
தாபன அ வலகம் - சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); ஈ.ஏ. . தயா பந் ல, எம்.ேஜ. ெபேரரா, (பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ஏ.எஸ். த சில்வா, எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி,
பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ேக.ேக. . காமினி, தி மதி ஐ.ேக.கமேக,
ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க, ஆர்.சி. விஜயதிலக, தி மதி வி.பி.ஜி.எஸ். விதான பதிரண (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, ெராபட் விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - ேக.டபிள் . சுனில் (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ஆர். விதாரண, எம். .எம்.
வாசிக் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ேக.பீ.
சந்தன, பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஏ. . அமரசிங்க (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்கு மர அ

வலகம் - எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்)

ேபாக்குவரத் அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட
ேபாக்குவரத் அ வலர்), ேக.சி.ெபர்னாந் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்), பீ. .என். ெபர்னாந் (பாரா மன்ற
உத்திேயாகத்தர்); ஏ.எஸ். தர்மவன்ச, ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி ஆர்.எம்.ஆர்.ேசனாரத்ன, தி மதி எம்.ாி.பி.ெபேரரா, தி மதி

.சி.

சூாியாரச்சி

சு க்ெக த்தாளர்கள் - எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன, தி மதி ஆர்.ஆர். ெவ கன்ன, எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி மதி ாி.ாி.
குமாநாயக்க, ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன, தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, எஸ்.எம். நஸீர்,
எம்.எம். ஹலீம்டீன்
சிேரஷ்ட பங்களா
பங்களா

காைமயாளர் - எஸ்.எல்.தசநாயக்க

காைமயாளர் - ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா

பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - எச்.சி. கலப்பத்தி
ஆவணப்ப த்தல் ேமற்பார்ைவயாளர் -

.பீ.ேக. த்பிட் ய

(liv)

ஹன்சாட் திைணக்களம்
ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர் - ெசல்வி ரஞ்சனி ஜயமான்ன
ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி யஸ்மின் பாயிஸ், எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி

.ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி சி.என். ெலாக்குெகா கார த சில்வா, தி மதி ஆர்.எல்.எம்.குமாரசிறி, தி மதி
எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர, தி மதி எச்.எல்.சி. ரசிங்ஹ, ாி. ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி,
தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி ேக.எச். நீலமணி
சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி மதி ேக. நந்தா சிறீமதி, தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஏ. ஹம்மத் தம்பி,
ெசல்வி எஸ். சி. ெதன்னக்ேகான், தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ஏ.பீ.
பசிங்ஹ, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ்.
ெபேரரா, தி மதி பீ. . குணவதி, தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, தி மதி எஸ்.ஏ. ஜயலத், ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி.
ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி மதி ேக.ஏ.எஸ். ல் க்ஷிகா, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி
வர்ணசூாிய, ெசல்வி பீ.வி.ாி.வி. கமேக, எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி
எச்.ஜி. ஜிகா, எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ், தி மதி என். இராமகி ஷ்ணன், எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ.கு தினி,
தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா
கு

அறிக்ைகயாளர்கள் – ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி ஜி.எச். ஹி ணி ன்சரா, தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க,
தி மதி எம். ஷ்பகுமார, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன,
தி மதி எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனீ

சிேரஷ்ட சூசிைக உத்திேயாகத்தர் - எம்.எம்.எம். நஸார்
சூசிைக உத்திேயாகத்தர்கள் - ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந் , ஏ.எம்.சி.எம்.
அதிகாாி
ஒ ப்பதி

ேமற்பார்ைவயாளர் – ேஜ.ேக. ஜயதிலக

நிதி மற் ம் வழங்கல்கள் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (நிதி ) - ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த
நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்);
.எஸ்.டபிள் . சமரேசகர, பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);
ேக.ஆர்.ேஹரத், தி மதி எஸ்.பீ. கமேக, தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, ெசல்வி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா,
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, ெசல்வி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா, தி மதி
ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (உதவிப்
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - ஆர்.எம்.அேசாகானந்த (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி சி.எம். சுபசிங்க (உதவிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.பீ.எச். குணேசன, எச். .பீ. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஐ.சி.ேக.
ரணசிங்ஹ, ஏ. . பிேரமச்சந்திர (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
உள்ளகக் கணக்காய் அ வலகம் - டபிள் .எம்.பி. த சில்வா (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); பி.ஏ. குமாரதாச, (பிரதான
உத்திேயாகத்தர்); என்.என். ேவெவல்வல (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);
உண

வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் - தி மதி ஆர்.என். அசீஸ் (கணக்காளர் - உண

சிேரஷ்ட களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர் - ேக. . கபில
ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு
சிேரஷ்ட சிறாப்பர் - ெசல்வி

.எல்.எஸ். விேஜேசக்கர

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் - ாி. எம். தர்மேசன
சிேரஷ்ட ெகாள்வன

உத்திேயாகத்தர் -

.பீ.ஆர். குணவர்தன

வழங்கல்)

(lv)

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் திைணக்களம்
இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் - என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா
பிரதி இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் -

.எல். . அதிகாாி

சிேரஷ்ட பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்) - டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி.

ரக்ேகான்

பாிேசாதகர் (மின்சாரம்) – எஸ்.எஸ். எல்வி கல
பாிேசாதகர் (சிவில்) - பீ.ாி. கமேக
உதவிப் பாரா

மன்ற உத்திேயாகத்தர் - எம்.எம். தர்மேசன

சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர் (மின்சாரம்) சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் ( ெதாழில் ட்பம் ) - ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – டபிள் .ஆர்.எச். த ெமல், பீ.ஆர். க ணாதிலக, பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன,
பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார

ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்) - ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய, சீ.எஸ். பாலசூாிய

உண
பணிப்பாளர் (உண

வழங்கல்,

பிரதி உண , பான

காைமயாளர் -

வழங்கல்,

பராமாிப் த் திைணக்களம்

பராமாிப் ச் ேசைவகள்) - எஸ்.சி.பி. ெபேரரா, எல்.ேஜ. குல ங்க

நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர் நிைறேவற்

பராமாிப்பாளர் - ஏ.ஏ. ஹஸன்

உதவி நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர் - சி.ஆர். சில்வா
உதவி

பராமாிப்பாளர் – எஸ். .ஜி.எஸ். ெசெனவிரத்ன

உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ, ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ,
.ஜி.என். குணவர்தன, எச். . ெபேரரா, டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க
சிேரஷ்ட உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர் - ஆர்.எம்.யாப்பாரத்ன
சிேரஷ்ட
சிேரஷ்ட

பராமாிப் ேமற்பார்ைவயாளர் ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர் - ஆர்.எஸ். விஜயானந்த

பராமாிப் ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார, எம். .ெபேரரா, எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, ேக.என்.
பஸ்நாயக்க, எஸ். . ரத்னசிறி
உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் – பி.ஜி.வி.பத்திரண, ேக.பீ.அமரசிங்க, ஏ.பீ. ரண ங்க, எல்.ஜி. ஜயவர்தன, ேக.என்.சி.
ெபேரரா, ேக.டபிள் . சூாியபண்டார, டபிள் .எஸ்.எஸ். ெபேரரா, டபிள் .டபிள் .ஆர். ஜயதிலக, ேஜ.ஏ.என்.எஸ். ெபேரரா
சிேரஷ்ட சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் - டபிள் .என்.டபிள் .எல். சில்வா
சிேரஷ்ட பிாி ச் சைமயற்காரர் -

.ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்

பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - என். னசிங்க, எஸ்.ஈ. ஜினதாச
ன்னிைலச்
சைமயற்காரர்கள் .எம்.ஜி. தர்மலால், எச்.ஏ. பத்மகுமார, ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, டபிள் . . ேஜ. .
விக்கிரமசிங்க, ஆர். .எஸ். பட்ேரானியஸ், ேக. . . குணரத்ன, பி. மல் வாவ , .எஸ்.ேசாம ர, ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்) - ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக
சைப ஆவண அ வலகம் - எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா, எஸ். . சாந்த சாம் (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); தி மதி சி.ஐ.
திசாநாயக்க, அனில் ேஹவாவசம் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக.
ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); எச்.ஆர்.சி. சில்வா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);
தி மதி .வி.ஓ.
ரேகான், ேஜ. நசீர்டீன், எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); எஸ்.பி. கு கம்மன (பிரதான
உத்திேயாகத்தர்); எம்.எம்.எம். மப் க், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி பி.ேஜ.
அேபசிங்ஹ, ெசல்வி எஸ்.எம். .எல்.ேக. சகலசூாிய (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
கு

அ வலகம் - என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர்-நி வாகம்); தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, (பிரதான
உத்திேயாகத்தர்); ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா, ஏ.எம். நிலா தீன், (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)

ஆேலாசைனக் கு அ வலகம் - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); ேக.ஜி. சரத்குமார
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ாி.ேக. ஜயவர்தன, தி மதி
ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான், (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்), தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான, ெசல்வி
.எம். . அழகக்ேகான் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)

(lvi)

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப்
யற்சிகள் கு அ வலகம் - எம்.என். பீாிஸ் (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்);
தி மதி ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர (பிரதிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்); ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க,
.ஆர்.எஸ். ெபர்னாந் , தி மதி
.என்.பண் த (உதவிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); டபிள் . ஜி. சுனில் சாந்த, ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
ெபா ம க் கு அ வலகம் - தி மதி எல். ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி மதி ஈ. .எஸ்.எம்.
ெபர்னாந்
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்);
. . .ேக.
னசிங்ஹ, தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர (பிரதிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்);
. . ேபால் அந்தனி (சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி மதி.
.சி.எஸ்.
பசிங்க,
எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
லகர் - சி.கு ப்
பிரதி

லகர் - பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி

உதவி

லகர்கள் - ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா, எஸ்.எல்.

யாத் அஹமட்

கனிஷ்ட உதவி

லகர் தரம் I - தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க

கனிஷ்ட உதவி

லகர்கள் - சுனில் ஹல்ேபகம, டபிள் .ஏ. குணரத்ன, ஜி. ரத்நாயக்க

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் - ஜி.குமாநாயக்க
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் – எம். அஜிவதீன், தி மதி

.எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான்
பாரா

மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - பி.ேக.எச்.ஏ. விேஜதாச

பாரா மன்ற பிரதிப்
அப் ல் ஜப்பார்

பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - டபிள் .எம். . பண்டார, எம். இஸட். எம். மர்ஸூக், ஐ.எல்.

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், எம்.எஸ். ெஸயின் பா
ரத்னசீ , ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா, ேக. .ஆர். பத்மசிறி

ல், தி மதி ஐ. .எல்.

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஏ. சரவணபவானந்தன், சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி,
எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க,
. .வி.என். தம்மேக, தி மதி
எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய, ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, எஸ். ேதவராஜ்,
ஜி. ெஜயச்சந்திரா, எம்.எச்.எம். ராமிஸ்

தகவல்
பணிப்பாளர் (தகவல்

ைறைம மற் ம்

ைறைம மற் ம்

காைமத் வத் திைணக்களம்

காைமத் வம்) - எச்.எம்.சி. ெபேரரா

ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – என்.பி. . நவக வ
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் - எம்.ஈ.ஜி.என். சமர ர
ெதாடர்பாடல் பா காப் ெபாறியியலாளர் - ஜி.என். லக்மஹல்
இைணயத்தள வைலயைமப் கட் ப்பாட்டாளர் – என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க
ைறைம வ வைமப்பாளர் - தி மதி ேக.என். . அமரசிங்ஹ
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன
கணினி ெசயற்றிட்ட வைரவாளர்கள் -

. பண் த, சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி

உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் – தி மதி எம்.என். விதானேக
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) -

.எஸ். கீகனேக

இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - எம்.என்.எம். ஷிபாக்
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் - தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் – தி மதி பி. ெஜகன்யா, ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக, தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி
கணினி இயக்குநர்கள் - .டபிள் .பீ. தர்மப்பிாிய, தி மதி என்.என். ெஹட் ேக, டபிள் .எச். . . பிய ங்க, ஏ.ஜி.ஆர்.ேக.
அேபரத்ன, என். . .பீ. பிேரமசிறி, ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி,
எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ , ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன்
கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் – ஜி.எம். . ெபேரரா, எச்.எஸ்.சத்யஜித்
ெதாழில் ட்ப உதவியாளர்கள் - டபிள் .எஸ். சுரங்க, வி.ஆர்.எஸ்.ேஜ. ேசாமரத்ன
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MEMBERS OF PARLIAMENT
(Returned at the General Election, 08th April, 2010)

A
Abdul Cader, A.R.M. (Mahanuwara)
Abdul Haleem, Mohamed Hasheem (Mahanuwara)
Abeygunawardena, Rohitha (Kalutara)
Abeysinghe, Ashoka (Kurunegala)
Abeywardena, A. Lakshman Yapa (Matara)
Abeywardene, Mahinda Yapa (Matara)
Adaikkalanathan, A. (Vanni)
Ajith Kumara, Galbokka Hewage (Galle)
Alagiyawanna, A.A. Lasantha (Gampaha)
Alahapperuma, Dullas (National List)
Alantin, Selvesthiri (Jaffna)
Allas, Tiran (National List)
Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara)
Aluvihare, Wasantha (Matale)
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha)
Amaraweera, Mahinda (Hambantota)
Amunugama, D.S.B. (Mahanuwara)
Amunugama, Sarath (Mahanuwara)
Annamalai, Nadesu Sivasakthi (Vanni)
Ariyanethran, Pakkiaselvam (Batticaloa)
Athaullah, A.A.A. (Digamadulla)
Attanayake, Tissa (National List)
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura)
Azwer, A.H.M. (National List)

B
Badhiutheen, Abdul Rizad (Vanni)
Balasuriya, Arachchilage Jagath (Kegalle)
Bandara, Jayasinghe Mudiyanselage Janaka Priyantha (National List)
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayake Mudiyanselage Chandrani (Anuradhapura)
Bandara, Palitha Range (Puttalam)
Bandara, K.W. Shantha (Kurunegala)
Bandaranaike, Chakrawarthi Pandukabhaya Dias (Gampaha)
Bandaranayake, Indika (Kurunegala)
Basheer, Segu Dawood (Batticaloa)
Basnayake, Tharanath (Kurunegala)
Berugoda, Arachchige Vijitha (Monaragala)
Buddadasa, Anthinna Marakkalage Leel Chamika (Badulla)

C
Cooray, Reginold (Kalutara)

D
Dahanayaka, Amara Dharmawijaya Wijayasekara (Matara)
Dayaratna, Petikirige (Digamadulla)
De Silva, Agampodi Mohan Priyadharshana (Galle)
De Silva, G.M.Harsha (National List)
De Silva, Nilenthi Nimal Siripala (Badulla)
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura)
De Zoysa, Gamini Wijith Wijayamuni (Moneragala)
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Devananda, Douglas (Jaffna)
Digambaram, Udeiappan Palani (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Anura Kumara (National List)
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Dissanayake Mudiyanselage Rohana Kumara (Matale)
Dissanayake, S.B. (Mahanuwara)
Dissanayake, Duminda (Anuradhapura)
Dissanayake, Lalith (Kegalle)
Dissanayake,Weerakumara (Anuradhapura)
Dissanayake, Salinda (Kurunegala)

E
Ekanayake, M. Nandimithra (Matale)
Ekanayake, T.B.(Kurunegala)
Ekanayake, Wilfred Bandara (Anuradhapura)

F
Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla)
Farook, Hunais (Vanni)
Farook, Muththali Bava (Vanni) [From 9th December, 2010]
Fernando, Arundika (Puttalam)
Fernando, Harin (Badulla)
Fernando, Johnston (Kurunegala)
Fernando, Milroy (Puttalam)
Fernandopulle, Mrs. A. Sudharshini (Gampaha)
Fonseka, G. Sarath Chandralal (Colombo) [From 29th September, 2010] (Vacated Seat under Article 66(d)
of the Constitution.
Fonseka, Mrs. Malani (National List)
Fowzie, A. Abdul Hameed Mohamed (Colombo)

G
Gajadeera, Vidana Arachchige Barns Chandrasiri (Matara)
Gamage, Mrs. Anoma (National List)
Gamage, Ihala Medagama Piyasena (Galle)
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa)
Gankanda, Dunesh (Ratnapura)
Grero, Mohan Lal (Colombo)
Gunaratne, Arachchige Sarath Kumara (Gampaha)
Gunasekara, DEW (National List)
Gunasekara, Earl Sarath Wickramasinghe (Polonnaruwa)
Gunasekara, Hemal (Matara)
Gunawardane, Bandula (Colombo)
Gunawardena, Dinesh (Colombo)
Gunawardena, Gitanjana Rupasinghe (National List)
Gunawardena, Sarana Guptha (Gampaha)
Gunawardhana, Munasinha Kariyavasam A.A. Appuhamilage Don Somadasa (Trincomalee)
Gunawardhana, Sajin De Vass (Galle)

H
Hakeem, A. Ibathul Rauf (Mahanuwara)
Handunnetti, Sunil (Colombo)
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla)
Harrison, Palisge (Anuradhapura)
Hasen Ali, Mohamed Thambi (National List)
Herath, Vijitha (Gampaha)
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Herath, Jayarathna (Kurunegala)
Herath, Kanaka (Kegalle)
Hizbullah, Mahamood Lebbe Alim Mohamed (Batticaloa)

I
Indika, Wehalla Kankanamge (Hambantota)

J
Jagoda, Achala (National List)
Jayaratne, D.M. (National List)
Jayaratne, Piyankara (Puttalam)
Jayasekara, Halkandaliya Lekamlage Premalal (Ratnapura)
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala)
Jayasena, Mrs. Sumedha (Monaragala)
Jayasuriya, Karu (Gampaha)
Jayasuriya, Sanath (Matara)
Jayawardana, Jayalath (Gampaha)
Jeyarathnam, Sri Ranga (Nuwara Eliya)

K
Kabir, Mohamed Hashim Mohamed (Kegalle)
Karalliyadde, Tissa Wijeratne (Anuradhapura)
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala)
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo)
Karunatileka, Gayantha (Galle)
Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara)
Kotalawala, Nirmala (Kalutara)
Kumaranatunga, Jeewan (Colombo)

L
Lokubandara, Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Udith Sanjaya (Badulla)
Lokuge, Gamini (Colombo)

M
Madduma Bandara, Rathnayake Mudiyanselage Ranjith (Monaragala)
Maheswaran, Mrs. Vijayakala (Jaffna)
Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 02nd December 2010]
Medhananda Thero, Ven. Ellawala (National List)
Mithrapala, H.R. (Kegalle)
Mohamed, Aslam Mohamed Saleem (National List)
Muralidaran, Vinayagamoorthi (National List)
Murugesu, Chandrakumar (Jaffna)
Musthapha, Mohamed Faiszer (Mahanuwara)
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle)
Muthukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura)

N
Nanayakkara, M.K.N. Manusha (Galle)
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)
Nawinne, R.M.S.B. (Kurunegala)
Nipuna Arachchi Lakshman (Colombo) [From 12th October, 2010] (Vacated seat under Article 66(f) of the Constitution)
Noharadalingam, S. (Vanni)
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P
Padmasiri, Y.G. (Kegalle)
Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara)
Pathirana, Ramesh (Galle)
Peiris, G.L. (National List)
Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale)
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara)
Perera, Biyanwilage Antony Victor (Puttalam)
Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla)
Perera, Felix (Gampaha)
Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam)
Perera, Joseph Michael (National List)
Perera, Ketagoda Gamage Jayantha (Colombo) [From 7th February, 2011]
Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala)
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam)
Piyasena, P.H.P. (Digamadulla)
Prabha, Ganesan (Colombo)
Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna)
Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle)
Premadasa, Sajith (Hambantota)
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo)
Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee)
Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla)
Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala)

R
Radhakrishnan, Seduvel Sami (Nuwara Eliya)
Rajathurai, Sundaram Perumal (Nuwara Eliya)
Rajapaksa, Basil Rohana (Gampaha)
Rajapaksa, Chamal (Hambantota)
Rajapaksa, Namal (Hambantota)
Rajapaksa, Mrs. Nirupama Deepika (Hambantota)
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo)
Ramanayake, A.A. Ranjan (Ratnapura)
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara)
Ranasingha, Arachchige Roshan Anuruddha (Polonnaruwa)
Ranathunga, Ms. Kamala (National List)
Ranatunga, Arjuna (Kalutara)
Ranatunga, Ruwan (Gampaha)
Ranawaka, Patali Champika (Colombo)
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (Gampaha)
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya)
Ratwatte, Evindaa Lohan (Mahanuwara)
Rohana, Sanee (Ratnapura)

S
Samarakoon, Mudiyanselage Chandrasena (Anuradhapura)
Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara)
Samaraweera, Mangala Pinsiri (Matara)
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee)
Saravanabavan, Eswarapatham (Jaffna)
Selvarasa, Ponnampalam (Batticaloa)
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura)
Senanayake, Mrs. Barnadeen Rose (Colombo)
Senanayaka, Wasantha Haresh Parakrama (Gampaha)
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Senaratne, Rajitha (Kalutara)
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo)
Senathirasa, Mavai Somasundaram (Jaffna)
Seneviratne, Athauda (Kegalle)
Senewiratne, Lakshman Pinto Jayathilaka (Badulla)
Senewiratne, John (Ratnapura)
Silva, Arumadura Lorance Romele Duminda (Colombo)
Silva, Mervyn (Gampaha)
Sirisena, Pallewatte Gamaralalage Maithripala (Polonnaruwa)
Sivalingam, Muthu (National List)
Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle)
Sooriyapperuma, J.R.P. (National List)
Sritharan, Sivagnanam (Jaffna)
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (National List)
Sumathipala, Uduwatuwage Janathpriya Thilanga (Colombo)
Suriyaarachchi, Chandrasiri Ariyawansa (Polonnaruwa)
Swaminathan, D.M. (National List)
Swarnamalini, Mrs. Upeksha (Gampaha)

T
Tennakoon, Janaka Bandara (Matale)
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara)
Thissera, Anton Dayasritha (Puttalam)
Thondaman, Savumyamoorthy Arumugan Ramanathan (Nuwara Eliya)
Thoufeek, Muhammadu Shareef (Trincomalee)

V
Vinayagamoorthy, Appathurai (Jaffna)
Vitarana, Upali Tissa (National List)

W
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura)
Wanniarachchi, Mrs. Arachchige Pavithradevi (Ratnapura)
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota)
Weerakkody, Chandima (Galle)
Weerakoon, Muhudugama Hewage Gunaratne (Galle)
Weerasekara, Sarath Piyananda (Digamadulla)
Weerawansa, Wimal (Colombo)
Weerawardhana, R.R.M.Erik Prasanna (Mahanuwara)
Welgama, Kumara (Kalutara)
Wickramanayaka, Ratnasiri (National List)
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara)
Wickramaratne, Eran (National List)
Wickramasinghe, Neranjan (Kurunegala)
Wickremasinghe, Ranil (Colombo)
Widhanagamage, Amith Thenuka (Badulla)
Wijayawardhana, Dinendra Ruwan (Gampaha)
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha)
Wijesinghe, Arachchige Mutuhetti Nimal Senarath (Kurunegala)
Wijesinha, Rajiva (National List)
Wijewickrama, Mrs. Sriyani (Digamadulla)

Y
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala)
Yogarajan, R. (National List)
Yogeswaran, Seeniththamby (Batticaloa)
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

PRESIDENT
HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA

CABINET
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. D.M. Jayaratne
Minister of Good Governance and Infrastructure - The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka
Minister of Food Security - The Hon. P. Dayaratna
Minister of Irrigation and Water Resources Management and Leader of the House of Parliament - The Hon. Nimal
Siripala de Silva
Minister of Higher Education – The Hon. S.B. Dissanayake
Minister of Urban Affairs - The Hon. A.H.M. Fowzie
Minister of External Affairs - The Hon. (Prof.) G.L. Peiris
Minister of Health - The Hon. Maithripala Sirisena
Minister of Public Administration and Home Affairs - The Hon. W.D.J. Senewiratne
Minister of Parliamentary Affairs - The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena
Minister of International Monetary Co-operation – The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama
Minister of Livestock and Rural Community Development – The Hon. Arumugan Thondaman
Minister of Social Welfare – The Hon. Milroy Fernando
Minister of Postal Services - The Hon. Jeewan Kumaranatunga
Minister of Technology and Research - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Minister of Environment - The Hon. Anura Priyadharshana Yapa
Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. Tissa Karalliyadda
Minister of Water Supply and Drainage and Chief Government Whip -The Hon. Dinesh Gunawardena
Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Douglas Devananda
Minister of Petroleum Industries - The Hon. A.D. Susil Premajayantha
Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Salinda Dissanayake
Minister of Justice – The Hon. Rauf Hakeem
Minister of Rural Affairs - The Hon. Athauda Seneviratne
Minister of Labour and Labour Relations - The Hon. Gamini Lokuge
Minister of Education - The Hon. Bandula Gunawardane
Minister of Plantation Industries - The Hon. Mahinda Samarasinghe
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Minister of Local Government and Provincial Councils – The Hon. A.L.M. Athaulla
Minister of Consumer Welfare - The Hon. S.B. Nawinne
Minister of National Resources - The Hon. Piyasena Gamage
Minister of Lands and Land Development - The Hon. Janaka Bandara Tennakoon
Minister of Social Services - The Hon. Felix Perera
Minister of Private Transport Services - The Hon. C.B. Rathnayake
Minister of Minor Export Crop Promotion - The Hon. Reginold Cooray
Minister of Scientific Affairs – The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana
Minister of Human Resources - The Hon. DEW Gunasekara
Minister of Agriculture - The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena
Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare - The Hon. Dilan Perera
Minister of Mass Media and Information – The Hon. Keheliya Rambukwella
Minister of Industry and Commerce - The Hon. Risad Badhiutheen
Minister of Transport - The Hon. Kumara Welgama
Minister of Youth Affairs and Skills Development –The Hon. Dullas Alahapperuma
Minister of Power and Energy - The Hon. Patali Champika Ranawaka
Minister of Co-operatives and Internal Trade - The Hon. Johnston Fernando
Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Wimal Weerawansa
Minister of Economic Development - The Hon. Basil Rohana Rajapaksa
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Minister of Productivity Promotion – The Hon. Lakshman Senewiratne
Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Minister of Coconut Development and Janata Estate Development - The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara
Minister of Culture and the Arts - The Hon. T.B. Ekanayake
Minister of Disaster Management - The Hon. Mahinda Amaraweera
Minister of Agrarian Services and Wildlife - The Hon. S.M. Chandrasena
Minister of Resettlement - The Hon. Gunaratne Weerakoon
Minister of Public Relations and Public Affairs - The Hon. (Dr.) Mervyn Silva
Minister of Sports – The Hon. Mahindananda Aluthgamage
Minister of Public Management Reforms – The Hon. Navin Dissanayake
Minister of State Resources and Enterprise Development - The Hon. Dayasritha Thissera
Minister of Telecommunication and Information Technology - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Minister of Civil Aviation – The Hon. Piyankara Jayaratna
Minister of National Heritage – The Hon. Jagath Balasuriya
Minister of National Languages and Social Integration – The Hon. Vasudeva Nanayakkara
[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not
assigned specifically to any Minister.]

DEPUTY MINISTERS
Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake
Deputy Minister of Environment -The Hon. A.R.M. Abdul Cader
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam
Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. Susantha Punchinilame
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena
Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. Gitanjana Gunawardena
Deputy Minister of Ports and Highways - The Hon. Rohitha Abeygunawardana
Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike
Deputy Minister of Co-operatives and Internal Trade - The Hon. Basheer Segu Dawood
Deputy Minister of Industry and Commerce - The Hon. Jayarathne Herath
Deputy Minister of Youth Affairs and Skills Development - The Hon. Duminda Dissanayake
Deputy Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Lasantha
Alagiyawanna
Deputy Minister of Transport - The Hon. Rohana Dissanayake
Deputy Minister of Livestock and Rural Community Development - The Hon. H.R. Mithrapala
Deputy Minister of Ports and Highways - The Hon. Nirmala Kotalawala
Deputy Minister of Power and Energy - The Hon. Premalal Jayasekara
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran
Deputy Minister of Technology and Research – The Hon. Faiszer Musthapha
Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils - The Hon. Indika Bandaranayake
Deputy Minister of Water Supply and Drainage - The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa
Deputy Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah
Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake
Deputy Minister of Education - The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa
Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath
Deputy Minister of Irrigation and Water Resources Management - The Hon. W.B. Ekanayake
Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi
Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera
Deputy Minister of State Resources and Enterprise Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne
Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake
Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena
Deputy Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera
Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake
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CHAIRMAN’S PANEL
The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale. The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon.
Perumal Rajathurai, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama.

COMMITTEES OF PARLIAMENT
Committee of Selection
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon.
Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. A.L.M. Athaullah, The
Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. John Amaratunga, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Ven.) Athuraliye
Rathana Thero.

House Committee
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M. Joseph Michael
Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. (Mrs.)
Rosy Senanayake.

Committee on Standing Orders
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,
The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.
Lalith Dissanayake, The Hon. John Amaratunga, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,
The Hon. Ajith Kumara, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. M.A. Sumanthiran.
Committee on Parliamentary Business
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,
The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Ranil Wickremasinghe, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. John
Amaratunga, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Arumugan Thondaman,
The Hon. Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Mahinda
Samarasinghe, The Hon. A.L.M.Athaulla, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal
Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Mangala Samaraweera,
The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The
Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh
K. Premachandran, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero.

Committee on Public Accounts
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda,
The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. Dilan
Perera, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Lakshman Senewiratne, The
Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Kabir
Hashim, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Akila
Viraj Kariyawasam, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The
Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. S. Shritharan, The Hon.
M.A. Sumanthiran, The Hon. Hunais Farook.

Committee on Public Enterprises
The Hon. DEW Gunasekara (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The
Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva,
The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon.
Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The
Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon.
A. Vinayagamoorthy, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.
Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.

Committee on Privileges
The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa,
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon.
Mahinda Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John
Amaratunga, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon.
Dayasiri Jayasekara, The Hon. E. Saravanapavan.

Committee on Public Petitions
The Hon. Lalith Dissanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Gamini Lokuge, The
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha
Punchinilame, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Palitha Range Bandara,
The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Pon. Selvarasa,
The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith
Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare,
The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe,
The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook.

Committee on High Posts
The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka (Chairman), The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The
Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas
Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon.
Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John
Amaratunga, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The
Hon. Suresh K. Premachandran.

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEES
Standing Committee “A”
The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Gamini Lokuge,
The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Mavai S.
Senathirajah, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon.
(Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha Bandara, The
Hon. A.M. Chamika Buddadasa, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The
Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. R. Duminda Silva.

Standing Committee “B”
The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Janaka
Bandara Tennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. A.R.M. Abdul Cader,
The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon.
Kabir Hashim, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran
Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan,
The Hon. Palany Thigambaram, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon.
Hunais Farook.
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SELECT COMMITTEES
Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents
The Hon. P. Dayaratna (Chairman), The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. C. B. Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, Rohana
Dissanayake, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. W. B. Ekanayake, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The
Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon.
Palitha Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The
Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. D.M.
Swaminathan.
Select Committee to Inquire and Report on Strengthening the Independent Character of the Parliamentary
Service
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, (Chairman), The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John Amaratunga,
The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Udith Lokubandara.
Women Parliamentarians’ Caucus in Parliament
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairperson), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon.
(Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha
Athukorale, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.) Kamala
Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.)
Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle.
Select Committee to Recommend Measures for the Maintenance of Propriety, Discipline, Traditions and Security
of Parliament
The Hon. DEW Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauf
Hakeem, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan.

CONSULTATIVE COMMITTEES
Consultative Committee on Buddha Sasana and Religious Affairs
The Hon. D.M. Jayaratne (Chairman), The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Milroy Fernando, The Hon.
Dinesh Gunawardena, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon.
Dayasritha Thissera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha
Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon.
(Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala
Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika
Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Perumal Rajathurai,
The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Hunais Farook.
Consultative Committee on Public Management and Reforms
The Hon. Navin Dissanayake (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. W.D.J. Senewiratne,
The Hon. Milroy Fernando, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. DEW
Gunasekara, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Gamini
Jayawickrama Perera, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu
Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Wijaya
Dahanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Victor Antony, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon.
V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Eric Prasanna
Weerawardhana, The Hon. D.M. Swaminathan.
Consultative Committee on Irrigation and Water Resources Management
The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon.
Salinda Dissanayake, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B.
Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Weerakumara Dissanayake,
The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Lakshman Senewiratne,
The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon.
Palitha Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Hemal Gunasekera,
The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Shantha Bandara, The Hon.
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Hunais Farook.
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Consultative Committee on Disaster Management
The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Dulip Wijesekera, The Hon. Mahinda Samarasinghe,
The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Siripala
Gamalath, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Wasantha
Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. Palany Thigambaram,
The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Vidura Wickramanayaka,
The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. P. Ariyanethran.
Consultative Committee on Health
The Hon. Maithripala Sirisena (Chairman), The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala de Silva,
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,
The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.)
Jayalath Jayawardana, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu
Dawood, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. S. Vino, The Hon. (Mrs.) Thalatha
Atukorale, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana,
The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. A.M.
Chamika Buddhadasa, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana.
Consultative Committee on Petroleum Industries
The Hon. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. P. Dayaratna, The Hon.
A.H.M. Fowzie, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Patali Champika Ranawaka,
The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.
Vijitha Herath, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Dilum
Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Sanee Rohana
Kodithuvakku, The Hon. Praba Ganesan, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Ajith P. Perera,
The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon.
Nimal Wijesinghe, The Hon. Shehan Semasinghe.
Consultative Committee on Water Supply and Drainage
The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. A.L.M. Athaulla,
The Hon. Felix Perera, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. W.B.
Ekanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti,
The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon.
Palitha Range Bandara, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Duleep Wijesekera,
The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha Bandara,
The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama,
The Hon. R. Duminda Silva.
Consultative Committee on Traditional Industries and Small Enterprise Development
The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Lokuge,
The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Premalal
Jayasekara, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Vijitha Herath,
The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan,
The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Chandima
Weerakkody, The Hon. Victor Antony, The Hon. V.K. Indika, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon.
Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan
Ranatunga, The Hon. Thilanga Sumathipala.
Consultative Committee on Local Government and Provincial Councils
The Hon. A.L.M. Athaulla (Chairman), The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar,
The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Janaka Bandara
Tennakoon, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni
de Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Anura Dissanayaka,
The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K.
Premachandran, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale,
The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva,
The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Shehan Semasinghe.
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Consultative Committee on Rehabilitation and Prison Reforms
The Hon. Chandrasiri Gajadeera (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. (Prof.) G.L.
Peiris, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Lakshman
Senewiratne, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Wijaya
Dahanayake, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran Alles, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya,
The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman
Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. S.C.
Mutukumarana, The Hon. Nishantha Muthuhettigamage, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. M.A.
Sumanthiran, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath.

Consultative Committee on Industry and Commerce
The Hon. Risad Badhiutheen (Chairman), The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Piyasena
Gamage, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Johnston Fernando, The Hon.
Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P.
Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. A.D.
Champika Premadasa, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ashok
Abeysinghe, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. J.
Sri Ranga, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. (Mrs.) Rosy
Senanayake.

Consultative Committee on Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities
The Hon. Wimal Weerawansa (Chairman), The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Mahinda Yapa
Abeywardene, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Kumara Welgama,
The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Faiszer
Musthapha, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.)
Jayalath Jayawardana, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Sunil Handunnetti,
The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara,
The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon.
(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe.

Consultative Committee on Power and Energy
The Hon. Patali Champika Ranawaka (Chairman), The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Piyankara Jayaratne,
The Hon. P. Dayaratna, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. (Prof.)
Tissa Vitarana, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Indika
Bandaranayake, The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya,
The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu
Dawood, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. A.D. Champika
Premadasa, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Ruwan Ranatunga,
The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Ruwan Wijewardene.

Consultative Committee on Economic Development
The Hon. Basil Rohana Rajapaksa (Chairman), The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Muthu
Sivalingam, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. S.B. Dissanayake,
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Karu Jayasuriya, The
Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Arjuna
Ranatunga, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Akila Viraj
Kariyawasam, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. T. Ranjith De
Zoysa, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan.
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Consultative Committee on State Resources and Enterprise Development
The Hon. Dayasritha Thissera (Chairman), The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Risad Badhiutheen, The
Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de
Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Navin Dissanayake, The
Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Chandima
Weerakkody, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The
Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon.
Harin Fernando, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thilanga Sumathipala, The
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Vasantha Senanayake.
Consultative Committee on External Affairs
The Hon. (Prof.) G.L. Peiris (Chairman), The Hon. Neomal Perera, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon.
A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Mahinda
Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ravi
Karunanayake, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The
Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa,
The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.
Consultative Committee on Public Administration and Home Affairs
The Hon. W.D.J. Senewiratne (Chairman), The Hon. Vijaya Dahanayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The
Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon.
Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. T.B.
Ekanayake, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.
Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R.
Yogarajan, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Mohan Priyadarshana
De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe.
Consultative Committee on Parliamentary Affairs
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairman), The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon.
Nandimithra Ekanayake, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Sarath
Kumara Gunaratne, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon.
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The
Hon. Tiran Alles, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Lakshman
Wasantha Perera, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Nimal Wijesinghe, The
Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe.
Consultative Committee on Resettlement
The Hon. Gunaratne Weerakoon (Chairman), The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Douglas
Devananda, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Susantha Punchinilame,
The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The
Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. S. Vino, The Hon. Ashok Abeysinghe, The
Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Praba Ganesan, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Manusha
Nanayakkara, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R. Dumindha Silva, The Hon. Vasantha Senanayake.
Consultative Committee on Postal Services
The Hon. Jeewan Kumaranatunga (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Anura Priyadharshana
Yapa, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon.
Gunaratne Weerakoon, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon.
Sajith Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon.
Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Dilip
Wedaarachchi, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palany Thigambaram, The
Hon. Niroshan Perera, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Udith
Lokubandara, The Hon. Neranjan Wickremasinghe.
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Consultative Committee on National Heritage
The Hon. (Dr.) Jagath Balasooriya (Chairperson), The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Anura Priyadharshana
Yapa, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. T.B. Ekanayake,
The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera,
The Hon. P. Harrison, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara,
The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Manusha
Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon.
Nimal Wijesinghe, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais
Farook, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
Consultative Committee on Environment
The Hon. Anura Priyadharshana Yapa (Chairman), The Hon. A.R.M. Abdul Cader, The Hon. Dullas Alahapperuma,
The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Rohana Dissanayake,
The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Mavai
S. Senathirajah, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. Janaka Wakkumbura,
The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.
Consultative Committee on Child Development and Women’s Affairs
The Hon. Tissa Karalliyadda (Chairman), The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena,
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Jayarathne Herath, The
Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Selvam
Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The
Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. (Dr.)
(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Nishantha
Muthuhettigamage, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon.
(Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy
Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
Consultative Committee on Justice
The Hon. Rauff Hakeem (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. W.D.J.
Senewiratne, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Dilan Perera, The Hon.
H.R. Mithrapala, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. M.S. Thowfeek, The
Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Chandima
Weerakkody, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon.
Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Nishantha
Muthuhettigamage, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa Senasinghe.
Consultative Committee on Labour and Labour Relations
The Hon. Gamini Lokuge (Chairman), The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.
Athauda Seneviratne, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya
Rambukwella, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva,
The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sunil
Handunnetti, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon.
Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.
Consultative Committee on Education
The Hon. Bandula Gunawardane (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. S.B.
Dissanayake, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Nirmala
Kotalawala, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The
Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Akila Viraj
Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Mohan Lal
Grero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. J. Sri
Ranga, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha.
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Consultative Committee on Plantation Industries
The Hon. Mahinda Samarasinghe (Chairman), The Hon. Earl Gunasekera, The Hon. Milroy Fernando, The Hon.
(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon.
Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. R.
Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. (Mrs.) Thalatha
Atukorale, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dilum Amunugama, The
Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. (Dr.) Rohana
Pushpa Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon.
Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka.
Consultative Committee on Fisheries and Aquatic Resources Development
The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Milroy Fernando,
The Hon. Felix Perera, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. Neomal
Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Selvam
Adaikkalanathan, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Chandima Weerakkody,
The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon.
Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama, The Hon. Hunais Farook.
Consultative Committee on Indigenous Medicine
The Hon. Salinda Dissanayake (Chairman), The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon.
(Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Mahinda
Amaraweera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.) Jayalath
Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara
Jayasinghe, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon.
Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Dr.) Ramesh
Pathirana, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon.
Ruwan Ranatunga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan.
Consultative Committee on National Languages and Social Integration
The Hon. Vasudeva Nanayakkara (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris,
The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon.
Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Abdul Haleem, The
Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon.
Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Eran
Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Sujeewa
Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook.
Consultative Committee on Lands and Land Development
The Hon. Janaka Bandara Tennakoon (Chairman), The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Jeewan Kumaranatunga,
The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. C.A.
Suriyaarachchi, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura
Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Mavai S.
Senathirajah, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. P. Ariyanethran, The
Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Harin Fernando,
The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The
Hon. Vasantha Senanayake.
Consultative Committee on Social Services
The Hon. Felix Perera (Chairman), The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. S.B.
Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena,
The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip
Wedaarachchi, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The
Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The
Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. (Ms.) Kamala
Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Shehan Semasinghe, The
Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
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Consultative Committee on Sports
The Hon. Mahindananda Aluthgamage (Chairman), The Hon. Namal Rajapakse, The Hon. Gamini Lokuge, The
Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,
The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Lasantha
Alagiyawanna, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith
Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, The
Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Niroshan Perera, The
Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Thilanga
Sumathipala, The Hon. Kanaka Herath
Consultative Committee on Agriculture
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene (Chairman), The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. C.A.
Suriyaarachchi, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Janaka Bandara
Tennakoon, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.K.A.D.S.
Gunawardana, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Achala
Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Selvam
Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon.
Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Shantha
Bandara, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Thenuka Vidanagamage.
Consultative Committee on Transport
The Hon. Kumara Welgama (Chairman), The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon.
Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Lasantha
Alagiyawanna, The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. P. Harrison, The
Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The
Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Nimal Wijesinghe, The
Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Shehan Semasinghe.
Consultative Committee on Youth Affairs and Skills Development
The Hon. Dullas Alahapperuma (Chairman), The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Murugesu
Chandrakumar, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Wimal
Weerawansa, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M.T. Hasen Ali, The
Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, The Hon. T.
Ranjith De Zoysa, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh
Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Udith
Lokubandara, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. R. Dumindha
Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.
Consultative Committee on Co-Operatives and Internal Trade
The Hon. Johnston Fernando (Chairman), The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Maithripala Sirisena, The
Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The
Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Lalith
Dissanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon.
Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon.
Ashok Abeysinghe, The Hon. Victor Antony, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. Palitha
Thewarapperuma, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. V.S.
Radhakrishnan, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. S. Shritharan.
Consultative Committee on Technology and Research
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Lasantha
Alagiyawanna, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Jagath
Balasuriya, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon.
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. R. Yogarajan, The
Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Y.G.
Padmasiri, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. E.
Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. Kanaka Herath, The
Hon. Hunais Farook.
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Consultative Committee on Finance and Planning
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon.
A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas
Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Patali Champika
Ranawaka, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Ravi Karunanayake,
The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Suresh K.
Premachandran, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Dayasiri
Jayasekara, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Namal Rajapaksa, The
Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Eran Wickramaratne.
Consultative Committee on Mass Media and Information
The Hon. Keheliya Rambukwella (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. (Dr.) Rajitha
Senaratne, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Wimal Weerawansa, The
Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon.
Anura Dissanayaka, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Gayantha
Karunatileka, The Hon. P. Ariyanethran, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. Manusha
Nanayakkara, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. A. M. Chamika
Buddhadasa, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake, The
Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
Consultative Committee on Livestock and Rural Community development
The Hon. Arumugan Thondaman (Chairman), The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon.
(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Felix Perera, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Siripala Gamalath,
The Hon. Neomal Perera, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Sajith
Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon.
Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Palany
Thigambaram, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,
The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. R.
Dumindha Silva.
Consultative Committee on Defence and Urban Development
The Hon. D.M. Jayaratne, The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon.
Maithripala Sirisena, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas
Devananda, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Wimal Weerawansa, The
Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon.
Lakshman Senewiratne, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon.
R. Yogarajan, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Dayasiri Jayasekara,
The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. (Dr.)
Sarath Weerasekara.
Consultative Committee on Ports and Highways
The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. A.L.M.
Athaulla, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage,
The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon.
Rauf Hakeem, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The
Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Wasantha
Aluwihare, The Hon. Victor Antony, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. J. Sri
Ranga, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. Kanaka Herath.
Consultative Committee on Higher Education
The Hon. S.B. Dissanayake (Chairman), The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dinesh Gunawardena, The
Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon.
Reginold Cooray, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M.
Hisbullah, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Anura
Dissanayaka, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Mavai S. Senathirajah,
The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Sajin De Vass
Gunawardena, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Eran Wickramaratne, The
Hon. J.R.P. Sooriyapperuma.
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Consultative Committee on Private Transport Services
The Hon. C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Kumara
Welgama, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Jayarathna Herath, The Hon. Lasantha Alagiyawanna,
The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon. Wijaya Dahanayaka, The Hon. M. Joseph Michael
Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon.
Ashok Abeysinghe, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika
Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The
Hon. Nishantha Muthuhettigamage, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Thilanga
Sumathipala, The Hon. Shehan Semasinghe.

Consultative Committee on Minor Export Crops Promotion
The Hon. Reginold Cooray (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Johnston Fernando, The Hon.
S.M. Chandrasena, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Achala
Jagodage, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Gayantha Karunatileka,
The Hon. (Mrs) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Dilip
Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha
Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa
Kumara, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Neranjan Wickramasinghe, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. Saravanapavan.

Consultative Committee on Foreign Employment Promotion and Welfare
The Hon. Dilan Perera (Chairman), The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The
Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Neomal Perera, The Hon. M. Joseph
Michael Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The
Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Sivasakthy Ananthan, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Lakshman Wasantha
Perera, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Namal
Rajapaksa, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Nimal Wijesinghe, The
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Sujeewa Senasinghe.

Consultative Committee on Coconut Development and Janatha Estate Development
The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara (Chairman), The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon.
Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon.
Rohitha Abeygunawardena, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Lalith
Dissanayake, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Kabir Hashim, The
Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon.
Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby
Yoheswaran, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Pon. Selvarasa.

Consultative Committee on Culture and Arts
The Hon. T.B. Ekanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Bandula
Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Mahindananda
Aluthgamage, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M. Joseph Michael
Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. S. Vino, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri
Jayasekara, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon.
Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Eran
Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa
Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
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Consultative Committee on Agrarian Services and Wildlife
The Hon. S.M. Chandrasena (Chairman), The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Rohana Dissanayake, The
Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura
Dissanayake, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. (Mrs)
Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. P.
Ariyanethran, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku,
The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha
Bandara, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka,
The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama.
Consultative Committee on Public Relations and Public Affairs
The Hon. (Dr.) Mervyn Silva (Chairman), The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The
Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon.
Achala Jagodage, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Dunesh Gankanda, The
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The
Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.
Ruwan Wijayawardhana, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R.
Dumindha Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Hunais Farook,
The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka, The Hon. Pon. Selvarasa.
Consultative Committee on Telecommunication and Information Technology
The Hon. Ranjith Siyambalapitiya (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Patali Champika Ranawaka,
The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Neomal
Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara,
The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale,
The Hon. P.Ariyanethran, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran
Wickramaratne, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. Vasantha
Senanayake, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara.
Consultative Committee on Productivity Promotion
The Hon. Lakshman Senewiratne (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Salinda Dissanayake,
The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Duleep
Wijesekera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. R. Yogarajan, The Hon.
A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.)
Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith
P. Perera, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Lohan Ratwatte,
The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The
Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. H.M.M. Harees.
Consultative Committee on Civil Aviation
The Hon. Piyankara Jayaratne (Chairman), The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon.
Navin Dissanayake, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana
Gunawardena, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Sarath Kumara
Gunaratne, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The
Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The
Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Sajin De Vass
Gunawardhana, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Kanaka Herath.
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PARLIAMENT
THE SPEAKER - The Hon. Chamal Rajapaksa
THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Chandima Weerakkody
THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Murugesu Chandrakumar

PRINCIPAL OFFICIALS
SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – W.B.D. Dasanayake
DEPUTY SECRETARY-GENERAL - W.M.N.P. Iddawala
ASSISTANT SECRETARY-GENERAL -

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT
CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP -

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS
SERJEANT-AT-ARMS - Anil Samarasekera
DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Narendra Fernando
ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Kushan Sampath Jayaratne
ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - W.W.N.S.C. Fernando
PARLIAMENTARY OFFICERS - G.M.G. Priyantha, A.T.S. Pushpakumara
TELEPHONE EXCHANGE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris

ADMINISTRATION DEPARTMENT
DIRECTOR (ADMINISTRATION) - T.H.A. Lacille de Silva
DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Ranjan F. Pathinather
ESTABLISHMENTS OFFICE - C. Kalansooriya (Assistant Director– Administration); E.A.D. Daya Bandula, M.J Perera (Principal Officers);
W.P.L. Jayasinghe; (Deputy Principal Officer); A.S. de Silva, L.B.R. Pathmasiri, P.K.D.S.W. Wijegunawardena, (Assistant Principal
Officers); K.K.D. Gamini, Mrs. I.K. Gamage, R.A.R.L.Ranawake, R.C. Wijetilleke, Mrs. V.P.G.S.Vidanapathirana (Parliamentary Officers);
K.M.G.K. Jayawardana, Robert Wickramarathna (Assistant Parliamentary Officers)
MEMBERS SERVICES OFFICE - K.W. Sunil (Assistant Director - Administration); Mrs. R. Vitharana, M.U.M.Vasik (Principal Officers);
Miss N.R.W. Abayawardena (Deputy Principal Officer); K.P. Chandana, P.G.P. Priyankara (Assistant Principal Officers); Mrs. A.U.
Amarasinghe (Parliamentary Officer)
FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer)
TRANSPORT OFFICE - S.B. Disanayake (Assistant Director - Administration) J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); K.C. Fernando
(Assistant Principal Officer); P.D.N. Fernando (Parliamentary Officer), A.S. Dharmawansa, K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officers)
SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. R.M.R. Senaratne, Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarahchi
STENOGRAPHERS - H.P.C.S. Tillakaratne, Mrs. R.R. Welikanna, M.T.A.D. Millagastenne, Mrs. T.T. Kumanayake, R.P. Rasika Rajapaksha
TRANSLATORS - S.M.A.K. Karunaratne, Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, S.M. Nazir, M.M. Halimdeen
SENIOR BUNGALOW MANAGER - S.L. Dassanayake
BUNGALOW MANAGER - A.A.L. Perera
RECORD KEEPER - H.C. Galappaththi
DOCUMENTATION SUPERVISOR – D.P.K. Buthpitiya
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HANSARD DEPARTMENT
EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanne
DEPUTY EDITORS OF HANSARD - Mrs.Yasmin Faiz, S. Chandrasegaran, Miss D.J.V. Amarasinghe
ASSISTANT EDITORS OF HANSARD - Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mrs. R.L.M. Kumarasiri, Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mrs. H.L.C.
Weerasinghe, T.R.M. Anoratne, Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. F.M. Munthasir, Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs.
K.H. Neelamani
SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. K. Nanda Srimathie, Mrs. H.D.L.S. Peiris, A. Mohamed Thamby, Miss S.C. Tennakoon, Mrs. K.P.S.
Perera, Mrs. A.P. Rupasinghe, Mrs. K.A.J.S. Perera, Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Mrs. S.A. Jayalath, Miss R.K. Dharmawathie
HANSARD REPORTERS –Mrs. K.A.S. Dilrukshika, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani Warnasuriya, Miss P.V.T.V. Gamage,
S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. Poojika, M.S.M. Linnas, Mrs. N. Ramakrishnan,
H.G. Lakshitha, Miss
S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika
COMMITTEE REPORTERS – Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss G.H. Hiruni. Punsara, Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. M. Pushpakumara,
Miss M.P. Niroshi Sajeewani, Miss J.A.T. Samanthika, Miss C.R. Karunaratne, Mrs. H.R.P. Chandani
SENIOR INDEXING OFFICER - M.M.M. Nasaar
INDEXING OFFICERS - Miss S.A.D. Manori, J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando, A.M.C.M. Adikari
RECORDING SUPERVISOR – J.K. Jayathilake

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT
DIRECTOR (FINANCE) – K.G.M.Jayashantha
FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE - Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma (Principal
Officer); D.S.W. Samarasekera, P.H. Kumarasinghe, (Deputy Principal Officers); K.R. Herath, Mrs. S.P. Gamage, Mrs. H.A.T.D.
Hewaarachchi, Miss S.W.T.R. de Silva (Assistant Principal Officers), W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Miss H.R.de Soysa, Mrs. J.A.D. Jayasinghe, Mrs. R.A.N.D. Alwis (Parliamentary Officers); M.R.B. Senaratne (Assistant Parliamentary Officer)
SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. R.M. Ashokananda (Assistant Director - Administration); Mr. W.W. Jayathilake (Principal Officer);
Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. C.M. Subasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs. R.P.H. Gunasena, H.U.P. Kumara (Parliamentary
Officer); Mrs. I.C.K. Ranasinghe; A.U. Premachandra (Assistant Parliamentary Officers)
INTERNAL AUDIT OFFICE – W.M.P. de Silva (Assistant Director-Administration); B.A. Kumaradasa (Principal Officer); N.N. Wewelwela
(Deputy Principal Officer)
CATERING ACCOUNTS OFFICE - Mrs. R.N. Azeez (Accountant - Catering)
SENIOR STORES OFFICER - K.D. Kapila
RECEIVING OFFICER - R.A.C. Ranabahu
SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera
SENIOR STOREKEEPER - T.M. Dharmasena
SENIOR PURCHASING OFFICER - U.P.R. Gunawardena

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER
CO-ORDINATING ENGINEER - N.G.S. Perera
DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - D.L.D. Adikari
SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - P.R.S.R. Peramune
CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon
INSPECTOR (ELECTRICAL) - S.S. Elvitigala
INSPECTOR (CIVIL) - P.T. Gamage
ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – M.M. Dharmasena
SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - K.M.A.B. Deliwala
TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – W.R.H. de Mel, P.R. Karunathilake, P.W.A.U.K. Dayaratne
TECHNICAL OFFICERS (CIVIL) – J.D.K.K. Jayasooriya, C.S. Balasooriya

(lxxxi)

CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT
DIRECTORS (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - S.C.B. Perera, L.J. Kulatunga (S)
DEPUTY F & B MANAGER EXECUTIVE CHEF EXECUTIVE HOUSEKEEPER - A.A. Hassan
SOUS CHEF - C.R. Silva
ASSISTANT HOUSEKEEPER – S.D.G. S. Senevirathna
RESTAURANT MANAGERS - A.K.A.L. Amarasinghe, K.M.H. Nalin Rodrigo, W.M.R. Jinendrasinghe, U.G.N. Gunawardena, H.U. Perera,
W.A.J. Wickremasinghe
SENIOR F & B SUPERVISOR - R.M. Yaparatne
SENIOR HOUSEKEEPING SUPERVISOR –
SENIOR GARDEN SUPERVISOR – R.S. Wijayananda
HOUSEKEEPING SUPERVISORS – P.P.N.S. Pushpakumara, M.D. Perera, M.D.E.M.N. Karunarathna, K.N. Basnayake, S.D. Rathnasiri
F & B SUPERVISORS - B.G.V.Pathirana, K.P.Amarasinghe, A.P.Ranatunga, L.G.Jayawardena, K.N.C. Perera, K.W.Suriyabandara, W.S.S.Perera.,
W.W.R. Jayathilaka, J.A.N.S. Perera
SENIOR KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR - W.N.W.L. Silva
SENIOR CHEF-DE-PARTIE - U.R.R.Fernando
CHEF-DE-PARTIE - N. Munasinghe, S.E. Jinadasa
LEADING COOKS - D.M.G. Dharmalal, H.A. Pathmakumara, R.G.K. Kadanarachchi, W.D.J.D. Wickremasinghe, R.D.S. Patroneous,
K.D.U. Gunarathna, B. Malluwawadu, D.S. Somaweera, A.R.G. Gunawardana

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES
DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - J.R. Gajaweera Arachchige
TABLE OFFICE - H.E. Janakantha Silva, S.D. Shantha Sam (Assistant Directors - Administration); Mrs. C.I. Dissanayake, Anil Hewawasam
(Principal Officers); W.A.K.C. Udapola, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers); H.R.C. Silva (Assistant Principal Officer);
Mrs. D.V.O. Weerakoon, J. Naseerdeen, S.A.M. Shaheed (Parliamentary Officers)
BILLS OFFICE - Miss G. Thatchanarany, (Assistant Director - Administration), S.B. Kulugammana (Principal Officer); M.M.M. Mabrook,
Mrs. C.M. Bulathsinhala, (Deputy Principal Officers); Mrs. B.J. Abeysinghe, Miss S.M.D.L.K. Sakalasooriya (Parliamentary Officers)
COMMITTEE OFFICE - N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mrs. N.S. Wickramarathne (Principal Officer); A.A.S.P. Perera,
A.M. Nilamudeen (Deputy Principal Officers)
CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka, (Assistant Director- Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara
(Principal Officer), Miss K.T.C.K. Peiris (Deputy Principal Officer); T.K. Jayawardane; Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon (Assistant Principal
Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane, Miss D.M.D. Alahakoon (Parliamentary Officers)
PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - M.N. Peiris (Assistant Director - Administration); Mrs. K.A.I.
Senarathna (Principal Officer); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara (Deputy Principal Officer); E.D.J. Wickremasinghe, D.R.S. Fernando;
Mrs. U.N. Panditha (Assistant Principal Officers); W.G. Sunil Shantha, A.P.K.K.P. Thilakaratne (Parliamentary Officers)
PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena (Assistant Director - Administration), Mrs. E.D.S.M. Fernando
(Principal
Officer), D.D.U.K. Munasinghe, Mrs. K.A. Rohanadeera (Deputy Principal Officers); Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mrs. G.N.D.
Thilakarathna (Assistant Principal officers); D.D. Paul Anthony (Senior Parliamentary Officer), Mrs. D.C.S. Rupasinghe, M.R.D.T.
Thilakasiri (Parliamentary Officers)
LIBRARIAN - C. Kuruppu
DEPUTY LIBRARIAN - P.H.N. Premasiri
ASSISTANT LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika, S.L. Siyath Ahemed

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake
JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Sunil Halpegama, W.A. Gunarathna, G. Ratnayake
CHIEF RESEARCH OFFICER: G. Kumanayake
RESEARCH OFFICER - M. Ajiwadeen, Mrs. D.M.M.M. Dissanayake
ASSISTANT RESEARCH OFFICER - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon
CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - B.K.H.A. Vijedasa
DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - W.M.U. Bandara, M.Z.M. Marzook, I.L. Abdul Jabbar
SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - K.M. Christopher, M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, J.A.S.P. Perera, K.D.R. Padmasiri,
PARLIAMENTARY INTERPRETERS - A. Saravanabavanandan, C.J. Karunaratne, A.G. Mohamed Fiqrhi, S.R.M. Nisam, G.F.B. Sureshwaran,
Mrs. N.B.C.J. Nissanga, D.D.V.N. Dhammage, Mrs. H.V.S. Heendeniya, G.V.S. Wijesinghe, W.M. Rajapaksa, P.L.P.L.Kumarasiri,
S. Devaraj, G. Jeyachandra, M. H. M. Ramis

DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT
DIRECTOR (INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT) - H.M.C. Perera
SYSTEMS ENGINEER - N.B.U. Nawagamuwa
SYSTEMS ANALYST - M.E.G.N. Samaraweera
COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - G.N. Lakmahal
WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - N.G.L.S. Karunathilaka
SYSTEMS DESIGNER - Mrs. K.N.D. Amarasinghe
SYSTEMS ADMINISTRATOR - A.S.D.M. Wickramaratne
COMPUTER PROGRAMMERS - D. Panditha, C.J. Willoraarachchi
ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. M.N. Vithanage
WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) - U.L. Geeganage
WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - M.N.M. Shifaq
ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray
HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera
SENIOR COMPUTER OPERATORS - Mrs. P. Jehanya, J.S. Colombage, Mrs. K.G.S. Sewwandhi
COMPUTER OPERATORS - U.W.P. Dharmapriya, Mrs. N.N. Hettige, W.H.U.D. Piyatunga, A.G.R.K. Abeyrathne, N.D.D.P. Premasiri, K.P.P.S.
Romawardene, K.D.G.M. Chrishantha, Mrs. W.D.A. Jayarukshi, L.G. Ashik Ali, A.R.M. Rikaz Ali, A.M.Fouzul Ameen
COMPUTER TECHNICIANS - G.M.T.Perera, H.S. Sathyajith
TECHNICAL ASSISTANTS - W.S.Suranga, V.R.S.J.Somarathna

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද
නිල වාර්තාව

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව
පළමුවන සභා වාරය

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்

அதிகார அறிக்ைக
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் ஏழாவ
தலாவ கூட்டத்ெதாடர்

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENTARY DEBATES
OFFICIAL REPORT
SEVENTH PARLIAMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
FIRST SESSION

208 වන කාණ්ඩය

ெதாகுதி 208

VOLUME 208

පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
———————

“ශ

 ලංකා ජනාප
இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka

2012 මැයි 08 වන අඟහරුවාදා
2012 ேம 08, ெசவ்வாய்க்கிழைம

Tuesday, 08th May, 2012
———————————
ජීෙජ්එල්/308
2012 අෙපේල් මස 06 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්විය. කථානායකතුමා [ගරු චමල්
රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா

மன்றம் பி. ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p. m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ගරු කථානායකතුමනි,

(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි
වගන්තිය යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව්
සන්නද්ධ හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන
දිස්තික්ක තුළ සකීය ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති”

පාර්ලිෙම්න්තුව

3

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்

4

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ANNOUNCEMENTS
I

(i)

2010 වර්ෂය සඳහා මහෙපොළ උසස් අධ්යාපන ශිෂ්යත්ව භාර
අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්;

(ii)

2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත්
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අය
වැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු
කරන ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2011; සහ

(iii)

2011 අංක 52 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වැනි වගන්තිය යටෙත්
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අය
වැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු
කරන ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2012 - [අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

වරපසාද : පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙලස කටයුතු
කිරීමට බාධා කිරීම
சிறப் ாிைம : பாரா மன்ற உ ப்பினராகச்
ெசயற்ப வதற்கு இைட

PRIVILEGE : OBSTRUCTION IN FUNCTIONING AS MEMBER OF
PARLIAMENT

කථානායකතුමා

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු අජිත් කුමාර මහතා විසින් තමන්ෙග්
වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2012 ෙපබරවාරි මස 22 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද පිළිබඳ කාරක
සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

II

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය
சபாநாயகர

சான் ைர

SPEAKER'S CERTIFICATE

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2012 මැයි මස 04 වැනි
දින මවිසින් "රාජ්ය ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්යාලය
(සංෙශෝධන)" නමැති පනත් ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය සටහන්
කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால
ைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி
ராஜித ேசனாரத்ன
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික
ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම
ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2000 අංක 9 දරන වැඩිහිටි තැනැත්තන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම්
පනෙත් 17 සහ 18 වැනි වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු 34 වැනි වගන්තිය යටෙත්
සමාජ ෙසේවා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012 මාර්තු 16 දිනැති අංක
1750 දරන ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝග.- [ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2009 වර්ෂය සඳහා ලංකාජර්මන් කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරමි.

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2010 වර්ෂය සඳහා
ශී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ෙකෝපෙර්ෂන් ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව
ඉදිරිපත් කරමි.

ෙමම වාර්තාව ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි
මම ෙයෝජනා කරමි.

ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයොජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

6

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2010 වර්ෂය සඳහා
ඉදිකිරීම් අභ්යාස සහ සංවර්ධන ආයතනෙය් (ඉක්ටාඩ්) වාර්ෂික
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙකොළඹ 02, ෙද්ශීය ආදායම්
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් විධායක ෙද්ශීය ආදායම් නිලධාරින්ෙග්
සංගමෙය් සභාපති, සී.වී. පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක්
පිළිගන්වමි.

ගරු මහින්ද
අමාත්යතුමා)

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்)

යාපා

අෙබ්වර්ධන

මහතා

(කෘෂිකර්ම

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன - கமத்ெதாழில்
அைமச்சர்)

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත් 3 වැනි
වගන්තිෙය් (4) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යවරයා
විසින් සාදන ලදුව 2012 ෙපබරවාරි 28 දිනැති අංක 1747/4 දරන අතිවිෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය.- [ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු
බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා ]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of
Agriculture)

ගරු කථානායකතුමනි, මම වැලිගම, පැලෑන, අහංගම වත්ත,
අංක 91 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එන්. මහින්ද ලාල් මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශී ලංකාෙව් ජාතික කීඩා පතිපත්තිය. - [ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
මහතා]

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ්යන්තර
ෙවළඳ අමාත්යතුමා)

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

ෙපත්සම්

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

PETITIONS

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන
පිළිගන්වමි.

ம

க்கள்

(1)

කුරුණෑගල, ජයන්තිපුර, අංක 107/15 යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. විෙජ්වර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(2)

කුරුණෑගල, හිඳෙගොල්ල, කහඳවැලිෙපොත, සාගර යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.එම්.එම්. රත්නායක මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(3)

කුරුණෑගල, ගුරුලෑෙපොල, තලවත්ෙත් ෙගදර පාර යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි අනුර විෙජ්ෙකෝන් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
සහ කාරක සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா
கு க்களின் தவிசாள ம்)

-

பிரதிச்

சபாநாயக ம்

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and
Chairman of Committees)

ගරු කථානායකතුමනි, මම බද්ෙද්ගම, හැම්මෑලිය, අකුලහිටි
කන්ද යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ජී. කරුණාරත්න මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය - පැමිණ නැත.
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (ෙගොවිජන ෙසේවා හා
වනජීවී අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
வனசீவராசிகள் அைமச்சர்)

-

கமநல

ேசைவகள்,

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Agrarian
Services and Wildlife)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කැකිරාව, තිබ්බටුවැව යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ගර්ලි මල්ලිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
ைற அைமச்சர்)

த்கமேக -

விைளயாட் த்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

Minister of

ගරු කථානායකතුමනි, මම ගම්ෙපොල, (ආරාමය පාර),
සිංහපිටිය ඉහළ පාර, ෙනො. 16 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
ඩබ්ලිව්.ආර්.එම්.සී. රත්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක්
පිළිගන්වමි.

8

ඉතාලිෙය් ශී ලාංකික ශමිකයන් : වැටුෙපන් කපා
ගැනීම
இத்தா யி ள்ள இலங்ைகத் ெதாழிலாளர்கள்:
சம்பளத்தி
ந் அற
கள்

SRI LANKAN WORKERS IN ITALY : DEDUCTIONS FROM
SALARY

1797/’11

4. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු නවින් දිසානායක මහතා(රාජ්ය කළමනාකරණ
පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க - அரசாங்க
ம சீரைமப் அைமச்சர் )

காைமத் வ

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public
Management Reforms)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

විෙද්ශ
රැකියා
පවර්ධන
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

ෙම් වන විට ඉතාලිෙය් රැකියාවල ෙයෙදමින්
ශී ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය උපයා ෙදන ශමිකයින්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඔවුන්ෙග් වැටුෙපන් ෙසේවක අර්ථසාධක කපා
ගැනීම, බදු අය කිරීම ඇතුළු අෙනකුත් අය කිරීම්
එරට රජය විසින් සිදු කරන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, අය කර ගන්නා ලද සම්පූර්ණ මුදල
ෙහෝ ඉන් යම් පමාණයක් ෙහෝ අප රටට ෙම් වන
ෙතක් ලබා දී තිෙබ්ද;

(iv)

ෙනොඑෙසේ නම්, ශී ලාංකික ශමිකයන් ෙසේවෙයන්
ඉවත් වී පැමිණීෙම්දී එරට රජය විසින් ඔවුන් ෙවත
යම් මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන්ද;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - පැමිණ නැත.

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) දීර්ඝ කාලීනව විෙද්ශ රටවල ෙසේවය කරමින් විෙද්ශ
විනිමය උපයා ෙදන ශමිකයන් හට විශාම වැටුපක් ලබා
දීමට රජය කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථානායකතුමා

ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

தற்ேபா
இத்தா யில் ெதாழில்களில் ஈ ப
வதன்
லம் இலங்ைகக்கு அந்நியச் ெசலா
வணிைய
ஈட் த்த கின்ற
ஊழியர்களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(ii)

இவர்கள சம்பளத்தில் ஊழியர் ேசமலாப நிதி
கழிக்கப்ப தல், வாி அறவி தல் உள்ளிட்ட
ஏைனய அற
கள் அந்நாட்
அரசாங்கத்தி
னால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத
ம்;

(iii)

அவ்வாறாயின், அறவிடப்பட்ட
த்ெதாைக
அல்ல
அதன் குறிப்பிட்ட ஒ
ெதாைக
இற்ைறவைரயில் எம
நாட் க்கு வழங்கப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv)

இன்ேறல், இலங்ைக ஊழியர்கள் ேசைவயி
ந்
நீங்கி, நா
தி ம் ைகயில் அந்நாட்
அரசாங்கம் அவர்க க்கு ஏெத ம் பணத்
ெதாைகைய வழங்குகின்றதா என்பைத ம்;

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 2 - 1272/'11 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக

(அ) (i)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

வினாைவ மற்ெறா

සුභසාධන

(i)

ගරු කථානායකතුමනි, මම මස්ෙකලිය, පධාන වීදිය, අංක
85, මස්ෙකලිය පින්ටර්ස් යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එස්. සිවාජි
ගෙන්ෂන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

හා

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) நீண்ட காலமாக ெவளிநாட்
ஈ ப வதன் லம்
அந்நியச்

ேவைலவாய்ப்பில்
ெசலாவணிைய

2012 මැයි 08

9

ஈட் த்த கின்ற
ஊழியர்க க்கு
ஓய் தியம்
வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்குமா
என்பைத அவர் அறிவிப்பாரா?
(இ)

of

Foreign

(i)

the number of workers who earn foreign
exchange for Sri Lanka by being employed
in Italy ;

(ii)

whether the Employee Provident Fund
dues, taxes and other charges are deducted
from their salaries by the government in
that country ;

(iii)

if so, whether the full amount or part of
such deductions has been remitted to our
country up to now ; and

(v)

if not, whether the government of that
country pays a sum of money to the Sri
Lankan workers upon the termination of
their employment and return to Sri Lanka?
Will he inform this House whether the
Government will take action to give a
pension to those workers who earn foreign
exchange for Sri Lanka by being employed
in foreign countries for a long period?

If not, why?

(iii)

-එම-

(iv)

-එම-

(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

ேவைலவாய்ப்

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(i)

ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය්
ලියාපදිංචි වී ඉතාලිෙය් රැකියා සඳහා පිටත්ව
ෙගොස් ඇති සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂවලට අදාළව
පහත දැක්ෙව්. එෙහත් ෙබොෙහෝ පිරිස ඉතාලි
රැකියා සඳහා පිටත්ව ෙගොස් ඇත්ෙත් නීත්යනුකූල
ෙනොවන මාර්ගෙයනි.
වර්ෂය

(ආ) දැනට ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හා
සමාජ ආරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ එක්ව ෙසේසත
දායකත්ව ශම වැටුප් කමය කියාත්මක ෙව්. ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් විශාම වැටුප් කමය එතරම් ෙහොඳ කමයක්
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඉදිරිෙය් දී ෙමයට වඩා පතිඵලදායක
සහ ස්ථිරසාර විශාම වැටුප් කමයක් සකස් කිරීමට සාකච්ඡා
ෙවමින් පවතී.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

පළමු වැනි කාරණය විධියට ගරු අමාත්යතුමාෙගන් මට දැන
ගන්න වුවමනා ෙවලා තිබුෙණ් ෙම්කයි. නීත්යනුකූල විධියට ගිය
කට්ටිය එච්චර තමයි. ඒක අපි දන්නවා. පශ්නය ෙම්කයි.
නීත්යනුකූල විධියට ෙහෝ නීත්යනුකූල ෙනොවන විධියට -මෙග්
පශ්නෙය් තිෙබන විධියට- ශී ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය උපයා ෙදන
ශමිකයන් ෙකොච්චර සංඛ්යාවක් ඉතාලිෙය් ඉන්නවාද කියන එකයි
මම ඔබතුමාෙගන් මූලික වශෙයන් අහන්ෙන්. ඒකට පිළිතුරක්
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒකයි මම නැවත අහන්ෙන්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත්යතුමා)

(අ)

ඉතාලි රැකියා සඳහා පිටත්ව ෙගොස් ඇති
ශී ලාංකිකයින්ෙගන් ෙබොෙහෝ පිරිසක් විෙදස්
ගතව ඇත්ෙත් නීත්යනුකූල ෙනොවන මාර්ගෙයනි.
ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු දැනට මෙග් අමාත්යාංශය
සතුව ෙනොමැත. එෙහත් නීත්යනුකූල මාර්ගෙයන්
ඉතාලි රැකියා සඳහා පිටත්ව ෙගොස් සිටින සියලු
විෙද්ශ ජාතිකයින් හට ඉතාලි රෙටහි පවතින
සියලුම ෙපොදු සමාජ වරපසාද හිමි ෙව්.

Employment

Will he state-

(iv)

(b)

(ii)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister
Promotion and Welfare:
(a)

10

විෙද්ශ ගත වූ පමාණය

2006

7

2007

24

2008

17

2009

22

2010

15

2011 (2011.12.05
දක්වා)
මුළු පමාණය

15
100

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

නීත්යනුකූල ෙනොවන මාර්ගවලින් ගිය අයෙග් සංඛ්යාව
ස්ථිරසාර ෙලස කියන්න අපට හැකියාවක් නැහැ. ගරු
මන්තීතුමනි, මට කියන්න පුළුවන් විශාල මුදල් පමාණයක්
ෙගවලා නීත්යනුකූල ෙනොවන මාර්ගවලින් -ෙබෝට්ටුවල නැඟලා,
බස්වල නැඟලා ජීවිත පරිත්යාගෙයන්- යන අයෙග් කාරණය
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන බව. ඒ අනුව මීට
මාස ගණනකට විතර ඉස්සරෙවලා ඉතාලිෙය් කම්කරු ඇමතිතුමා
එක්ක රජයන් ෙදක අතර ගිවිසුමකට මම අත්සන් කළා. ඒ
ගිවිසුම අත්සන් කරන අවස්ථාෙව් දී ඉතාලි රජෙයන් අපට කිව්ෙව්
සාමාන්යෙයන් 75,000කට, 80,000කට විතර ආසන්න
ශී ලාංකිකයන් පිරිසක් ඉතාලිෙය් ඉන්නවා ඇති කියලා ඒ අය
කල්පනා කරන බවයි. ඒ ගැන ස්ථිර ගණන් හිලව් නැහැ. හැබැයි,
දැන් ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරපු නිසා ෙකොරියාවත් එක්ක ඇති කර
ගත් කමෙව්දය වාෙග් කමෙව්දයක් ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉඳලා අපි හදා
ෙගන යනවා.
විශාල මුදල් සම්භාරයක් ෙගවලා ෙබෝට්ටුවල,
බස්වල, ෙලොරිවල නැඟලා, කැලෑ මැදින් පයින් ගිහිල්ලා ඉතාලියට
යන කමය ෙවනුවට, ඒ රජයත් සමඟ ඇති කර ගත් ඒ ගිවිසුම
හරහා නීත්යනුකූලව ඉතාලියට ශමිකයන් යැවීෙම් වැඩ
පිළිෙවළකට අපට ෙයොමු වන්න පුළුවන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඇත්තටම මම ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම්කයි ගරු
කථානායකතුමනි. නීත්යනුකූල ෙහෝ නීත්යනුකූල ෙනොවන
මාර්ගවලින් ගිය විශාල පිරිසක් අද ඉතාලිෙය් ඉන්නවා. හැබැයි

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

ඔවුන් ලංකාවට එන ෙකොට වීසා එකක් අරෙගන ෙහෝ එෙහම
නැත්නම් ෙවනත් විධියකට අනිවාර්යෙයන් තානාපති කාර්යාලය
හරහා තමයි එන්ෙන්. එතෙකොට ඒ තානාපති කාර්යාලය තුළ
සඳහන්ව තිබිය යුතුයි ලංකාෙව් ෙකොච්චර පමාණයක් ඉතාලිෙය්
ඉන්නවාද කියන එක. නීත්යනුකූලව ෙහෝ නීත්යනුකූල ෙනොවන
විධියට විශාල පිරිසක් එහි ෙගොස් සිටින බව අප පිළිගන්නවා.
නමුත් එෙහේ තානාපති කාර්යාලවල සඳහන්ව තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්ද
සාමාන්යෙයන් ෙකොච්චර ශී ලාංකිකෙයෝ පමාණයක් ඇත්තටම
ඉතාලිෙය් ඉන්නවාද කියලා? එය මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්
නිසායි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අයෙගන් ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල් කපා ගන්නවා. එෙහම කපා ගත්තාට ඒ මුදල් ටික
ලංකාවට එවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ මුදල් එෙහේ තියා ෙගන
ඉන්නවා ගරු කථානායකතුමනි. අප එෙහේ ගියාම ඉතාලිෙය්
ෙසේවය කරන අය කියන ෙද්වල් එක්ක මම ෙම් කථාව කියන්ෙන්.

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතාලියත් එක්ක අවෙබෝධතා ගිවිසුමක්
අත්සන් කරනවා රජයයන් ෙදක අතර ඇති කර ගත්තා වූ යම්කිසි
වැඩ පිළිෙවළක් ඔස්ෙසේ ඉතාලියට ශමිකයන් යවන්න. ඒ ශමික
පමාණය තීන්දු වන්ෙන් අපි ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කළාට පසුවයි.
දැනට ෙම් පිළිබඳව කමෙව්දයක් හදන්න ඉතාලි රජෙයන් දිනයක්
ලබා දී, නිලධාරිෙයක් එවලා තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය හැදුවාට පසු
අපිට ස්ථිර වශෙයන් කියන්න පුළුවන් ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉතාලිෙයන්
ෙකොපමණ රැකියා පමාණයක් ලැෙබනවාද කියන කාරණය.
ෙමෙතක් අකමවත් විධියට තම තමන්ට හිතුමතයට විවිධ
ආකාරයට ඉතාලිෙය් රැකියා සඳහා ගිය කමෙව්දය ෙම් හරහා
කමානුකූල කර ගැනීෙම් හැකියාව අපට ලැෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඒ මුදල් ටික ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් නම් මා හිතන
හැටියට ඒක ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් බවට පත් ෙවයි. ගරු
ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් කරුණාකරලා විෙද්ශ
කටයුතු අමාත්යාංශය, තානාපති කාර්යාල හරහා ෙම් ගැන ෙහොයා
බලා ෙම් කපා ගන්නා මුදල් ටික ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන්
කමෙව්දයක් ඔබතුමා සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවාද කියායි. ෙමොකද ෙම් සල්ලි ෙදන්ෙන් නැතිව ඒ
ෙගොල්ලන් තියාෙගන ඉන්නවා ගරු කථානායකතුමනි.

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 5 -1917/'11- (2), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා වැදගත් පශ්නයක් ගරු දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙයොමු කරන්ෙන්. අප කල්පනා කරනවා
ඉතාලිෙය් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ අප අත්සන් කරපු
අලුත් ගිවිසුමත් එක්ක එතුමා කියන ඔය කාරණය පිළිබඳවත්
අවධානය ෙයොමු කරමින් කටයුතු කරන්න හැකියාව ලැෙබයි
කියලා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් කාරණයත් අහන්න කැමැතියි.
ගරු අමාත්යතුමනි, මම අදහස් කෙළේ ඒ මුදල් ෙගන්වා ගන්න
පුළුවන් නම් ඔබතුමා ඔය හදන්න හදන විශාම වැටුප් කමයට ෙහෝ
යම් කිසි විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට ෙම් මුදල් දායක කර ගන්න
පුළුවන් කියායි. ෙමොකද මම ගිහින් සාකච්ඡා කර බැලුවාම මට
ෙපනුණා, ෙවනත් රටවලින් ඇවිත් ඉන්න කට්ටියට ෙම් මුදල් ටික
ෙදන බව. ලංකාවට තමයි ෙම් මුදල් ටික ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්. ඒ
නිසා ෙම් මුදල් ටික ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් නම් එක පැත්තකින්
ඒක අෙප් රටට ලැෙබන ෙලොකු විෙද්ශ විනිමයක්.
අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ මුදල් පාවිච්චි කරලා ඒ පවුල්වලට
යම්කිසි සහනයක් සලසන්න අවශ්ය වාතාවරණය සකස් කරන්න
පුළුවන් ෙවයි. ෙම්කත් එක්ක මා ඉදිරිපත් කරන පශ්නය ෙමෙසේයි.
තවත් ශමිකයන් 40,000ක් 50,000ක් යවන්න පුළුවන් විධියට
ඔබතුමන්ලා යම්කිසි ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිෙබනවාද? විශාල
පිරිසක් ෙගන්වා ගන්න ඉතාලියත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන්
කළාය කියා පත්තරවල දිගින් දිගටම පළ වී තිබුණා. එෙහම
ගිවිසුමක් ඔබතුමන්ලා අත්සන් කර තිෙබනවාද?

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

හම්බන්ෙතොට මූලික ෙරෝහෙල් අක්ෂි සායනය :
දූෂණ කියා
அம்பாந்ேதாட்ைட ஆதார ைவத்தியசாைல கண்
சிகிச்ைசப் பிாி : ஊழல் ெசயற்பா

EYE CLINIC IN HAMBANTOTA BASE HOSPITAL : CORRUPT
PRACTICES
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6. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

හම්බන්ෙතොට මූලික ෙරෝහලට පතිකාර සඳහා
පැමිෙණන අක්ෂි ෙරෝගීන්ට හම්බන්ෙතොට
නගරෙය් ෙපෞද්ගලික ඇස් පරීක්ෂා කරන
ස්ථානවලින් ඇස් කණ්ණාඩි හා අක්ෂි කාච ලබා
ගන්නා ෙලස ෙරෝහල් නිලධාරින් උපෙදස් ෙදන
බවත්;

(ii)

එම ආයතන විසින් අක්ෂි කාච අධික මිලකට
අෙළවි කරන බවත්;

(iii)

ෙරෝහල් නිලධාරින්ෙග් කියා කලාපය නිසා
අසරණ ෙරෝගීන් විවිධ අපහසුතාවලට පත් වන
බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
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(ආ)

(i)

අක්ෂි සායනෙය් පවතින ඉහත තත්ත්වය පිළිබඳ
විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් පවත්වා දූෂණ කියා නතර
කරවීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

(ii)

ෙරෝහෙලන් නිකුත් කරනු ලබන පරීක්ෂණ වාර්තා
අනුව අක්ෂි ෙරෝගීන්ට නිර්ෙද්ශිත ඇස් කණ්ණාඩි
හා අක්ෂි කාච රාජ්ය ඔසුසෙලන් අවම මිලකට ලබා
ගැනීම සඳහා පහසුකම් සලසා ෙදන්ෙන්ද;

(iii)

රාජ්ය ඔසුසෙලන් නිකුත් කරනු ලබන අක්ෂි කාච
ෙයොදා ෙගන ෙරෝගීන්ට පතිකාර කිරීමට අවශ්ය
උපෙදස් ෙරෝහල් බලධාරින්ට ලබා දීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

(iv)

ඊට අදාළව ගැටලු මතු වන්ෙන් නම්, එම ෙරෝහල
සහ රාජ්ය ඔසුසල ඒකාබද්ධව වැඩසටහනක්
හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

asked the Minister Health:
(a)

(b)

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

(iii)

அம்பாந்ேதாட்ைட ஆதார ைவத்தியசாைலக்குச்
சிகிச்ைசக்காக வ ம் கண் ேநாயாளர்க க்கு
அம்பாந்ேதாட்ைட
நகாில்
தனியார்
கண்
பாிேசாதைன நிைலயங்களில் க்குக் கண்ணா
மற் ம் விழி ஒட்
வில்ைலகைளப் ெபற் க்
ெகாள் மா
ைவத்தியசாைல உத்திேயாகத்
தர்கள் அறி ைர வழங்குகின்றார்கள் என்பைத
ம்;
ேமற்ப
நிைலயங்கள்
விழி
ஒட்
வில்ைலகைளக் கூ ய விைலக்கு விற்பைன
ெசய்கின்றன என்பைத ம்;
ைவத்தியசாைல
உத்திேயாகத்தர்களின்
ெசயலால்
அப்பாவி
ேநாயாளர்கள்
பல
இன்னல்க க்கு ஆளாகின்றனர் என்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

கண் சிகிச்ைசப் பிாிவில் நில ம் ேமற்ப
நிைலைம குறித்
விேசட விசாரைணைய
நடத்தி ஊழைலத் த த்
நி த் வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(ii)

ைவத்தியசாைலயில் வழங்கப்ப ம் பாிேசாதைன
அறிக்ைகக்கு அைமவாக கண் ேநாயாளர்
க க்குப் பாிந் ைரக்கப்பட்ட க்குக்கண்ணா
கைள ம் விழி ஒட்
வில்ைலகைள ம் அரச
ம ந்தகத்தில் குைறந்த விைலயில் ெகாள்வன
ெசய்வதற்கான
வசதிகைள
ஏற்ப த்திக்
ெகா ப்பாரா என்பைத ம்;

(iii)

அரச ம ந்தகத்தினால் வழங்கப்ப ம் விழி ஒட்
வில்ைலகைளப்
பயன்ப த்தி
ேநாயாளர்
க க்குச் சிகிச்ைசயளிப்பதற்குத் ேதைவயான
அறி
த்தல்கைள ைவத்தியசாைல அதிகாாி
க க்கு வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்;

(iv)

இத டன் ெதாடர் ைடயதாக பிரச்சிைனகள்
ேதான் ெமனில்
ைவத்தியசாைல ம்
அரச
ம ந்தக ம்
ஒன்றிைணந்ததான
நிகழ்ச்சித்
திட்டம்
ஒன்ைற
அறி கப்ப த் வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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(c )

Is he aware that(i)

the eye patients visiting the Hambantota
Base Hospital for treatment are instructed
by the officers of the hospital to obtain
spectacles and contact lenses from private
optometrists in the Hambantota town;

(ii)

those institutions sell contact lenses at
exorbitant prices; and

(iii)

hapless patients are subject to various
inconveniences as a result of the activities
of the officers of the hospital?

Will he state whether (i)

steps will be taken to conduct an inquiry
regarding the above situation in the eye
clinic and stop corrupt practices;

(ii)

facilities will be made available to provide
spectacles and contact lenses recommended
for patients as per test reports issued by the
hospital from ‘Rajya Osu Sala’ at a
minimum price;

(iii)

action will be taken to give necessary
instructions to the hospital authorities to
treat patients using contact lenses issued by
the ‘Rajya Osu Sala’ ; and

(iv)

action will be taken to introduce a program
jointly by the aforesaid hospital and ‘Rajya
Osu Sala’ if problems occur in this regard?

If not, why?

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - சுகாதார அைமச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i), (ii) සහ (iii) සඳහා පිළිතුර ෙමෙසේයි: අක්ෂි කාච
ෙරෝහල මඟින් ලබා ෙනොෙදන අතර ෛවද්ය විද්යානුකූල
නීතිරීතිවලට අනුව කාචය සඳහා අවශ්ය බෙයෝෙමටි Biometry - දත්තයන් පමණක් ෙරෝහල මඟින් ලබා ෙද්.
ඇස් කණ්ණාඩි ලබා දීමද ෙරෝහල මඟින් සිදු ෙනොකරන
අතර ෙරෝහෙලන් ලබා ෙදන නියමයන්ට අනුව ෙරෝගීන්
විසින් ඒවා ලබා ගත යුතු ෙව්.
අක්ෂි කාච අධික මිලට අෙළවි කිරීම පිළිබඳව යම්
පැමිණිලි තිෙබ් නම් ඒවා පිළිබඳව සලකා බලා ඒ
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කරන පරීක්ෂණ පැවැත්විය හැකිය.

(ආ)

(i)

ෙම් දක්වා එවැනි පැමිණිලි ලැබී ෙනොමැත.

(ii)

දැනටමත් රාජ්ය ඔසු සෙලන් එම පහසුකම සලසා
දී ඇත.

(iii)

ෙරෝහෙලන් ලබා ෙදන බෙයෝෙමටි (Biometry)
දත්තයන්ට අනුව රාජ්ය ඔසු සෙලන් ෙහෝ
ෙරෝගියාට අභිමත ස්ථානයකින් අක්ෂි කාච මිල දී
ගත හැකිය.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙම්
"Vision 2020" කියන වැඩසටහන යටෙත් හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ෙග් ඇස් පරීක්ෂා කරලා ෙනොමිෙල්
ඇස් කණ්ණාඩි ලබා දීෙම් වැඩසටහනකුත් කියාත්මක වන බව.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, එම පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. එම
තත්ත්වය තමයි හම්බන්ෙතොට ෙරෝහෙල් කියාත්මක වන්ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මට අතුරු පශ්න
තුනක් අහන්න තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙම්කයි. ඇත්ත වශෙයන්ම හම්බන්ෙතොට ෙරෝහල ආශිතව
අක්ෂි කාච ජාවාරමක් කියාත්මක වනවා. මම ඒක ෙමොකක්ද
කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම ෙරෝගාතුර වී සිටින
පුද්ගලයින් ස්වකීය කැමැත්ෙතන් අක්ෂි කාච ෙරෝහලට
ෙගනැවිල්ලා ශල්යකර්මය හරහා ඒවා ෙරෝගියාට උපෙයෝගී කර
ගන්නා ෙලස ඉල්ලීම කරන ෙකොට ෙරෝහෙලන් කියනවා,
හම්බන්ෙතොට නගරෙය් තිෙබන ආයතන ෙදකකින් පමණයි
නියමිත පමිතියට ඒ කාච ලබා ෙදන්ෙන් කියලා. ඒක ඇත්ත
වශෙයන්ම මහා විශාල ජාවාරමක්. සත්යවාදී ෙදයක් මම ෙම්
පකාශ කරන්ෙන්. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, "ෙම්
වාෙග් ජාවාරමකට ඔබතුමා ඉඩ ෙදනවාද?" කියලා. දැන්
උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත් -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

උදාහරණය ෙම් පිළිතුරට පස්ෙසේ. ඔබතුමා අහපු පශ්නයට
පිළිතුරක් තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

හම්බන්ෙතොට ෙරෝහෙල් පසු ගිය 2011 අවුරුද්ද තුළ
විෙශේෂෙයන්ම අක්ෂි ශල්යකර්ම 2100ක් විතර කරලා තිෙබනවා.
සාමාන්යෙයන් දවසකට අක්ෂි ෙරෝගීන් 200ක් විතර එම ෙරෝහලට
එනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන ආකාරයට එවැනි පශ්න තිෙබනවා
නම් මා ෙසොයා බලා පරීක්ෂණයක් කර ඒ සම්බන්ධෙයන්
පාලනයක් ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්නම්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා, "ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සමාජෙය් අභිමානවත්
පිරිසක් ෙලස ජීවත් වන්නට පරිසරය සකස් කරනවා" කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම 2006 සිට 2010 දක්වා කාලය තුළ දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් වැය කර
තිෙබන මුදල සියයට 1.97 සිට 1.32 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා.
මම ඔබතුමාෙගන් අහන පශ්නය ෙමයයි. දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් වැඩි පතිශතයක් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට ෙවන්
කරලා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අක්ෂි කාච ලබා දීෙම් වැඩසටහන
රජෙය් මැදිහත් වීම යටෙත් අක්ෂි කාච ෙනොමිෙල් ලබා ෙදන
වැඩසටහනක් හැටියට කියාත්මක කරන්නට ඔබතුමන්ලාෙග්
රජය කටයුතු කරනවාද?

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට තව ෙපොඩි අදහසක් කියන්න අවස්ථාව ෙදන්න. රාජ්ය
ෙනොවන සංවිධාන හරහා සායන කියාත්මක කරලා ලබා ෙදන
කාච ඒ ෙරෝහල සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරනවා.

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

නගරෙය් තිෙබන ආයතන ෙදකකින් ෙගනාෙවොත් පමණයි
ඒවා ෙයොදා ෙගන එම ෙරෝගියාට සහනය ලබා ෙදන්ෙන්.

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ගරු කථානායකතුමනි, කිසිදු ජාවාරමක් සඳහා අපි රජයක්
විධියට ඉඩ ෙදනු ෙනොලැෙබ් කියන එක මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ.
ගරු මන්තීතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් පැමිණිලි, එෙහම
නැත්නම් පැමිණිලිකරුවන් ඉදිරිපත් කෙළොත් ඒ සම්බන්ධෙයන්
අවශ්ය පරීක්ෂණ කරන්න අපට පුළුවන් බව මා පැහැදිලිවම
කියන්න කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ෙමතැන
තිෙබන පශ්නය වන්ෙන් ෙම්කයි. මුළු රට පුරාම තිෙබන රාජ්ය
ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙවෙළඳසැල්වලින් ඉතාමත්ම සාධාරණ
මිලට අක්ෂි කාච ලබා ගැනීමට අපි ඉඩ සලස්වා තිෙබනවා. නමුත්
සමහර ෛවද්යවරුන් ෙවෙළඳ නාමයන් යටෙත් ෙම් වර්ගෙයන්ම
ගත යුතුයි කියලා වට්ෙටෝරු ලියා ෙදනවා. ඒ අනුව තමයි ෙම්
තත්ත්වය ඇති වන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට
පෙද්ශෙය් එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා බලා
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න
පුළුවන්.

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් කියන කාරණයට ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා වාෙග්ම ඔබතුමාත් සතුටු වනවා ඇති.
ෙනදර්ලන්ත ආධාර යටෙත් බිලියන 7ක් වැය කරලා
හම්බන්ෙතොට ෙරෝහල අංග සම්පූර්ණ ෙරෝහලක් බවට පත් කිරීෙම්
වැඩසටහන අපි තව මාස ෙදකකින් -ෙම් අවුරුද්ෙද්- පටන්
ගන්නවා. එහිදී බිලියන 7ක් හම්බන්ෙතොට ෙරෝහලට පමණක් වැය
කරනවා. ඒ වාෙග්ම නුවරඑළිය ෙරෝහලට බිලියන 6ක් වැය
කරනවා. සම්පූර්ණෙයන්ම අලුත් ෙගොඩනැඟිලි, නව උපකරණ
ආදී ඒ සියල්ලම සහිත අංග සම්පූර්ණ ෙරෝහල් ෙදකක් බවට
හම්බන්ෙතොට සහ නුවරඑළිය ෙරෝහල් අපි පත් කරනවා. ඒ සඳහා
බිලියන 13ක ෙනදර්ලන්ත ආධාර දැනට අනුමත ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ වැඩ පටන් ගන්නවා. ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා කියපු ආකාරයට පධන වශෙයන්ම විෙද්ශ
ආධාර ලැෙබන "Vision 2020" කියන වැඩසටහන යටෙත් දීප
ව්යාප්තව ඇස් පරීක්ෂා කිරීම සහ කණ්ණාඩි ලබා දීම ෙකෙරනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ෙම් කථා කරන්ෙන් කණ්ණාඩි ගැන ෙනොෙවයි, කාච
ගැන.
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ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Maithripala Sirisena)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

කාච ලබා දීමත් ෙකෙරනවා. ඒක නිසා අපිට ඒ කටයුතු තව
ෙසොයලා බලලා -[බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

දුක දන්නවා නම් ෙම් මහා මිලකට ලබා ෙදන අක්ෂි කාච අඩු
මිලකට ෙහෝ ලබා ෙදන්නට රජය මැදිහත් ෙවනවාද කියලා මම
අහන්න කැමැතියි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

මම ඔබතුමාෙගන් අහපු පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න.

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා ෙසොයලා බලලා විධිමත් කරන්න
පුළුවන්.

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

ගරු කථානායකතුමනි, මම මුලිනුත් කිව්ෙව් ඒකයි. අපි රාජ්ය
ඖෂධ සංස්ථාව මඟින් ඉතාම සාධාරණ මිලකට අක්ෂි කාච ලබා
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම "Vision 2020" කියන ජාත්යන්තර ආධාර
වැඩසටහන යටෙත්ත් ෙම් කටයුත්ත ෙකෙරනවා. මම නැවතත්
කියන්ෙන්, යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා බලා අපි
ඒක තවදුරටත් විධිමත් කරන්නම් කියලායි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම කතා කරන්ෙන් කණ්ණාඩි ගැන
ෙනොෙවයි. අක්ෂි කාච ගැනයි.

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ, මම අහපු පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න.

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරි, උත්තරය දුන්නා. තුන්වැනි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවා
නම් අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඇත්ත වශෙයන්ම කාචයක් ගත් කළ, එක
කාචයක් රුපියල් 15,000 සිට 25,000 දක්වා මිල ගණනය ෙවලා
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් රජය පිළිඅරෙගන තිෙබනවා
රුපියල් 7,500කින් මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා.

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

මමත් කියන්ෙන් අක්ෂි කාච ගැනයි.

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන : ෙභෞතික
පහසුකම්

சி வர் பராய அபிவி த்தி நிைலயங்கள்: ெபளதிக
வசதிகள்
PRE-CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTRES : PHYSICAL
RESOURCES
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7. ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔය අහන අතුරු පශ්නය සම්බන්ධ ෙමොන පිළිතුරටද?

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

අධ්යාපන අමාත්යාංශය කියාත්මක කරනු ලබන
පාසල් 1000 වැඩසටහන යටෙත් ෙපෝෂිත පාථමික
පාසල් 5000ක් සංවර්ධනය කිරීමට අරමුණු
කරෙගන සිටින බැවින්, එම ව්යාපෘතියටද
ගැළෙපන පරිදි, ෙයෝජිත ෙපෝෂිත පාථමික
පාසලකට ආසන්න පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන
මධ්යස්ථාන (ෙපර පාසල්) ෙදක බැගින් දියුණු
කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ ෙතෝරා ගනු ලබන පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන
මධ්යස්ථානවල ගුරු භවතුන්ට ෙයෝග්ය පුහුණු
පාඨමාලාවක් ලබා ෙදන්ෙන්ද;

(iii)

එම පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථානවලට
අවශ්ය ෙභෞතික පහසුකම් සලසන්ෙන්ද;

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තුළ, මම අහන්න කැමැතියි
අඩුම ගණෙන් සහන මිලකට අක්ෂි කාච ලබා දීෙම් වැඩසටහනක්
රජෙය් මැදිහත් වීම තුළින් කරනවාද කියලා. දැන් ඇත්ත
වශෙයන්ම ජනතාවෙග් දුක දන්නා ආණ්ඩුවක් කියලා ෙන්
කියන්ෙන්.

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ඔව්. පැහැදිලිවම දුක දන්නා ආණ්ඩුවක්.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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එවැනි
ෙයෝජනාවක්ද
ෙමෙතක්
ෙමම
අමාත්යාංශයට ලැබී ෙනොමැත. එෙමන්ම, ෙම්
සඳහා අය වැෙයන් පතිපාදන ෙවන් වී ෙනොමැත.

[ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා]

சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ
ேகட்ட வினா:

வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i)

கல்வி
அைமச்சினால்
நைட ைறப்ப த்தப்
ப கின்ற 1000 பாடசாைலகள் நிகழ்ச்சித்
திட்டத்தின்கீழ், 5000
தனிைல ஊட்டப்
பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்தல் ேநாக்க
மாகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதால், அந்த க த்
திட்டத் க்கு ஏற் ைடய வைகயில் உத்ேதசிக்கப்
பட்ட ஊட்டப் பாடசாைலக க்கு அ காைம
யில் உள்ள இரண் சி வர் பராய அபிவி த்தி
நிைலயங்கள் (பாலர் பாடசாைலகள்)
தம்
அபிவி த்தி ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

(ii)

அவ்வா
ெதாி
ெசய்யப்ப கின்ற சி வர்
பராய அபிவி த்தி நிைலயங்களின் ஆசிாியர்
க க்கு தகுந்த பயிற்சி பாடெநறிகைள வழங்கு
வாரா;

(iii)

ேமற்ப சி வர் பராய அபிவி த்தி நிைலயங்க
க்கு
ேதைவயான ெபளதிக வசதிகைள
வழங்குவாரா

என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:
(a)

Will he inform this House(i)

(ii)

(iii)

(b)

whether steps will be taken to develop two
Pre-childhood Development Centres (preschools) situated close to each of the
proposed primary feeder schools in line
with the feeder school development project,
as the government intends to develop 5,000
primary feeder schools under the 1,000school programme implemented by the
Ministry of Education;
whether an appropriate training will be
provided for the teachers of the Prechildhood Development Centres selected in
this manner; and
whether the physical resources required for
those Pre-childhood Development Centres
will be made available ?

If not, why?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ෙයෝජිත ෙපෝෂිත පාථමික පාසලකට ආසන්න
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන (ෙපර පාසල්)
ෙදක බැගින් දියුණු කිරීමට තීරණයක් ෙගන නැත.

(ii)

එෙලස පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන දියුණු
කිරීමට තීරණය කර ෙනොමැති බැවින්, එම
මධ්යස්ථානවල ගුරු භවතුන්ට ෙයෝග්ය පුහුණු
පාඨමාලාවක් ලබා දීමට තීරණයක් ෙගන
ෙනොමැත. ෙමවැනි ගුරු පුහුණු පාඨමාලා
පැවැත්වීම සඳහා ෙමම අමාත්යාංශයට පතිපාදන
ෙනොලැෙබන අතර ෙපර පාසල් සංවර්ධනය
කිරීෙම් වැඩසටහන යටෙත් එක් අවුරුදු ගුරු
පුහුණු පාඨමාලාවක්, මුල්ෙල්රියාව ජාතික ළමා
අධ්යාපන පදනම සමඟ ඒකාබද්ධව පවත්වනු
ලබයි. ෙම් සඳහා වසරකට බඳවා ගනු ලබන
අයදුම්කාරියන් සංඛ්යාව සිය ෙදෙනක් පමණකි.

(iii)

එෙලස පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන
දියුණු කිරීමට තීරණය කර ෙනොමැති බැවින්
ෙභෞතික පහසුකම් සැලසීමක් සිදු ෙනොෙකෙර්.
එෙහත් ෙමම අමාත්යාංශයට ලැෙබන පතිපාදන
සීමාව තුළ, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස
මට්ටෙමන් ලැෙබන ඉල්ලීම් අනුව, පූර්ව ළමාවිය
සංවර්ධන මධ්යස්ථාන සඳහා ෙපර පාසල්
අධ්යාපන උපකරණ කට්ටල හා ෙපර
පාසල්
ෙසල්ලම් මිදුල් ලබා දීම සිදු ෙකෙර්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එක් අතුරු පශ්නයක් අහනවා.
පාසල් 1,000 ව්යාපෘතිය යටෙත් පාථමික පාසල් 5,000ක් දියුණු
කිරීෙම්, ෙපෝෂණය කිරීෙම් අරමුණ ඉතාම වැදගත් බැවින්, එයටම
සම්බන්ධ කර ෙපර පාසල් -පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථානදියුණු කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරනවා නම් ඉතාම
සුදුසුයි. ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු
කරලා කටයුතු කරන්ෙන්ද කියන පශ්නය අහන්න කැමැතියි.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ඉදිරිෙය්දී ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා යම් තීරණයක් ගැනීමට
කටයුතු කරනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන ආයතනවලට ෙපර පාසල්- ගුණාත්මක භාවෙයන් සපිරි ගුරු භවතුන් ෙයොදවා
ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය හරහා ගන්නා වූ
පියවර ෙමොනවාද? උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත් ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශය හරහා ෙපර පාසල් ඩිප්ෙලෝමාවක් වැනි ෙදයක් ලබා
දීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක ෙවනවාද?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

දැනට අපි පුහුණු කිරීම් සිද්ධ කරනවා. අපි තීරණය කරලා
තිෙබනවා පුහුණු වීම ලබා දුන්න ගුරු මහත්මීන්ට නැවත වතාවක්
ඒ අවශ්ය පුහුණුව වැඩි දුරටත් ලබා දීමට.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් නිදහස්, නිවහල් අධ්යාපන කමය
පටන් ගැෙනන්ෙන් පාථමික අංශෙය් සිට ඉහළට. ෙපර පාසල්
අධ්යාපනය කියාත්මක වන්ෙන් ඒ දූ දරුවන්ෙගන් මුදලක් අය
කිරීෙමන්. ඒ නිසා ෙනොමිෙල් කියාත්මක වන ෙපර පාසල්
අධ්යාපන කමයක් අෙප් රෙට් ස්ථාපනය කරන්නට වර්තමාන
ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවාද, එෙහම නම් කවදාද?
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(ii)

ேமற்ப திட்டத்தின் கீ ள்ள பயிர்ச்ெசய்ைகக்
காணிகள்
இ வைர,
விவசாயிக க்குப்
பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;

(iii)

பல சந்தர்ப்பங்களில், காணிகைள வழங்கு
வதற்காக காணிக் கச்ேசாிகள் நடத்தப்பட் ,
தகுந்த விவசாயிகள் ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளனர்
என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

காணிகைள
வழங்குவதற்காக
விவசாயிகள்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட் ள்ள நிைலயி ம், ேமற்ப
விவசாயிக க்கு காணிகள் வழங்கப்படாைமக்
கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
விவசாயிக க்கு காணிகள் வழங்கப்
ப ம் திகதி யா என்பைத ம்;

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු මන්තීතුමනි, තවම ඒ ගැන තීරණයක් අරෙගන නැහැ.
ඉදිරිෙය්දී අපට ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

සද්ධාතිස්ස වැව වාරි ෙයෝජනා කමය : ඉඩම් ලබා
දීම
சத்தாதிஸ்ஸ வாவி நீர்ப்பாசனத் திட்டம் காணி
வழங்கல்

இன்ேறல், ஏன்?

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

SADHDHATISSA TANK IRRIGATION SCHEME : PROVISION OF
LANDS

Is he aware that(i)

nineteen years have lapsed since the
completion of restoration activities of the
Sadhdhatissa Tank, Maligawila, Buttala,
which is one of the largest irrigation
schemes in the Monaragala District;

(ii)

the cultivation lands under the aforesaid
scheme have not been distributed among
farmers up to now; and

(iii)

land kachcheris have been held on several
occasions and suitable farmers have been
selected for granting lands ?

1641/’11

9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පිහිටි විශාලතම වාරි
ෙයෝජනා කමයක් වූ බුත්තල, මාලිගාවිල,
සද්ධාතිස්ස වැෙව් පතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන්
කර වර්ෂ දහනවයක් ගතවී ඇති බවත්;

(ii)

එම ෙයෝජනා කමය යටෙත් ඇති වගා ඉඩම් ෙම්
දක්වා ෙගොවීන්ට ෙබදා දී ෙනොමැති බවත්;

(iii)

අවස්ථා කිහිපයකදීම ඉඩම් ලබා දීම සඳහා ඉඩම්
කච්ෙච්රි පවත්වා සුදුසු ෙගොවීන් ෙතෝරා ෙගන ඇති
බවත්;

(b)

Will he inform this House(i)

the reasons for not granting lands to the
aforesaid farmers despite farmers being
selected for granting lands; and

(ii)

the date on which those farmers will be
given lands ?

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉඩම් ලබා දීම සඳහා ෙගොවීන් ෙතෝරාෙගන
තිබියදීත්, එම ෙගොවීන්ට ඉඩම් ලබා ෙනොදීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)

එම ෙගොවීන්ට ඉඩම් ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீர்ப்பாசன, நீர்வள
வினா:
(அ) (i)

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட

ெமானறாகைல மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள
பாாியெதா
நீர்ப்பாசன திட்டமான
த்தள,
மாளிகாவில, சத்தாதிஸ்ஸ வாவியின் னரைமப்
ப் பணிகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் பத்ெதான்ப
வ டங்கள்
வைடந் ள்ளன என்பைத ம்;

(c)

If not, why?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග්
පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඉඩම් ෙබදා දී ඇත.

(iii)

ඔව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව

23
[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(ආ) අභියාචනාධිකරණෙය් නඩු අංක 1636/2006 නඩු තීන්දුව
අනුව 2009 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී ඉඩම් ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්
විසින්
පතිලාභීන්
375
ෙදෙනකුෙග්
නාමෙල්ඛනයක් අනුමත කර ඇති අතර, ඉඩම් කට්ටිවලට
අංක ලබා දීම සඳහා පතිලාභීන් 311 ෙදෙනකු පමණක්
ඉදිරිපත් වී ඇත. ඉතිරි 64 ෙදනා ඊට විරුද්ධව ගරු
අධිකරණයට අභියාචනයක් කර ඇති නිසා ෙමම ඉඩම් ලබා
දීම පමාද වී ඇත.

(ii)

ගරු අධිකරණෙය් විභාග වූ නඩුව අවසන් වී,
2011.09.19 වැනි දින පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග්
දැනුම් දීම මත මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් ඉඩම් කට්ටි මැන මායිම් ෙපන්වා දී
ෙගොවීන්ට භාර දී ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ඉන්දියාව සහ ශී ලංකාව අතර අනවසරෙයන් මසුන්
ඇල්ලීම : විස්තර
இந்தியா க்கும் இலங்ைகக்குமிைடயிலான
ைறகடந்த மீன்பி : விபரம்

POACHING OF FISH BETWEEN INDIA AND SRI LANKA :
DETAILS
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10. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ඉන්දියාව සහ ශී ලංකාව අතර අනවසරෙයන්
මසුන් ඇල්ලීෙම් ගැටලුව විසඳීමට අමාත්යාංශය
සමත් වී තිෙබ්ද;

(ii)

දැනට ශී ලංකාෙව් අත්අඩංගුෙව් සිටින ඉන්දියානු
ධීවරයන් සංඛ්යාව සහ ඉන්දියාෙව් අත්අඩංගුෙව්
සිටින ශී ලාංකික ධීවරයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iii)

කච්චතිවු
දූපෙත්
ෙකෙරන්ෙන්ද;

(iv)

කච්චතිවු දූපෙත් මසුන් ඇල්ලීම තහනම් කරමින්
ශී ලංකාව ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද අසාධාරණ
හිමිකම් පෑම පිළිබඳ ගැටලුව විසඳනු ලැබ තිෙබ්ද;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 ජූලි මාසෙය් බදුල්ල පළාත් සභා
ශවණාගාරෙය්දී
පවත්වපු
සම්බන්ධීකරණ
කමිටුෙව්දීත්
ජනාධිපතිතුමා පකාශ කරලා තිෙබනවා ෙම් කටයුත්ත අවසන්
කරන්න කියලා. දැන් ඒකටත් අවුරුදු ෙදකක් ගත ෙවලා
තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔබතුමා උත්තරය අහෙගන හිටියා නම් හරි. උත්තරය ෙම්
විධියටයි තිෙබන්ෙන්:
ගරු අධිකරණෙය් විභාග වූ නඩුව අවසන් වී, 2011.09.19 වන
දින, -ඒ කියන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා සමඟ පැවැත්වූ සම්බන්ධීකරණ
කමිටුවට පස්ෙසේ - පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් දැනුම් දීම මත
මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉඩම් කට්ටි මැන, මායිම්
ෙපන්වා දී ෙගොවීන්ට භාර දී ඇත.
ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පශ්නය පැන නැඟූ ෙවලාෙව්දීත් අපි
කියා සිටියා, අභියාචනාධිකරණෙය් නඩුවක් තිෙබනවා, ඒ නඩුව
ඉවර වන තුරු අපට ෙම් ඉඩම් ෙබදා ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ
කියලා. එෙහම වුෙණොත් අපි අධිකරණයට අපහාස කිරීමක් කළා
ෙවනවා. නමුත් දැන් ඒ පශ්නය ඉවරයි. දැන් ඒ ඉඩම් ෙබදා දීලා
ෙගොවීන් පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා.

මසුන්

ඇල්ලීම

සිදු

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ශී ලංකාෙව් සිටින ලියා පදිංචි ධීවරයන් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(ii)

ඔවුන් මුහුෙද් සිටින ස්ථානය හඳුනා ගැනීම සඳහා
එම ධීවරයන්ෙග් ධීවර යාතාවලට GPRS
පහසුකම් සපයා තිෙබ්ද;

(iii)

ඉහත සඳහන් ධීවරයන් රක්ෂණය කරනු ලැබ
තිෙබ්ද;

(iv)

පසු ගිය වර්ෂ පහ තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී
රැකියාෙව් ෙයදී සිටියදී අතුරුදහන් වූ ධීවරයන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිම ගැටලුවක්
නැහැ, ෙම් කටයුතු ෙබොෙහොම ෙහොඳට ෙකෙරනවා කියලා?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

கடற்ெறாழில், நீரக வள
சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இந்தியாவிற்கும் இலங்ைகக்கும் இைடயில்
இடம்ெப ம்
ைறகடந்த
மீன்பி த்தைல
அைமச்சினால் தீர்க்க
ந்ததா என்பைத ம்;

(ii)

தற்ேபா
இலங்ைக த த்
ைவத்தி க்கும்
இந்திய மீனவர்களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்,
இந்தியா த த்
ைவத்தி க்கும் இலங்ைக
மீனவர்களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்;

(iii)

கச்சதீவில்
மீன்பி
என்பைத ம்;

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔව්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
පිළිතුර පැහැදිලියි.

லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்
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கச்சதீவில்
மீன்பி த்தைலத்
தைடெசய்தல்
ெதாடர்பாக இலங்ைக மீ நியாயமற்ற ைற
யில் வி க்கப்பட்ட ேகாாிக்ைக தீர்க்கப்பட்டதா
என்பைத ம்

තීරයන්ට පැමිණීෙම් ගැටලුව, ඉන්දියාව හා
ශී ලංකාව අතර ඇති රාජ්ය තාන්තික සමීප
සම්බන්ධතා සහ මානුෂික ෙහේතූන් මත
නිරාකරණය ෙකෙර්. ෙම් සඳහා ෙදරෙට්
නිෙයෝජිතයන්ෙගන්
සමන්විත
ඒකාබද්ධ
කියාකාරී කමිටුවක් - Joint Working Group පිහිටුවා ෙමම ගැටලුව අවම කිරීමට කියාමාර්ග
ගනු ලැෙබ්. ඉන්දියාෙව්දී අත් අඩංගුවට පත්
ශී ලාංකික ධීවරයින් සහ යාතා නිදහස් කර
ගැනීමට අදාළ ෙතොරතුරු විමසීම සඳහා
ඉන්දියාෙව් පිහිටුවා ඇති විචාරක කමිටුව - Joint
Interrogation Committee Meeting - රැස්වී එහි
නිර්ෙද්ශ දිල්ලිෙය් ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය
ෙවත ෙයොමු කර එහි එකඟතාව ලබා ෙගන
ධීවරයන් නිදහස් කිරීෙම් කටයුතු සිදු ෙකෙර්.

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைகயி ள்ள பதி ெசய்யப்பட்ட மீனவர்
களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்;

(ii)

இந்த மீனவர்கள் கட ேல தாம் இ க்கும்
இடத்திைன அறிந்
ெகாள்வதற்காக அவர்
களின் மீன்பி க் கலங்கள் GPRS வசதிகைளக்
ெகாண் ள்ளனவா என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்குறிப்பிட்ட
மீனவர்கள்
காப்
ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்;

(iv)

கடந்த 5 வ டங்களாக, ெதாழி க்குச் ெசல்ைக
யில் காணாமல் ேபா ள்ள மீனவர்களின்
எண்ணிக்ைகயிைன வ டாந்த அ ப்பைடயி ம்

தி

(ii)

(ගුජරාටෙය් - 05, තමිල්නාඩුෙව් - 26, ආන්දා
පෙද්ශෙය් - 05)

அவர் கூ வாரா?
(இ)

ශී ලංකා අත්අඩංගුෙව් පසුවන ඉන්දීය ධීවරයන්
සංඛ්යාව - 08

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Fisheries and Aquatic
Resources Development:
(a)

(b)

(i)

whether the Ministry has been able to solve
the poaching between India and Sri Lanka;

(ii)

the number of Indian fishermen in Sri
Lankan custody and the number of Sri
Lankan fishermen in Indian custody at
present;

(iii)

whether fishing is
Katchativu island; and

(iv)

whether the unfair claim made on Sri Lanka
pertaining to the banning of fishing in
Katchative island has been resolved?

taking

place

ශී ලංකා ධීවරයන් විසින් මසුන් ඇල්ලීම සිදු
ෙකෙර්.

(iv)

කච්චතිවු දූපත ශී ලංකාවට අයත් බැවින් එම මුහුදු
පෙද්ශවල මසුන් ඇල්ලීම ෙනොකරන ෙලස
ඉන්දීය විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය එරට
ධීවරයන් ෙවත උපෙදස් ලබා දී ඇත.

(ආ)

(i)

180,693යි.

(ii)

සියලුම බහුදින ධීවර යාතා සඳහා GPS උපකරණ
සවි කර ඇත.

(iii)

ගැඹුරු මුහුද හා අක් ෙවරළ රැකියාෙව් ෙයෙදන
ධීවර යාතා 4,596කි. ඉන් යාතා 3,019ක් 2011
වසර තුළදී ධීවරයින්ද සමඟ රක්ෂණය කර ඇත.
2011 මැයි මස ආරම්භ කළ "දියවර දිරිය" රක්ෂණ
ෙයෝජනා කමය සඳහා ෙම් වන විට ධීවරයින්
8,636ක් දායකව ඇත.

in

Will he also state -

(ii)

(c)

(iii)

Will he state -

(i)

ඉන්දීය අත්අඩංගුෙව් සිටින ශී ලාංකික ධීවරයන්
සංඛ්යාව - 36

the number of registered fishermen in Sri
Lanka;
whether fishing vessels of those fishermen
equipped with GPRS facility for the
purpose of identifying their location in the
sea;

(iii)

whether the aforesaid fishermen have been
insured; and

(iv)

the number of fishermen that have been
missing during the job for the last 5 years
on per year basis ;

If not, why?

(iv)
වර්ෂය
සංඛ්යාව

2008
08

2009
01

2010
08

2011
33 (කුණාටුව)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සවිස්තර උත්තරයක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම මාළු ඇල්ලීෙම් පතිශතය සහ
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද කියලා කියන්න පුළුවන්ද?
ෙමොකද, අප යාපනෙය් ඉතාම සාර්ථක කම්කරු රැලියක්
පැවැත්තුවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ ජනතාව කිව්වා, ඉන්දියාෙව්
ධීවරෙයෝ තවමත් ෙම් පැතිවලට එනවා කියලා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

(i)

ඉන්දියාෙව් හා ශී ලංකාෙව් ධීවරයන් ෙදරෙට්
අනන්ය ආර්ථික කලාප ඉක්මවා ෙද්ශීය ජල

2012
-

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පැහැදිලියි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

27
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙහම ඇවිල්ලා එතැන පශ්න ඇති කරනවා කියලා කිව්වා.
ධීවර ඇමති වශෙයන් ඔබතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද
කරන්න පුළුවන්?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මම ධීවර අමාත්යවරයා වශෙයන් ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා
කරලා තමයි,- [බාධා කිරීම්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇෙහන්ෙන් නැහැ ඇමතිතුමා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙපොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්දව ඉන්නවාද?

කථානායකතුමා

28

නමුත් උතුෙර් සහ නැෙඟනහිර ධීවර කර්මාන්තය සියයට 43
සිට සියයට 7 වන ෙතක් අඩු ෙවලා තිබුණා, අපි ඒ පෙද්ශය
නිදහස් කර ගන්න ෙකොට. 2011 වන ෙකොට එය සියයට 14 ෙතක්
-ෙදගුණයකින්- වැඩි ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ගිය අවරුද්ෙද්
තමයි ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ලැබුෙණ්.
2009 දී ෙමටික් ෙටොන් 3,36,000කට තිබුණු මත්ස්ය නිෂ්පාදනය
දැන් ෙමටික් ෙටොන් 4,40,000ක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමටික් ෙටොන්
ලක්ෂයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය වශෙයන් අහන්ෙන් ෙමයයි, ගරු
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා දන්නවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
කාලෙය් ඉන්දියාවත් ශී ලංකාවත් ඉතාම මිතශීලීව ගමන් කළා;
මිතශීලි සම්බන්ධකම් ඇති වුණා කියලා. නමුත් දැන් ඒ තත්ත්වය
දවසින් දවස පිරිහී ෙගන යන බව ෙපෙනනවා. ඔබතුමා දන්නවා,
ඉන්දියාවත් එක්ක කථා කරලා ඒ මිතශීලීභාවය නැවත ඇති
කරන්න පුළුවන් කියලා. ධීවරයන්ෙග් ෙම් පශ්නවලින්
ෙපෙනන්ෙන් ෙම් රටවල් ෙදක අතර පශ්න තිෙබන බවයි. සමහර
විෙටක රජෙගදර ඉන්න ෙක්පීව අල්ලා දීලා නැති ෙවන්න
පුළුවන්. ඔබතුමා දන්නවා ෙන් ඉතින්. ඇයි කථා කරලා ෙම්
පශ්නය විසඳන්න බැරි? ෙමොකද, නැත්නම් අහිංසක ධීවරයන්ට
ෙන් ෙම් පශ්නය. ආණ්ඩුවට තිෙබන පශ්නය- [බාධා කිරීමක්]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණාකර අෙනක් මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න.
මන්තීතුමන්ලා කිව්වාම ඇමතිතුමන්ලාත් අයිතියි. එතුමන්ලාත්
වාඩි ෙවන්න ඕනෑ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපි ඉන්දියානු රජයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඉන්දියානු ධීවර
අමාත්යවරයාත් එක්කත් සාකච්ඡා කරලා Joint Working Group
එකක් ඇති කළා. අපට තිබුණු පශ්නය තමයි, අෙප් ධීවරෙයෝ
ඉන්දියානු ධීවර කලාපයට ගියාම අත් අඩංගුවට අරෙගන,
අධිකරණ කියා මාර්ගවලට අරෙගන, හිෙර් දාලා, සමහර ෙවලාවට
දඩ ගහලා, සමහර ෙවලාවට යාතා රාජසන්තක කිරීම. දැන් ඒ
තත්ත්වය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. මධ්යම ආණ්ඩුව මැදිහත්
ෙවලා සෑම පාන්තයකටම දන්වලා අධිකරණ කියා මාර්ගයකින්
ෙතොරව ඔවුන්ව නිදහස් කර ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා
2009 ෙවන ෙකොට 779ක්ව තිබූ සංඛ්යාව -රඳවාෙගන තිබුණු
සංඛ්යාව - දැනට ෙම් ෙවන ෙකොට 36ක වාෙග් පමාණයකට අඩු
ෙවලා තිෙබනවා.
අපිත් ඒ වාෙග්ම කියා මාර්ගයකට යනවා. නමුත්, අපි දිගටම
සාකච්ඡා කරනවා. ෙමොකද, එක කාල පරිච්ෙඡ්දයකට මසුන්
ඇල්ලීමට අවසර ෙදන ෙලස ඔවුන් ඉල්ලා තිෙබනවා. අපි ඒකට
එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දකුෙණ් ධීවරයින් තමයි tuna
මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ඉන්දියාවට යන්න ඉල්ලන්ෙන්. නමුත්
උතුරු පෙද්ශෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙනකුත් මාළු වර්ග
අල්ලන්න තමයි උතුරු පෙද්ශයට එන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ඉස්ෙසෝ,
ෙපොකිරිස්ෙසෝ, මුහුදු කූඩැල්ෙලෝ වාෙග් මත්ස්යයින් අල්ලන්න. ඒ
නිසා ෙම් පශ්නය විසෙඳන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒකට එකඟතාව
දක්වන්ෙන් නැහැ. මම ඊෙය්ත් ඉන්දියානු පාර්ශ්වයත් එක්ක
සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා, මුහුෙද් එක ෙකොටසක් ඒ
ෙගොල්ලන්ට ලබා ෙදන්න කියලා. නමුත්, අපි ඒකට එකඟ නැහැ.
අපි කියලා තිෙබන්ෙන් ජාත්යන්තර මුහුදු සීමාව පිළිඅරගන්න
කියලායි. ඒ තමයි අපි අත්සන් කරලා තිෙබන එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානෙය් ජාත්යන්තර සාගර නීතිය පිළිබඳ පඥප්තිය.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

දැන් අපි රජයන් එක්ක සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් කථා කරනවා.
ඒ වාෙග්ම දකුණු ඉන්දියානු ධීවර සම්ෙම්ලනය අෙප් ධීවර
සම්ෙම්ලනයත් එක්ක සාකච්ඡා තියනවා. දිගටම සාකච්ඡා
කරනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඉතා ඉක්මනින් ෙම් පශ්නය
විසඳන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ලිස්සලා යන උත්තර ෙදන්න එපා. ඔබතුමා දක්ෂෙයක් ෙන්.
හරියට උත්තර ෙදන්නෙකෝ. මම ෙම් ෙපොඩ්ඩක් උදවු කරන්න
හැදුෙව් ඔබතුමාට. ආණ්ඩුව ඉන්දියාව එක්ක හැප්පි හැප්පි යන්න
ඕනෑ නැහැ.
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි.
පුත්තලෙම් ඇන්ටනි පනාන්දු නැති වුණා, ඩීසල් මිල වැඩි
කරන්න ඕනෑයි කිව්ව අවස්ථාෙව්දී. ඒ ධීවරයන්ට තවමත් ඉන්ධන
සහනාධාරය ලැබිලා නැහැ. ඔබතුමා කියා තිෙබනවා,
අනිවාර්යෙයන්ම එය ලබා ගන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් ඒ ධීවරයන්
කියනවා, ඒ අයට සහනාධාර ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියලා. ධීවර
කර්මාන්තයට යන වියදම අධික මට්ටමකට ගිහින් තිෙබනවා.
අල්ලන මාළු පමාණය වැඩි වුණාට යම් කිසි විධියකින් මාළු මිලත්
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙකොෙහොමද ෙම්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නයට අදාළද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අදාළ නැත්ෙත් ෙමොෙකෝ?
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කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පිළිතුෙර් ෙකොතැනකටද, ෙමොන පිළිතුරටද අදාළ?

ඇමතිතුමනි, ධීවරෙයෝ එක්ලක්ෂ අසූදහසක්ද ඉන්ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

එතුමා ඒක අදාළ කරලා ගනීවි. මම ෙම් පශ්න දාන්ෙන්,
ෙකොෙහොමද උත්තරය ලබා ෙදන්ෙන් කියලා බලන්න.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු කථානායකතුමනි, මාළු මිල පිළිබඳව මා පැහැදිලිව
කියනවා. වාර්ෂිකව, මාසිකව පැවැත්ෙවන ජීවන වියදම් කමිටු
රැස්වීෙම්දී අපි මිල දර්ශක බලනවා. 2011 මිල දර්ශකෙය් තිෙබන
මාළු මිලම තමයි තවමත් තිෙබන්ෙන්. එහි වැඩි වීමක් සිද්ධ ෙවලා
නැහැ.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

දැන් ධීවර-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11 -1907/'11- (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අෙනක් ඇමතිවරු අහ ගන්න උත්තර ෙදන විධිය. බලන්න,
ෙකොච්චර අමාරු පශ්නයක් වුණත් එතුමා ෙකොච්චර ෙලෙහසිෙයන්
උත්තර ෙදනවාද කියලා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරය ෙගවීම පිළිබඳව කිසිම
පශ්නයක් මතු ෙවලා නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මතු ෙවලා නැත්ෙත් ලැබිලා නැති නිසා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

Question ordered to stand down.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අද උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී එක පශ්නයක් ඇති වුණා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ලැබිලා නැති නිසා මතු ෙවලා නැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன)

බණ්ඩාරගම විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිය සහ
සමුපකාර ගාමීය බැංකුව : ෙගවා ෙනොමැති ණය

பண்டாரகம பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கம் மற் ம்
கூட் ற க் கிராமிய வங்கி: ெச த்தப்படா ள்ள
கடன்
BANDARAGAMA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE
SOCIETY AND CO-OPERATIVE RURAL BANK :
DEFAULTED LOANS

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

දකුෙණන් සංකමණික ධීවරයන් උතුරට යනවා. අන්න ඒ
කට්ටියට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමෙහන් නිකුත්
කරන ඉන්ධන එෙහේදී ඉවර ෙවනවා. එතෙකොට එෙහන් ඉන්ධන
ලබා ගන්න අවශ්යයි. ඒකටත් කමෙව්දයක් අද ලැහැස්ති කරලා
දුන්නා. ඒ ඇෙරන්න ෙවන ෙකොෙහන්වත් අපට පැමිණිලි ලැබිලා
නැහැ, ඉන්ධන සහනාධාරය ගැන. මම හිතන හැටියට ලංකා
ඉතිහාසෙය් විශාල සහනාධාරයක්, -රුපියල් බිලියන 4කට වැඩි
පමාණයක සහනාධාරයක්- ධීවරයන්ට ලබා ෙදනවා. බහුදින
යාතා සහ එක් දින යාතා සියල්ලටම ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ධීවර ආම්පන්නවල මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා,
ෙඩොලරෙය් අගය වැඩි වීම තුළ. නමුත් ඒ සඳහාත් සහනාධාරයක්
ලබා දීම සඳහා දැන් භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා
තිෙබනවා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කරපු
සාකච්ඡාෙව්දී, භාණ්ඩාගාරයත් අපිත් සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳව
සාධාරණ විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියා එතුමාත් කියා තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳව දැන් සාකච්ඡා කරනවා.

1918/’11

12. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2);
(අ)

(ආ)

බණ්ඩාරගම විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිෙයන් සහ එයට
අනුබද්ධිත සමුපකාර ගාමීය බැංකුෙවන් ණය ලබා ෙගන,
2011.05.01 දින වන විට එම ණය ෙගවීම පැහැර හැර ඇති
අයෙග් නම් සහ එක් එක් තැනැත්තා විසින් ෙගවා
ෙනොමැති මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙගවීම් පැහැර හරින ලද ඉහත ණය මුදල් ආපසු
අය කර ගැනීම සඳහා බණ්ඩාරගම විවිධ ෙසේවා

පාර්ලිෙම්න්තුව

31

32
ගැනීමට ෙගන ඇති කියා මාර්ග පිළිබඳ බස්නාහිර
පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන ෙකොමසාරිස්/
ෙරජිස්ටාර් විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු ඇමුණුම්
IIහි දක්වා ඇත.

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

(ii)

සමුපකාර සමිතිය විසින් ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
එෙසේ පියවර ෙනොගන්ෙන් නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ii)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,ඒ මන්ද?
கூட் ற ,
வினா:
(அ)

உள்நாட்

வர்த்தக

ඉහත (i) අනුව පැන ෙනොනඟී.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
அைமச்சைரக்

ேகட்ட

பண்டாரகம பலேநாக்கு கூட் ற ச் சங்கத்தி
ந்
மற் ம் அத டன் இைணந்த கூட் ற க் கிராமிய
வங்கியி
ந்
கடன் ெபற் , 2011.05.01 ஆந்
திகதியாகும்ேபா
அக்கடைனச் ெச த்தத் தவறி
ள்ளவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ஒவ்ெவா வாி
னா ம்
ெச த்தப்படா ள்ள
பணத்ெதாைககள்
ெவவ்ேவறாக எவ்வள
என்பைத அவர் இச்
சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(ஆ) (i)

ெச த்தத்
தவறி ள்ள
ேமற்ப
கடன்
ெதாைகைய மீள அறவி வதற்காக பண்டாரகம
பலேநாக்கு கூட் ற ச் சங்கத்தினால் எ க்கப்
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ;

(ii)

அவ்வா
நடவ க்ைககள் எ க்கப்படாவி ன்
அதற்கான காரணங்கள் யாைவ

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, මා දීර්ඝ වාර්තාවක් අෙප්ක්ෂා කළා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් ෙමොෙහොෙත් එම දීර්ඝ වාර්තාව කියවීම මා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් බණ්ඩාරගම විවිධ ෙසේවා
සමුපකාර සමිතිෙය් මූල්ය පාලනය සහ එහි එදිෙනදා කටයුතු
පිළිබඳ -කාර්යක්ෂමතාව ගැනත්, ඒ වාෙග්ම සපයන ෙසේවාවල
ගුණාත්මකභාවය ගැනත්- තිෙබන බැරෑරුම් පශ්නය මා
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. එය බණ්ඩාරගමට
ආෙව්ණික පශ්නයක් ෙනොෙවයි. සමස්ත සමුපකාර ක්ෙෂේතෙය්ම ඒ
දැක්ම නැහැ. කාලයකට කලින්, විෙශේෂෙයන්ම වාමාංශික පසු
බිමක් සහිත රජයන් තිෙබන කාලෙය් සමුපකාර ව්යාපාරය ගැන
ෙලොකු පමුඛතාවක් තිබුණා. නමුත් අද සමුපකාර ව්යාපාරය පිළිබඳ
තිෙබන ඒ පමුඛතාව නැති ෙවලා, ඉතාම අවම මට්ටමින් පවත්වා
ෙගන යෑෙම් තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට පැහැදිලි
කරන්න පුළුවන්ද, සමුපකාරය මඟින් ලබා ෙදන ෙසේවාවන්
වැඩිදියුණු කිරීමට පසු ගිය කාලෙය් විෙශේෂිතව කර තිෙබන
ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා?

இன்ேறல், ஏன்?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a)

Will he inform this House separately of the names
of persons who, have obtained loans from the
Bandaragama Multipurpose Co-operative Society
and the Co-operative Rural Bank, a subsidiary of
the above Society, by 01.05.2011 and defaulted
the payment of those loans and the amount each
person has defaulted?

(b)

Will he state -

(c)

(i)

the steps taken by the Bandaragama
Multipurpose Co-operative Society to
recover the defaulted amounts; and

(ii)

if no such steps are taken, the reasons for
that?

If not, why?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. මා
හිතන හැටියට සමුපකාර ක්ෙෂේතයට ඉතිහාසෙය් වැඩිම
සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙන් 2005 දී ජනාධිපතිවරයා හැටියට අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් වුණාට පසුවයි. රුපියල්
ෙකෝටි ගණනාවක -රුපියල් බිලියන 1.8ක්, බිලියන 2ක් පමණණය කපා හැර තිෙබනවා. සම්පූර්ණෙයන් බදුවලින් නිදහස් කරලා
තිෙබනවා. සමුපකාරෙය් පිරිවැටුම පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ
ඉතාමත් ඉහළ අගයකට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජීවන වියදම
පාලනය කර ගන්න Co-op City, mini Co-op City නිර්මාණය
කරමින්, අලුත් -නූතන- යුගයට ඔබින විධියට ව්යාපාරය කරන්න
සමුපකාරය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ඔබතුමා කියන ෙද්
මා පිළිගන්නවා. සමහර තැන්වල පශ්න තිෙබනවා.
ෙම් වාෙග් ණය දීලා, ඒ වාෙග්ම විවිධ දූෂණ නිසා යම් යම්
තැන්වල සමුපකාරය බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ඒක අපි පිළි
ගන්නවා. හැබැයි සමුපකාරයට ෙමවන් සහෙයෝගයක් දුන්නු
රජයක්, ජනාධිපතිවරෙයක් ලංකා ඉතිහාසෙය් බිහි ෙවලා නැහැ.
ඒක අපි ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා. සමුපකාරයට ලබා දීලා
තිෙයන සහෙයෝගය ගැන, ඒ වාෙග්ම රජයක් හැටියට අරෙගන
තිෙබන පතිපත්ති ගැන සමුපකාර ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අයෙගන්
ඇහුවා නම් කියයි.

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(ආ)

ඇමුණුම් I හි දක්වා ඇත.
(i)

බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් 1998 අංක 3 දරන
සමුපකාර පඥප්තිෙය් පතිපාදන අනුව ෙගවීම්
පැහැර හරින ලද ණය මුදල් ආපසු අය කර

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ළඟදි දිනක පැවැති දකුණු ආසියාෙව්
සමුපකාර ඇමතිවරුන්ෙග් සම්ෙම්ලනෙය්දී ඉන්දියාෙවන් ආපු
උපෙද්ශකවරයා කිව්ෙව්, "මහින්ද චින්තනෙය් තිෙයන පතිපත්ති
අතර සමුපකාරයට ලබා දීලා තිෙබන සහෙයෝගය සම්බන්ධෙයන්
මුළු ෙලෝකයම ආදර්ශයට ගන්න ඕනෑ"ය කියලායි. ඒක වාර්තා
වුණා; පවෘත්තිවලත් සඳහන් වුණා. සමුපකාරයට විශාල
සහෙයෝගයක් රජෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා. මා ඒක ඉතාමත් වග
කීෙමන් කියනවා.
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඒ වාෙග්ම මහින්ද චින්තනය ෙකොළ කෑල්ලකට සීමා ෙවලා
නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අපි පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන් ගෙම්. අපි ෙකොළඹ නැහැ. දවස්
365ම එෙහමයි. දවස් 365ම අපි ගෙම් ඉන්ෙන්. අෙප් ගම්වල ඕවා
නැහැෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, මහින්ද චින්තනෙය්, ඒ කඩදාසිෙය් තිෙයන
කාරණය ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ ණය කපා
හැරීම කියන මූලික පශ්නයත් ෙනොෙවයි. සමුපකාර ව්යාපාරය
ගමට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් සමුපකාර පාෙද්ශිකය තුළිනුයි. ඒ
සමුපකාර පාෙද්ශිකය ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දා එක්ක තරග
කරන්න පුළුවන්, අඩු මිලට ගුණාත්මක භාවෙයන් ඉහළ භාණ්ඩ
ලබා ෙදන ස්ථානයක් බව අපට ෙප්න්ෙන් නැහැ. එය ඒ
තත්ත්වයට පත් ෙවලා නැහැ. අෙප් පෙද්ශවල එෙහම තත්ත්වයක්
නැහැ. ඒකයි අපට තිෙබන ගැටලුව.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා
හා මහජන කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் ,
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

ෙම් අවුරුද්ද තමයි බඩු මිල අඩුම අවුරුද්ද. [බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන ෙද් පිළි ගන්න මම සූදානම්
නැහැ. මා ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා ගරු කථානායකතුමනි,
mini Co-op City සහ Co-op City එදා සමුපකාර පාෙද්ශිකයට
වඩා ෙවනස් ෙවලා අලුත් ෙලෝකෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළට ඔබින
විධියට ඉතාමත්ම ඉහළ තැනකට, දියුණු තැනකට පත් ෙවලා
තිෙබන බව.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා- [බාධා කිරීම්]ගෑස් මිලත් වැඩි කර
ගන්න එපා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඉතින් අෙප් පළාත්වල එෙහම නැහැෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමා, මා ෙම් අහන්ෙන්- [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

කථානායකතුමා

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔබතුමා ගිහිල්ලා නැතිව ඇති සමුපකාරයට.
සමුපකාරයට කවදාවත් ගිහිල්ලා නැතිව ඇති.

හරි, හරි. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්නෙකෝ. ගරු ඇමතිතුමා ෙමොකද
ෙම්? අපි ෙම් වැදගත් පශ්නයක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. [බාධා
කිරීම්]

ඔබතුමා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීවරුනි, ෙමය
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව බව අමතක කරන්න එපා. මරණාධාර
සමිතිෙය් කථා කරනවා වාෙග් කථා කරන්න එපා. කරුණාකරලා
ෙහොඳට, පැහැදිලිව අදහස් හුවමාරු කර ගන්න.

(The Hon. Ajith P. Perera)

නැහැ, නැහැ. මම දන්ෙන් නැද්ද මෙග් පළාත ගැන. මම ගෙම්
ජීවත් ෙවන මිනිහාෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

ගරු කථානායකතුමනි,-

(The Hon. Johnston Fernando)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

ඔබතුමා බඩු ගන්ෙන් "කාර්ගිල්ස්" එෙකන්. එෙහම නැත්නම්
"කීල්ස්" එෙකන්. ඔබතුමා සමුපකාරයට යන්ෙන් නැහැ. ඒකයි
තිෙයන පශ්නය.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් ෙමතුමා ඉතාමත් ෙහොඳ අතුරු පශ්න වගයක් අහනවා.
ඒවා අහ ෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මම ගෙම් ජීවත් ෙවන මිනිහාෙන්; ගෙම් ජීවත් වන, ගෙම්
එදිෙනදා කටයුතු කරන පුද්ගලෙයක්. අෙප් පළාත්වල ඕවා නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ශත පහකට වැඩක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ෙම් ආකාරෙයන්
අහනවා. මම සමුපකාර විෂය භාර ඇමතිතුමාෙගන් අහමින් සිටිෙය්
ෙම්යයි. සමුපකාර විෂය ක්ෙෂේතයට කුඩු ජාවාරම අයිති වන්ෙන්
නැහැයි කියලා මම දන්නවා. සමුපකාර විෂය ක්ෙෂේතයට
මැරවරකම් අයිති වන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම දන්නවා.
සමුපකාර විෂය ක්ෙෂේතයට රජෙය් ෙසේවකෙයෝ, සමෘද්ධි
ෙසේවකෙයෝ ගස් බඳින එක අයිති වන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම
දන්නවා.
ඔබතුමා ඔය කියන සංකල්ප පාෙයෝගිකව ගෙම් තිෙබන
සමුපකාර පාෙද්ශිකය තුළ කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ, ගරු
ඇමතිතුමනි. අපි ගම්වල ජීවත් වන අය; එදිෙනදා ගෙම් ඉන්න අය;
අදත් ගෙම් ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආව අය. ඒ නිසා මම
කාර්ගිල්ස් යනවාද, ෙකොෙහේ යනවාද කියලා අහන්න එපා. ඒවාට
යන්නත් පුළුවන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය අහන්න. පැහැදිලි කිරීම් ෙනොෙවයි.
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දූෂණය, අකාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ කාරණායි. සමහර ඇමතිවරු
ඉන්නවා, ඒවා ගැන පශ්නයක්වත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහන
ෙකොට ඉවසා ෙගන ඉන්න බැරිව භූමිෙතල් ගෑවුණු ගැරඬි

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාෙග් දඟලලා ෙම් ෙගෞරවණීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපහාසයට ලක්
කරන අය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ටික පශ්නයට අදාළ නැහැ. පශ්නය අහන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒකට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] ඒ ගැන ඔබතුමා
ෙමොනවාද කියන්ෙන්?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්
කරුණාකරලා ගමට ගිහිල්ලා බලන ෙලසයි; ඇත්තටම ඔය
සංකල්ප කියාත්මක වනවාද, මහින්ද චින්තන කඩදාසිෙය් තිෙබන
පතිපත්ති කියාත්මක වනවාද කියලා ෙසොයලා බලන ෙලසයි.
ඒකයි මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්.

ෙහොඳයි, පශ්න අංක 13 -1642/'11-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ
මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔබතුමා උපෙද්ශක කාරක සභාවට එන්න.එතැනදී අපි ඔය
කරුණු කාරණා ගැන ෙපොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා බලමු.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු කථානායකතුමනි,
දැන් සමුපකාර ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න-

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු පළාත් සභාෙවන් ෙම්
ෙතොරතුරු ෙගන්වා ගැනීම සඳහා කාලයක් අවශ්යයි. ඒ නිසා
ලබන වාරෙය්දී පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. සති ෙදකක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 14 - 1710/'11- (1), ගරු රවි කරුණානායක
මහතා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Johnston Fernando)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

අතුරු පශ්න තුනම ඇහුවා.

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහන්න ඉස්සරෙවලා
ඔබතුමාෙගන් රීතිමය පශ්නයක් අහනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව සියලුම මුදල් පාලනය අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තුව යටෙත් තිෙබන්ෙන්. මහ බැංකුෙව් අධිපති
ජනාධිපතිතුමාට ඒ වාර්තාව දුන්නාට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුවට දිය
යුතුයි. අදට දවස් 45ක්, 50ක් පුවත් පත්වල ඒ ගැන කථා කරලා
තිෙබනවා. නමුත් අපට එය ලැබිලා නැහැ. ඇයි ෙමවැනි ෙදයක්
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි? ෙම් විධියට
පාර්ලිෙම්න්තුව හාස්යයට ලක් කරලා-

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera

නැහැ, නැහැ. අතරමැදින් පැන්නා ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් සමුපකාර ක්ෙෂේතෙය් විවිධ
පාෙයෝගික පශ්න තිෙබනවා. මම අහලා තිෙබන පශ්නයත් අල්ලස,
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එය අහන්න සුදුසු ෙවලාවක් තිෙබනවා. ෙමය පශ්න අහන
ෙවලාව. කරුණාකරලා ඔබතුමාෙග් පශ්නය අහලා ඊට පසුව
අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සුදුසු ෙවලාවක් තිෙබනවාද? ඔය පශ්නය මා ඇසුවාම මුදල්
අමාත්යාංශය දැන් කියයි උත්තර ෙදන්න මාස ෙදකක් කල් ඕනෑ
කියලා. මම දන්නවා ඉතින් පශ්නය අහන්න ඉස්සර ෙවලා.
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සිංහරාජ වනාන්තරය හරහා මාර්ගයක් ඉදි කිරීම :
විස්තර
சிங்கராஜக் காட் ன் ஊடான
விபரம்

CONSTRUCTION OF ROAD THROUGH SINHARAJA FOREST :
DETAILS

1926/’11

15. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ෙලෝක
උරුම
සිංහරාජ
වනාන්තරය
අභ්යන්තරෙයන් මාර්ගයක් ඉදි කිරීම සදහා
කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්ද;

(ii)

එම මාර්ගය සිංහරාජ වනාන්තරයට අයත් භූමිෙය්
ආරම්භක ස්ථානය සහ අවසන් වන ස්ථානය
කවෙර්ද;

(iii)

එකී මාර්ගය සිංහරාජ වනාන්තරය හරහා දිෙවන
දුර පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

මාර්ගෙය් පළල ෙකොපමණද;

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ සඳහා පිළිතුරු ෙදන්න මුදල් අමාත්යාංශයට මාස කීයක්
ඕනෑද?

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - நிதி, திட்டமிடல் பிரதி
அைமச்சர் )

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමම මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා අවසර ලබා දුන්
බලධාරියා කවුරුන්ද;

(ii)

සිංහරාජ වනාන්තරය හරහා මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;

(iii)

සංවර්ධනෙය් නාමෙයන් ෙලෝක උරුම සිංහරාජ
වනාන්තරය තුළ සිදු ෙකෙරන ඉදි කිරීම්
ෙහේතුෙවන් එයට සිදු වන බරපතළ විනාශය
පිළිබඳ වගකීම දරන අය කවුරුන්ද;

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට එම වාර්තාව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරලායි තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙහම බැහැ. ඉස්සර ෙවලා ෙමතැනට ෙදන්න ඕනෑ.
ඔබතුමාට ඕනෑ ෙවලාවට ෙනොෙවයි ඒ වාර්තාව ෙදන්ෙන්.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අප ජන සංගණනය කරලා මාර්තු
මාසෙය් 21වැනි දා තමයි සම්පූර්ණ කෙළේ. ඒ නිසා මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න
තව සති හයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

உலக மர ாிைமயான சிங்கராஜ காட்ைட
ஊட த்
திெயான்ைற
அைமப்பதற்கு
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்ப
ைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
தி சிங்கராஜ காட் க்குாிய நிலப்
பரப்பில் ஆரம்பமாகின்ற மற் ம்
வைட
கின்ற இடம் யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
தி சிங்கராஜ காட் ற்கு கு க்காக
எவ்வள
ரத்திற்குச்
ெசல்கின்ற
என்பைத ம்;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔය, ඔය මම කිව්ෙව්! ෙම් වාෙග් අදක්ෂ අමාත්යාංශයක්
ෙප්න්න තිෙබනවාද ගරු කථානායකතුමනි? විළිලජ්ජාවක් නැතිව
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දණ ගහෙගන අද
සම්පූර්ණෙයන්ම ආර්ථිකය කඩා වට්ටලායි තිෙබන්ෙන්.

(iv)

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

தியின் அகலம் எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

தி நி மாணம்:

(ii)

இவ் திைய அைமப்பதற்கு
அதிகாாி யாெரன்பைத ம்;

அ

மதியளித்த

சிங்கராஜ காட் ன் ஊடாக
திெயான்ைற
அைமப்பதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

(iii)

அபிவி த்திெய ம் ெபயாில் உலக மர ாிைம
யாகிய சிங்கராஜ காட்
ள் நிர்மாணிப் கைள
ேமற்ெகாள்கின்றேபா
இதற்கு ஏற்ப கின்ற
பாாிய அழிவிற்கு ெபா ப் க் கூறேவண் ய
வர்கள் யாெரன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

(ආ)
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(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

இன்ேறல், என்?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

(b)

(c)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Will he state(i)

whether arrangements have been made to
construct a road through the Sinharaja forest
which is a world heritage;

(ii)

the starting point and end point of this road
within the territory of the Sinharaja forest;

(iii)

the length of this road within the Sinharaja
forest; and

(iv)

the width of the road?

Will he inform this House(i)

the officer who approved the construction
of this road;

(ii)

the reasons for constructing a road through
the Sinharaja forest; and

(iii)

the persons responsible for the grave
damage that is caused to the Sinharaja
forest, a world heritage, in the name of
development when construction work is
carried out within that forest?

If not, why?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)

-

ைற கங்கள்,

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Deputy Minister of Ports
and Highways)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

ෙලෝක
උරුම
සිංහරාජ
වනාන්තරය
අභ්යන්තරෙයන් මාර්ගයක් ඉදි කිරීම සඳහා
කටයුතු ෙයොදා නැත.
නමුත් පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් හා පාෙද්ශීය
ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් ඉල්ලීම මත, 1991-01-04
දිනැති අංක 644 දරන ගැසට් පතය මඟින් කලවාන
පාෙද්ශීය
සභාවට
පැවරූ
ෙපොතුපිටිය,
කැකිල්ලපිටිය, ඉළුඹකන්ද, බම්බුමෙල් මාර්ගෙය්
ඉළුඹකන්ද දක්වා මීටර් 650ක් සංවර්ධනය ෙකොට
ඇත.
සිංහරාජ වන රක්ෂිත සීමාෙවන් පිටත එම
පාෙද්ශීය සභා මාර්ගය පිහිටා ඇත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ෙක් එෙහම ඉදි කිරීමක් නැහැ
කියලා ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වාට, සිංහරාජය හරහා
පාරක් හැදීම දැවැන්ත පශ්නයක් විධියට පසු ගිය කාල වකවානුෙව්
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සාකච්ඡා වුණා. එතුමාට මම ෙම් කාරණය
කියන්න කැමැතියි. එතුමා ෙකොෙහන් අරෙගන ෙම් පිළිතුර
ඉදිරිපත් කළාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ෙම් මාර්ගය හදා ෙගන
යන ෙකොට එය නතර කළා ගරු කථානායකතුමනි. එෙසේ නතර
කරලා තමයි ෙම් සම්බන්ධව පැන නැඟුණු දැවැන්ත පශ්න
ගණනාවක් සාකච්ඡා කෙළේ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මාර්ගය
සම්බන්ධව කථා කළාට පස්ෙසේ ෙම් වන සංරක්ෂිතයට අයිති
පෙද්ශත් අල්ලා ෙගන තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන් සිංහරාජය කියන
ෙලෝක උරුමයට අයිති ෙවලා තිෙබන පෙද්ශවලින් ෙවන් කර
ෙගන. ඒ හරහා තමයි දැන් ෙමය කියාත්මක කරන්න හදන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශෙය් මුදල් ෙයොදා ෙහෝ ඒ පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ගත්ත තීන්දුවක් අනුව ෙහෝ මාසික සභා
වාරෙය්දී එෙහම පාරක් ඉදි කරන්න උපෙද්ශක කමිටුව තීන්දුවක්
අරෙගන නැහැ කියාද ඔබතුමා කියන්ෙන්?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා ෙකොෙහන් ෙතොරතුරු
අරෙගන ෙම් පශ්නය අහනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. 1985 දී
මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මැනපු ෙලෝක උරුම සිංහරාජ
වනාන්තරෙය් අදාළ සිතියමත් සමඟ මම ඉතා වග කීෙමන් තමයි
ෙම් ගරු සභාවට පිළිතුරු දුන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 1990 දී, ඒ
කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් කලවාන
පාෙද්ශීය සභාව ගැසට් කරපු කිෙලෝ මීටර් 13.4ක දුර පමාණය
තිෙබන ෙපොතුපිටිය, කැකිල්ලපිටිය, ඉලුඹකන්ද හරහා යන
මාර්ගය තමයි ෙම් සඳහන් කෙළේ. ඒ මාර්ගෙයන් තවත් කිෙලෝ
මීටර් 2.3ක් සංවර්ධනය කරන්න තිෙබනවා. ඒ හැෙරන්න සිංහරාජ
වනාන්තරය තුළින් මාර්ගයක් ඉදි කර නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, සිංහරාජය හරහා පාර කැපීම
සම්බන්ධව පරිසර අධිකාරියට පැමිණිලි කර එතැනින් පසු පරිසර
අධිකාරිෙය් අවසරය නතර කරලා අනුර යාපා මැතිතුමා ඒ
සම්බන්ධව ෙකොමිටියකුත් පත් කර තිෙබනවා. ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද්යාලෙය් උද්භිද විද්යා අංශෙය් මහාචාර්ය නිමල් ගුණතිලක
මහතාෙග් පධානත්වෙයන් සාමාජිකයන් ෙදොෙළොස් ෙදෙනකුෙගන්
යුක්තව
ෙකොමිටියකුත් පත් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා
ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන් කියා දන්ෙන්
නැද්ද? ඒ වාර්තාවත් ඇමතිතුමාෙග් අතට ඇවිත් තිෙබනවා. පාරක්
කැපීම සම්බන්ධව සිද්ධියක් ඇති වුණා; එතැනින් පසු පාර කපන
එක නැවැත්වූවා. පරිසර අමාත්යතුමා ලංකාෙව් හිටිෙය් නැහැ;
විෙද්ශගතව හිටිෙය්. එතුමා විෙශේෂ දැනුම් දීමක් කර ෙමය
නැවැත්වූවා. ෙම් සම්බන්ධව ෙහොයන්න ෙවනම කමිටුවක් පත්
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කර, කමිටුෙව් වාර්තාවත් එවලා තිෙබනවා. සිංහරාජය හරහා
පාරක් කපන්ෙන් නැහැ කියලා ෙමතුමා කියනවා. ෙම්ක පුදුම
කථාවක්. [බාධා කිරීම්] ෙවනත් සිංහරාජයක් තිෙබනවාද?
ඔබතුමන්ලාෙග් සිංහරාජය ෙවන්න ඇති.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඇෙහන්ෙන් නැහැ. පැහැදිලි කිරීමක් - [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි. දැන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පිළිතුරක් දුන්නා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ මාර්ගය ෙපෞද්ගලික ඉඩම් හරහා
යන මාර්ගයක්. ඒ වාෙග්ම - [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමාෙග් පශ්නයටයි පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ඔබතුමා අනා ගත්තාට
කරන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

දැනට අදාළ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දීපු පිළිතුරට අනුව
ඔබතුමාට පුළුවන් නැවත පරිසර ඇමතිතුමාෙගන් ෙවනත්
පශ්නයක් අහන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒකට දැන් පරිසරෙව්දිෙයෝ නඩු පවරන්න හදනවා. මුළු
ලංකාෙව්ම ෙලොකු පශ්නයක් විධියට යන කථාවක් ෙමය. ෙමය
ෙලෝක උරුමයක් ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් ෙගොල්ලන්ට කිසි
උරුමයක් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ උරුමය රකින කට්ටිය
ෙනොෙවයි, උරුමය කන්න හදන කට්ටිය.

පශ්නයක් හැටියට අහන්න, ෙතොරතුරු කියන්ෙන් නැතිව.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට උත්තර
ෙදන්න ඕනෑ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේලා කථා පවත්වන්න යනවා. විස්තර කියනවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙලෝක පසිද්ධියක් තිෙයන ෙලෝක
උරුමයක් වන සිංහරාජ අඩවිය වාෙග්ම, ෙලෝක පසිද්ධියක්
තිෙයන, ලංකාෙව් පසිද්ධියක් තිෙයන සූරියකන්ද හරහා වැෙටන
පාර ෙමය. ෙම් පාර අද ඊෙය් ෙනොෙවයි ගම්සභා කාලෙය් ඉඳලා
තිබුණු පාරක්. ෙම් මීටර් 650ක් කපලා තිෙයන්ෙන් ෙපෞද්ගලික
ඉඩම්වලින්. ෙමය සිංහරාජ වනාන්තරය ළඟින් කපපු පාරක්
ෙනොෙවයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ෙමතැන පරිසර ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. අහෙගන
ඉඳලා ෙසොයා බලා පස්ෙසේ කියයි.
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(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

උත්තරය ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරක් දුන්නා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ, ගරු කථානායකතුමා -[බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉතින් පිළිතුර හරිද වැරදිද කියන එක තර්ක කරන්න ෙමතැන
-[බාධා කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අෙප් තිෙබන එකම - [බාධා
කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙපෞද්ගලික ඉඩම්වලින් අරෙගන ෙනොෙවයි. ෙම් සම්බන්ධව
මම අහන්න කැමැතියි අෙප් පරිසර ඇමතිතුමාෙගන්. එතුමාට
පුළුවන් ෙම් සම්බන්ධව යම් කිසි -[බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක ෙවන දවසක අහන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙන්! විනාඩියක් ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම විනාඩිය විනාඩිය ෙදන්න ගියාම අනික් වැඩ කරන්න
ෙවලාවක් නැහැ ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

සිංහරාජය වාෙග් ෙලෝක උරුමයන් අපට එකයි ෙදකයි
තිෙයන්ෙන්. කටුෙගටත් ගහපු රෙට් දැන් අපි ජීවත් වන්ෙන්. දැන්
හැම තැනම නිදන් හාරනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තුළයි
මම ෙම් පශ්නය ඇහුෙව්.
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(ඇ) 2006, 2007, 2008, 2009 සහ 2010 වර්ෂවල නිම කරන
ලද මාර්ග ඉදිකිරීම් ෙවනුෙවන් රජය විසින් ෙපෞද්ගලික
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙගවන ලද මුදල ෙකොපමණද
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(அ) (i)

2006ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2011ஆம் ஆண்
வைர மத்திய அரசாங்கம், மாகாண சைபகள்,
நகரசைபகள் என்பவற்றில் தி நிர்மாணங்கள்
மற் ம் பராமாிப்பிற்ெகன ஒ க்கீ
ெசய்யப்
பட்ட
பணத்ெதாைககைள
வ டவாாியாக
ெவவ்ேவறாக ம்;

(ii)

2006ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2010ஆம் ஆண்
வைர அைனத்
வைகயான
தி வைக
க க்குெமன ேமற்ப
ன்
அைமப்
க க்கும் ஏற்பட்ட ெமாத்தச் ெசலவினத்ைத ம்;

(iii)

2012 ஆம் ஆண் ல்
தி நிர்மாணம் மற் ம்
பராமாிப்பிற்ெகன ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட ள்ள
பணத்ெதாைகைய ம்

ෙහොඳයි. ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම්කත් නිදන් හාරන්නද පාවිච්චි කරන්න හදන්ෙන්?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ මන්තීතුමා කියන ෙද් ගැනත් ෙසොයා බලන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

அவர் குறிப்பி வாரா?

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කඩු ෙහොයනවා.
කරදරයක්.

ෙප්රැස් මුදු ෙහොයනවා. ෙම්ක පුදුම

(ஆ) (i)

(அ) (i) இல் குறிப்பிட்ட தி நிர்மாணம் மற் ம்
பராமாிப்பிற்கான நிதி லங்கைள ம்;

(ii)

அ ஒ கடன் லதனம் எனின், கடன்ெப ம்
ெசல னம் மற் ம் கடன்வழங்கும் நா கள்
அல்ல நி வனங்களின் ெபயர்கைள ம்

මාර්ග ඉදි කිරීම හා නඩත්තුව : පිරිවැය

தி நிர்மாணங்கள் மற் ம் பராமாிப் : ெசல
ROAD CONSTRUCTION AND MAINTENANCE : COST

அவர் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ஆகிய ஆண் களில்
த்தப்பட்ட
தி
நிர்மாணங்க க்ெகன
அரசாங்கம்
தனியார்
ஒப்பந்தக்காரர்க க்குச்
ெச த்திய பணத்ெதாைகைய அவர் அறிவாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

0850/’10

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

මධ්යම රජයට, පළාත් සභාවලට සහ නගර
සභාවලට අයත් මාර්ග ඉදි කිරීම හා නඩත්තුව
සඳහා 2006 සිට 2011 දක්වා ෙවන් කරන ලද මුදල
වාර්ෂික පදනමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(ii)

2006 සිට 2010 දක්වා ඉහත සඳහන් ආයතන තුන
විසින් සියලු ආකාරෙය් මාර්ග සඳහා දරන ලද මුළු
පිරිවැය ෙකොපමණද;

(iii)

2012 වර්ෂෙය්දී මාර්ග ඉදි කිරීම හා නඩත්තුව
සඳහා ෙවන් කිරීමට නියමිත මුදල ෙකොපමණද;

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

Will he state(i)

the amount of money allocated for road
constructions and maintenance in the
Central Government, the Provincial
Councils and the Urban Councils from the
year 2006 to 2011, separately on per year
basis;

(ii)

the total cost incurred by the three entities
mentioned above for all types of roads
from the year 2006 to 2010; and

(iii)

the amount of money to be allocated for
road construction and maintenance in year
2012?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

අ (i) හි සඳහන් මාර්ග ඉදි කිරීම් සහ නඩත්තුව
සඳහා වූ අරමුදල්වල මූලාශයන් කවෙර්ද;

(ii)

එය ණය පාග්ධනයක් නම්, ණය ගැනුම් පිරිවැය
සහ ණය ලබා දුන් රටවල් ෙහෝ ආයතනවල නම්
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(b)

Will he inform this House(i)

the sources of funds for road construction
and maintenance referred to (a) (i); and
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(ii)

(c)

(d)

if it is a loan capital, the cost of borrowing
and the names of the lending country or
institution?

Will he state the amount of money paid by the
Government to private contractors for the road
constructions completed in year 2006, 2007, 2008,
2009 and 2010?
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ගරු මන්තීතුමා, දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙයන නිසා මම පිළිතුර
සභාගත* කරන්නම්. ඔබතුමාට ෙමොකක් හරි අතුරු පශ්නයක්
තිෙයනවා නම් අහන්න.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

If not, why?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කරනවා.

වර්ෂය
2006

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා අධිකාරිය යටෙත්
කියාත්මක වන ව්යාපෘති මඟින් මධ්යම රජයට අයත් මාර්ග
පමණක් ඉදි කිරීම හා නඩත්තුව සිදු කරන අතර මඟ නැඟුම
ව්යාපෘතිය යටෙත් නගර සභාවලට අයත් ෙතෝරා ගත් මාර්ග
ඉදි කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

මා.සං.අධිකාරි
මඟ නැඟුම
ව්යාපෘති සඳහා
යට ෙවන් කළ
ව්යාපෘතිය යටෙත්
ෙවන් කළ මුදල
මුදල
ෙවන් කළ මුදල
(රු.මිලියන)
(රු.මිලියන)
(රු.මිලියන)

එකතුව
(රු.මිලියන)

6,081.200

31,076.844

ෙවන් කර
ෙනොමැත.

37,158.044

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

2007 11,240.100

33,361.110

4.2

44,605.410

(The Hon. Ravi Karunanayake)

2008 14,688.700

48,451.320

126.145

63,266.165

2009 14,856.100

72,627.035

46.872

87,530.007

2010 23,758.400

62,490.700

127.330

86,376.43

2011 29,646.686

91,968.340

201.810

121,816.836

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

මම ෙමතැන ඉන්නවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

පළමුවැනි වටය ෙනොෙවයි, ෙදවැනි වටය ෙම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(ii)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙදවැනි වටෙය්
පශ්නය අහන්න පුළුවන්.

මම ඉන්නවා නම්

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

සම්පදායානුකූලව පිළිතුර
පළමුවැනි වටෙය් හිටිෙය් නැහැ.

සභාගත

කරනවා.

ඔබතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

වර්ෂය මා.සං.අධිකාරි ව්යාපෘති දරන ලද
මඟ නැඟුම
ය දරන ලද
පිරිවැය
ව්යාපෘතිය දරන
පිරිවැය
(රු.මිලියන)
ලද පිරිවැය
(රු.මිලියන)
(රු.මිලියන)
2006

4,902.394

19,166.980

ෙවන් කර
ෙනොමැත.

24,069.374

2007

10,965.810

26,421.216

3.852

37,390.878

2008

13,945.307

45,675.063

109.672

59,730.042

2009

13,539.782

66,022.171

34.407

79,596.36

2010

23,093.111

58,484.190

55.671

81,632.972

2011

26,734.00

70,901.619

78.363

97,713.982

(Mr. Speaker)

මන්තීතුමා ඉන්නවා නම් අපි
පිළිතුරු ෙදන්න කියලා.

(iii)

අවස්ථාව දීලා තිෙයනවා,
(ආ)

(i)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා ඒ යටෙත් ඇති ව්යාපෘති
සඳහා රු. බිලියන 36කි. මඟ නැඟුම ව්යාපෘතිය සඳහා රු.මි.
5,000කි.
සුනාමි ආධාර ව්යාපෘති
- ජපන් අරමුදල්
කුඩා පරිමාණ යටිතල පහසුකම් පුනරුත්ථාපන ව්යාපෘති ජපන් අරමුදල්

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

දිළිඳු හිතකාමී ව්යාපෘති
- ජපන් අරමුදල්

පිළිතුර කියවන්න.

ශී ලංකා රජෙය් ව්යාපෘති - ශී ලංකා රජෙය් අරමුදල්

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ජාතික මහාමාර්ග ඉදිකිරීම හා නඩත්තු කටයුතු
ෙද්ශීය අරමුදල්

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.

එකතුව
(රු.මිලියන)

මඟ නැඟුම ව්යාපෘතිය
- ෙද්ශීය අරමුදල්
(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

-

පාර්ලිෙම්න්තුව

47

සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලා වැය කරනවා. නමුත් ෙම්වා
මාස හය, හතකින් කඩා වැෙටනවා. ෙහොඳම නිදසුනක් වශෙයන් -

[ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා]
(ඇ)
වර්ෂය
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නඩත්තු
අංශය
(රු.
මිලියන)

වැඩ අංශය
(රු.
මිලියන)

ව්යාපෘති
(රු.
මිලියන)

එකතුව
(රු.මිලියන)

2006

224.0

3,001.2

5,949.8

9,175.0

2007

315.0

3,691.5

10,438.3

14,444.8

2008

544.0

4,517.1

19,684.1

24,745.2

ඔබතුමාට නිදසුනක් වශෙයන් අවශ්ය නම් -

2009

647.0

4,634.3

29,227.5

34,508.8

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

2010

1,901.0

8,630.7

40,331.3

50,863.0

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ෙකොෙහේද, ෙකොෙහේද? ෙකොයි පාරද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මඟ නැඟුම ගාමීය මාර්ග ව්යාපෘතිය භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමත
පජා සංවිධාන සමඟ ගිවිසුම්ගතව කියාත්මක ෙව්.
(ඈ)

පැන ෙනොනඟී.

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

එෙහම කියනෙකොට ඔබතුමා ෙකොයි පාරද කියලාත් කියන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මා කියන්ෙන් රට පුරා සමස්තයක් වශෙයන් -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ අවුරුද්දට ෙකොච්චර මුදල්
පමාණයක් ෙවන් කර තිබුණාද කියලා කියනවා නම් මට ඒ ඇති.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

එෙහම කියන්න බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

2006 ඉඳලා 2011 -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

2009 සිට 2010 දක්වා කාලය ගැන කියන්න ෙකෝ.

මම කියන්නම් ඔබතුමා අහනවා නම්. [බාධා කිරීම්]

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

පාර ෙමොකක්ද කියලා නම් කරලාම කියන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

2009 දී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ෙවන් කළ මුදල රුපියල්
මිලියන 14,856යි. ව්යාපෘති සඳහා ෙවන් කළ මුදල රුපියල්
මිලියන 72,627යි. මඟ නැඟුම ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙවන් කළ මුදල
රුපියල් මිලියන 46යි. මුළු එකතුව රුපියල් මිලියන 87,530යි.
2010 දී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ෙවන් කළ මුදල රුපියල්
මිලියන 23,758යි. ව්යාපෘති සඳහා ෙවන් කළ මුදල රුපියල්
මිලියන 62,490යි. මඟ නැඟුම ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙවන් කළ මුදල
රුපියල් මිලියන 127යි. මුළු එකතුව රුපියල් මිලියන 86,376යි.
2011 දී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ෙවන් කළ මුදල රුපියල්
මිලියන 29,646යි. ව්යාපෘති සඳහා ෙවන් කළ මුදල රුපියල්
මිලියන 91,968යි. මඟ නැඟුම ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙවන් කළ මුදල
රුපියල් මිලියන 201යි. මුළු එකතුව රුපියල් මිලියන 121,816යි.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම පශ්නය අහන්නම්, ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න.
ඔබතුමන්ලාෙග් "ණයට කිරුළ" වැඩසටහන සඳහා රුපියල්
මිලියන 21,600ක් වැය කරලා අනුරාධපුර - ෙකොළඹ පාෙර් [බාධා කිරීම්] මාස ෙදකකට පසුව කඩා වැටිලා තිෙබනවා. දැන් ඒ
ගැන උත්තර ෙදන්න පුළුවන්ද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඔබතුමා කැඩිලායි කියන පාෙර් -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ වාෙග්ම තිකුණාමලය පාෙර් -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමවැනි අධික මුදලක් මාර්ග

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එක වරකදී එක පශ්නයක් අහන්න.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

50

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

පශ්නය ඇහුවා, ගරු කථානායකතුමනි.

දැන් සජිත් මැතිතුමා ෙම් පාෙර්. එතුමා ඒ පාෙර්. [බාධා කිරීම්]
ෙකොයි පාෙර්ද?

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහනම් පිළිතුරු ෙදන්න.

(Mr. Speaker)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

හරි, පශ්නයට පිළිතුර හම්බ වුණා.
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

එතුමාෙග් පශ්නය පැහැදිලි නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.

නැහැ, පිළිතුර හම්බ වුෙණ් නැහැ. මම පශ්නය ඇහුවා.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සජිත් මන්තීතුමා ඒ පාෙර්. අපි ෙම් පාෙර්.

"ණයට කිරුළ" වැඩසටහන ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා ඉදි
කරපු ෙකොළඹ - අනුරාධපුරය පාර සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා.
දැනට දවස් 90යි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පශ්නය ඇහුවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි,-[බාධා කිරීම්] ෙකොළඹ - අනුරාධපුරය
මාර්ග ගණනාවක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය පැහැදිලි නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(Mr. Speaker)

(An Hon. Member)

පිළිතුර ෙදන්න.

යාපනය පාරද, ෙකොළඹ පාරද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

මා අහන්ෙන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙන් මැදවච්චියට යන පාරද,
එෙහම නැත්නම් කිලිෙනොච්චි යන පාරද, එෙහමත් නැත්නම් මැයි
ෙපළපාළියට ගිය පාරද කියලායි.

අනුරාධපුරය-ෙකොළඹ මාර්ග ගණනාවක් තිෙබනවා. රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා සඳහන් කරන්ෙන් ෙකොයි පාරද ගැනද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

අෙන්! ඔබතුමාට ඕනෑ පාරක යන්න.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමාෙග් උතුරු මැද පළාත් සභාව ඉස්සරහ තිෙබන පාර.
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් උතුරු මැද පළාත් සභාව ඉස්සරහ
තිෙබන පාර තමයි premix කරලා තිෙබන්ෙන්.

නමුත් එම තත්ත්වෙය් තමයි ඒ පාරවල් තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (රාජ්ය සම්පත් හා
ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - அரச
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

வளங்கள்,

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of
State Resources and Enterprise Development)

යාපනෙය් ගිය පාරද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා දැන් ෙම් ෙමොෙහොෙත් යන්න.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

මැදවච්චිය හරහා කිලිෙනොච්චි පාරද ෙම් කියන්ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලා ෙකොළඹ ඉඳලා ගාල්ලට හදලා තිෙබන අධිෙව්ගී
මාර්ගය. ඒක කඩා වැටිලා තිෙබනවා.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ෙනොදන්නා ෙද්වල් කථා ෙනොකර වාඩි ෙවන්න මන්තීතුමා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 84,800ක් වියදම්
කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒකට ෙමොකක්ද ෙදන්න තිෙබන
උත්තරය? [බාධා කිරීම්] උත්තරය ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමා ඔය
විධියට කිව්වාට වැඩක් නැහැ. ඔබතුමා තමයි නිෙයෝජ්ය ඇමති. මම
අහපු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

සමා ෙවන්න ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන ෙද් මට
පැහැදිලි නැහැ. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. මට උත්තරය ෙදන්න
පුළුවන්. ෙමතුමා පාර නිශ්චිතව කිව්ෙවොත් මම ඒකට උත්තරය
ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

දැන් ෙවලාව පස් වරු ෙදකයි. එෙහම නම් පධාන
කටයුතුවලට යනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම වරලත් ගණකාධිකාරිවරයකු මිසක් රියැදුෙරකු ෙනොෙවයි.
ඉතින් ඔය වාෙග් ෙනොදන්නා පකාශ කරනවාට වැඩිය මෙග්
අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් අහපු පශ්නවලට- [බාධා කිරීමක්]

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබොෙහොම වග කීෙමන්
කියන්ෙන්. ෙගවපු දඩ ෙකොළෙය් රිසිට් එකත් තිෙබනවා.

ඉතින් මම කිව්වා.

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරි, එකක් කිව්වා. දැන් ෙදවැනි එකත් නිශ්චිතව කිව්වා දකුණු
අධිෙව්ගී මාර්ගය කියලා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පශ්න අංක 3. ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද
සිල්වා මහතා. පශ්නය අහනවාද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙකොට්ටාෙව් ඉඳන් ගාල්ලට යන අධිෙව්ගී මාර්ගය. ඒක කඩා
වැටිලා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරි, හරි. අතුරු පශ්න ෙදකයි. දැන් ඉවරයි. කථා පවත්වන්න
මට ඉඩ ෙදන්න බැහැ.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොෙහේවත් කැඩිලා නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අනුරාධපුරෙය් උතුරුමැද පළාත් සභාව ඉස්සරහ තිෙබන පාර
කඩා වැටිලා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධන ව්යාපෘති : පතිලාභ
நிர்மாணத் ைற அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் :
அ கூலங்கள்
DEVELOPMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION FIELD :
BENEFITS

1675/’11

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් high-speed
ගිහිල්ලා දඩ කාපු එකම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමායි ෙම් කථා
කරන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒකටත් - [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි - [බාධා කිරීම්]

3. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා (ගරු ෙමොහාන්
පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு
ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா சார்பாக)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Mohan
Priyadarshana De Silva)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ
ඉදිකිරීම් ෙක්ෂේතෙය් කියාත්මක කරන ලද
සංවර්ධන ව්යාපෘති කවෙර්ද;

(ii)

එම ව්යාපෘති හරහා ජනතාවට ලැබී ඇති පතිලාභ
කවෙර්ද;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නයට උත්තරය අවශ්යයි.
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(iii)

ඉදිකිරීම් ෙක්ෂේතෙය් ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට
අෙප්ක්ෂිත සංවර්ධන ව්යාපෘති කවෙර්ද;

(iv)

ඒවායින් අෙප්ක්ෂිත පතිඵල කවෙර්ද;

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
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(i)

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

டைமப் , ெபா

2006 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர
நிர்மாணத் ைறயில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்
பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
க த்திட்டத்தின்
லம் மக்க க்குக்
கிைடத் ள்ள
அ கூலங்கள்
யாைவெயன்
பைத ம்;

(iii)

நிர்மாணத் ைறயில்
எதிர்காலத்தில்
நைட
ைறப்ப த்தப்ப வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப ம்
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்ப
ைத ம்;

(iv)

இவற்றின்
லம் எதிர்பார்க்கப்ப ம்
ேப கள் யாைவெயன்பைத ம்

ெப

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a)

(b)

Will he inform this House of(i)

the development projects implemented in
the field of construction during the period
from year 2006 up to now;

(ii)

the benefits received by the people through
these projects;

(iii)

the development projects expected to be
implemented in the field of construction, in
future; and

(iv)

the results expected through them?

If not, why?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස සහ ෙපොදු පහසුකම්
අමාත්යාංශයට අයත් ආයතන 09ක් වන අතර, ඉදිකිරීම්
ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධන ව්යාපෘති කටයුතු කරන ආයතන
පහත දැක්ෙව්. එම ආයතන මඟින් කරන ලද සංවර්ධන
ව්යාපෘතින් ඇමුණුම්වල* දක්වා ඇත.
ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව

- ඇමුණුම 01

ජාතික ෙභෞතික සැලසුම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

- ඇමුණුම 02

රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව

- ඇමුණුම 03

රාජ්ය සංවර්ධන නිර්මාණ හා
නීතිගත සංස්ථාව

- ඇමුණුම 04

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

- ඇමුණුම 05

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය - ඇමුණුම 06
(ii)

ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව, රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව
සහ රාජ්ය සංවර්ධන නිර්මාණ හා නීතිගත සංස්ථාව මඟින්
කරනු ලැබූ ව්යාපෘති ඍජු ෙලස එම ආයතනයට අයත්
ෙනොෙව්. ෙවනත් රජෙය් ආයතන මඟින් ලබා ෙදනු ලබන
ව්යාපෘති ෙමම ආයතන මඟින් කියාත්මක කරනු ලැබ ඇත.
එබැවින්, විවිධ ආයතන මඟින් කරනු ලබන ව්යාපෘති හරහා
ජනතාවට ලැබී ඇති පතිලාභ ඒ ඒ ව්යාපෘති අයත් ආයතන
ෙවතින් ලබා ගත යුතුව ඇත.
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික ෙභෞතික
සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය මඟින් කියාත්මක කරනු ලැබූ ව්යාපෘතිවලින්
ජනතාවට ලැබී ඇති පතිලාභ පහත දැක්ෙව්.
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
ෙමම නිවාස කම ඇති කිරීෙමන් නිවසක් ෙනොමැති රජෙය්
ෙසේවකයින්/අඩු ආදායම්ලාභින් සහ පුනස්ථාපන නිවාස කම
යටෙත් දුගී පැල්පත්වාසීන් සඳහා නිවාස පහසුකම් ලබා දීම.
ෙමම නිවාස වටිනාකම වාරික ෙගවීම පදනම යටෙත්
ඔවුනට ලබා දීමට සහන සැලසීම.
ෙමම නිවාස කම ඇති කිරීෙමන් ඊට අදාළව මූලික යටිතල
පහසුකම් (ජලය, විදුලිය, මාර්ග) නිවාසලාභීන්ට සලසා දීම.
ෙමම නිවාස කම ඇති කිරීෙමන් එකී නිවාස කමෙය් ජීවත්
වන ජනතාවට ඔවුන්ෙග් ෛදනික හා ෙපෞද්ගලික
අවශ්යතාවන්
නිවාස
සමිති
පිහිටුවීම
තුළින්
සාමූහිකත්වෙයන් අරමුණු ඉටු කර ගැනීම.
ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පූජා භූමි
සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් පහත දැක්ෙවන ව්යාපෘති
2005 සිට 2009 දක්වා සිදු කර ඇත.
මාර්ග ඉදිකිරීම
විදුලිය සැපයුම
ජල සම්පාදනය
විශාමශාලා
ඉදිකිරීම
වාහල්කඩ ඉදිකිරීම
රථ ගාල් ඉදිකිරීම
ධර්මශාලා ඉදිකිරීම
ආවාස ඉදිකිරීම
ෙමම ව්යාපෘති මඟින් සියලුම ආගමික පූජකවරුන්ට,
බැතිමතුන්ට හා වන්දනා ගමන් සඳහා පැමිෙණන ජනතාවට
අවශ්ය ෙපොදු පහසුකම් සපයා දී ඇත.
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
විසිරි නිවාස අවිච්ෙජ්ද වැඩසටහන යටෙත් නිම කර, ජනතා
අයිතියට පත් කර ඇති නිවාස සංඛ්යාව 998කි. පැල්පතින්
ෙතොර නගර වැඩසටහන යටෙත් නිම කරන ලද නිවාස
සංඛ්යාව 108ක් හා ෙබොරැල්ල 48 වත්ත, සිංහපුර
ව්යාපෘතිෙය් නිවාස 60ක් නිම කර ඇත.
විසිරි නිවාස වැඩසටහන තුළින් තාවකාලික අස්ථිර
නිවාසවල ජීවත් වුණු පවුල් සඳහා ස්ථිර වහලක් සහිත
නිවසක ජීවත් වීමට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය වී ඇත. ඒ
තුළින් එම පතිලාභි පවුල්වල සමාජයීය පිළිගැනීම ෙමන්ම
ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය වර්ධනය වී ඇත.

පාර්ලිෙම්න්තුව

55

56
ශී වජිරඥාන මාවෙත් හා ශාන්ත ෙසබස්තියන් මාවෙත්
නිවාස ව්යාපෘතිය මඟින් මහල් නිවාස ඉදිකිරීම හා වාණිජ
පදනමින් දැරිය හැකි මිලට එම නිවාස අෙළවි කිරීමට
අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ෙමමඟින් නිවාස ෙනොමැති ජනතාවට
පතිලාභ ලැෙබනු ඇත.

[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා]
පැල්පතින් ෙතොර නගර සංකල්පය යටෙත් වර්ෂ ගණනාවක්
පුරා නගර සභා බල පෙද්ශවල පැල්පත් නිවාසවල ජීවත් වූ
සමාජෙය් වරපසාද අඩු පවුල් සඳහා ස්ථිර නිවසක් ලැබීම
තුළින් ඔවුන්ෙග් ජීවිත සුරක්ෂිත වී ඇත.
(iii)

ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව

- ඇමුණුම 07

ජාතික ෙභෞතික සැලසුම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

- ඇමුණුම 08

රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව

- ඇමුණුම 09

රාජ්ය සංවර්ධන නිර්මාණ හා
නීතිගත සංස්ථාව

- ඇමුණුම 10

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

- ඇමුණුම 11

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය - ඇමුණුම 12
(iv)

ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව, රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව
සහ රාජ්ය සංවර්ධන නිර්මාණ හා නීතිගත සංස්ථාව මඟින්
කරනු ලැබූ ව්යාපෘති ඍජු ෙලස එම ආයතනයට අයත්
ෙනොෙව්. ෙවනත් රජෙය් ආයතන මඟින් ලබා ෙදනු ලබන
ව්යාපෘති ෙමම ආයතන මඟින් කියාත්මක කරනු ලැබ ඇත.
එබැවින්, විවිධ ආයතන මඟින් කරනු ලබන ව්යාපෘති හරහා
ජනතාවට ලැබී ඇති පතිලාභ ඒ ඒ ව්යාපෘති අයත් ආයතන
ෙවතින් ලබා ගත යුතුව ඇත.
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික ෙභෞතික
සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය මඟින් කියාත්මක කරනු ලැබූ ව්යාපෘතිවලින්
ජනතාවට ලැෙබන පතිලාභ පහත දැක්ෙව්.

(ආ)

ගුරුවරුන්ෙග් වැටුප් සංෙශෝධනය : කියා මාර්ග
ஆசிாியர் சம்பள மீளாய்
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8. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන්
මහත්මිය ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
விஜயகலா மேகஸ்வரன் சார்பாக)

තවද, ජනෙසවණ දිරිය නාගරික විසිරි නිවාස වැඩසටහන
යටෙත් රෙට් පමිතිගත නිවාස භාවිතය වැඩි කිරීමට
අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ෙතෝරා ගත් කලාපයන්හි තාවකාලික හා
අර්ධ නිවාස, ස්ථිර නිවාස බවට පත් කිරීමත්, නිවාස
ඉදිකිරීම පවර්ධනය සඳහා පතිලාභින් කණ්ඩායම් ගත
ෙකොට සවිබල ගැන්වීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.
තවද, නිවාස ණය ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කිරීම හා
නිවාස සංවර්ධන සඳහා අවශ්ය සැලසුම් හා තාක්ෂණික
සහෙයෝගය ලබා දීමත් කරනු ලැෙබ්. ෙමහි පළමු අදියර
යටෙත් නිවාස 1,750ක් 2012 වර්ෂෙය් ඉදිකිරීමට කටයුතු
ෙයොදා ඇත.

மாண் மிகு

(தி மதி)

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

2011 අය වැය ෙයෝජනා සහ ඒ අනුව නිකුත් කරන
ලද රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 28/2010 අනුව
ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් ගුරුවරුන්ෙග් වැටුප් හා
දීමනා සංෙශෝධනය සිදු කර ෙනොමැති බවත්;

(ii)

එම ගුරුවරුන් ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනික හා වෘත්තීය
සුදුසුකම් අනුව නිසි වැටුප් පියවරයන්හි පිහිටුවීම
ෙමෙතක් සිදු කර ෙනොමැති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

වැටුප් සංෙශෝධනය කිරීම හා ගුරුවරුන් නිසි
වැටුප් පියවරයන්හි පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන්
උපෙදස් ෙදමින් මෑතකදී කලාප අධ්යාපන
කාර්යාල ෙවත චකෙල්ඛයක් යවා තිෙබ්ද;

(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, ගුරුවරුන්ෙග් වැටුප් සංෙශෝධනය
කිරීමට අදාළ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා
අවශ්ය කියාමාර්ග ගනු ලබන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2011 ஆம் ஆண்
வர ெசல த் திட்ட
ன்ெமாழி கள்,
அதைனத்
ெதாடர்ந்
ெவளியிடப்பட்ட 28/2010 ஆம் இலக்க ெபா
நிர்வாகச் சுற்றறிக்ைக ஆகியவற்றிற்கிணங்க
இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயில் உள்ள ஆசிாியர்
களின் சம்பளங்கள் மற் ம் ப கள் தி த்தி
யைமக்கப்படாமல் இ ப்பைத ம்;

(ii)

ஆசிாியர்களின் கல்வி மற் ம் ெதாழில்சார்
தைகைமக க்கிணங்க
அவர்கள்
சாியான
சம்பளப் ப நிைலகளில் இற்ைறவைர அமர்த்தப்
படாமல் இ ப்பைத ம்

වාහල්කඩ ඉදිකිරීම, ආවාස ඉදිකිරීම ව්යාපෘති මඟින්
ආගමික ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීමට පියවර ෙගන ඇත.
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
ෙමොරටුව ලුනාව, කිරුළපන කාලිංග මාවත යන ස්ථානවල
පතිනිවාසකරණ සහ ඒකාබද්ධ නිවාස ව්යාපෘතිය මඟින් අඩු
පහසුකම් නාගරික ජනාවාස පවුල් පතිනිවාසකරණය
කිරීමත්, මධ්යම පන්තික වාණිජ නිවාස ඉදිකිරීමටත් කටයුතු
ෙයොදා ඇත. ෙමමඟින් නිවාස ෙනොමැති පතිලාභ හා ජීවන
තත්ත්වය ඉහළ තත්ත්වයට පත් ෙව්.

-

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran)

නිවාස කම ඇති කිරීෙමන් එකී නිවාස කමෙය් ජීවත් වන
ජනතාවට ඔවුන්ෙග් ෛදනික හා ෙපෞද්ගලික අවශ්යතාවන්
නිවාස සමිති පිහිටුවීම තුළින් සාමූහිකත්වෙයන් අරමුණු ඉටු
කර ගැනීම.
ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පූජා භූමි
සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් විශාමශාලා, ධර්මශාලා, රථ
ගාල් ඉදිකිරීම, මාර්ග ඉදිකිරීම හා විදුලිය, ජලය සැපයීම
තුළින් බැතිමතුන්ට හා වන්දනා ගමන් සඳහා පැමිෙණන
ජනතාවට අවශ්ය ෙපොදු පහසුකම් සැලෙසනු ඇත.

: நடவ க்ைக

REVISION OF TEACHERS' SALARIES : PLAN OF ACTION

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
නිවාස කම ඇති කිරීෙමන් නිවසක් ෙනොමැති රජෙය්
ෙසේවකයින්/ අඩු ආදායම්ලාභින් සහ පුනස්ථාපන නිවාස
කම යටෙත් දුගී පැල්පත්වාසීන් සඳහා නිවාස පහසුකම් ලබා
දීම.
ෙමම නිවාසවල වටිනාකම වාරික ෙගවීම පදනම යටෙත්
ඔවුනට ලබා දීමට සහන සැලසීම හා නිවාස කම ඇති
කිරීෙමන් ඊට අදාළව මූලික යටිතල පහසුකම් (ජලය,
විදුලිය, මාර්ග) නිවාසලාභීන්ට සලසා දීම.

අදාළ ෙනොෙව්.

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

சம்பளங்ைளத் தி த்தியைமத்தல், ஆசிாியர்கைள
சாியான சம்பளப் ப நிைலகளில் அமர்த் தல்

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ஆகியைவ பற்றிய அறி
த்தல்கைள வழங்கும்
ஏதாவ சுற்றறிக்ைக வலயக் கல்வி அ வலகங்
க க்கு
அண்ைமயில்
அ ப்பிைவக்கப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii)

இன்ேறல்,
ஆசிாியர்களின்
சம்பளங்கைளத்
தி த்தியைமத்தல்
பற்றிய
சூழ்நிைலையச்
சீராக்குவதற்கு
அவசியமான
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல் ஏன்?

58
පිහිටුවීම පිළිබඳ උපෙදස් සංගහයක් සකස් ෙවමින් පවතී.
(මුණ්ඩිගල කමිටුව මඟින්) 2012 ජුනි මාසය වන විට එහි
වැඩ අවසන් ෙකොට උපෙදස් සංගහයක් ෙලස නිකුත්
කිරීමට අදහස් ෙකෙර්.

(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that(i)

(ii)

(b)

the teachers have not been placed on the
proper salary steps, to date, according to
their academic and professional
qualifications?

(ii)

whether any circular has been sent recently
to the Zonal Education Offices giving
instructions on revision of salaries and
placing the teachers on proper salary steps;
and
if not, whether necessary action will be
taken to rectify the situation pertaining to
the revision of teachers’ salaries?

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva )

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"ස්ථාවර නිෙයෝග 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණ
ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 7.30
දක්වා විය යුතු ය. අ. භා. 2.00 ට ස්ථාවර නිෙයෝග 7(5) කියාත්මක
විය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

Will he state(i)

(c)

the revision of salaries and allowances of
the teachers in the Sri Lanka Teachers
Service has not been done as per the Budget
Proposals of 2011 to do so and Public
Administration Circular No.28/2010 issued
thereupon; and

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா )

(i)

28/2010 රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය නිකුත් කරනු ලැබූ
චකෙල්ඛයක් ෙමන්ම එය 2011 අය වැය ෙයෝජනාවලියට
අදාළ රාජ්ය පතිපත්තිමය කරුණකි. එම නිසා සියලුම රාජ්ය
ආයතනවලින් ෙමම චකෙල්ඛ විධිවිධානවලට අනුව අදාළ
වැටුප් සංෙශෝධන සිදු කළ යුතුව ඇත.

(ii)

ශී ලංකා ගුරු ෙසේවයට අයත් ගුරු භවතුන්ෙග් අධ්යාපන හා
වෘත්තීය සුදුසුකම් මත අදාළ ෙශේණියට/ පන්තියට ස්ථානගත
කරනු ඇත. අධ්යාපන ෙල්කම්ෙග් 30/2011 චකෙල්ඛය
මඟින් 2010.12.31 දක්වා අවශ්ය උසස්වීම් ලබා දීමට
කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව හිමි වැටුප් ද ෙගවිය යුතුය.

(i)

නැත.

(ii)

කලාප අධ්යාපන කාර්යාල ෙවත නිකුත් කිරීම සඳහා නිවැරදි
වැටුප් සංෙශෝධන හා ගුරුවරුන්ට හිමි වැටුප් පියවරයන්හි

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

දක්ෂිණ ලංකා තෘතීයික අධ්යාපන හා නායකත්ව
පුහුණු පීඨය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
ெதன்னிலங்ைக ன்றாம்நிைலக் கல்வி மற் ம்
தைலைமத் வப் பயிற்சிப்பீடம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

SOUTH LANKA ACADEMY FOR TERTIARY EDUCATION AND
LEADERSHIP (INCORPORATION) BILL

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"දක්ෂිණ ලංකා තෘතීයික අධ්යාපන හා නායකත්ව පුහුණු පීඨය සංස්ථාගත
කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைள யிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக் கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப
கல்வி
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Education for report.
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මවුන්ට් කාෙමල් අධ්යාපනික ආයතනය (සංස්ථාගත
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
ம ன்ட் கார்மல் கல்வி நி வகம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்
MOUNT CARMEL INSTITUTE OF PERFORMING ARTS
(INCORPORATION) BILL

ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக பண்டார)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"මවුන්ට් කාෙමල් අධ්යාපනික ආයතනය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත
நிமல் சிறிபால த சில்வா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

NIMAL SIRIPALA DE SILVA FOUNDATION (INCORPORATION)

(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

BILL

ගරු ෛවද්ය ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ேராஹண ஷ்பகுமார)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரன)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக் கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப
கல்வி
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Education for report.

ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக் கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப ச க ேசைவகள்
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

වසන්ත ෙසේනානායක පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත
வசந்த ேசனாநாயக்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

VASANTHA SENANAYAKE FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"වසන්ත ෙසේනානායක පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."
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ටී.බී. ඒකනායක පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ாீ.பி. ஏக்கநாயக்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

විසින් ස්ථිර කරන ලදී
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

T.B. EKANAYAKE FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக் கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப ச க ேசைவகள்
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

කථානායකතුමා

පනත් ෙකටුම්පත (ස්ථාවර කාරක සභාෙවහි දී) සංෙශෝධනය
කළ ආකාරෙයන් සලකා බැලීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.
[நிைலக் கு வில்] தி த்தப்பட்டவா , சட்ட லத்ைதப் பாிசீ த்
தற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .

Order for consideration of Bill, as amended
Committee), read.

(in the Standing

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, "ටී.බී. ඒකනායක පදනම (සංස්ථාගත
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ ස්ථාවර කාරක සභාෙව්
වාර්තාව පිළිගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු යටෙත් අද
කිරීමක්]
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දින න්යාය පතෙය් -

[බාධා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර
කියැවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඔව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

The Central Bank Report has not been tabled in
Parliament. It is mandatory that the Central Bank Report
is submitted to Parliament.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මහ බැංකු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලාද, නැද්ද, ෙමොන අවස්ථාෙව්
තිෙබනවාද කියා මම ෙසොයා බලා කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේ කියන ෙදය මම ෙසොයා බලන්න එපායැ. මහ
බැංකු වාර්තාව ෙමහාට ඇවිල්ලා තිෙබනවාද, දවස් කීයක් ඇතුළත
එන්න ඕනෑද, දවස් 14ක් ඇතුළතද, නිවාඩු දවස් තිබුණාද කියන
විස්තර බලා තමයි මම කියන්න ඕනෑ.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம்
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and
passed.

පිය දසුන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
பிய தசுன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

PIYA DASUNA FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

පධාන කටයුතු යටෙත් අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 11
සහ 12 ඉදිරිපත් කිරීම.

ைறயாக

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ
அைமச்ச ம்
பாரா மன்றச்
சைப
தல்வ ம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of
the House of Parliament)

"පිය දසුන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙද වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. There is a
point of Order being raised.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Mr. Speaker ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්, 48(3)
වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්, කථානායකතුමා විසින් එය ''බී''
ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී.
இதன்ப சட்ட லம், இரண்டாம்
கட்டைள
48(3)இன்ப
நிைலக்கு
அவர்களால் சாட்டப்பட்ட .

ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்
" பி"க்கு
சபாநாயகர்

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
SPEAKER to Standing Committee "B" under Standing Order 48(3).

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

We have already moved the Adjournment.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Yes, you have moved the Adjournment. Wait, I just
want to make a point about this Debate. - [Interruption.]
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකර අසුන් ගන්න.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය
යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මහතා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Speaker, I am extremely hounoured to have the
opportunity of moving ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙම් විවාදය සඳහා අපට තව එක දවසක් වැඩිපුර ෙදන්නය
කියා අපි ඉල්ලනවා. ෙම් සතිෙය් ෙනොෙවයි, ඊළඟ සැසි වාරෙය්දී.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී තීන්දු කරලා දැන් ආෙයත් - [බාධා
කිරීමක්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක හරි. නමුත් අපට පැන නැඟුණු පශ්නයක් නිසායි ෙම්
කියන්ෙන්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඉදිරිෙය්දී පක්ෂ නායක රැස්වීම තිෙබනවා ෙන්. එදාට
ඉල්ලන්න. එතෙකොට අපි සලකා බලන්නම්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ආයතන එකසිය පනස් ගණනක් තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකොම
ගැන කථා කරන්න ෙවලාව මදි නිසායි ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සූදානමක් නැහැ.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නැහැ. සූදානම තිෙබනවා. සූදානමක් නැත්ෙත් නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] හය මාසයක් ගියාට පසුවයි දැන් ෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අඩු ගණෙන් දැන්වත් ඒ ගැන සාකච්ඡා
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. Parliamentary Business Committee එකට ෙම්
ගැන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා දවස් ෙදක, තුනක් ඉල්ලා
ගන්න. [බාධා කිරීමක්] දවස් ෙදක, තුනක් හරි කථා කරන්න
ඕනෑ ෙදයක් තමයි. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා,
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ

அரசாங்க ெபா ப்
யற்சிகள் பற்றிய கு வின்
சிபாாிசுகள்
RECOMMENDATIONS OF COMMITTEE ON PUBLIC
ENTERPRISES

[ 2.03 p.m.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Hon. Speaker, I am extremely honoured to have the
opportunity of moving this very important and timely
Motion before the House today. I shall move the Motion
in Sinhala:
"හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි සැසිවාරය සඳහා ස්ථාවර නිෙයෝග
126 පකාරව ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2011.12.01 දින
ඉදිරිපත් කරන ලදී.
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openness or the transparency of the activities of
Parliament. That great authority on Parliamentary
Procedure and Practice, Erskine May, had clearly defined
the system of Committees that is working in the House of
Commons. That would be a guiding light for us to follow
and Erskine May details the norms and the procedure of
the working of such Committees.
Basing on the Westminster System, we also adopted
the Parliamentary System of Government in 1947 and all
these significant features that are embodied in the House
of Commons under our Constitution and the Standing
Orders so that there would be a strong Parliament that
would sit as a watchdog of any misdeeds, misconduct and
also would have the power to monitor and control the
finances as envisaged by the Constitution.
Under the Standing Orders, the Parliament of Sri
Lanka has four types of Committees: Select Committees,
Consultative Committees, Standing Committees and
Committees for Special Purposes. Then, Sir, under
Committees for Special Purposes, there are nine more
Committees of that nature functioning at present. They
are: Committee of Selection, House Committee,
Committee on Standing Orders, Committee on
Parliamentary Business, Committee on Public Accounts,
Committee on Public Enterprises, Committee on
Privileges, Committee on Public Petitions and Committee
on High Posts.
If you read Fact Sheet No. 04 on Parliamentary
Committees by the Parliament Secretariat of Sri Lanka,
you would see how the functions of the Committee on
Public Enterprises are defined. It states, I quote:
“This is the other Financial Committee in Parliament,........"

That is, the Committee on Public Enterprises.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම වාර්තාව සියලුම පධාන
ගණන්දීෙම් නිලධාරින්ෙග් ක්ෂණික අවධානයට ලක් විය යුතුය. එම නිසා
රාජ්ය මූල්ය ෙකෙරහි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පාලනය වඩාත් ඵලදායී කිරීෙම්
අදහසින් ෙමම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශයන් ෙකෙරහි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු බව ෙයෝජනා කරමි."

"....which consists of ten members ......."

That was at that time, Sir. Now, we have almost 31
Members.

இந்தப் பிேரரைணயின் தமிழாக்கத்திைன ஹன்சாட்
பதி க்காகச் சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். Sir, I also

".... nominated by the Committee of Selection.”

table* the English version of this Motion to be included
in Hansard.

It further states, I quote:

Sir, we have in Parliament several Standing
Committees and other Committees established under the
Standing Orders and the Constitution. The purpose of
these various Committees that have been established is to
see that Parliament works systematically for the good of
the people of the country. It also brings to light the

——————* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.

“The duty of this Committee is to examine the accounts of public
corporations and any business or other undertaking vested under any
written law in the government laid before Parliament.
These two committees have the power to summon before them and
question any persons and call for and examine any paper, book, record
or other document and to have access to stores and property.”

So, there is absolute transparency in the conduct of
the Parliamentary Committees that have been set up to
have a vibrant Parliament functioning in this country.
We are fortunate, Sir, because to whichever party we
may belong, whether we are in the Government or in the
Opposition, we are following the procedure laid down in

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

the Constitution. For the good of - [Interruption.] I think
you can learn something from the Hon. Wijeyadasa
Rajapakshe. Be silent a little. He will teach you as to what
the Committee I am talking about is.
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Government or not, that is not his concern. His concern
is to see that it is conducted in the proper manner to have
a healthy Parliament and to help you, Mr. Speaker, more
than anybody else because you are the head, you are the
authority, you are the final verdict of all of these
Committees. Therefore, he is of an immense service to
the House and to you, Hon. Speaker.

Sir, let me also quote here from the book,
“Parliamentary Practice in Sri Lanka,” written by Mrs.
Priyanee Wijesekera, who was a one-time SecretaryGeneral of Parliament. This is very relevant because this
will be read by the public and the personnel in the
corporations and even the students. In page 90 of the
book, under the heading, “The Committee on Public
Enterprises,” it states, I quote:

We have 31 members now. From 10 it has gone up to
31. There is a steady growth in the membership. The
period of examination was from 4th August, 2010 to 18th
November, 2011. - [Interruption.]

“The steady growth of the number of statutory corporations and
other Government bodies engaged in profit making activities led to the
establishment of the Committee on Public Enterprises. Since moneys
required to finance such statutory bodies are appropriated
from the
consolidated fund it is logical for Parliament to have control over their
affairs.”

Do not distract me because I may go into other areas.
Therefore, Sir, let me have your patient hearing. [Interruption.] Hon. John Amaratunga, Chief Opposition
Whip, you have your opportunity. You have your day.
You live by that day and have patience.

This is the opinion of Mrs. Priyanee Wijesekera. It
further states, I quote:

The period of examination was from 4th August, 2010
to 18th November, 2011. You have only to thank the
Minister for presenting this.

“The function of the Committee of Public Enterprises
under Standing Order 126 is to examine the accounts of
Public Corporations and of any business or other
undertakings vested in the Government under any written
law along with the reports of the Auditor-General."
Now, it has been followed by the COPE. I further
quote:
"The Committee submits its reports to Parliament from time to
time."

Sir, in the Lok Sabha, it has been detailed here, I have
got the book, "Practice and Procedure of Parliament"
written by M.N. Kaul and S.L. Shakdher, the two great
authorities of Parliament of India which states, "Although
these things are discussed either in camera or not, in
various select committees, they are not discussed openly
in Parliament". Now, we have advanced one step forward
in practising democracy in our country. What we are
witnessing today in Parliament is evidence to that.
I am very happy to state that the Hon. DEW
Gunasekara has taken a lot of trouble day and night in
preparing this Report. He is a man sought after by the
media today. From the time the “Dasa Desa” news
broadcast in the morning to the last edition of
newspapers, there is a hunting for the Hon. DEW
Gunasekara, our Senior Minister to get the details of these
things. In paying tribute to the Hon. DEW Gunasekara, I
would say, every Member who sits in the COPE, either
from the Government or from the Opposition, would
agree with me that he has been very fair, he has been
transparent and he allowed the Hon. Members to
question any official; whether it is palatable to the

This Report was presented in Parliament on the 1st of
December, 2011.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

How many years?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

It can be any number of years. During your time I was
in the COPE. I was in the COPE during the United
National Party Government but not a single report was
presented in Parliament. Shame on you! Now, you are
getting up to speak. මෙගන් අහගන්න එපා. The number of
institutions covered was 229. This has been a record
number from the inception. Sir, mark these words. For
the first time, three subcommittees were constituted. It
has been done very fairly and very well. We have our
own devolution of power practised in the COPE
rightfully and in a very dignified manner. Apart from
those subcommittees, the main Committee also
functioned. This is how the entire examination was done.
The main Committee chaired by the Hon. DEW
Gunasekara has examined 92 institutions. It is a record in
South-East Asia. I would boldly say that not even the Lok
Sabha has extended its independence to inquire into such
a large number of institutions. The subcommittee I,
chaired by the Hon. A.D. Susil Premajayantha, has
examined 39 institutions. The subcommittee II, chaired
by the Hon. Karu Jayasuriya from the Opposition, has
examined 39 institutions. The subcommittee III, chaired
by the Hon. Lasantha Alagiyawanna, has examined 59
institutions. On the day the Report was presented, a press
briefing was held by the Chairman to have more

2012 මැයි 08

69

transparency. He came out with the findings before the
whole country. It was published in every newspaper.
There is nothing to be hidden.
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Auditors-General: the late Mr. S.M. Sabry, Mr. S.C.
Mayadunne, Mr. P. Pematilaka, Mr. S. Swarnajothi, and
presently we have Mr. H.A.S. Samaraweera. The
mention of Mr. Sabry brings to my mind -

Now, I will deal with the history of previous reports.
කථානායකතුමා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

What follows?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට දීපු කාලය අවසානයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Your head fall will follow. This is the history of
previous reports presented after the year 2005. [Interruption.] Let me speak. As a decent and a senior
Member listen to me. - [Interruption.] Sir, he must be
taught good conduct in Parliament. Anyway, I can give
him tuition if he wants to.
Coming on to the reports presented after the year
2005, the Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, Chairman of the
Committee - see the dignified manner in which he is
listening to me; learn something from him - is the
Chairman of the Bar Association. He presented the First
Report for the Second Session of the Sixth Parliament
which included examination of 26 institutions. He had
time only for 26 and that report was debated. Then, the
Second Report for the Second Session of the Sixth
Parliament was again presented by the Hon. Wijeyadasa
Rajapakshe and that included the examination of 70
institutions. It is a marked improvement. Then, the Hon.
W.D.J. Senewiratne, Chairman of the Committee
presented the First Report for the Fourth Session of the
Sixth Parliament which included the examination of 20
institutions.
Then, Sir, the Secretariat, the Auditor-General’s
Department, the Department of Public Enterprises, the
Department of National Budget and the Department of
Management Services, all these institutions helped us.
These are all different arms of the Parliament. While
thanking the Chairman, we must also place on record our
sincere appreciation of
services done with much
difficulty by Mr. Nandasiri Peiris, Secretary and all the
Members of the COPE, the Auditor-General and the
personnel of the Auditor-General’s Department. Without
the Auditor-General we will not achieve anything.
Whatever he points out, we base our questions on such
findings.
Therefore, Sir, from the time His Excellency President
Mahinda Rajapaksa came into power, you can see that
this is one glaring example where the Parliamentary
system has been practised to the letter in a very congenial
manner for the benefit of the people at large. At this
moment, I must recall, Sir, that we have had several

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

I will conclude, Sir. When I mention about Mr. Sabry,
I cannot forget my Hon. Friend, the Hon. John
Amaratunga because it was during his time that we went
on a study tour to Hong Kong, Thailand, Indonesia and
several other places, which the Hon. John Amaratunga
also joined and it was led by the late Mr.
Wickremasinghe of Mawathagama.
Therefore, Sir, all in all, I take pride today that I was
given this very significant opportunity to move this
Motion in this House. The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,
I would say only for record purposes that the COPE
Report submitted by you was discussed in detail for two
days in this House on the 21st and 22nd of February, 2007
and it was published in Hansard - Nos. 6 and 7 of
Volume 168 . Once again, Sir, may I pay our gratitude to
you, Mr. Speaker, because we can now see the Parliament
functioning properly. Under you, Sir, all the Committees
were set up and one Committee which has shown that it
works according to Parliamentary democracy for the
benefit of the people is the COPE, headed by that great
man, the Hon. DEW Gunasekara and the whole country
is indebted to him.
Thank you.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් ෙදමළ
සහ ඉංගීසි පරිවර්තන:
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயின் தமிழ்
மற் ம் ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப் கள் :

* Tamil and English translations of Adjournment Motion tabled:
"ஏழாவ
பாரா மன்றத்தின்
தலாவ
கூட்டத்ெதாட க்
காக நிைலயியற் கட்டைள 126இன் பிரகாரம் அரசாங்க
ெபா ப்
யற்சிகள் பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 2011.12.01ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள .
பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள இந்த அறிக்ைக
பிரதம கணக்கீட்
உத்திேயாகத்தர்கள் அைனவாின ம்
ாித
கவனத்திற்கு உட்ப த்தப்படல் ேவண் ம். எனேவ, அரச நிதி
மீதான பாரா மன்றத்தின் கட் ப்பாட்ைடப் பய
தி மிக்கதாக
ஆக்கும் ேநாக்கத் டன் ேமற்ப அரசாங்க ெபா ப்
யற்சிகள்
பற்றிய கு வின் சிபாாிசுகள் ெதாடர்பில் பாரா மன்றம்
கவனஞ்ெச த்த ேவண் ெமனப் பிேராிக்கிேறன்".
"The Report of the Committee on Public Enterprises for the first
session of the Seventh Parliament was presented in Parliament on
01.12.2011 as required by Standing Order 126.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

The immediate attention of all the chief accounting officers should
be drawn to this Report that has been presented in the Parliament. It is
moved in this House that the attention of the Parliament be drawn to the
recommendations of the Committee on Public Enterprises with the
intention of making the Parliament’s control over public finance, more
effective".

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙයෝජනාව ස්ථීර කිරීම ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත
අමාත්යතුමා.

[අ.භා. 2.23]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (ඛනිජ ෙතල්
කර්මාන්ත අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

-

ெபற்ேறா

யக்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum
Industries)

ගරු කථානායකතුමනි, 2011 ෙදසැම්බර් මස පළමුවැනි දින
ෙමම ගරු සභාෙව් සභාගත කරන ලද "ෙකෝප්" වාර්තාව එෙහම
නැත්නම් "ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කමිටුෙව් වාර්තාව" පිළිබඳව ගරු
අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද
ෙමම ෙයෝජනාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ස්ථීර කරනවා.
විෙශේෂෙයන් ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා
සඳහන් කළ කරුණුවලට තවත් කරුණු ටිකක් එකතු කරන්න
අවශ්යයි. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර අමාත්යතුමා ෙමම කමිටුෙව්
සභාපතිවරයා ෙලස පත් වුණාට පස්ෙසේ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්,
විපක්ෂෙය්ත් මන්තීවරුන් 31 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත කමිටුෙව්
ඒකමතික තීරණයක් අනුව අනු කමිටු තුනක් පත් කරලා, එක අනු
කමිටුවක සභාපතිවරයා හැටියට මමත්, තවත් අනු කමිටුවක
සභාපතිවරයා හැටියට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමාත්, අෙනක් අනු කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට ගරු
කරු ජයසූරිය මන්තීතුමාත් නම් කරලා පධාන කමිටුෙව්
මන්තීවරුන් 31 ෙදනා ඒ අනු කමිටු තුෙන් සාමාජිකයින් බවට නම්
කර ෙගන අපි ෙම් කමිටුෙව් කාර්යාවලිය ෙව්ගවත් කළා. එහි
පතිඵලයක් හැටියට ආයතන 209ක් පසු ගිය අවසාන ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කමිටුෙව් නිරීක්ෂණයට සහ පරීක්ෂණයට ලක්
ෙවලා ඒ අනුව තමයි ෙම් වාර්තාව ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත්
කරනු ලැබුෙව්. ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළා වාෙග් මීට ෙපර
හිටපු සභාපතිවරුත් තමන්ෙග් කාල සීමාවන් තුළදී ඒ වාර්තාවන්
ඉදිරිපත් කළා.
ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන හැටියට අෙප් රෙට් තිෙබන
ෙපොදු ව්යාපාර- Public Enterprises - සංඛ්යාව 250කට අධිකයි.
විෙශේෂෙයන්ම නිදහෙසන් පස්ෙසේ අෙප් රෙට් ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳව කමිටුවක් ස්ථාවර කමිටුවක් බවට පත් වුෙණ් 1980
දශකෙයන් පස්ෙසේ. එෙතක් රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාව - Public
Accounts Committee - මඟින් තමයි ෙම් සියලුම ආයතනවල
වාර්තාවන් පරීක්ෂා කරනු ලැබුෙව්. නමුත් විෙශේෂෙයන්ම 1960
දශකෙය් ආරම්භයත් සමඟ එදා ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව ෙපොදු ව්යාපාර විශාල
සංඛ්යාවක් ෙම් රෙට් බිහි වුණා. ඒ අනුව තමයි කැල්ෙටක්ස්,
එෙසෝ, ෙඩල්ෙම්ජ් ෙෆෝසිත් නැමැති ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන
සතු ෙවලා තිබුණු ඛනිජ ෙතල් ආනයනය සහ ෙබදා හැරීම කියන
ඛනිජ ෙතල් ව්යාපාරය එදා ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා කර්මාන්ත
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ඇමතිවරයා හැටියට සිටි කාලෙය් 1961 අංක 28 දරන ලංකා
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා පනත යටෙත් සංස්ථාවක් බවට
ස්ථාපනය වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, මහජන
බැංකුව, ලංකා බැංකුව ජනසතු කිරීම ෙම් ආදී වශෙයන් එදා පටන්
ගත් වැඩ පිළිෙවළ දිගටම ඉදිරියට ආවා.
ගරු කථානායකතුමනි, 1980 දශකයට එනකම් අෙප් රෙට්
සංස්ථා අතර ෙපොදු පනත් යටෙත් බිහිවූ සංස්ථා තිෙබනවා. විෙශේෂ
පනත් මඟින් සංස්ථාපනය කරපු සංස්ථා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
මණ්ඩල තිෙබනවා. අධිකාරි තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
සියල්ලම 1950 දශකෙය් අග භාගෙය් සහ 60 දශකෙය් මුල්
භාගෙයන් ආරම්භ ෙවලා 80 දශකය දක්වා තමයි ඒවාෙය් ශීඝ
වර්ධනයක් දක්නට ලැබුෙණ්. ඒ නිසා තමයි 250කට අධික ෙපොදු
ව්යාපාර සංඛ්යාවක් අෙප් රෙට් දක්නට තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ෙම්
ආරම්භ කරපු ආයතන වකවානුෙවන් වකවානුව කළමනාකරණය
කිරීෙම්දී ඒ කළමනාකරණෙය් තිබුණා වූ ෙදෝෂයන් නිසා තමයි
ඉන් පසුව 1980 දශකෙය් රාජ්ය පතිපත්තීන් අනුව ෙම් ආයතන
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම කෙළේ. ඒක අෙප් රෙට් විතරක් සිදු ෙවච්ච
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක ෙලෝකෙය්ම හමා ගිය රැල්ලක්. ඒ ලිබරල්
ආර්ථික කමය.
ගරු කථානායකතුමනි, 1980 දශකෙය් ඇෙමරිකාෙව්
ෙරොනල්ඩ් ෙර්ගන් ජනාධිපතිතුමාෙග් වකවානුෙව්, මහා
බිතාන්යෙය් මාගට් තැචර් අගමැතිතුමියෙග් වකවානුෙව් තමයි
ෙලෝකයට ලිබරල් ආර්ථික කමය හඳුන්වා ෙදමින්, ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් තරගකාරිත්වය තුළින් ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීෙම් එවැනි තරගයක් ඇති කරලා ඉදිරියට යාෙම්- සංකල්පයක්
ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසුකාලීනව ෙලෝක බැංකුව,
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල වැනි ආයතන තුන්වැනි ෙලෝකෙය්
රටවලට අරමුදල් සැපයීෙම්දී සමහර ෙවලාවට සමහර රාජ්ය
ව්යවසායන් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නයි කියන කාරණය පවා
ෙකොන්ෙද්සියක් හැටියට ඉදිරිපත් වුණා.
ඒ ගහණයන්ට විවිධ වකවානු තුළ අපත් මුහුණ දුන්නා.
රජයන් සමහර ඒවා කියාත්මක කළා. අපි දැක්කා, එක්තරා
වකවානුවකදී මහජන බැංකුව කුමන තත්ත්වයකට ෙගන එන්නට
කටයුතු කළාද කියලා. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව අධිකාරියක්
කිරීෙම් පයත්නයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම තරගකාරිත්වයක් ඇති
කිරීම සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව තුනකට
කඩලා, එක ෙකොටසක් IOC එකට විකුණුවා. එෙහම වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා. හැබැයි ඒවා ඊට පස්ෙසේ ෙවනස්
වුණා.
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
පාලනය ආරම්භ වුණායින් පස්ෙසේ රාජ්ය ව්යවසායන්
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම නවත්වලා, ඒ ෙවනුවට පාඩු ලැබූ රාජ්ය
ව්යවසායන් ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කිරීම සඳහා
කළමනාකරණෙය් කාර්යක්ෂමතාවක් ඇති කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා. අදටත් එය කියාත්මක ෙවනවා. ඒ
තුළ ආයතන ගණනාවක් අද ලාභ ලබන ආයතන බවට පත්
ෙවමින් තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් ලංකා ඛනිජ
වැලි සමාගම අද ලාභ ලබන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
ඉතින් ෙමවැනි ආයතන කිහිපයක් තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් අතරතුර
රජෙය් පතිපත්තිය අනුව ෙලෝකෙය් පවතින්නා වූ මිල ඒ
ආකාරෙයන්ම අෙප් රෙට් කියාත්මක ෙනොවී අෙප් රෙට් ජනතාවට
යම් සහනයක් ෙදමින් පවත්වා ෙගන යන තවත් රාජ්ය ව්යවසායන්
තිෙබනවා. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, විදුලිබල
මණ්ඩලය, ෙපොෙහොර සංස්ථාව එවැනි ආයතන ෙලස ෙපන්වා
ෙදන්න පුළුවන්.
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ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට රුපියල්
3,000කට එහා යන ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 350කට ෙදනවා.
රුපියල් දස ලක්ෂ 52,000ක් නැත්නම් බිලියන 52ක් රජය ඒ
ෙවනුෙවන් දරනවා. පසු ගිය කාලෙය් - 2009, 2010, 2011
ගත්ෙතොත් - ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් අලාභය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි? ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව
මසකට ෙටොන් 60,000ක් විදුලි බල ක්ෙෂේතයට ලබා ෙදනවා,
ලීටරය රුපියල් 45 ගණෙන්. ලීටරයක පිරිවැය රුපියල් 85ක්.
එතෙකොට ලීටරයකට රුපියල් 40ක් පාඩු ෙවන ෙකොට, මාසයකට
ෙටොන් 60,000ක් විදුලි බල ක්ෙෂේතයට ෙදන ෙකොට, විදුලිය
නිෂ්පාදනය කරන්න අද තිෙබන්නා වූ ඒකක පිරිවැයට -unit cost
එකට- ගණන් හදලා බැලුවාම මිලියන 60ක් රුපියල් 40ක
අලාභෙයන් වැඩි කළාම එක මාසයකට විය හැකි අලාභෙය්
පමාණය එනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, යම් කාල සීමාවක් ඉන්ධන මිල
ආනයන කළ මිලට වඩා අඩුෙවන් විකුණුවා. ඩීසල් ලීටරයක්
රුපියල් 24ක් අඩුෙවනුත්, භූමි ෙතල් ලීටරයක් රුපියල් 31ක්
අඩුෙවනුත් විකුණුවා. ෙම් ටිකත් එකතු වුණාම ඒ සියල්ල තමයි
අලාභය ෙලස එන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන මිල
පාරිෙභෝගිකයාට ෙදන්ෙන් නැහැ. අද සාමාන්ය මිල ගත්ෙතොත්
රුපියල් 15ක්, 16ක් ෙවනවා. ජල විදුලිය, තාප විදුලිය, ගල් අඟුරු
කියන තුනම එකට එකතු කරලා සම්පූර්ණ විදුලිය ජනනය වන
ඒකක සංඛ්යාව ඒ සඳහා වැය වන මුදෙලන් ෙබදලා ගත්ෙතොත්
ඒකක පිරිවැය එනවා. පිරිවැයට අඩුෙවන් මහජනතාවට ෙදන නිසා
එවැනි ආයතන පාඩු ලබනවා. නමුත් එම ආයතනවල
කළමනාකාරිත්වය -management එක- නිසියාකාරෙයන් සකස්
කර ගත්ෙතොත් ෙබොෙහෝ ආයතන අලාභ ෙනොවන තත්ත්වෙයන්
පවත්වාෙගන යන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
අපි නිතරම අෙප්ක්ෂා කරන්න අවශ්ය නැහැ, රාජ්ය
ව්යවසායක් ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න. නමුත්, අලාභ
ෙනොවන තත්ත්වෙයන් පවත්වාෙගන යාම තුළින් ඒක මහා
භාණ්ඩාගාරයට, රටට බරක් ෙනොවන ආකාරෙයන් පවත්වාෙගන
යාෙම් අවශ්යතාව ෙමතැනදී පැන නැෙඟනවා. ඊට වඩා ෙමහා
මට්ටමින් ගත්ෙතොත්, මධ්යම පරිමාණෙයන් ගත්ෙතොත්, කුඩා
පරිමාණෙයන්
ගත්ෙතොත්
තවත්
ආයතන
තිෙබනවා.
කළමනාකරණෙය් තිබුණු යම් යම් දුර්වලතාවන් උඩ ඒ ආයතන
එක් එක් වකවානු තුළ ගත් තීන්දු නිසා ඒවාෙය් කාර්යක්ෂමතාව
පහළ වැටිලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් ඒවා අලාභ ලබන තත්ත්වයට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි පසු ගිය වකවානුව තුළ COPE
අනු කමිටු තුන මඟින් එම ආයතන ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
අරෙගන, ඒ පිළිබඳව අවසාන ගිණුම් වාර්තා විගණකාධිපතිෙග්
නිරීක්ෂණත් සමඟ සලකා බලා ෙබොෙහෝ ආයතනවල සිදු ෙවලා
තිබුණා වූ යම් යම් අඩු පාඩුකම් මඟහරවා ගැනීම සඳහා අවශ්ය
උපෙදස් ලබා දීම තුළින් ඒවා නිවැරදිව කියාත්මක කිරීමට
පුළුවන්කම ලැබුණා.
දැන් වැදගත් ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් නිර්ෙද්ශයන් එක්ක ෙම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන වාර්තාව මත කියාත්මක කළ
යුතු අංශයන් කිහිපයක් තිෙබනවා. යම් යම් චකෙල්ඛනවල
සංෙශෝධනය කිරීම් අනුව අවශ්ය උපෙදස් ෙදන්න මහා
භාණ්ඩාගාරය කියා කළ යුතු අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
ආයතනවල ඉහළ කළමනාකාරිත්වයට අවශ්ය කරන්නා වූ මඟ
ෙපන්වීම ලබා ෙදන්නත් අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම යම් යම් නීතිමය
පශ්නවලට විසඳුම් ලබා දීම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කළ
යුතුව තිෙබනවා. ඉන් එහාට ගිහිල්ලා යම් ආකාරයක දූෂණ වංචා
සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිසම මඟින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම තවත්
පරීක්ෂණ තිෙබනවා නම් අභ්යන්තර විගණන අංශ මඟින්
පරීක්ෂණ පවත්වලා ඒවා නිවැරදි තැනට ෙග්න්න පුළුවන්.
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒවා කරනවාද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒවා කරන්න තමයි අපි ෙම් හදන්ෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අල්ලපු ඒවාටත්
තවම උත්තර නැහැ.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒවා ෙකරීෙගන යනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අවුරුදු 50කට පස්ෙසේ ද කරන්න යන්ෙන්?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මට මතකයි වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා ඉන්න
ෙවලාෙව්ත් ඔය පශ්නයම මතු වුණාම කථානායකතුමා හැටියට
එතුමා ඒකට පිළිතුරකුත් දුන්නා. ඒක නිසා දැන් අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන කමිටුව හැටියට ෙම් කාර්ය භාරයන්
පිළිබඳ යුතුකම් සහ වගකීම් ෙකොටස ඉටු කරලා තිෙබනවා; ඉටු
කරමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අදාළ ආයතන මඟින් ඒවාට අවශ්ය
පියවර ගන්න ඕනෑය කියන එකයි මෙග් අදහස. ෙමොකක්ද
ෙහේතුව? රාජ්ය ව්යවසායන්වල මූල්ය පාලනය පිළිබඳව අවසාන
වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි වගකීම තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද,
ෙපොදු මුදල් -මහජන මුදල්- ෙම් සඳහා සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන
නිසා.
ගරු කථානායකතුමනි, එක උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්.
විපක්ෂෙය් ගරු පධාන සංවිධායකතුමා නැඟිටලා පශ්නයක්
ඇහුවා. මට මතකයි SriLankan Airlines එක එක්තරා
වකවානුවක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE කමිටුවට ආවා. නමුත්, පසු
කාලීනව ආෙව් නැහැ. දැන් එන්ෙන්ත් නැහැ. 2002 දී
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය LIOC ආයතනයට ලංකා ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාෙව් තුෙනන් එකක ෙකොටසක් වික්කා. ඒ අනුව,
LIOC එක තුෙනන් එකයි, මහා භාණ්ඩාගාරය තුෙනන් එකයි,
සංස්ථාව තුෙනන් එකයි වශෙයන් CPSTL සමාගම ස්ථාපනය කර
තිබුණා. CPSTL සමාගම ෙපොදු සමාගමක්. නමුත්, CPSTL
සමාගම ෙම් වන තුරු COPE එකට ආෙව් නැහැ. ඒ සමාගම
COPE එක ඉදිරියට කැඳවන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කළා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා COPE කමිටුව මඟින් තවත් ෙයෝජනා
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
තවත් කාරණාවක් තිෙබනවා. අපි පරීක්ෂණයට භාජනය
කරන අවස්ථාවල සමහර විට ඉන්ෙන් ඒ සිද්ධිය වූ වකවානුෙව්
හිටපු ආයතන පධානීන්, අධ්යක්ෂවරුන් ෙනොෙවයි. [බාධා
කිරීමක්] දැන් ෙනොෙවයි, ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණු
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා]

කාලෙය් ඉඳලාම අයින් කරලායි තිබුෙණ්. ඒක තමයි මම
කියන්ෙන්, ඒ ආයතන කැඳවන්න ඕනෑ. මම කියන්ෙන්, CPSTL
ආයතනය COPE එෙක් විමර්ශනයට ලක් විය යුතු බවයි.
ආණ්ඩුෙව් විගණකාධිපතිෙග් විගණනයට ලක් විය යුතුයි කියන
ස්ථාවරෙය් අපි ඉන්නවා. ඒ නිසා මම කියාෙගන ආපු විධියට දැන්
පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් යම් යම් විගණන විමසුම් තිෙබන
අවධිෙය් එම ආයතනවල හිටපු බලධාරින් අද ඒ ආයතනවල නැති
වීමයි. "ඒ අවස්ථාෙව් මම හිටිෙය් නැහැ" කියන කාරණය දැන්
ඉන්න බලධාරින් කියනවා. ඒ විධියට කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා.
හැබැයි, අපට ෙමතැනදී පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ස්ථාවර
නිෙයෝගවල යම් සංෙශෝධනයක් කරන්න, ඒක වැදගත්. ඒක
COPE එෙක්දී ෙපොදුෙව් සාකච්ඡා වුණා. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමාත් සම්බන්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමා සම්බන්ධ වුණා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා
සම්බන්ධ වුණා. අපි සාකච්ඡා කළා, යම් ආකාරයක
සංෙශෝධනයක් කරලා විගණන විමසුමට අදාළ කාල සීමාෙව් හිටපු
බලධාරින් අපට දැන් කැඳවන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා.
එෙහම පුළුවන් නම් ෙම් පරීක්ෂණ මීටත් වඩා සාර්ථකව පවත්වලා
ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් ආකාරයක මඟ ෙපන්වීමක් සහ යම් විනයක්
එම ආයතන තුළ ඇති කිරීෙම් හැකියාව අපට ලැෙබයි කියලා මම
හිතනවා.
ෙමහිදී මා ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාලය තුළදී අපි කිසිම ආකාරයක
කරුණු වසන් කිරීමකින් ෙතොරව ෙම් රාජ්ය ව්යවසායන්වල මූල්ය
පාලනයන් පිළිබඳව COPE එෙක් අනුකමිටුවලදී ඉතාම දීර්ඝ ෙලස
සාකච්ඡා කරලා, අවශ්ය මඟ ෙපන්වීම් කරලා, ෙම් ආයතන නියම
ආකාරෙයන් පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා අවශ්ය වන්නා වූ පසුබිම
සකස් කිරීමට අෙප් දායකත්වය ලබා දුන්නායි කියන එක.
ඉදිරියටත් අපි ඒ කටයුතු සිදු කරනවායි කියන එක සඳහන්
කරමින් මම කථාව අවසන් කරනවා.

[අ. භා. 2.37]

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව ෙම් රෙට් මහජනතාවට
ඉතාමත්ම වැදගත් වන්නා වූ කාරණයක්.
අද පවතින සංකීර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමය තුළ, රටක යම්
කිසි පාර්ලිෙම්න්තුවක් ජනතාවට වැඩදායක එකක්ද නැද්ද කියලා
තීරණය කරන්ෙන් ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන කමිටුවල
කියාකාරිත්වය මතයි. ෙවස්ට්මින්ස්ටර් පාර්ලිෙම්න්තු කමය
ආරම්භ වුණු මුල් යුගෙය් ඕනෑම රාජ්ය ආයතනයක ගනුෙදනුවක්
පිළිබඳව, කියාකාරිත්වයක් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සිද්ධ කෙළේ ෙම්
වාෙග් විවෘත පාර්ලිෙම්න්තුවක. හැබැයි ඒ ආයතන සංඛ්යාව
එන්න එන්නම වැඩි වන ෙකොට, 1860 දී මහා බිතාන්යෙය්
ග්ලැඩ්ස්ටන් අගමැතිතුමාෙග් කාලෙය්, එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, ෙම් වාෙග් ආයතන පිළිබඳව මුළු මහත්
පාර්ලිෙම්න්තුව විමර්ශන කටයුතු කෙළොත් ඒකට දීර්ඝ කාලයක්
ගත වන නිසා, පාර්ලිෙම්න්තු අනුකමිටු හදලා ඒ අනුකමිටුවලට
ඒවා භාර ෙදන්න ඕනෑ, පූර්ණ -අංග සම්පූර්ණ- පරීක්ෂණයක්
කරන්න කියලා. එදා පටන් මහා බිතාන්යෙයන් ආරම්භ වුණ
රජෙය් ගිණුම් කාරක සභාව ෙම් වන විට ෙලෝකෙය් පාර්ලිෙම්න්තු
කමය තිෙබන සෑම රටකම කියාත්මක වනවා.

76

ලංකාෙව් රජෙය් ගිණුම් කාරක සභාව 1948 පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සිට කියාත්මක ෙවනවා. නමුත් ශී ලංකාව ශුභසාධක රාජ්යයක්
විධියට ෙම් රෙට් රාජ්ය විසින් ෙමෙහයවනු ලබන ව්යාපාර
සංඛ්යාව ඉහළ යෑම නිසා රාජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට
ෙම්ක තනිෙයන් කරන්නට අපහසු වීම ෙහේතුව මත තමයි රාජ්ය
ආයතන ෙකොටස් ෙදකකට ෙබදලා, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාවත්, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවත් කියලා ආයතන
ෙදකක් ඇති කෙළේ. ඒ අනුවයි රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට අමාත්යාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු, පළාත් පාලන ආයතන
යනාදිය ඇතුළත් වන විධියටත්, ඒ එක්කම අෙනකුත් සියලුම
රාජ්ය ආයතන සහ රාජ්ය බැංකු, රාජ්ය සමාගම්, ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් විෂය පථයට ඇතුළු වන විධියටත් අෙප්
ස්ථාවර නිෙයෝග සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර අමාත්යතුමා ෙම්
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නට කලින්, -කලින් සඳහන් වුණ පරිදිෙම් සභාෙව් වාර්තා ගණනාවක් වරින් වර ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරනවා, ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට මම 2007 ජනවාරි
12 වන දා මාෙග් පළමුවන වාර්තාවත්, 2007 අෙගෝස්තු මාසෙය්
24 වන දා ෙදවන වාර්තාවත් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ බව. ඒ වාර්තා
පිළිබඳව ෙම් සභාෙව් දවස් ෙදකක විවාදයක් පැවැත් වුණා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කලින් ෙනොතිබුණු පූර්වාදර්ශයක් ඉටු කිරීමක්
වශෙයන් මම ඒ වාර්තා ෙදකම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා
වශෙයන් ඉදිරිපත් කළා, ෙම් මුළුමහත් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්ම
අනුමත කරනු ලබන වාර්තා ෙදකක් බවට පත් කරන්නට කියලා.
එදා ගරු කථානායකතුමා, -වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා- ඒ
ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.
ඒ අනුව ඒ වාර්තා ෙදකම සභාෙව් ඒක මතිකව සම්මත කරනු
ලැබුවා, ඒ වාර්තාවල කිසිදු අඩු පාඩුවක්, වරදක්, දුර්වලතාවක්
තිෙබන බවට කිසිවකුත් ෙචෝදනා කෙළේ නැති නිසා. ඒ අනුව ඒ
වාර්තාවලින් අපි නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කළා. රාජ්ය ආයතන දුර්වලයි,
අකාර්යක්ෂමයි, ඒවාෙය් මූල්ය පාලනය දුර්වලයි කියලා ෙමවැනි
කාරක සභාවකින් ෙපොදුෙව් කරන නිර්ෙද්ශ පමාණවත් වන්ෙන්
නැහැ. ඒෙකන් පතිඵලයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කරනු ලබන
නිර්ෙද්ශයක් නිශ්චිත වන්නට ඕනෑ. සිදු ෙවච්ච දූෂණය කුමක්ද,
අකාර්යක්ෂමතාව කුමක්ද, ඒකට වග කියන්නට ඕනෑ කවුද, ඔහුට
විරුද්ධව ගත යුතු නීතිමය කියාමාර්ගය කුමක්ද කියා අපි හඳුනා
ගන්න ඕනෑ. ඒ කරුණු ඒ වාර්තාවට ඇතුළත් වුෙණ් නැත්නම් ඒ
වාර්තාෙවන් මහ ජනයාට ඵලයක් නැහැ.
අපි ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාෙව් අපි විසඳුම් ඉදිරිපත් කළා;
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා; තුන් ආකාරයකට නිර්ෙද්ශයන් ඉදිරිපත්
කළා. ඒ ඉදිරිපත් කළ එක ෙයෝජනාවක් තමයි, යම් යම්
ආයතනවල තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාව සහ දූෂණ මඬින්න ඒ ඒ
ආයතන භාර අමාත්යවරුන් යම් කිසි පියවර ගත යුතුයි කියන එක.
ඒ ෙයෝජනාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළා. ෙදවනුව, තවත්
සමහර රාජ්ය මුදල් සම්බන්ධ දූෂණවලට අදාළ යම් යම් ගනුෙදනු
රහස් ෙපොලීසියට භාර ෙදන්න ඕනෑය, ඒ අනුව නීතිය කියාත්මක
කරන්න ඕනෑය කියලා අපි ෙයෝජනා කළා. ඒ ෙයෝජනාවත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළා. තුන්වනුව අපි ඉදිරිපත් කළා,
ආයතන 16ක ගනුෙදනු දූෂිතයි, ඒ උදවියට විරුද්ධව නීතිය
කියාත්මක කරන්න, නඩු පවරන්න අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පියවර ගත යුතුයි කියන
ෙයෝජනාව. ඒ ෙයෝජනාවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළා.
එදා ගරු කථානායකතුමා මෙග් ෙයෝජනාව පරිදි ඒ කාරණය
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙයොමු
කළා. ඊට අමතරව එතුමා එයට ෙකොන්ෙද්සියකුත් ඇතුළත් කළා,
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙයොමු කරන ලද දූෂණවලට අදාළ විමර්ශන
පිළිබඳව තත්ත්ව වාර්තාවක් සෑම සති ෙදකකට වරක්ම
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පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒ නිෙයෝගය
පකාරව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව
එක්තරා කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා ඉදිරිපත් කළා.
හැබැයි ඊට පස්ෙසේ යම් අවස්ථාවක සිට ඒ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
නතර කර තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව අපි කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ.
මා ගරු කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදනකු ඒක මතිකව අනුමත
කරපු ෙයෝජනාවක් මත හිටපු ගරු කථානායකතුමා දීපු නිෙයෝගය
කියාත්මක කරන්න කරුණාකරලා පියවර ගන්න කියලා.
මුළුමහත් රෙට් ජනතාවෙග් මූල්ය පාලන බලය පිළිබඳ
උත්තරීතර බලය තිෙබන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ වගකීම දරන පධානියා
විධියට ඔබතුමාට වග කීමක් තිෙබනවා, කථානායකවරයකු දීපු
නිෙයෝගය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව
කියාත්මක ෙනොකරන්ෙන් මන්ද කියා ෙසොයන්නත්, ඒ පිළිබඳව
දීපු නිෙයෝග අනුව සති ෙදෙකන් ෙදකට වාර්තා කැඳවන්නත්. ඒ
පිළිබඳව අදාළ කරුණු සඳහන් කරමින් ඔබතුමාට ලිඛිතවත්
ඉල්ලීමක් කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා, මුල් අවස්ථාෙව්දී අල්ලස්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව යම් යම් කාරණා
පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කළ බව. විමර්ශන කටයුතු
ආරම්භ කරලා දින ගණනක් යන ෙකොට ඒ විමර්ශන සිදු කරමින්
හිටපු ෙපොලිස් නිලධාරියකු කිසිදු ෙහේතුවක් නැතුව අම්පාර
පෙද්ශයට මාරු කළා. අපට දැන ගන්නට ලැබුෙණ් ඒ නිලධාරියා
මාරු කරපු නිසා ෙම් විමර්ශන කටයුතු නතර වුණාය කියලායි. ඊ
ළඟට තව ටික දවසක් යන ෙකොට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් එම තනතුෙරන්
ඉවත් කළා. ඒ ඉවත් කරපු දවෙසේ සිට COPE වාර්තාෙව්
නිර්ෙද්ශයන්
මත
ෙම්
උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථානායකතුමා දීපු නිෙයෝගය අනුව විමර්ශන කටයුතු කිරීම
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව නතර
කරලා තිෙබනවා. ඒක පුනස්ථාපනය කිරීෙම් වගකීම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප කවුරුත් ෙවත පැවරී තිෙබනවාය කියන
කාරණය මා මතක් කරන්න කැමැතියි.
අද හුඟක් අය පශ්න කරනවා, "අපි COPE කාරක සභාව
විධියට වාර්තා ඉදිරිපත් කළා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුණා.
නමුත් ඒෙකන් පතිඵලයක් වුෙණ් නැහැ"යි කියලා. සමහර
අමාත්යාංශවලට කරපු නිර්ෙද්ශ සුළු සුළු වශෙයන් කියාත්මක
වුණා. හැබැයි ෙපොලීසියටත්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාවටත් යවන ලද කරුණු පිළිබඳව පගතියක් තවම
අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැති කාරණය ඇත්තක්.
ෙම් COPE වාර්තා ෙදක පදනම් කරෙගන මහ ජන උනන්දුවක්
ඇති නඩුකර - Public Interest Litigation- ෙදකක්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ එකකින් මතු කෙළේ ශී ලංකා
රක්ෂණ සංස්ථාව මිලියන 6,000ක් වැනි ෙසොච්චම් මුදලකට
ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා තිබුණත් එහි සත්ය වටිනාකම ඊට වඩා
දහපහෙළොස් ගුණයකට වැඩියි කියන එකයි. COPE වාර්තාෙව්
නිර්ෙද්ශයන් පිළිබඳව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ
නඩු විභාගයක් පවත්වලා අවසානෙය් නිෙයෝගයක් දුන්නා,
ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සති ෙදකක් ඇතුළත නැවතත් ආණ්ඩුව
ෙවත භාර ෙදන්නය කියලා. ඒෙක් පතිඵලයක් විධියට ශී ලංකා
රක්ෂණ සංස්ථාව ජනතා ෙද්ෙපොළක් බවට නැවත පත් වුණා.
ඒෙක් පතිඵලයක් විධියට බහුතර ෙකොටස් හිමි ශී ලංකා රක්ෂණ
සංස්ථාව හිමි කර ෙගන තිබුණු ඇපෙලෝ ෙරෝහල රාජ්යෙය්
ජනතාවෙග් ෙද්ෙපොළක් බවට පත් වුණා. ඒ එක්කම ෙපෞද්ගලික
බැංකු රාශියක සියයට 5, 10 වැනි ෙකොටස් අනුපාතිකයන්
නැවතත් රජයට අත්පත් කර ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා
අපි දුක් මහන්සි වී, නිදි වරා ෙගන COPE වාර්තාව සකස් කරන්න
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කටයුතු කිරීෙම් කුමන ෙහෝ පතිලාභයක් යම් කිසි අවස්ථාවක ෙම්
රෙට් ජනතාවට ලැබුණාය කියා මම සතුටු ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි නඩුකරය ඉදිරිපත් වුෙණ්
වරාෙය් අක්කර අටහමාරක වටිනා ඉඩමක් -වරාෙය් ඇතුළත
තිෙබන ඉඩමක්- ගැන. සාමාන්යෙයන් රටක වරායක
අභ්යන්තරෙය් තිෙබන ඉඩමක් ෙපෞද්ගලික අංශයට පැවරීමක්
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් අදාළ කාරණෙය්දී වරාෙය් අක්කර
අටහමාරක් ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරා තිබුණා, සතයක ෙහෝ
මුදලක් අය කර ගන්ෙන් නැතිව. ඒක සිදු කරලා තිබුණු ආකාරය
මා කියන්නම්. නැව්වලට ෙතල් පහසුකම් -bunkering facilityලබා ෙදන, අෙප් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට අයිති සමාගමක්
- subsidiary එකක්- තිබුණා. ඒක ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම හරහා
තමයි ෙම් ෙද් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඊට අමතරව ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නඩුෙව්දී තවත් අපූරු
සිද්ධි කිහිපයක් මතු වුණා. ඒ අදාළ කාලෙය් හිටපු කර්මාන්ත
ඇමතිවරයා ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා එය ලබා
ගත්ත සමාගමට මිලියන 1,100ක බදු සහනයක් ලබා ෙදන්නය
කියලා. නමුත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙම් කාරණය පිළිබඳව
නිෙයෝගයක් දුන්නා. අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ ඒ ගැන. අදාළ
ඇමතිවරයා බලයක් නැතිව තමන්ට අයිති නැති විෂයකට ගැසට්
පතයක් නිකුත් කරලා තමන්ෙග් හිතවතුන්ට උදව් පදව් කරන්න
මිලියන 1,100ක් කපා හැර තිබුණා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය
නිෙයෝගයක් දුන්නා ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස්තුමාට ඒ මුදල
නැවත ලබා ගන්නය කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් වාර්තාෙවන් අපි ෙපන්වා දුන්නා,
ෙම් රෙට් ජනතාවට අයිති මුදල් සහ ෙද්ෙපොළවලින් අවම
වශෙයන් ෙකෝටි 30,000ක් පමණ වටිනා ෙද්ෙපොළ රාජ්ය අංශෙය්
සමහර සමාගම් සහ ආයතනවල කියාකාරිත්වය නිසා ජනතාවට
අහිමි ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දීපු නඩු
තීන්දු ෙදක අනුව අපට ඒ ෙකෝටි 30,000ක් පමණ වටිනා අහිමි
ෙවච්ච ෙද්ෙපොෙළන් ෙකෝටි 20,000කට වැඩි පමාණයක වත්කම්
නැවත අපට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එදා ඒ නිර්ෙද්ශයන්
මත ඒවා ලබා ගත්ත නිසා අද ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ලිට්ෙරෝ
ගෑස් සමාගම වාෙග් සමාගම් අත්පත් කරෙගන තිෙයනවා. ෙම්වාට
ෙයොදවා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් මුදල්. ෙම්
කිසිවක් අද ආණ්ඩුවට කර ගන්නට අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන්
නැහැ, අපි එදා COPE වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා ෙම් කරුණු
ෙහළිදරවු කරලා අධිකරණයට යෑම සඳහා මඟ ෙපන්වා දුන්ෙන්
නැත්නම්.
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා සහ ගරු
අස්වර් මන්තීතුමා කථා කරද්දී සඳහන් කළා, COPE කාරක
සභාවට තිෙබන පාෙයෝගික පශ්න ගැන. සමහර ෙවලාවට අපි
විමර්ශන කරන ෙකොට අදාළ නිලධාරි නැහැ. ඒ උදවිය එක්ෙකෝ
විශාම ගිහිල්ලා. එෙහම නැත්නම් ජීවතුන් අතර නැහැ. ෙම් වාෙග්
පශ්න මතු වනවා. ඒ නිසා අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ COPE
කාරක සභාෙවන් කරන ෙද් දැක්ෙක් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක්
- post-mortem inquiry එකක්- විධියටයි. ඒකට ෙහේතුව ෙබොෙහෝ
ආයතන තම තමන්ෙග් ආයතනවල වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් අවුරුදු හතර, පහ, හය පහු ෙවලා නිසායි.
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙම් පිළිබඳව කිහිප
වතාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න කළා මට මතකයි. ෙමෙහම
වාර්තා පමාද වීෙම් ෙහේතුව නිසා ෙම් කාරක සභාවල කටයුතු
හරියට කර ෙගන යන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒවා අඩපණ
ෙවනවා. ඒ නිසා මෙග් සභාපතිත්වය තිෙබන කාලෙය් අප
අනුගමනය කරපු කමෙව්දය තමයි, ෙම් වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙතක් බලා ෙගන ඉන්ෙන්
නැතිව ඒ ආයතනවල පශ්න කළ යුතු යම් කාරණයක්, සැක
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හිෙතන යම් කාරණයක් කුමන අවස්ථාවක හරි තිබුණා නම්, අප ඒ
පිළිබඳව ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන්, ක්ෂණිකව තීරණ අර ෙගන ඒ
ආයතන කැඳවලා ඒ පිළිබඳව විමර්ශන පැවැත්වීම.
ගරු කථානායකතුමනි, තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. එනම්
දැනට තිෙබන ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව විශාම ගිය ෙසේවකයන්, රට
හැර ගිය ෙසේවකයන් කැඳවීම පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ
බව ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාත් සඳහන් කළා. නමුත් මම
කියන්න කැමැතියි, යම් කිසි පුද්ගලෙයක් රාජ්ය ෙසේවෙය් කටයුතු
කරන කාලය තුළ යම් කිසි අකමිකතාවකට ෙහෝ දූෂණයකට
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ පුද්ගලයා රාජ්ය ෙසේවය අතහැර
ගියත්, ඒ පුද්ගලයා විෙද්ශ ගතෙවලා හිටියත්, ඒ පුද්ගලයාට සිතාසි
යවලා ෙම් කාරක සභාවට ෙගන්වලා සාක්ෂි ගැනීෙම් බලය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරපු පනත්වලින් අපට දීලා තිෙබන
බව. අපි අෙප් කටයුතු ඉටු කරන කාලෙය් අපි දන්නවා, සමහර
වංචාවලට, දූෂණවලට සම්බන්ධයි කියලා සැක කරපු උදවිය
අතරින් සමහරු ලංකාෙව් හිටිෙය් නැහැයි කියලා. සමහරු
අස්ෙවලා ආයතන අතහැර ගිහිල්ලා හිටියා. සමහරු විශාම
ගිහිල්ලා හිටියා. සමහරු විෙද්ශගත ෙවලා හිටියා. හැබැයි, විශාම
ගිය අයත්, විෙද්ශගත ෙවලා හිටපු සියලු ෙදනාමත් සිතාසි යවලා
අපි අෙප් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ඒ සභාවට ෙගන්වුවා. එෙහම
සිතාසි යවලා ඔවුන් පැමිෙණන්ෙන් නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
කරන ලද අෙගෞරවයක්, නිෙයෝගය උල්ලංඝනය කිරීමක් විධියට
සලකා පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනත යටෙත් ඒ
උදවියට දඬුවම් දීෙම් කමයකුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා. ඒ
නිසා මම හිතනවා, අපි අලුත් ඒවාට යන්න කලින් තිෙබන
අණපනත්වලින් පෙයෝජන අර ෙගන ඒ කටයුතු ඵලදායක විධියට
ඉෂ්ට කෙළොත් එයින් ජනතාවට මහඟු ෙසේවයක් ඉටු වන්නට ඉඩ
තිෙබනවා කියලා.
අලුතින් ඉදිරිපත් කරපු COPE වාර්තාව ගැන ගරු ඇමතිතුමා
පකාශ කර තිෙබනවා මාධ්යෙයන් මම දැක්කා, අමාත්යාංශ
ෙල්කම්වරුන්ෙග් වරද -ඒ උදවිය නීත්යනුකූල කමයට කටයුතු
ෙනොකිරීම- රාජ්ය අංශය දුර්වල වීම, මූල්ය පාලනය දුර්වල වීම සිදු
වන්න පධාන ෙහේතුවක් කියලා. ඒක මමත් පිළිගන්නවා. හැබැයි,
අපි ඒක ඒ ආකාරෙයන්ම පිළිගත්ෙතොත් රාජ්ය අමාත්යාංශ
ෙල්කම්වරුන්ෙගන් සමහරුන්ට අසාධාරණයක් වන්න පුළුවන්.
ෙමොකද, සෑම අමාත්යාංශයකම, සෑම ෙල්කම්වරෙයක්ම දූෂිතයි
කියලා අපට කියන්න බැහැ. ෙපොදුෙව් දකින්න පුළුවන් යම් කිසි
කාරණයක් නිසා අපි එෙහම ෙචෝදනා කරන ෙකොටත් රාජ්ය අංශය
දුර්වල වන්න ඒකත් බලපානවා. ඒ නිසා අෙප් යුතුකමක්
තිෙබනවා, අපි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, හරියටම
කියන්න ඕනෑ ෙමොන අමාත්යාංශෙය් ෙමොන ෙල්කම්වරයා ද ෙම්
අකාර්යක්ෂම විධියට, දූෂිත විධියට වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්
කියලා. මම ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවල නම්ගම් ඇතිව ඒ
ෙල්කම්වරුන් ගැන සඳහන් කළා. ඒ උදවිය සම්බන්ධව අධිකරණ
තීන්දු පවා දුන්නා.
ගරු කථානායකතුමනි, එතෙකොට අපට මතු වන පශ්නය
තමයි, ෙම් ෙචෝදනා සියල්ල ෙල්කම්වරුන්ෙග් ෙගොඩට දමනවා
නම්, ඒ අමාත්යාංශවලට ඇමතිවරු නැද්ද කියන පශ්නය.
ඇමතිවරු නැතිව ෙල්කම්වරු තීන්දු ගන්න අමාත්යාංශවලට අපට
එෙහම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම ආයතනයකටම, හැම
අමාත්යංශයකටම ෙල්කම්වරයාට උඩින් ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා.
ඒ නිසා එක පැත්තකින් අප ඒ සියලු ෙදොස් ෙල්කම්වරුන් මතින්
යවන්න උත්සාහ දරන ෙකොට, ඒෙක් යටි අරමුණ විධියට අප
දකින්ෙන් දූෂණ සිද්ධ ෙවච්ච අමාත්යාංශවල ඇමතිවරුන්ට
සහතිකයක් ලබා දීමකුත් ඒ මඟින් සිද්ධ ෙවන බවයි. ඒ නිසා අපට
ෙල්කම්වරු හුදකලා කරලා ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. යම් කිසි
ෙල්කම්වරෙයක් දූෂණයක්, වංචාවක්, අල්ලස් ගැනීමක් සිද්ධ
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කරලා තිෙබනවා නම්, ඒ අමාත්යාංශෙය් අකාර්යක්ෂමතාවක්
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම් ෙල්කම්වරයා වාෙග්ම ඒ ඇමතිවරයා
ඒ වගකීම ගන්න ඕනෑ. ඒක ඇමතිවරයාෙග් වග කීමක්. ඒ නිසා
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය සියල්ල නිලධාරින්ෙග් පිට පටවලා ෙම්
ෙදෝෂාෙරෝපණෙයන් මිදීමට උත්සාහ කිරීම ෙහොඳ නැහැ කියන
කාරණය මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාට මතක් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාවටත්, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවටත් අපටත්
බලපාන පධාන ගැටලු කීපයක් ෙම් අවස්ථාෙව් තිෙබනවා. මා
හිතනවා ඒවා නිවැරැදි කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාටයි
කියලා. එකක් තමයි ෙලෝකෙය් කිසිම රටක -අපිකානු රටවල්,
ෙනොදියුණු රටවල් කීපයක හැෙරන්න- ඇමතිවරුන් ෙම් කාරක
සභාවල සාමාජිකයින් බවට පත් වන්ෙන් නැහැ. ඇමතිකමක් ෙහෝ
නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමක් දැරීම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
ෙහෝ COPE කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වය දැරීමට නුසුදුසුකමක්.
ෙහේතුව, COPE කාරක සභාවත්, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාවත් පරීක්ෂණ කරන්ෙන්, අධීක්ෂණය කරන්ෙන්, නිරීක්ෂණය
කරන්ෙන් අමාත්යවරුන් සහ ඔවුන් යටෙත් තිෙබන ආයතන
සම්බන්ධව වීම. ඒ නිසා තමන්ෙග් ආයතනය පිළිබඳව තමන්ම
ෙසොයා බලනවා නම් එතැන යුක්තියක්, සාධාරණයක් ඉෂ්ට
වන්ෙන් නැහැ. ෙමය මුළු ෙලෝකයම පිළිගත්ත මූලික නීතිමය
සිද්ධාන්තයක්. ඇමතිවරු අමාත්යාංශවල කරන කටයුතු
අධීක්ෂණය කරන්න, පරීක්ෂණ කරන්න අයිතිය තිෙබන්ෙන්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් මන්තීවරුන්ට විතරයි. ෙම්
සම්පදාය ෙහොඳට ආරක්ෂා වුණු කාලයක් අෙප් රෙට් තිබුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, 2004 දී පවත්වපු මැතිවරණෙයන්
පස්ෙසේ ආණ්ඩු පක්ෂයට මන්තීවරු හිටිෙය් නැහැ. මුළු මහත්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු 108ක් ඉන්න ෙකොට එයින් 107ක්
ඇමතිවරු ෙවලා හිටියා. මම විතරයි ඇමතිකමක් නැති
මන්තීවරෙයක් විධියට එදා හිටිෙය්. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු
සම්පදාය සම්පූර්ණෙයන් උඩු යටිකුරු කරලා බහුතරයක්
ආණ්ඩුෙවන් ෙයෝජනා කරන, ආණ්ඩුෙවන් නම් කරන, පත් කරන
සාමාජික සංඛ්යාව ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් සහ නිෙයෝජ්ය
ඇමතිවරුන් බවට පත් වුණා. ඒ ඇති ෙවච්ච විකෘතිය දැන් නිවැරැදි
කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද දැන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් මන්තීවරු ඇමතිකම් ෙනොදරන අය- ඉන්නවා. කරුණාකර ඔබතුමා ෙසොයලා
බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ෙපෙන්වි, අද ඉන්දියාව, බංගලිෙද්ශය,
පාකිස්තානය, මහා බිතාන්යය, ඕස්ෙට්ලියාව, නිව්සීලන්ඩ් ආදී
හැම රටකම කියාත්මක වන කමෙව්දය ෙමය බව.
ෙම් කාරක සභාවලට ඉන්න ඕනෑ විධායකෙය් තනතුරු
ෙනොදරන, එනම් ඇමතිකම් සහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම් ෙනොදරන
මන්තීවරු පමණයි. එෙහම ෙනොෙවන්නට ෙමවැනි කාරක
සභාවකින් අපට යමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ ගරු
කථානායකතුමනි. ඔබතුමාම පිළිගනීවි, මම ෙම් කියන
උදාහරණය. මම ඇමතිකමක් දරනවා නම්, මම COPE කාරක
සභාෙව් සභාපති නම් මෙග් යටෙත් තිෙබන ආයතනවල
අකාර්යක්ෂමතා තිෙබනවා නම් දූෂණ තිෙබනවා නම් අල්ලස්
ෙචෝදනා තිෙබනවා නම් ඒවා වාර්තා කරන්න මට පුළුවන්ද?
එෙහම වාර්තා කරන්න ඕනෑ නම් ඒවා වාර්තා කරන්න කලින් මම
ඇමතිකමින් ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි කමෙව්දය. ෙම්
කමෙව්දය ගැන අප කාටවත් ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ.
අප ගරු කරන ඇමතිතුෙමක් තමයි ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
ඇමතිතුමා. එතුමාට භාර දුන්න රාජකාරිය එතුමා කර තිෙබනවා.
අප ඒකට පශංසා කරනවා. අපට එතුමා ගැනවත්, ෙවනත්
ඇමතිවරෙයකු ගැනවත් පශ්නයක් නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන්
කමෙව්දය ගැනයි ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව
අප දැන් ෙමෙහමත් බලන්න ඕනෑ ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැති ඇමතිවරු බහුතරයක් ඉන්න රජෙය් ගිණුම්
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පිළිබඳ කාරක සභාවත්, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවත්
ෙමෙහම කටයුතු කරන ෙකොට, අනාගතෙය් ඇති වන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් අනාගතෙය් බලයට පත් ෙවන ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් බහුතර ඇමතිවරු, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු තමයි ඒවාෙය්
සාමාජිකෙයෝ බවට පත් වන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් රෙට් මූල්ය
පාලනය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය ෙමොකක්ද?
මූල්ය පාලනය පිළිබඳව ජනතාවට දකින්න පුළුවන්
පාරදෘශ්යභාවය කුමක්ද? ඒ නිසා ෙම් උඩු යටිකුරු ෙවච්ච කමය,
ෙම් විකෘති ෙවච්ච කමය නිවැරදි කර ගැනීෙම් වගකීම අපි කාටත්
තිෙබනවා වාෙග්ම, පධාන වශෙයන් ඒ වගකීම තිෙයන්ෙන් ගරු
කථානායකතුමනි ඔබතුමාටයි කියන කාරණය මතක් කරනවා.
අපි කාරක සභාවලට සභාපතිවරු පත් කළාට -ෙම් සම්බන්ධව ගරු
අස්වරු මන්තීතුමාත් සඳහන් කළා- නිල වශෙයන් ෙම් හැම කාරක
සභාවකම සභාපතිවරයා විධියට වගකීම තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාට. ඒ
නිසා මුළු මහත් රටවාසී ජනතාව ෙවනුෙවනුත්, මුළු මහත්
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවනුත් මා ඉතාම කරුණාෙවන්
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනට
සාකච්ඡාවක් පවත්වා තීරණයක් අරෙගන ෙම් කමෙව්දය නිවැරදි
කර ෙදන්න කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා
ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවය පිළිබඳව, COPE එෙක් අධීක්ෂණයට
යටත් ෙනොවන කාරණා පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ගරු
කථානායකතුමනි, 2007 අෙගෝස්තු මාසෙය් 24 වන දා මා ෙම් ගරු
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙයෝජනාව තමයි
රාජ්ය අංශෙය් ආෙයෝජනවලින් සියයට 25කට වැඩිය කුමන ෙහෝ
ආයතනයක ආෙයෝජනය කර තිෙබනවා නම්, ඒ හැම
ආයතනයක්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවල අධීක්ෂණයට
යටත් වන්න ඕනෑය කියන එක. ෙපෞද්ගලීකරණය කළ ශීලංකන්
ගුවන් සමාගමත්, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගමත් අධීක්ෂණයට
ලක් ෙනොකරන්න එවකට හිටපු ෙකෝප් එෙක් සභාපතිවරුන් සහ
සාමාජිකවරුන් තීරණයක් අරෙගන තිබුණා. ඒ වැරැද්ද අවුරුදු
10කට වැඩිය දිගින් දිගටම සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා තමයි 2007
වසෙර්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට මා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ, ශී
ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගමත්, ශීලංකන් ගුවන් සමාගමත් ෙම්
කාරක සභාවල අධීක්ෂණයට ලක් වන්න ඕනෑ කියලා. ඒ නීතිමය
රාමුව තුළ, ඒ පතිපත්තිමය රාමුව තුළ ඒක කළ යුතු ෙදයක් ගරු
කථානායකතුමනි. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් සමහර
සමාගම් ආණ්ඩුව සතුයි.
ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවාව - Independent Television
Network - සමාගම් පනත යටෙත් සංස්ථාගත කරපු සමාගමක්.
ඒක සමාගමක් වුණත් එහි සියලු ෙකොටස් අයිතිය තිෙබන්ෙන්
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්ට. ඒ නිසා ඒක රාජ්ය ෙද්පළක් විධියට
සලකනවා. ඒක නිසා ඒක සමාගමක් වුණත් ෙම් කාරක සභාවල
අධීක්ෂණයට යටත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පදනම උඩම ශීලංකන්
ගුවන් ෙසේවයත්, ෙටලිෙකොම් සමාගමත් අනිවාර්ය ෙලස ෙම්
කාරක සභාවල අධීක්ෂණයට ලක් කළ යුතුයි කියන කාරණය මා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට මතක් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් රාජ්ය අංශෙය්
පාරදෘශ්යභාවය පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුව තමයි, ෙතොරතුරු දැන
ගැනීමට තිෙබන අයිතිය තහවුරු කර ෙනොතිබීම. ෙතොරතුරු දැන
ගැනීම සඳහා විපක්ෂෙය් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ගිය
අවුරුද්ෙද් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු පනත් ෙකටුම්පත
පරාජයට පත් කළා. ඒෙකන් ෙමොකද වන්ෙන්? ආණ්ඩුව ගත් ඒ
තීරණය අනුව, ආණ්ඩුව රටට ෙලෝකයට දුන්න පණිවුඩය තමයි,
ෙම් රෙට් ජනතාවට රාජ්ය අංශෙය් ෙතොරතුරු, ගිණුම් ෙල්ඛන ලබා
ගැනීම අවශ්ය නැහැ කියන එක. ජනතාව අඳුෙර් ජීවත් වීම වඩා
සුදුසුයි කියන පණිවුඩය ඒ මඟින් දීලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි.
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අපට විගණකාධිපතිවරෙයක් සිටිය යුතුයි කියා ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් කිව්වාට, ඒ විගණකාධිපතිවරයාට තිෙබන බලය
කුමක්ද? ඔහු ෙකොෙහොමද කියාත්මක විය යුත්ෙත් කියලා
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙහෝ ෙවනත් ව්යවස්ථාවක පැහැදිලි
කරලා නැහැ. 2004, 2005 වකවානුෙව් මාත් නීති ෙකොමිෂන්
සභාෙව් සාමාජිකයකු විධියට ඉන්න ෙවලාෙව් ෙතොරතුරු දැන
ගැනීම සඳහා වූ ෙකටුම්පත සහ ස්වාධීන විගණකාධිපති
ෙකොමිෂන් සභාවක් සඳහා වූ ෙකටුම්පත යනුෙවන් ෙකටුම්පත්
ෙදකක් හැදුවා. නමුත් එම ෙකටුම්පත් ෙදක නීතියක් බවට පත්
කරන්න තවම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කටයුතු කරලා නැහැ.
අමාත්යාංශ මඟින් ඒවා අනුමත කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, අද මාත් නිෙයෝජනය කරන රජෙය්
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් මහා බරපතළ පශ්නයක් තිෙයනවා.
අද හුඟක් දුරට සාමාජිකයන් පවා ෙම් කාරක සභාවට සහභාගි
ෙනොෙවන්නට පධාන ෙහේතුවක් තිෙයනවා. අද ෙමතැන ඉන්නවා
එදා කාරක සභාෙව් කටයුතු කරපු ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමති ලසන්ත
අලගියවන්න මැතිතුමාත්, සරත් ගුණරත්න මැතිතුමාත්. ඒ
වකවානුෙව් ෙබොෙහොම කියාකාරි විධියට කටයුතු කරපු අය අතර
සිටි ෙම් ෙදපළත් පධාන වශෙයන් මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
එදා අපි යම් කිසි ආයතනයක් අධීක්ෂණය කරන්නට කාරක
සභාවට ෙගන්නපුවාම, ඒ ආයතනයට අදාළ අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා පමුඛ ඒ ආයතනෙය් අදාළ සියලුම වග කිව යුතු
නිලධාරින් ඒ විමර්ශනය කරන, සාකච්ඡා කරන කාමරයට
කැඳවලා ඒ උදවියෙගන් පශ්න කරන්ෙන් ඒ අය එකට තියලා.
නමුත් අද වන ෙකොට ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරලා තිෙයනවා.
අද සියලුම වග කිව යුතු නිලධාරින් කැෙඳවුවත් ෙම් කාරක
සභාෙව් විමර්ශනයට සහභාගි කරවා ගන්ෙන් ඒ අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම්වරයාත්, අදාළ ආයතනෙය් පධානියාත්, ගිණුම් පිළිබඳව
කටයුතු කරන පධාන මූල්ය නිලධාරියාත් පමණයි. ඒක නිසා
අනික් උදවිය දන්ෙන් නැහැ, ෙම් සභාවට නිලධාරින් කීප ෙදෙනක්
ඇවිල්ලා ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා. ඒ උදවියට ඒක දැන
ගන්න විධියක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම
ෙම් කාරක සභාෙව්
සාමාජිකයන් විධියට අපට දැන ගන්න විධියක් නැහැ, නිලධාරින්
ෙදෙදෙනක් නැත්නම් තුන් ෙදෙනක් ඇවිල්ලා කරන ෙම් පකාශ
හරිද නැද්ද කියලා. ෙම්ක බරපතළ ගැටලුවක්.
අදාළ සියලුම නිලධාරින් කැඳවලා පශ්න කරපු,
සම්පදායානුකූලව අෙප් රෙට් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ඉතාම
සාර්ථකව ඉටු කරපු ඒ කමෙව්දය ෙවනස් කිරීම නිසා, කිසිම
ආයතනයක ෙවච්ච මූල්ය ගනුෙදනුවක් පිළිබඳව නියම සත්ය
ෙහොයා ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට හැකි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා
ගරු කථානායකතුමනි ඔබතුමාට මම ආරාධනා කරනවා, ඒ
පිළිබඳ කරුණු ෙසොයලා බලලා කටයුතු කරන්න කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත්
කියන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට අපි හිතනවා, ෙම් වාෙග් වාර්තා
ඉදිරිපත් කරන එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ජනතාවෙග් පැත්ෙතන්
ගත්තාම ජනතාවට ෙම්වාෙය් වාසි
තිෙයනවා, ෙම්ෙකන්
ජනතාවට පතිලාභ ලැෙබනවා කියලා. නමුත් සමහර ෙවලාවට
ෙම්ක ජනතාවට අවශ්ය ෙවනවාද කියලාත් මට සැකයක්
තිෙයනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. මම 2007 ජනවාරි මාසෙය් 12
වැනිදා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරලා දවස් 17ක් යන ෙකොට එදා විපක්ෂෙය් හිටපු මන්තීවරු 18
ෙදෙනක් ආණ්ඩු පක්ෂයට එකතු වුණා. ඒ අය අතර ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් නම් සඳහන් ෙවච්ච අයත් හිටියා. ඒෙකන්
වුෙණ් ෙම් රෙට්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභාව තුළ පජාතන්තවාදය
විකෘති වීමක්. ඒක නිසා එක පැත්තකින් ෙම් වාර්තා පාවිච්චි
කරලා අපි ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා දුන්නා වාෙග්ම,
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අෙනක් පැත්ෙතන් සමහර උදවිය ෙම් වාර්තා පාවිච්චි කරලා විෙශේෂෙයන්ම මැති ඇමතිකම් දරපු අය, දූෂණ, වංචා සිදු කරපු අය
- තමන්ෙග් සුබ සාධනය සඳහා ෙනොෙයකුත් තීන්දු තීරණ අරෙගන
තිෙබනවාය කියලා මම දකිනවා. එය කනගාටුවට කරුණක් කියන
කාරණය මතක් කර ෙදමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඊ ළඟට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR ] took the Chair.

[අ.භා. 3.09]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉතාම කාෙලෝචිත,
වටිනා, සභාව කල් තැබීෙම් විවාදයකට සහභාගි වීමට ලැබීම
පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2004 අවුරුද්ෙද් ඉඳන්ම
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකයකු විධියටත්, ඒ
වාෙග්ම වර්තමාන අනුකාරක සභාෙව් සභාපතිවරයකු විධියටත් මා
ෙමම විවාදයට සහභාගි ෙවන්ෙන් ඉතාම කැමැත්ෙතන්.
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පිළිබඳව කරන ෙම්
විවාදය සම්බන්ධෙයන් අද එක්තරා පුවත් පතක පවෘත්තියක්
තිබුණා මම දැක්කා. ෙමම විවාදෙය් දී ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක
සභා වාර්තාෙව් සඳහන් ආයතන ෙදකක වංචා දූෂණ පිළිබඳව දීර්ඝ
වශෙයන් උණුසුම් විවාදයක් ඇති ෙව්යයි කියන පණිවුඩය තමයි
එම පුවෙත් තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ෙමම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාව සහ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂය මතවාදයක් ඉදිරිපත් කරන්නට උත්සාහ
කරනවා, රෙට් මතවාදයක් ඇති කරන්නට උත්සාහ කරනවා,
ෙමම කාරක සභාවල කියාකාරීත්වයට රජය අකමැතියි, රජය
ෙමයට සහෙයෝගයක් දක්වන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙමම
කාරක සභාවලින් ඉදිරිපත් කරන වාර්තා කිසිදු කියාත්මක
තත්ත්වයකට පත් වන්ෙන් නැහැ, ෙමය හුෙදක්ම කාරක සභාවක්,
කාරක සභා වාර්තාවක් පමණයි කියන මතය තුළ ඉඳෙගන තමයි
විෙශේෂෙයන්ම ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී විපක්ෂය ෙම් පිළිබඳව අදහස්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමම කාරක සභාෙව් සිදුවන කියාකාරීත්වෙය්
සුබවාදී තත්ත්වයන් පිළිබඳව, ෙමම කාරක සභාවලින් සිදු වන
යහපත් තත්ත්වයන් පිළිබඳව කථා ෙවනවා අඩුයි; කථා කරනවා
අඩුයි.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විජයදාස රාජපක්ෂ
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවනුත් එය කියවුණා. "අපි ෙම් වාර්තා
ඉදිරිපත් කළා, නමුත් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාව, ෙපොලීසිය, රහස් ෙපොලීසිය කිසිදු කියා
මාර්ගයක් ෙගන නැහැ." යි කියන ෙචෝදනාව එතුමාෙග්
කථාෙවනුත් ෙකරුණා. හැබැයි මා සතුටු වනවා, එක අවස්ථාවකදී
එතුමා සභාපතිත්වය දරපු ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
එම වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත් කරපු කරුණුවල වටිනාකමක් ගැන
එතුමා කිව්වා. රුපියල් බිලියන 30ක් කියලා කිව්වා. ෙම් වනවිටත්
එයින් රුපියල් බිලියන 20ක ෙද්ෙපොළ නැවත ජනතාව සතු
කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුණා කියලාත් එතුමාෙග් කථාෙවන්ම
කියවුණා. ඉතින් ෙමන්න ෙමයයි, ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම් පිළිබඳව
අසුබවාදී විධියට හිතලා, ෙම් කාරක සභාව තුළින් කිසිම වැඩක්
ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් කාරක සභාව වාර්තාවලට විතරයි සීමා
ෙවන්ෙන් කියලා හිතලා, රජය ෙම් වාර්තාවලට අකමැතියි, රජය
ෙම්වා කඩාකප්පල් කරන්නට, ෙම්වා අකීය කරන්නට කටයුතු
කරනවා කියන මතය ඇති කරන්නට එපා කියන පණිවුඩය මා ෙම්
අවස්ථාෙව් දී දන්වා සිටිනවා.
විෙශේෂෙයන්ම 2005 වසෙරන් පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙමම කාරක සභාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවස්ථා ගණනාවකදී
මඟ ෙපන්වීම් සිදු කර තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂ පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී කණ්ඩායම් රැස්වීම් ෙදකකදී එතුමා ෙම් කාරක සභාවල
පැමිණීෙම් නාම ෙල්ඛනයන් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම අමාත්ය
මණ්ඩලෙය් දී එතුමා ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් දී
ගන්නා තීන්දු තීරණ කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම විෂය භාර
අමාත්යවරුන්ට ලබා දුන්නා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන දිහා
බැලුවත් ෙමොකක්ද ෙපෙනන්ෙන්? විෙශේෂෙයන්ම සුසිල්
ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමාෙග් කථාෙව් දී කියැවුණා, ෙමම ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව අසූව
දශකෙය් දී තමයි ඇති වුෙණ් කියලා. අසූව දශකය, අනූව දශකය,
ෙදදාහ දශකය පිළිබඳව අපි අධ්යයනය කෙළොත්, කිසිදු ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවක ඒ වර්ෂෙය් දී කැඳවිය යුතු
ආයතනවලින් සියයට 15ක්වත් කැඳවීෙම් ඉතිහාසයක් ෙම් කාරක
සභාව තුළ තිබුෙණ් නැහැ. 2006 වසෙර් දී ආයතන 26ක් කැඳවා
තිෙබනවා. 2007 වසෙර් දී ආයතන 70ක් කැඳවා තිෙබනවා.
2008 දී ආයතන 20ක් කැඳවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2010
අවුරුද්ෙද්දී අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණා කැඳවිය යුතු
ආයතනවලින් සියයට 98ක් කැඳවන්න. ෙමම කාරක සභාෙව්
සාමාජිකයන් 31 ෙදෙනකු ඉන්නවා. ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය
කරමින් 16 ෙදෙනක් ඉන්නවා. විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් 15
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙමම කාරක සභාවට කැඳවන ආයතන 229ම
අපි අධ්යයනය කෙළොත්, ඒ කාරක සභා අවස්ථාවන් සඳහා වැඩිම
සහභාගිත්වයක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්ය කියන එක අපි ඉතාම වග
කිමකින් යුතුව පකාශ කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙමොනම
ආකාරයකින්වත් ආණ්ඩුව -රජය- ෙමම කාරක සභාෙව් තිෙබන
වටිනාකම ගැන අවෙබෝධයකින් ෙතොරව කටයුතු කරන්ෙන්
නැහැ. අපි ෙම් කාරක සභාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සෑම
ආකාරයකින්ම කටයුතු කරනවාය කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව
පකාශ කරන්න ඕනෑ.
අපි ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඒ
ආයතන නිවැරදි තත්ත්වයකට ෙගන ඒමට වැරදි සිදු වන අවස්ථා
අඩු කිරීමටයි. එෙහම නැතුව වැරැද්දක් වුණාට පස්ෙසේ ඒ වැරැද්ද
පිළිබඳව පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම තුළින්
ජනතාවටවත්, කාටවත් ෙසේවයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපි කවුරුත් අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ.
රෙට් ෙපොලීසිය තිෙබනවා.
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වැරැද්දක් වුණාට පස්ෙසේ දඬුවම් ෙදනවාට වඩා වැරදි ෙනොවී
ජීවත් වන තත්ත්වයට ෙම් රෙට් ජනතාව ෙගන එන්නට පුළුවන්
නම්, මම හිතන හැටියට එයයි යහපත්. රජෙය් ෙරෝහල් තිෙබනවා.
ෙලඩ වුණාට පස්ෙසේ ෙබ්ත්ෙහේත් කරනවාට වඩා ෙලඩ ෙනොවී ෙම්
රෙට් ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් ඇති කර ගන්න පුළුවන් නම්,
මම හිතන හැටියට එයයි ෙහොඳ. ඒ ආකාරෙයන්ම තමයි අෙප්
රාජ්ය ආයතනවල මූල්ය පාලනය, ෙම් රෙට් මූල්ය වගකීම
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි කියන ඒ කාර්ය භාරය කියාත්මක ෙවන්ෙන්
ෙම් කාරක සභා ෙදක හරහායි. එම නිසා ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව යටෙත් තිෙබන ආයතන 250
ෙවන්න පුළුවන්, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව යටෙත්
තිෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන ෙවන්න පුළුවන්, ඒවායින්
සිදු වන අඩු පාඩු අවම කර ගැනීම කෙළොත් මම හිතන්ෙන් ඒක
තමයි යුතුකම, වගකීම මනාව ඉටු කළාය කියලා කියන්න
පුළුවන්කමක් තිෙබන්ෙන්.
ඉතිහාසෙය්, ඒ ආයතනවල තිබුණු වැරදි පිළිබඳවම ෙම් කාරක
සභාවල කථා කර කර හිටියා මිසක ඒවා අවම කර ගැනීම සඳහා
කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා මදිය කියන එකයි මම
ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් සෑම ආයතනයක්ම ෙහොඳ
නැත්ෙත් නැහැ. සියයට 75ක්ම ෙම් ආයතනවල කාර්ය සාධනය
ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. නමුත් අපි කථා කරන්ෙන් අඩු පාඩු
තිෙබන සියයට 25 පිළිබඳව විතරයි. අපි ෙහොඳ පැත්තත් කථා කළ
යුතුයි. ෙම් කාරක සභාව තුළින් අනාවරණය වුණු කරුණු අනුව
විශාල, මුදල් ඉතුරු කර ගනිමින්, විශාල ෙසේවාවන් ඉටු කරපු
ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් විපක්ෂයවත්,
කවුරුවත් ඒ ආයතන පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් නැහැ. අඩු පාඩු
පිළිබඳව කථා කිරීමට පමණයි කැමැති. ඕනෑම තැනක තිෙබනවා
අඩු පාඩු. මම පසු ගිය දවස්වල දැක්කා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා
අදාළ වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරපු නැති ලියා පදිංචි ෙද්ශපාලන
පක්ෂ අවලංගු කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඒක හරියට
කරලා නැහැ. ඒ මම උදාහරණයක් කිව්ෙව්.
අෙප් රාජ්ය සංස්ථා සහ ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවන්න පුළුවන්.
නියමාකාරෙයන් තමන්ෙග් කාර්ය සාධනය ඉටු කරපු ආයතනත්
විශාල පමාණයක් තිෙබනවාය කියන එක අපි ෙමොනම
ආකාරයකින්වත් අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් වාර්ෂික
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අධ්යයනය කෙළොත් අවුරුදු
10,15 වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් ෙනොකළ ෙබොෙහෝ ආයතන
තිබුණා. නමුත් අද ෙම් කාරක සභාෙව් කියාකාරිත්වය නිසා
සියයට 95ක් ආයතනවලට ෙම් වන විට 2009 අවුරුද්ද දක්වාම
වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා අවසන් කරන්නට පුළුවන්කම
ලැබී තිෙබනවා. ඒවා අපි ලබා ගත්තු විශාල ජයගහණ විධියටයි
ෙපෞද්ගලිකව මා දකින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
ෙම් ආයතන 229
කැඳවීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට ෙම් කාරක
සභාව ඉදිරියට ආව ආයතන තිබුණා. ඒ අය ෙම් කාරක සභාෙව්
කියාවලිය පිළිබඳවත් දැන ගත්ෙත් ඒ පළමු කැඳවීෙමන් පසුවයි.
එපමණක් ෙනොව අවුරුද්දට ෙදතුන් වතාවක් ෙම් කාරක සභාව
ඉදිරියට කැඳවපු ආයතන තිබුණා. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් මතයන්
සමඟත් ෙම් කාරක සභාව තුළ පක්ෂ ෙබ්දෙයන් ෙතොරවයි අපි
කටයුතු කරන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව
විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද
අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාෙග් ෙවලාෙවන් ගන්න කියා ගරු
සංවිධායකතුමා කිව්වා.
ෙමම කාරක සභාවට මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ආයතන 229ක
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ඒ ආයතන 229 විතරයි ෙම්
කාරක සභාවට කැඳවන්න පුළුවන් කියලා. අෙප් ඉරාන්
විකමරත්න මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා, කිකට් පාලක මණ්ඩලය
කැඳවන්න ඕනෑය කියා. ඉතින් අපිත් ඒ අය කැඳවිය යුතුයි කියන
මතෙය් හිටියා; කැෙඳව්වා. ඒ නිසා තිෙබන ස්ථාවර නිෙයෝග
අනුව ෙම් කාරක සභාවට කැඳවන්න පුළුවන් ආයතන විතරක්
ෙනොෙවයි කැඳවන්න බැරි ආයතන පවා අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්
කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන්න අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට පධාන ආයතන
එකසිය ගණනක් කැෙඳව්වා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් වර්තමාන
සභාපතිතුමා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට, අනු කාරක
සභා තුනක් පත් කළා. ඒ අනු කාරක සභාවල සභාපතිවරුන්
හැටියට මමත්, ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමාත්, ගරු කරු
ජයසූරිය මන්තීතුමාත් කටයුතු කළා. ගරු කරු ජයසූරිය
ඇමතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් තිෙබන අනු කාරක සභාෙව්ත්,
සියලුම අනු කාරක සභාවලිනුත් ඉදිරිපත් වුණු වාර්තා ෙදස
බැලුවාම ෙපෙනනවා, පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම්
වාර්තාවල කරුණු ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන බව.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු විජයදාස
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා සඳහන් කළා, අමාත්යවරු ෙම් කාරක
සභාවල තනතුරු දැරීම බාධාවක්ය කියා. පාෙයෝගිකව ඒක
ෙමොනම ආකාරයකින්වත් බාධාවක් ෙවලා නැහැ. ඒක ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ස්ථාවර නිෙයෝගවල ඒක ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ගැටලුවක්
නැහැ. සභාපති ධුරය කවුරුවත් පත් කරන එකක් ෙනොෙවයි.
සාමාජිකයන් 31 ෙදනා එකතු ෙවලා ඡන්දෙයන් තමයි ඒ ධුරයට
ෙකෙනකු පත් කර ගන්ෙන්. ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුත්, විපක්ෂෙයනුත්
සාමාජිකයන් පත් කරනවා. සභාපතිවරයා පත් කරන්ෙන්
ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් ෙල්කම් ෙනොෙවයි. ඒ සාමාජිකයන් 31
ෙදනා එකතු ෙවලා තමයි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
සභාපතිවරයා සහ රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා පත්
කරන්ෙන්. ඇමතිවරෙයකුට ඒ කාරක සභාවල සභාපති ධුරය
දරන්න බැහැ කියා ස්ථාවර නිෙයෝගවල නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි අඩු
පාඩුකම් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා
සඳහන් කළා, එතුමා ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළාය කියා.
හැබැයි අද ෙම් සභාවට ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කෙළේ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු අස්වර් මන්තීතුමායි. ඒවාෙය් පගතිය
පිළිබඳව තමයි අද නැවත කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා පක්ෂ
ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි සියලුම ෙදනාෙග් -පක්ෂ සහ විපක්ෂ
සියලුම ෙදනාෙග්- යුතුකමක්, වග කීමක් තිෙබනවා, ෙමවැනි
විවාදයක් ආවාම -කල් තැබීම පමණක් ෙනොෙවයි- ඒ කාර්ය භාරය
ඉටු කරන්න. එම නිසා ෙම් කාරක සභා ෙදෙක්ම අමාත්යවරුන් ඒ
තනතුරුවල සිටීම එයට ෙමොනම ආකාරයකවත් බාධාවක් කර
ෙගන නැහැයි කියන එක අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කරන්නට කැමැතියි. එම නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී
විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාව රාක්ෂෙයක් විධියට රටට ෙපන්වන්න එපාය කියායි.
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[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා]

අපි සද්භාවයකින්, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් කාරක සභාව
තුළ කටයුතු කරනවා. ඒ නිලධාරින්ෙගන් අපි පශ්න කරනවා. ඒ
නිසා අෙප් යුතුකම, වගකීම තිෙබන්ෙන් වැරදිවලට දඬුවම් දීම
පිළිබඳව පමණක් කථා කරන්ෙන් නැතිව ඒක කරන අතරතුර
ඉදිරියට ෙම් ආයතන නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීමයි.
අද ඒ කාර්ය භාරය අන් කිසිදු කාලයකටත් වඩා වැඩිෙයන් රජය
නිෙයෝජනය කරන සාමාජිකයින් විධියට ෙම් කාරක සභා තුළ අපි
ඉටු කරනවා කියන එක ඒ කාරක සභාවලට සහභාගි වන
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඉතාමත් ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ නිසා ෙම්
යථාර්ථය අවෙබෝධ කර ගත යුතුයි.
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් සභාෙව්
හිටියා නම් ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ෙම් කාරක සභාෙව්
සභාපතිවරයා වශෙයන් ඉන්න ෙකොට වාර්තා ෙදකක් ඉදිරිපත්
කළා. එතුමා සෑම අවස්ථාවකම උත්සාහ කෙළේ එතුමාෙග් තනි
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නයි. එතුමා සභාපතිවරයා විධියට
සහභාගි වූවාට වඩා වැඩි කාරක සභා ගණනාවකට මමත් හිටපු
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය බයිලා මැතිතුමාත් සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා.
එතුමා සභාපතිවරයා වශෙයන් සහභාගි වුණාට වැඩි කාරක සභා
ගණනාවකට අපි සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. අපි කණ්ඩායමක්
විධියට තමයි ෙම් කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. සභාපතිවරයා අත්සන් කිරීම පමණයි සිද්ධ
කරන්ෙන්. ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අවෙබෝධ කර ගන්නට ඕනෑ.
ඒ නිසා මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා. එතුමාම කිව්වා එක පැත්තකින්
ෙම් කාරක සභාෙව් වාර්තාව විතරයි, ෙමොනවත් සිද්ධ ෙවන්ෙන්
නැහැ කියලා. ආයතනවලට අය ෙවන්න තිෙබන මුදල බිලියන
30යි කියලා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම එතුමාම කිව්වා බිලියන 20ක් ෙම්
වන විට අධිකරණ කියා මාර්ගවලින් නැවත ජනතාවට ලබා ගන්න
පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා ෙම්වා පරස්පර
විෙරෝධී විෙව්චන. එක පැත්තකින් කියනවා කාරක සභාෙව් වාර්තා
ෙමොනම ආකාරයකින්වත් වැඩක් නැහැ, ඒවා වාර්තාවලට පමණයි
සීමා වන්ෙන් කියලා.
අෙනක් පැත්ෙතන් කියනවා බිලියන 30න් බිලියන 20ක් ෙම්
වන විට අය
කර ෙගන තිෙබනවා කියලා. ඉදිරිෙය්දී ඒ
ආකාරෙයන්ම අෙනකුත් සියලුම ආයතනවල වගකීම් කියාත්මක
කිරීමට රජය කටයුතු කරනවා කියන එකත් සඳහන් කරමින් මම
නිහඬ ෙවනවා.

[3.29 p.m.]
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා

(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)
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servants who knew the work were appointed as
secretaries but nowadays they are political appointments.
The Secretary does not know what the departments under
his control are doing. When we summon the Secretary
and ask him, he says that he does not know. So, the
Government must be very careful in appointing
secretaries; able and efficient people should be appointed.
"The Sunday Times" of 18th March 2012 states, I
quote:
“Government lifts SriLankan Airlines
Treasury guarantee for staggering loan from UAE
The Cabinet has agreed to offer a Government guarantee to the
fledgling Sri Lankan Airlines to obtain a staggering US Dollars 175
million - more than Rs.21.8 billion - from the Mashreq Bank in the
United Arab Emirates (UAE) to pay its creditors.
This is in addition to a decision on February 13 this year by the
Cabinet to invest in a five year Treasury Bond to the value of US
Dollars 125 million - Rs.14.2 billion - to SriLankan Airlines….”

If the SriLankan Airlines is unable to run profitably,
let it close down without extracting money from the
Treasury. When a public enterprise is being run at a loss,
whose money are they spending? It is the public money.
The COPE Chairman has done a very good job. He
has examined the accounts of several public enterprises.
When examining the accounts, we found several
deficiencies. For several years, audit queries had not been
replied and accounts had not been properly kept.
The Ceylon Petroleum Corporation - CPC - in
particular, has several creditors owing billions of rupees.
When a certain officer was trying to recover the money
from the parties which owed money to the CPC, he was
transferred out.
Any institution must be run efficiently, otherwise you
must close it down. There should be no "isms". Just after
India gained Independence J.B. Kirbani said, “What we
now want is not any ‘isms’ but an efficient Government”.
But, are these public enterprises doing it?

I am a Member of the COPE. I have attended almost
every meeting and helped the Chairman to examine the
accounts of various public enterprises. One thing we have
noticed is that almost all the public enterprises we
examined are running at a loss except, I think, the
People’s Bank. I do not know what the present position of
the People’s Bank is.

They are eating our money. I warn the Chairman to
write to the Secretary to the Treasury, not to bail out
these public enterprises which are being run at a loss. We
have to summon the Secretary to the Treasury before the
COPE and tell him, “You cannot do that. You are
dealing with public money, not your own money or
somebody else’s money. It is public money. You cannot
go and bail out the Mihin Lanka”. Why do you want to
run Mihin Lanka? The loss runs to a tune of about Rs. 79
billion. Whose money? Is it somebody else’s money or
public money? So, we do not want the Treasury to bail
out these public enterprises which are being run at a loss.

The reason why they are running at a loss is because
of overstaffing and mismanagement. Earlier, senior civil

Mr. Deputy Chairman of Committees, further, I also
noticed that we summoned the members of the Sri Lanka

Mr. Deputy Chairman of Committees, thank you very
much for giving me an opportunity to participate in the
Debate on the Report submitted by the Chairman of the
COPE to this House.
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Cricket also. I understand that one Anslem Kaluarachchi,
a legal officer of the Sri Lanka Cricket who came and
gave evidence twice before the COPE, has been punished
by the Sri Lanka Cricket by not extending his contract.
This is what is happening in the Sri Lanka Cricket. Now, I
understand that the Government has taken over the Hilton
Hotel. Why is that? The Government is not there to run
hotels and the Hilton Hotel is being run at a loss.
Why do you want to take over the administration of
Hilton Hotel? Sir, I think we will have to consider Hilton
Hotel also as a public enterprise and summon them before
the Committee on Public Enterprises.
Sir, what happened to the previous COPE Report
presented by its Chairman, the Hon. Wijeyadasa
Rajapakshe to Parliament, should not happen to this
Report also and early action should be taken to implement
all the recommendations given in this Report. What
happened to the Report presented by the Hon. Wijeyadasa
Rajapakshe? Nothing came out of it except that some
Members, who were referred to in that report, joined the
Government. So, Sir, I want the Hon. Speaker to take
action in order that the recommendations of the Report of
this Committee is fully implemented.
Thank you very much.

[3.37 p.m.]
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Mr. Deputy Chairman of Committees, it is an honour
to speak in this Debate on the Report of the Committee on
Public Enterprises, given how much it has accomplished.
Thanks to the indefatigable efforts of the Chairman, the
simple but brilliant idea of dividing into subcommittees
given the amount of work, and the dedicated commitment
of the three Chairs of subcommittees, COPE, last year,
was able to cover more ground than any previous
Committee. I was reminded, given my idealistic view of
Parliaments before 1977, when a sense of public
responsibility was paramount, of the incisive work of
Bernard Soysa, the then Chair of the Public Accounts
Committee, which covered also public enterprises such as
have now been hived off into COPE. Bernard Soysa was a
Trotskyists, which taken in conjunction with the
performance of the current COPE Chair, suggests that the
old Marxist parties were strong proponents of
Parliamentary responsibility as well as financial probity,
however unfortunate their vision of an all-encompassing
State was.
That vision, Sir, continued by President Jayewardene
in spite of his claims of having liberalized the economy,
lies at the heart of the problems we face. The combination
of a statist vision with the authoritarian practices
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entrenched by colonialism has led to a situation where the
State still provides services in a bureaucratic fashion
which others can do better. As a result, what should be its
primary role, of regulation as well as intervention on
behalf of those who are disadvantaged and find
advancement difficult in a market economy, suffers. Rent
seeking replaces concentration on the essential services
required to ensure a level playing field. The provision of
employment without matching it with productivity
destroys the more important goal of ensuring that
employment opportunities are generated more widely.
We have pointed all this out in the Report. It has been
produced through close and cordial cooperation between
Government and Opposition, and I should note here the
input of the Hon. Karu Jayasuriya who chaired one
subcommittee, of the Hon. Eran Wickramaratne whose
understanding of public finance was so helpful, of the
Hon. Vinayagamoorthy who was assiduous in attendance
than perhaps anyone else, and of Mr. Sunil Handunnetti,
whose ideals of financial probity would have done credit
to the old Marxist parties despite the modern heresies to
which he subscribes. I believe all those in Government,
including the Ministers who spared time for COPE
despite their executive as well as their representational
commitments, share the view that COPE this time was a
model of the Parliamentary Committee system, which
sadly we do not see in some other instances.
But all this will be useless if no action is taken. The
action we have recommended falls into three categories,
and in each of these there is need for careful follow-up. I
should note in this regard that COPE for the first time in
recent years has actually instituted a mechanism for
follow up in terms of reporting, in that we now set
deadlines and send reminders, and call institutions back,
whereas in the past those who ignored COPE directives
only had to face further questioning several years later,
when the issues were long forgotten.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

Sir, I rise to appoint of Order?
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sunil Handunnetti, what is your point of Order?
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වැදගත් විවාදය
ඉල්ලුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුයි. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් එක
ඇමතිවරයකුවත් ෙම් ඉදිරිපස අසුන්වල නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම
ඉදිරිපස අසුන්වල එකම මන්තීවරයකුවත් ෙපෙනන්න නැහැ. ඒ
නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, වැදගත් විවාදයක්
නිසා කරුණාකරලා එක කැබිනට් ඇමතිවරයකුවත් ෙම් ගරු
සභාවට කැඳවා ෙගන එන්න කියලා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

There are some Government Members who are seated
behind you.
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Although it is a very good point, Sir, let me continue.
Firstly, Sir, we have suggested that in some instances
disciplinary action must be taken. Some of this may
involve criminal prosecution, but I should note that more
often than not, it is the system of inadequate attention to
accountability that allows abuse, which is then difficult to
correct.
So, secondly, we have suggested a system change in a
number of areas. One of these has to do with getting rid of
archaic regulations, which inhibit action. In particular, we
must get rid of the practice of referring tiny matters to the
Treasury or its several departments. This may have been
effective in the days when the Public Service was small,
but now the Treasury simply cannot cope - as endless
delays in responses have made clear - with the massive
expansion of ministries, departments and institutions.
Rather, we must develop a system of Chief Executive
Officers with full responsibility and discretion, where
now matters are referred to the Treasury. But, this must
be accompanied by better systems of accountability and
transparency with regard to expenditure.
A simple instance of what I mean can be seen in the
university sector. Many years ago, when there were grave
problems at the Sabaragamuwa University, with massive
amounts being transferred from the Recurrent
Expenditure Account to the Capital Expenditure Account
and then squandered, I suggested that we should make the
accounts available to the students. The then UGC
Chairman, who I fear connived at the dishonesty, not out
of desire for gain, but simply because his only aim was
not to rock the boat, said that financial transparency was
ensured by submitting accounts to Parliament. But as we
know, these come late, and are scrutinized by people who
have to also look at a thousand other things. Very simply
then, my view is that we must make accounts available to
stakeholders and in this case, I believe, the students would
be the best watchdogs to ensure that money goes into
education and not into various pockets.
The other systemic changes which are desirable are
ensuring that all individuals have clear job descriptions
and prepare work plans with goals which are measurable
and time-bound. We need a much better assessment
system for public enterprises, which rewards initiative
and ability, so that the culture of playing safe by doing
nothing is overcome. We need to make sure that all
institutions that have received public funding provide
information to the public as to what they have done. In
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short, I believe we must develop and implement a policy
of Freedom of Information, which is designed to make
the stakeholders aware of what is being done. The
principle should be that all information relevant to the
public should be available unless there is good reason to
withhold it, not the opposite, which seems to be the
current position, that information is the prerogative of
bureaucrats and not of the people on behalf of whom that
information should be applied.
Our third main suggestion was the rationalization of
government departments. Not only do we now have too
many ministries with no provision for them to coordinate
but also within each ministry, several departments that
perform overlapping functions. This leads to a culture of
lethargy since action is impossible without consultation,
and consultation is not regular or mandatory. We have
suggested, therefore, that public sector restructuring is
essential. May I add, Sir, that in recent work in the North,
where I have concentrated on Divisional Secretariat level
problems, I found that coordination would be much easier
if all government departments had similar geographical
areas of responsibility instead of, as now, education
working to one set of divisions, the police to another and
so on.
I hope, Sir, that the COPE Report would be taken
seriously and action initiated to correct at least some of
the problems that could be dealt with so easily. But for
that purpose it is essential that we, in Parliament, have a
much better support system in the COPE office than
obtained at present.
Last weekend, I spent much more time than I should
have going through hundreds of pages that the Sri Lanka
Cricket had submitted. I found that many of them were
duplicates while there were some blank pages that
claimed to be extracts of meetings or a true copy of a
letter of a Minister. They were just blank. I do not know,
Sir, if all that was sent by the Sri Lanka Cricket in an
attempt to pile up so many pages so that no one would be
able to go through them or want to. I do not know if the
COPE office photocopied those indiscriminately on the
grounds that they had time enough and Parliament,
money enough to waste. But, surely, Sir, this type of
material should be sifted, if necessary with the help of the
office of the Auditor-General that is housed here, and we
should be sent only what is relevant.
There is no need for us to have duplicates, blank
sheets and the biographical details of the entire Wayamba
Cricket Team. In short, we need executive level support
in Parliament and not mechanical copying and collating.
So, I hope that the Parliamentary administration will take
this to heart and give us a much better service.
Having requested for better Parliamentary support,
Sir, I would be failing in my duty if I did not pay tribute
to the Auditor-General’s Department, which has
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produced reports of great professionality and helpfulness.
Whilst they have to draw attention to all irregularities,
they have also been able to discriminate between those
that are trivial and those which are serious, indicating that
remedial or disciplinary action must be taken at once and
where the regulations should be changed. We also found
the Treasury Representatives who attended meetings very
helpful and practical in their approach.
I hope therefore that the synergies generated in the
COPE over the past two years will not fade away, but will
be translated into action.
Thank you.

[අ.භා. 3.46]
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
නැවත වතාවක් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාවක්
විවාදයට ගැෙනන අවස්ථාෙව්දී -විෙශේෂෙයන් ඒ විවාදය ආණ්ඩු
පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙවලාවකදී- ඒ ගැන කථා
කරන්න ලැබීම ගැන එක පැත්තකින් සන්ෙතෝෂයි. ඒ වාෙග්ම
අෙනක් පැත්ෙතන් කනගාටුදායකයි. ෙමොකද ෙම් වැදගත්
විවාදෙය්දී -විෙශේෂෙයන් කැබිනට් අමාත්යාංශ පිළිබඳව, අමාත්යාංශ
යටෙත් තිෙබන ආයතන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව්දීආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහභාගිත්වය සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම
කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.
ගරු
නිෙයෝජ්ය
කාරක
සභාපතිතුමනි,
මම
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් අවුරුදු
12ක් අඛණ්ඩව සාමාජිකත්වය දරනවා. එතෙකොට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාෙග්
සභාපතිත්වෙයන්,
ගරු
ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.
ෙසෙනවිරත්න
අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන්, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මන්තීතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන්, ගරු ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල්
අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන්, ගරු ෙරෝහිත ෙබෝෙගොල්ලාගම
අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන්, ඒ වාෙග්ම අද ෙවන ෙකොට ෙම්
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාවලට අනුව අෙප් රෙට් රාජ්ය
ආයතනවල, මණ්ඩලවල, සංස්ථාවල සිදු වී තිෙබන
අකමිකතාවන්වල මූල්යමය වටිනාකම ගණන් බැලුෙවොත් එෙහම
රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂ ගණනක් වනවා. ඒ සියලුම ෙද්වල් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තු ගර්භය තුළ ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා
කාමරෙය්දී සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා; ෙහළිදරවු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ අකමිකතාවලට වග කිව යුතු යැයි ෙහළිදරවු ෙවච්ච
නිලධාරින්ව රකින ෙද්ශපාලනඥයිනුත් ෙහළිදරවු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වංචා, දූෂණවලට අදාළ නිලධාරින්ව ආරක්ෂා කරපු
ෙද්ශපාලනඥයින් ඒ කාරක සභාෙව් සාමාජිකෙයෝ හැටියට
ඇවිල්ලා සමහර අවස්ථාවල ඒ නිලධාරින්ව ආරක්ෂා කරන්න
මැදිහත් ෙවච්ච හැටි අපි දැකලා තිෙබනවා.
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ඒ
කරුණු කාරණා අනාවරණය කරන්න මැදිහත් වුණා වාෙග්ම,
සමහර අයව ආරක්ෂා කරන්නත් මන්තීවරුන්ට තර්ජනය කරමින්
මැදිහත් ෙවච්ච අවස්ථා තිබුණු බව අපි දැක්කා. ඒ අවස්ථා හැම
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එකකම අවසාන පතිඵලය හැටියට තමයි ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව අද සාකච්ඡා කරන්ෙන්.
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන වගකීම තමයි රාජ්ය මූල්ය
පාලනය පිළිබඳව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් වී තිෙබන
වගකීම. රාජ්ය මූල්ය පාලනය පිළිබඳව අපට තිෙබන වගකීම ඉටු
කරන්න අපි 225 ෙදනාටම වාඩි ෙවන්න බැරි නිසා, 225 ෙදනාටම
එකම තැනක ඉඳෙගන රාජ්ය ආයතනයක නිලධාරින්ව කැඳවලා,
සභාපතිවරුන්, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය කැඳවා පශ්න කරන්න බැරි
නිසා තමයි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, රජෙය් ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාව නම් කරලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් මුළු
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන්, ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට් මුළුමහත්
ජනතාව ෙවනුෙවන්, ජනතා පරමාධිපත්ය නිෙයෝජනය කිරීම
ෙවනුෙවන් තමයි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් අපි
ඉන්ෙන්. පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ඒ ජනතා පරමාධිපත්ය ෙවනුෙවන්
රාජ්ය මූල්ය පාලනයට අපට දක්වන්න පුළුවන් දායකත්වය
ෙමොකක්ද කියන එක ගැනයි. ඒ සඳහා අපි ඉටු කරලා තිෙබන
ෙසේවය ෙමොකක්ද? අෙපන් ෙවච්ච කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද?
විගණකාධිපතිතුමාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙදන වාර්තාව බලා,
ගණන්හිලව් ටික බලා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
නිලධාරි මණ්ඩලෙය් ඉන්න පීරිස් මහත්තයා ඇතුළු නිලධාරි
මණ්ඩලය වාර්තා සකස් කරලා -ඒ අය හැම දාම අඩු පහසුකම්
යටෙත් ෙබොෙහොම දුක් මහන්සි ෙවලා ඒ වාර්තා සකස් කරලාපාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද
ෙවන්ෙන්?
දැන් අපට තිෙබන පශ්නය ඒකයි. ෙමෙතක් කථා කරපු ෙම්
හැම වාර්තාවකින්ම වාර්තා ෙවච්ච රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂ ගණනක
ෙම් මහා ජාතික ධනස්කන්ධයට කවුද වග කියන්ෙන්? අපට
තිෙබන එකම පශ්නය එයයි. ආණ්ඩුෙව් එක කැබිනට්
අමාත්යවරෙයකුට -ආණ්ඩුවට- අද ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්ද
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාවක ෙහළදරවු ෙවච්ච
කාරණා නිසා ෙචෝදනාවට ලක් ෙවච්ච නිලධාරින් 10 ෙදෙනකුට
එෙරහිව කියාත්මක වුණා කියලා.
ෙම් රෙට් ෙම් අවුරුදු ගණනාව තුළ ෙමන්න ෙම් නිලධාරියා
ෙගදර යැව්ෙව්, ෙමන්න ෙම් නිලධාරියාට දඩ ෙගවන්න සිද්ධ
වුෙණ්, ෙමන්න ෙම් නිලධාරියා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙගන ගිෙය්, ෙමන්න ෙම් නිලධාරියා
CID එකට ෙගන ගිෙය්, ෙමන්න ෙම් නිලධාරියා හිෙර් ගිෙය් ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාෙව් නිෙයෝගයක් නිසා
කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? එෙහම ෙදයක් වුණා නම්
තමයි රාජ්ය මූල්ය පාලනය ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කැප
වුණා කියන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වග කිව්වා කියන්ෙන් ඒකට.
ආණ්ඩුවට පුළුවන්ද, ආණ්ඩුෙව් එක අමාත්යවරයකුට පුළුවන්ද
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා කියන්න, ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් තීරණයක් අනුව ෙමන්න ෙම් ෙද්
සිද්ධ වුණා කියලා. එෙහම කියන්න බැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් විජයදාස රාජපක්ෂ
මන්තීතුමා කිව්වා ෙකෝප් වාර්තාෙවන් ෙහළි කරපු දූෂණ
සම්බන්ධෙයන්. වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර හිටපු කථානායකතුමා
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ඒ
වාර්තා යැව්වා. සති ෙදකකට වරක් ඒවා පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන්න එකඟතාවක් හැදුණා. මුළු
රෙට්ම ඒ පිළිබඳව පෙබෝධයක් හැදුණා. විජයදාස රාජපක්ෂ කමිටු
වාර්තාවට ජනතාව කිව්ෙව්, "ෙකෝටි පහෙළොස්දාෙහේ වංචා දූෂණ"
වාර්තාව කියලා. ෙකෝටි පහෙළොස්දාහක පමණ වංචා දූෂණ
ඒෙකන් ෙහළිදරව් වුණා. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ඒ
වාර්තාව නිසා ෙහෝ ෙමෙතක් බිහි ෙවච්ච ෙවනත් කිසිදු වාර්තාවක්
නිසා ෙහෝ ෙගදර ගිය, දඬුවම් විඳපු එක නිලධාරිෙයක් ඉන්නවාද?
එක ෙද්ශපාලනඥෙයක් ඉන්නවාද? නැහැ. නමුත් වාර්තාව නිසා
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වරපසාද ලබපු, වාර්තාව නිසා ඇමතිකම් ආරක්ෂා කර ගත්තු
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඉන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත ෙද්. ඒක නිසා ෙම්
වාර්තාෙව් තිෙබන ඉලක්කම් කියවලා මම නැවත වතාවක් නිකම්
වචන නාස්ති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද
ඒෙක් ෙත්රුමක් නැහැ. අවසානෙය් ෙම්වා කථා සාප්පුවක කියන
ලස්සන වචන විතරයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම එක ෙදයක්
අහන්නම්. අද විවාදයට ලක් කරන, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාෙව් ඩිව් ගුණෙසේකර වාර්තාෙව් 97 වන පිටුෙව් තිෙබනවා
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව ගැන. ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව්
ණයවල තත්ත්වය ෙම් වාර්තාෙව් ෙම් විධියට තිෙබනවා:
"රුපියල් බිලියන 2.3ක් වූ සමස්ත ණය තත්ත්වෙයන් අකිය
ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 1.3ක්ව තිබූ අතර වර්තමාන
පතිශතය සියයට 55ක්ව තිබුණි."
ඒ කියන්ෙන් ණය දීලා අය කර ගන්න බැරි වුණා කියන එකයි.
දැන් රජයට කියන්න පුළුවන්ද, "නැහැ, ඒක එෙහම ෙනොෙවයි, ෙම්
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙවන් ෙපන්නුම් කරපු ලංකා පුත
සංවර්ධන බැංකුෙව් ගනුෙදනුවලින් අපි ෙමන්න ෙම් ණය අය කර
ගත්තා" කියලා? අපි එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, ලංකා පුත
සංවර්ධන බැංකුව රුපියල් මිලියන දාහක් "ටයිස්ටාර් ඇපරල්"
කියන ආයතනයට දුන්නා කියලා. ඒවා නැවත අය කර ගත්ෙත්
නැහැ. අය වැය ෙයෝජනාවක් අනුව, කුඩා ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා
දියුණු කරන්න කියලා ෙවන් කරපු මිලියන දාහම දුන්නා, එක
ආයතනයකට. ෙම් වාර්තාෙව් ඒක තිෙබනවා. 2007 වසෙර් අය
වැය ෙයෝජනාවලින් මිලියන දාහක් දුන්නා, නැවත අත් පත් කර
ගැනීම සතුටුදායක මට්ටමක නැහැ, අය කර ගන්න බැරි වුණා
කියලා. දැන් ෙම් මුදල්වලට ෙමොකද වුෙණ් කියන්න. ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්ද, ෙමන්න ෙම්
ගනුෙදනුවට යහපතක්, සාධාරණයක්, රාජ්ය මූල්ය ආරක්ෂාවක්
සිද්ධ වුණා කියලා? බැහැ. එෙහම කියන්න බැහැ. ඒක නිසා
තමයි ෙම්ක කථාවක් විතරයි; ෙම් වාර්තාව ෙපොතක් විතරයි කියලා
අපි කියන්ෙන්. අපි ෙම් වාර්තාෙවන් ඇති වැඩක් නැහැ කියන්ෙන්
ඒකයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රජෙය් ඇත්ත
තත්ත්වය ගැන මම උදාහරණ කීපයක් කියන්නම්. මුළු රෙට්ම
ජනතාව ෙම් ගැන දන්නවා. ෙවසක් ෙපෝයට ජනතාව තුළ ෛවරය
ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. කන්න නැතත් මිනිස්සු ෙවසක් ෙපෝයට
දන්සල් ෙදනවා ෙන්. ජනතාව හිෙත් යහපත් ෙච්තනා ඇති
කරෙගන ෙතමඟුල සිහි කරනවා. ඒ අස්ෙසේ ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකද
කරන්ෙන්? ෙතමඟුල සමරන ෙමොෙහොත, ජනතාවෙග් ෛවරය මතු
ෙනොවන ෙමොෙහොත අල්ලලා බඩු මිල වැඩි කරනවා. ගෑස් රුපියල්
350කින් නග්ගනවා; කිරි පිටි මිල නග්ගනවා; සිෙමන්ති මිල
නග්ගනවා.
මිනිස්සු ෛවරය පාලනය කර ගන්න ෙවලාෙව්ත් ඒ
මිනිසුන්ෙග් ඔළුවට ෙදන්ෙන් ෙහණ ෙගඩිම තමයි. එෙහම
ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. මම ඇමතිතුමාට උදාහරණයක් කියන්නම්. අෙප්
රෙට් මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා. මහා භාරකාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් රෙට් බූදල් භාරව තිෙබන තැන. රජ
කාලෙය් ඉඳලා පැවෙතන මිනිසුන්ෙග් බූදල් තිෙබනවා, අනගාරික
ධර්මපාල බූදලය තිෙබනවා, මුහන්දිරම්ලාෙග් බූදල් තිෙබනවා,
මුදලිලාෙග් බූදල් තිෙබනවා. ඒවා ආරක්ෂා කරන්ෙන් මහා
භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ෙම් මහා භාරකාරතුමා අල්ලස් දූෂණ
වංචා දහතුනකට විතර ෙචෝදනා ලබලා, පස්ෙසේ ඒවායින් නිෙදොස්
ෙවලා, ෙකොෙහොම හරි දැන් නැවත ඒ තනතුෙර් ඉන්නවා. ඒ මහා
භාරකාරතුමාෙග් අක්කාෙග් පුතයා තමයි එතුමාෙග් නීති කටයුතු
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භාරව ඉන්ෙන්. අක්කාෙග් පුතා! පසු ගිය දවසක මහා
භාරකාරතුමා ෙලඩ නිවාඩු යන ෙකොට වැඩ බලන මහා භාරකරු
බවට පත් කළා, ඒ අක්කාෙග් පුතා. එෙහම තනතුරකට එයාව පත්
කරලා එතුමා නිවාඩු ගියා. දැන් එතුමා ෙලඩ සනීප ෙවලා
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. නමුත්, අර නීති භාරව ඉන්න ෙකනා තවම ඒ
විධියටම ඉන්නවා.
මම ෙම් රෙට් මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්යි, ඒ
බූදලෙය්යි තත්ත්වය කියන්නම්. ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 2010 ජුනි ඉඳලා
2011 ජුලි දක්වා කාලය තුළ නඩු 124කට නීති ගාස්තු ෙගවලා
රුපියල්
70,71,000ක්!
මහා
භාරකාර
තිෙබනවා,
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හන්දා බූදල් නඩු තිෙබන්න පුළුවන් කියමු
ෙකෝ. හැබැයි, ඒ නඩු අහන්ෙන් කවුද? නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්,
බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග් වාෙග් තමයි ඒ නඩු අහන්ෙන්. ඒ නීති
ගාස්තු ඔක්ෙකෝම අය කර ගන්ෙන් අක්කාෙග් පුතා. ඔහුෙග් නම
තමයි ගෙන්ෂ් ආර්. ධර්මවර්ධන. එයාට තමයි ඒ සල්ලි යන්ෙන්.
එයාට සහ අෙනක් සාමාන්ය අයට කියලා කියනවා. එක නඩුවක්
තිෙබනවා බණ්ඩාරෙවල දිසා අධිකරණෙය්. ඒ නඩුවට ෙපනී
ඉන්න රුපියල් 1,22,000යි! බණ්ඩාරෙවල දිසා අධිකරණෙය්
තිෙබන නඩුවකට ෙපනී ඉන්න අය කරනවා රුපියල් 1,22,000ක්.
ඒ වාෙග් ගණන් අය කරලා. සාමාන්යෙයන් නීති ක්ෙෂේතෙය්
තිෙබන ගණන් මිමි ෙමොනවාද කියලා ඔබතුමන්ලා දන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහා භාරකාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබනවා ෙපොලී ආෙයෝජන ගිණුමක්. ඒ
කියන්ෙන් මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බූදල්වලින් ලැෙබන
ෙපොලිය සඳහා ආෙයෝජන ගිණුමක් තිෙබනවා. ඒ ගිණුෙම් මුදල්
පිළිබඳව විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අහනවා. නඩුවලට
රුපියල් හැත්තෑලක්ෂයක් වියදම් වුණු විධියයි, ෙපොලී ආෙයෝජන
ගිණුෙම් මුදල් වියදම් කරපු විධියයි අහනවා. ෙම් පුද්ගලෙයෝ ඒ
මුදල් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? සමහර ඒවා මහ
පුදුම ගනු ෙදනු. මම එකක් ෙදකක් කියන්නම්.
ජනාධිපති පදවි පාප්තිය ෙවනුෙවන් ෙතොරණක් ඉදි කිරීමට
රුපියල් ලක්ෂ 5යි. ''බුදු පුත් මාපිය උපහාර'' උෙළෙල් ආහාර පාන
සැපයීමට රුපියල් දසලක්ෂ තිස්එක්දාහයි." ඒ බුදු පුත් මාපිය
උපහාර උෙළල catering service එකකට භාර දීලා. [බාධා
කිරීමක්] බැහැ, ඇත්තටම බැහැ. ඔබතුමන්ලාට නම් බැහැ තමයි.
ඊළඟට තව අපූරු එකක් තිෙබනවා. අගමැතිතුමාෙග් වව්නියා
සංචාරයට අවශ්ය ෙරදි සඳහා මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
සීතා ස්ෙටෝර්ස් ෙවත මුදල් ෙගවලා. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි.
"අගමැතිතුමාෙග් වව්නියා සංචාරයට අවශ්ය ෙරදි සඳහා." ඒකට
රුපියල් 1,44,000යි. අගමැතිතුමා කිසිම ගමනක් බිමනක් ෙරදි
නැතිව යන්ෙන් නැහැ. ඉතින්, අගමැතිතුමාටත් අෙගෞරවයක්
ෙම්ක. ඉතින්, ෙමෙහම ගනුෙදනු තමයි ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ''අට පිරිකර
සිල් ෙරදි'' සඳහා කියලා විශාල මුදලක් තිෙබනවා. ෙම් ෙවසක්
කාලෙය් ''අට පිරිකර'' සඳහා කියලා කිව්වා නම් ඒක පිළිගන්න
පුළුවන්. නමුත්, ''අට පිරිකර සිල් ෙරදි'' කියලා ෙදයක් නැහැෙන්.
ඒ ඔක්ෙකෝටම රුපියල් ලක්ෂ 50ක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. රුපියල්
50,69,520ක ගනුෙදනු ගැන විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මහා භාරකාරතුමාෙගන් අහලා,
ඒ ගනුෙදනු ගැන කියන්න කියනවා. ඒවාට ගිය වියදම් ඇත්තද,
ෙම් තැන්වලට ෙගවපුවා හරිද කියලා අහනවා. ඒවාට උත්තර
යැව්වා කියලා අපි හිතමු ෙකෝ. පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවලා, රෙට්
බූදලය භාර උදවියෙගන් අපි ඇහුෙවොත්, අගමැතිතුමා ෙරදි ඇඳ
ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් ෙගවපු එක හරිද, අගමැතිතුමා ෙරදි
නැතිවද ගිෙය්, ෙම්ක ෙකොෙහොමද වුෙණ් කියලා, ෙමොනවා හරි
කියයි. මම ෙම් උදාහරණ කියන්ෙන්. ෙමොනවා හරි කියයි. ෙම්
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වාෙග් විවාදත් කරයි. අවසානෙය්දී ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? වැඩක්
ෙවන්ෙන් නැහැ. ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුෙවන් අපි ඇහුවා.
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට මතක ඇති.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු සමහර උදවිය ආණ්ඩු පක්ෂය
පැත්තට ගන්න සල්ලි දීලා තිෙබනවා. තිකුණාමලය පැත්ෙත්.
ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්තට ගන්න සල්ලි දීලා තිෙබනවා. ෙබෝට්ටු
දාහතක් දුන්නාලු. මිලියන 75ක් -ලක්ෂ 750ක්- බැංකුෙවන් දීලා.
ඊට පස්ෙසේ අපි ඇහුවා, ඒ බැංකුෙවන් දුන්නු ෙබෝට්ටු ෙකෝ
තිෙබනවාද, ෙබෝට්ටු දීපු උදවිය ඉන්නවාද කියලා. ෙබෝට්ටු කියන
ෙද්වල් කන ෙබොන ජාති වාෙග් -කඩල, පරිප්පු වාෙග්- විනාශ
වන්ෙන් නැහැ ෙන්. කිරි හැලුවා වාෙග් ෙබෝට්ටු හලන්න බැහැ
ෙන්. ෙබෝට්ටු නැහැ. දීපු අයත් නැහැ. අල්ලා ගත්ෙතොත් අල්ලා
ගන්න තිෙබන එකම ෙද් තමයි පැති මාරුව; පිල් මාරුව. පිල්
මාරුවට ගනුෙදනු වන්ෙන්ත් රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය අස්ෙසේ.
ෙමය තමයි ඇත්ත ෙද්.
සමහරුන්ෙග් ගනුෙදනු වහන්න ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාව පාවිච්චි වුණා. සමහරුන්ට ගනුෙදනු ෙදන්න ෙම්
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා.
අවසානෙය්දී ෙමය රාජ්ය මූල්ය ආරක්ෂා කරන ආයතනයක්
ෙනොෙවයි, රාජ්ය මූල්ය හුවමාරු කරන තැනක් බවට පත් කරලා
තිෙබනවා. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාට
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා
කියලා. පුළුවන් නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න, ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙහළිදරවු කරපු නිසා රෙට් වංචා
දූෂණවලට දඬුවම් ලබාපු දහ ෙදෙනක්. දහ ෙදෙනක් නම් කරලා
නම් ලැයිස්තුවක් කියන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කිව්වා,
ෙගෝල් ෙෆේස් එකට ෙගනැල්ලා, දූෂිතයන්ට දඬුවම් ෙදනවායි
කියලා; දූෂණෙයන් ෙතොර පාලනයක් හදනවායි කියලා. එෙහම
තමයි ෙත්මාවන් තිබුෙණ්.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව් පැහැදිලි කරන්න.
ඔබතුමා ෙන් ඊළඟට කථා කරන්ෙන්. මෙග් ෙවලාව ඉවරයි.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමාෙග් පශ්නයකට උත්තර ෙදන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නැහැ. ඊළඟට ඔබතුමාෙග් ෙවලාව. මම ලැයිස්තුව බැලුවා. ඊ
ළඟට ඔබතුමාෙග් නම තිෙබනවා. අන්න ඒ ෙවලාෙවදි කියන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මම එකක් කියන්නම්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කියන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමාට එකක් කියන්නම්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சர்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne - Minister of Civil Aviation)

කවුද කිව්ෙව්?

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

හා, කියන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

දැන් මතක නැහැ. මම දන්නවා, මතක නැහැයි කියලා. අමතක
කරලා ඉන්න එක වඩා ෙහොඳයි; ශරීර ෙසෞඛ්යයට ෙහොඳයි
ජයරත්න ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්] අමතක කරලා ඉන්න එක
ෙහොඳයි, ඇත්තටම. ෙමොළයට වදයක් නැහැ. චන්දිකා කුමාරතුංග
පාලනය 1994 දී කිව්ෙව්, ෙගෝල් ෙෆේස් පිට්ටනියට ෙගනැල්ලා
දූෂිතෙයෝ එල්ලනවා කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය කිව්වා,
"දූෂණෙයන් ෙතොර පාලනයක්" කියලා. හැබැයි, ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාෙවන් එළිදරවු කරපු දහ ෙදනකුෙග් නම්
පුළුවන් නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද කියන්න. ෙම් විවාදය
සාර්ථක වන්ෙන් අන්න එතෙකොට. ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාෙව් වාර්තාව නිසා නිවැරදි කරගත් රාජ්ය ආයතන
පහක් පුළුවන් නම් කියන්න. නැහැ. එෙහම කරන්න බැහැ.

COPE එෙක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිෙයෝගයක් තිෙබනවා,
සමර්ෙසට් ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන්, වහාම අවලංගු කරලා ඒ
පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් තියන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම තාජ් කීඩා
කිකට් ගිවිසුම පිළිබඳව අපට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා
තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා.
ඒ පිළිබඳව අවශ්ය නීතිමය කටයුතු සියල්ල අපි කරලා තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබතුමා එෙහම ෙහෝ උත්තරයක් දුන්නු එක ෙහොඳයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக

ගරු මන්තීතුමා, බාධා කිරීමක් කරනවා, පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්න.

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

විජයදාස රාජපක්ෂ කමිටුවටත් ෙම් උත්තරය හම්බ වුෙණ්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විජයදාස
රාජපක්ෂ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

කමිටුෙව් වාර්තාව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාවට ෙගනිච්චා. එතැනට ෙගනිහිල්ලා පරීක්ෂණ
කරනවායි කිව්වා. අන්තිමට පරීක්ෂණය කරපු ෙපොලිස් රාළහාමිව
මාරු කළා, අම්පාරට. [බාධා කිරීමක්]ඇයි මතක නැද්ද? ඒ
ෙවලාෙව්දී ඔහුව අම්පාරට මාරු කළා. පරීක්ෂණය ඉවරයි. සති
ෙදකකට වරක් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා
කරනවායි කිව්වා. ෙමොකවත් වුෙණ් නැහැ. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසන් සභාවට යවනවායි කියනවා. ෙම්
ආණ්ඩුව ගත්ෙතොත් එෙහම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාවටත් අල්ලස් ෙදන ජාතිෙය් කට්ටිය ෙම්ෙක්
ඉන්ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Cricket Board එෙක් ඉන්න-[බාධා කිරීමක්]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔව්. නීති නිලධාරි interdict කළා. Cricket Board එෙක්
නීති නිලධාරියා interdict කරලායි තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now. දැන් අවසාන කරන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒෙකත් මරු වැඩ තිෙබනවා. දැන් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය්
ෙල්කම්තුමා ඉන්නවා. Carlton Sports Network එෙකත් පධාන
විධායක නිලධාරියා එතුමායි. එෙහමයි. නියමයි! පශ්නයක් නැහැ.
ෙම්වා ෙමොන පශ්නද? ෙම්වාත් පශ්නද?

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Thank you. කාලය අවසානයි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

Carlton Sports Network එෙක් පධාන විධායක නිලධාරියා
Cricket Board එෙක් ෙල්කම්.
එතෙකොට සමර්ෙසට් එක හරහා ගිහින් තමයි අන්තිමට
Carlton Sports Network එකට විකාශන අයිතිය යන්ෙන්. වෙට්
ගිහින් යන්ෙන්. ඒවා ගැන පරීක්ෂණ කරන්න, පුළුවන් නම්.
ඇමතිතුමා, ඒවා ගැන පරීක්ෂණ කරන්න, පුළුවන් නම්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඉන් පසුව කියයි නැහැ, ඒක රණතුංග පවුෙල් වැඩක් කියලා.
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එෙහම තමයි යන්ෙන් අවසානෙය්දී. ඒ නිසා ඉතාම පැහැදිලියි
ෙම්ක හැම පැත්ෙතන්ම නාස්තිෙයන්, දූෂණෙයන් පිරිච්ච තැනක්
කියලා. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් මහ ජනතාව දුක් මහන්සිෙයන් හම්බ
කළ මුදල්. ඒවාට අපි කවදා හරි අෙප් හෘදය සාක්ෂිෙයන් වග
කියන්නට ඕනෑ බව අවධාරණය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 4.05]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
த் ைற அைமச்சர்)

த்கமேக -

விைளயாட்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

Minister of

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුති වන්ත
ෙවනවා, ෙම් සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. COPE එක පසු
ගිය වර්ෂෙය් වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව ඒ
පිළිබඳව විවාදයක් ෙකෙරන ෙම් අවස්ථාෙව් මමත් අදහස් පකාශ
කරන්නට තීරණය කෙළේ ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය
පිළිබඳව COPE එෙක් අවධානය ෙයොමු වීම නිසායි. ඒ පිළිබඳව
අදහස් පකාශ කරන්නයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුලින්ම අපි COPE
එෙක් සභාපතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවණීය ස්තුතිය පුද කරන්නට
ඕනෑ. COPE එෙක් සමහර සභාපතිවරු හිටියා, ඒ අය වැඩ
කරනවාට වඩා පත්තරවලටයි කථා කෙළේ. මාධ්යයට කථා කළ
සභාපතිවරු හිටියා. වැඩ තිෙබන්ෙන් මාධ්යෙය්, COPE එෙක්
ෙනොෙවයි. මමත් COPE එෙක් සාමාජිකෙයක් ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ කාලෙය් පත්තරවලට කථා කළා විතරක්
ෙනොෙවයි නිලධාරිෙයකුට ඇවිත් ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන
කථා කරන්න බැරි වාතාවරණයක් ෙම් COPE එෙක් තිබුණා.
නිලධාරින්ට ෙබොෙහොම අපහාස වන විධියට, ඉතාම පහත් විධියට
කථා කළ අවස්ථාවන් තිබුණා, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
COPE එෙක්. ඒ පිළිබඳව නිලධාරින්ෙග් දැඩි කලකිරීමක් තිබුණා.
ඒ අතරින් ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් කාල වකවානුව තුළ
COPE එකට සහභාගි වුණ හැම නිලධාරිෙයකුෙග්ම ෙගෞරවය
ආරක්ෂා කළා වාෙග්ම ඉතාම සාධාරණ වාර්තාවක් COPE එක
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට
එතුමා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
සහ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාෙග් ෙගෞරවයට භාජනය
වුණා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී අහනවා, -එතුමා ගිහිල්ලා- ෙමොන දූෂණ
කළත් ෙම් ආණ්ඩුව කාටද දඬුවම් ෙදන්ෙන් කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන
ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය COPE එක ඉදිරියට කැෙඳව්වා.
ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය COPE එක ඉදිරියට ඇවිල්ලා
කමිටුව විසින් අසන ලද පශ්න කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් කරුණු
පැහැදිලි කළා. ෙමන්න ෙම් ෙම් කාරණා පිළිබඳව කරුණු
විමසන්න කියලා කිව්වා. ඒ අනුව ශී ලංකා කිකට් පාලක
මණ්ඩලය ඒකට උත්තර බැන්දා. උත්තර බඳින්න කලින් පතෙය්
පිටුවක පළ ෙවනවා, "ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය ඇතුෙළේ
මහා දූෂණ තිෙබනවා. COPE එක දැඩි ෙලස අවවාද කළා"යි
කියලා. හැබැයි අපට කියලා තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණාවලට
උත්තර ෙදන්න කියා විතරයි. අපි ඒ කාරණාවලට උත්තර
දුන්නාට පස්ෙසේ COPE එක ඒ කරුණු පිළිගත්තා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහොඳම උදාහරණය
තමයි, ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් අත්සන් කර තිබුණු
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සමර්ෙසට් ගිවිසුම; දැන් කථා කළ ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමා සඳහන් කළ සමර්ෙසට් ගිවිසුම. "ෙම් ගිවිසුම වහාම
නවත්වන්න. ෙම්ක නීත්යනුකූල නැහැ. ෙම් ගිවිසුම වහාම අවලංගු
කරන්න"යි කියලා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් බරපතළ
ෙචෝදනාවක් ආවා. ෙම් ෙචෝදනාව ආවාට පස්ෙසේ ෙම් ගිවිසුම
කියාත්මක ෙනොවීම නිසා අපට විරුද්ධව නඩු පවරා විශාල
අවාසියක් සිද්ධ ෙවන්න ගියා. අපි ඒ ෙවලාෙව් COPE එෙකන්
ඉල්ලීමක් කළා, ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න අපට අවස්ථාවක්
ෙදන්න කියලා. විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා තමයි එදා ඒ කමිටුවට
ආෙව්. අපි ඒ ගැන විෙශේෂෙයන් විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට
ස්තුතිවන්ත වනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා එදා කමිටුවට
ආෙව් නැහැ. අපි ඒ ගැන කනගාටු වනවා.
ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය එදා විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ට පැහැදිලි කළා, ෙම් සමර්ෙසට් ගිවිසුම ෙමොකක්ද
කියන එක ගැන. එහිදී ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව ඉතාම
ෙහොඳින් පැහැදුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ගිවිසුෙම් කාලය අවම
කරලා ගිවිසුමට ගියාට පශ්නයක් නැහැයි කියලා අපට අනුමැතිය
ලබා දුන්නා. ඒ අනුව අවුරුදු 25කට දුන්නු එක අවුරුදු 15කට අඩු
කරලා ගිවිසුම්ගත කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE එෙක්
ෙගෞරවය රැෙකන්න ඕනෑ. ෙම් කමිටුව ෙගෞරවණීය තත්ත්වෙය්
තිෙබන්න ඕනෑ. අපි COPE එක ඇතුෙළේ ෙද්ශපාලනය කරන්න
ගිෙයොත් -

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමා, අවුරුදු 5කට -

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නැහැ, 15කට. ගරු මන්තීතුමා, rights දුන්ෙන් අවුරුදු 15කට.
Franchise එක අවුරුදු 25කටයි දීලා තිබුෙණ්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගිවිසුම අවුරුදු 5කට.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගිවිසුම අවුරුදු 5කට. අවුරුදු 25කට තිබුණු franchise එක
අවුරුදු 15කට අඩු කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
එෙහම කාරණයක් ඇහුවාම ඒ අදාළ ආයතනයට -ශී ලංකා කිකට්
පාලක මණ්ඩලයට ෙව්වා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙව්වානිදහෙසේ සාධාරණව උත්තර දීෙම් අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ.
සමහර ෙවලාවලට ඒෙක් යම් අසාධාරණයක් සිද්ධ වනවා. සමහර
විට තමන්ෙග් නිවැරැදි කාරණා ටික COPE එක ඉදිරිෙය් කියන්න
බැහැ. සමහර මන්තීවරු COPE එෙක් තිෙබන ෙපොඩි කාරණා
ටිකක් අරෙගන ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මහා ෙචෝදනා මාධ්යවලට
ෙදනවා. දැන් කිව්වා, බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශය පිරිකර ගත්ත ඒවා
ගැන, සුදු ෙරදි ගත්ත ඒවා ගැන. බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශය යටෙත්
පිරිකර ෙබදන්ෙන් නැත්නම් මහාමාර්ග අමාත්යාංශයද පිරිකර
ෙබදන්ෙන්? එම නිසා ෙමවැනි පටු, පුංචිපුංචි ෙද්වල් ගැන කථා
කරන්ෙන් නැතුව වැදගත් ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න.
COPE එෙක් සාමාජිකයකු හැටියට මා හිටපු නිසා මා විශ්වාස
කරනවා, COPE එකට එන නිලධාරින්ෙග් විශාල භයක්
තිෙබනවාය කියලා. COPE එක හමුවට එන්න නිලධාරින් භයයි.
ෙම් භය අපි තබා ගන්න ඕනෑ. ඕනෑම නිලධාරියකුට දඬුවම් ෙදන
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කම තිෙබනවා. COPE එකට දඬුවම් ෙදන්න බැහැයි කියා
කියනවා. අපි COPE එෙක් ඉඳපු කාලෙය් අපි නිලධාරින්ට දඬුවම්
දීලා තිෙබනවා. අපි ඔවුන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
එම නිසා එෙහම කරන්න බැරි කමක් නැහැ. දැන් අහනවා, ෙගෝල්
ෙෆේස් එකට ගිහිල්ලා දඬුවම් කළාද කියලා. පසු ගිය කාලය පුරා
තමුන්නාන්ෙසේලා දැකලා තිෙබනවා, වැරැදි කරපු ඕනෑම
ෙකනකුට, වැරැදි කළා නම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුන්ට
විරුද්ධව වුණත් කටයුතු කරලා තිෙබන බව. අෙප් ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරු යම් යම් අවස්ථාවලදී අධිකරණයට
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව දඩමීමා කර ෙගන නිකම්
ෙබොරුවට ආණ්ඩුවට පහාර එල්ල කරන්න විපක්ෂය උත්සාහ
කරනවා. අෙප් අමාත්යාංශවල යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා
නම් ඒවා ෙපන්වා ෙදන එක ගැන අපිත් සතුටුයි. ෙම් වාර්තාව
ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. ෙම් වාර්තාව දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත
කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් රාජ්ය
නායකයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමණයි පළමුවැනි
වතාවට කැබිනට් මණ්ඩලයට ruling එකක් දුන්ෙන්, නිෙයෝගයක්
කෙළේ, "තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යාංශවලට COPE එෙකන්
යම් නිෙයෝගයක් දීලා තිෙයනවා. ඒවා පිළිබඳව වහාම සතියක්
ඇතුළත පරීක්ෂණ පවත් වන්න ඕනෑ"ය කියලා. කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් ඉන්න ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා එයට
සාක්ෂි දරයි.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ෙම් වාර්තාව හදලා සභාගත
කළාට පස්ෙසේ ෙම් පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කැබිනට්
මණ්ඩලෙය්දී කිව්වා, "තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යාංශවල යම්
යම් අකටයුතුකම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම් වහාම ඒ පිළිබඳව
කමිටුවක් පත් කරන්න" කියලා. ජනාධිපතිතුමා එෙහම කිව්වාට
පස්ෙසේ මමත් ඊට පසුවදා ඇවිල්ලා මෙග් අමාත්යාංශෙය් කමිටු
ෙදකක් පත් කළා. ඒ එකක් තමයි සමර්ෙසට් ගිවිසුම සහ ගාල්ල
කීඩාංගනය සම්බන්ධෙයන් පත් කර තිෙබන කමිටුව. ඒ නිසා
පළමුවැනි වතාවට -තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා කිසිම ෙදයක්
කරලා නැහැ කියලා- රෙට් ජනාධිපතිවරයා හැටියට අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමයි ෙම්වා පිළිබඳව වහාම
කමිටු පත් කරලා කටයුතු කරන්න නිෙයෝග කෙළේ. අඩු ගණෙන්
කමිටුත් පත් ෙනොකර ඉන්න තිබුණා අපට ඕනෑ නම්. දැන් ෙම් වන
ෙකොට අෙප් අමාත්යාංශවල ඒ කමිටු පත් කරලා, ඒවා ගැන ෙහොයා
බලා, ඒවාට විරුද්ධව කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ ආයතනවල
වැඩ කටයුතු නිවැරදි කරෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුව හැටියට අපට
අවශ්ය නැහැ නිලධාරින් කවුරුවත් ෙබ්රන්න. අපට අවශ්ය නැහැ,
කවුරු ෙහෝ වැරදි ෙදයක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ අයව ෙබ්රන්න.
ඒ නිසා COPE එක ලබා දීපු සියලු නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න
අෙප් අමාත්යාංශය හැටියට අපි වගකීම ගන්නවා. ෙමොකද, ශී
ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය පිළිබඳව දිගින් දිගටම කථා කළා.
හැබැයි COPE එෙක්දී අහලා තිබුණු එකම ෙදයකවත් වැරැද්දක්
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනය සම්බන්ධෙයන්
ඇස්තෙම්න්තු-

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මන්තීතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උපෙද්ශක කාරක
සභාව පැවැත් වුණා. එහිදීත් ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාට
අපි ඇස්තෙම්න්තු සභාගත කළා. ඒ ඇස්තෙම්න්තු සියල්ල COPE

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

එකට අපි එවලා තිෙබනවා. සියලුම කීඩාංගන සඳහා වියදම
බිලියන 7.4ක්ය කියන එක අපි හැමදාම කිව්වා. TV එෙකත්
කිව්වා. [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනය අවශ්යයි කියලා-

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබන්ෙන් තුනයි දශම-

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්ෙන් නැත්නම් මෙගන් අහන්න.
ෙමෙහමෙන්, මම අමාත්යවරයා හැටියට මට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙනොමඟ යවන්න බැහැෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, අපට-

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

අවසන් ෙවන ෙකොට හයයි ගණනකට ගියා. අපි ඒක කිව්වා.

ඔබතුමා-

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබන්ෙන් තුනයි දශම-

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, 7.8ක් ගිෙය් කීඩාංගන තුනටම.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

හරි. ඊට පස්ෙසේ මමෙන් ආෙව්. මම ඒ වගකීම භාර ගන්නවා.
ගරු මන්තීතුමා ෙම් tournament එක පාකිස්තානෙය්ත් ගහන්න
හිටියා. පාකිස්තානෙය් නැති වුණාම අපට matches ගණන වැඩි
වුණා. එතෙකොට අපට venues වැඩි කරන්න සිද්ධ වුණා. දඹුල්ල
කීඩාංගනය තිබුණා. දඹුල්ල කීඩාංගනෙය් ගැහුෙව් නැත්ෙත් ඒ
ෙවන ෙකොට දඹුල්ල කීඩාංගනෙය් tournaments ටිකක් ගියා. ඒ
ෙවන ෙකොට Asia Cup එක ගැහුෙව් දඹුල්ෙල්. මන්තීතුමනි,
wicket එකක ගහන්න පුළුවන් matches පමාණයක් තිෙබනවා.
ෙඛත්තාරමෙය් ඔක්ෙකෝම ගහන්න බැහැ; Kandyවල ඔක්ෙකෝම
ගහන්න බැහැ.

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබන්ෙන් තුනයි දශම-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

හරි. අපි ඒ ෙවනස ගැන කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු
හතරකට කලින් ඇස්තෙම්න්තු කළා. ඒ වාෙග්ම සැලසුම්වල යම්
යම් ෙවනස්වීම් සිද්ධ වුණා. අපි ඒක කිව්වා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා
හැම ෙවලාෙව්ම කතා කරන්ෙන් සූරියවැව කියලා, හම්බන්ෙතොට
කියලා ජනාධිපතිතුමාට ගහන්න ෙන්. මා ඔබතුමාට කියන්නම් ඒ
කීඩාංගන ෙදක ෙවනස් ෙවන්න ෙහේතුව. ගරු මන්තීතුමනි,
ෙකොළඹ ෙඛත්තාරාම කීඩාංගනෙය් භූමි පමාණය අක්කර 7යි.
හම්බන්ෙතොට අක්කර 27යි. එතෙකොට ෙකොළඹ ෙඛත්තාරාම
කීඩාංගනෙය් නවත් වන්න පුළුවන් වාහන 12යි. හම්බන්ෙතොට
වාහන 600ක රථ ගාලක් තිෙබනවා. එතෙකොට ෙකොළඹ කීඩාංගන
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් තට්ටු ෙදකයි. හම්බන්ෙතොට ෙගොඩනැඟිල්ෙල්
තට්ටු හතයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ඒ matches එන
ගණන. [බාධා කිරීමක්] ඒ පෙද්ශෙය් කීඩාංගන හැදිලා, යටිතල
පහසුකම් හැදිලා සියල්ල දියුණු ෙවන ෙකොට ඒක ලැෙබයි.
ෙමොකද, ඒකට අවශ්ය training venues තිෙයන්න ඕනෑ. ෙහෝටල්
ඉදි ෙවන්න ඕනෑ. T20 අපට ෙගොඩක් දමන්න බැරි ගරු
මන්තීතුමනි, ඒකට අවශ්ය ෙහෝටල් ෙනොමැතිකමයි. දැන් ෙහොටල්
ඉදි ෙවනවා. තව අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට ෙම් සියල්ල ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම ICC එෙක් requirements තිෙබනවා ගරු මන්තීතුමා.
එෙහම නැතිව ඒ පිට්ටනිය නිකම් හදලා නැහැ. අනික,
තමුන්නාන්ෙසේ අමතක කරන්න එපා අපට T20 එක හම්බ වුෙණ්
ෙම් පිට්ටනි තුන හදපු නිසාය කියන එක. තමුන්නාන්ෙසේලා
පිට්ටනි හදන ෙකොට ගහනවා. [බාධා කිරීමක්] කවුද කිව්ෙව්?
තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න ෙකොයි පිට්ටනියද "ඇති" කියලා කිව්ෙව්
කියලා.

Wickets පහක් තිෙබනවා-

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මන්තීතුමනි, wickets පහක් තිබුණාට එක දිගට ගහන්න
බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා අහන්න ඒක පිළිබඳව. ගරු
මන්තීතුමනි, කීඩාංගනයක් හම්බන්ෙතොට හැදීම පිළිබඳව කිසි
වැරැද්දක් නැහැ. ඒක ඉතාම ෙහොඳයි. ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය්
පතිපත්තිය අනුව ෙකොළඹට තමයි ඔක්ෙකෝම. අෙප් පක්ෂෙය්
පතිපත්තිය අනුව ගමට. ඒකයි ෙවනස.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙම්ෙක් ගණෙන් ෙවනසක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මන්තීතුමනි, ගණෙන් කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. Square
foot එකකට ගිහිල්ලා තිෙබන වියදම බලපුවාම ගණෙන් කිසිම
අසාධාරණයක් නැහැ. ඉතින් ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ ෙදයක් බලන්න
පුළුවන්.
ෙඛත්තාරම
කීඩාංගනෙය්
හදලා
තිෙබන
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වර්ග මීටර් පමාණයත්, අපි හම්බන්ෙතොට හදලා
තිෙබන ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වර්ග මීටර් පමාණයත්, ඉඩම, අක්කර
ගණන සහ සියල්ල බලපුවාම ඒ මුදෙල් ෙවනස ෙත්ෙරනවා.
ෙම්ක රාජ්ය ආයතනයකට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා කියන
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ආකාරෙය් ෙදයක් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙමොනවා කිව්වත් ෙම්ෙක් එෙහම ෙදයක් ෙවලා නැහැ කියන එක
මා ඔබතුමාට කියනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමනි අමතක
කරන්න එපා, ෙම් වන ෙකොට අෙප් FTP එක අනුව අපට හම්බ
ෙවලා තිෙබන matches බලපුවාම ඊළඟ අවුරුදු 05 තුළ අපට
බිලියන 38ක ආදායම් තිෙයන බව. දැන් T20 World Cup Match
එක ආෙව් ඇයි?
ඒක ෙවනත් රටකට යන්නයි තිබුෙණ්. නැද්ද? අෙප් රටට
ආෙව් ෙම් කීඩාංගණ හදලා තිබුණ නිසායි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

World Cup එක කලිනුත් ආවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

World Cup එක කලිනුත් ආෙව් ෙම් පිට්ටනි හදලා තිබුණ
නිසායි. ගරු මන්තීතුමනි, එදා තිබුණ තත්ත්වයයි, අද තිෙබන
තත්ත්වයයි ෙබොෙහොම ෙවනස්. එදා ICC එෙක් requirement
එකයි, අද ICC එෙක් requirement එකයි ෙවනස්. ඒ නිසා
ඔබතුමන්ලාට පශ්නය තිෙබන්ෙන් හම්බන්ෙතොට කීඩා පිට්ටනිය
හදපු එක ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමා හම්බන්ෙතොට ඉන්න එකයි
පශ්නය. අපි ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් හම්බන්ෙතොට කීඩා
පිට්ටනිය හදපු එක හරි කියලායි. ඒ වගකීම අපි ගන්නවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇහුවා, match බලන්න හම්බන්ෙතොට යන්ෙන්
කවුද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා දැක්කා ෙන්, match එක බලන්න
හම්බන්ෙතොටට 50,000ක් ආවා ෙන්. ඉතින් ඒ ගැන පශ්නයක්
නැහැ ෙන්. හම්බන්ෙතොට මිනිස්සු
match බලනවා නම්
හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනය ගැන පශ්නයක් නැහැ ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ටිකට්ස්වලට ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ටිකට්ස්වලට ෙවච්ච සියලු ගණන් හිලව් ටික අපි ෙපන්නුවා,
ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම ඔය කථා කරන මන්තීතුමන්ලා ෙදන්නත් ඒ කීඩාංගනවල
ඉඳ ෙගන match බලන කට්ටිය.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි හම්බන්ෙතොට ගිෙය් නැහැ.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා.
විපක්ෂෙයන් අපි ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්ෙකන්
ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න බලන්ෙන් නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලාත්
එක්ක එකතු ෙවලා හරි වැඩක් කරන්න සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න
කියලා.
[අ. භා. 4.17]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
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த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නැහැ, නැහැ. මට කිව්වා හම්බන්ෙතොට එන්න විධියක් නැහැ,
පුළුවන් නම් "විග්" එකක් දමා ෙගන ෙහොෙරන් එන්න අවසර
ෙදන්න කියලා. [බාධා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මීට වඩා කාලය ගන්ෙන්
නැහැ.ඒ නිසා COPE එක විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ඉතාම
ෙහොඳ වාර්තාවක්. අෙප් අමාත්යාංශය හැටියට අපි ඒ සියල්ල
නිවැරදි කර ගන්න සූදානම්. ඒ සියල්ල නිවැරදි කර ගන්න කියලා

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්
සන්ෙතෝෂ වනවා, අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්නට ලැබීම ගැන.
COPE එෙක් සාමාජිකයකු විධියට මම ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
මැතිතුමාට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඉතිහාසෙය්
පළමුවැනි වතාවට එක අවුරුද්දක් ඇතුළත ආයතන 229ක්
විමර්ශනය කර අවසන් කරලා, වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. පසු ගිය කාල වකවානුව ගත්තාම ඒ
කාලය තුළ - 2004 ඉඳලා අපි හිටපු හැම COPE කමිටුවකදීමඅපි දැක්ක කාරණය අවුරුදු පහකට වරක් තමයි එක ආයතනයක්
ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. එතුමා කරපු
කියා දාමයත් එක්ක අපට ෙම් විධියට ආයතන විශාල සංඛ්යාවක්
විමර්ශනයට ලක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ගරු සභාවට
පැමිෙණමින් ඉන්නවා. බලය ෙබදීම සම්බන්ධව අනුගමනය
කරපු කියා මාර්ගය සම්බන්ධෙයන් එතුමාට මම ස්තුතිවන්ත
වනවා. ඉස්සර ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ.ෙම් වාෙග්
අනු කමිටු හදා ෙගන වැඩ කටයුතු කෙළේ නැහැ. එතුමා තීරණය
කළා, කමිටුවක් විධියට අපි ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා යම්කිසි
විධියකට ෙබදා ෙගන වැඩ කටයුතු ටික කරමුය කියලා. ඒ අනුව
පධාන කමිටුව විධියටත්, අනු කමිටු විධියටත් ආයතන ෙම්
විධියට ෙබදලා කටයුතු කළා. මම හිතන විධියට ඒෙකන් ඉතාම
ෙහොඳ පතිඵල ගණනාවක් අපට අත් වුණා. පළමු වැනි වතාවට
අවුරුද්දක් ඇතුළත සියලුම ආයතන සමීක්ෂණය කරලා අවසන්
කරන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙමතැනින් පස්ෙසේ දවස ගණෙන්ම ඒ අය යම්කිසි
විධියක වග කීමක් ඇතිව උත්තර ෙදන්න පුරුදු වන තත්ත්වයකට
ෙගන එන්නට අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. කලින් සිදු වුෙණ්
ආයතනයක් නැවත වතාවක් අවුරුදු පහකට පසුව කැඳවන එකයි.
ඒ නිසා කාලයකට කැඳවන්ෙන් නැහැයි කියලා ඒ අය දන්නවා. ඒ
නිසා තමන්ට වුවමනා විධියට තමන්ෙග් ආයතනෙය් විවිධ කටයුතු
කර ෙගන යන තත්ත්වයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්.
මින් පසු අපට ඉතාම ඉක්මනින් අෙනක් කාරක සභාව තුළත්
එකට එකතු ෙවලා - අෙනක් අවුරුද්ද ඇතුළතත්- ඉතාම ෙකටි
කාලයක් ඇතුළත ෙම් වාෙග් ශක්තිමත් විධියට ඒ ආයතන
කැඳවන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්ටත් යම්කිසි බලයක් දීලා, ෙම්
ආයතනවල ඉන්න පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා විධියට ඔවුන්ට
වගකීම දීලා, යම්කිසි පාලනයක් ඇතිව කටයුතු කෙළොත් යම්කිසි
කියා මාර්ගයක් ගැෙනනවා. දිගින් දිගටම ෙම් ආයතනත් එක්ක
දැඩි ෙලස සම්බන්ධ වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කෙළොත්, අපට
පසු විපරම් කිරීෙම් හැකියාව, ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්
ගැන පසු විපරම් කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ අනුව COPE
එක ගත්ත තීන්දු සම්බන්ධව ගත් පියවර ගැන යම්කිසි ස්ථාවර
වැඩ පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාට මෙග් ස්තුතියත්, ෙගෞරවයත්
පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම කමිටුෙව් සියලුම සාමාජිකයන්ටත් මෙග්
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හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි ඉතාම වැදගත් පශ්න
ගණනාවක් සාකච්ඡා කළා විතරක් ෙනොෙවයි, කමිටුවක් විධියට
එකට එකතු ෙවලා, ඒකාබද්ධ ෙවලා සමහර තීන්දු තීරණ ගත්තා.
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන්නා වූ කාරණා
සම්බන්ධෙයන් බලන විට තව කාලයක් ඇතුළත අපට පුළුවන් නම්
කමිටුවක් විධියට ඉඳ ෙගන ෙපොලිස් පරීක්ෂණ කරන්න තිෙබන
සමහර ඒවා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට
යවන්න තිෙබන ඒවා,ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවන්න
තිෙබන ඒවා, ෙවනත් විධිෙය් තීන්දු තීරණ ගන්න තිෙබන ඒවා
සම්බන්ධෙයන් කාරණා එකතු කරලා යම්කිසි විධියකට
නිර්ෙද්ශයන් ඇතුළත් කුඩා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න හැකි නම්
ෙලොකු වටිනාකමක් තිෙය්විය කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
අප දන්නවා පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී කථානායකතුමාට,
හිටපු කථානායකතුමාට ෙම්වා විවිධ ආකාරෙයන් වාර්තා කළ බව.
නමුත් වාර්තා කිරීම් හරියට සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. දැන් නැවත ෙම්වා
පටන් ෙගන තිෙබන වගක් අපට ෙපනී යනවා. ෙම් සම්බන්ධව
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දිගින් දිගටම ශක්තිමත්ව අවශ්ය කටයුතු ටික
කෙළොත් මා හිතන්ෙන් ෙම් වැරැදි තීරණ ගත්ත අයට විරුද්ධව යම්
කිසි විධියකට කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබයි. හැබැයි
මට තිෙබන පධාන පශ්නය ෙම්කයි. දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නැති නිසා ෙපොලීසිය ස්වාධීනත්වයක්
නැතිව කියාත්මක වන ෙකොට කිසිම කාරණයක් සම්බන්ධව
නිවැරැදි විධියට ෙපොලිස් පරීක්ෂණ සිද්ධ ෙවයි කියලා අපට
හිතන්න බැහැ.
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට
ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලිවලදී ඒක තමයි සිද්ධ වුෙණ්. ඒ
පැමිණිලිවලට ෙවච්ච ෙදයක් ෙහොයා ගන්න බැරිව ගියා. ඒ වාෙග්ම
නිලධාරින් මාරු ෙකරුවා. ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව රුපියල්
මිලියන හතළිස් ගණන්වල පණස් ගණන්වල ෙචෝදනා තිබුණා.
නමුත් ෙම් දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අත්
ඇරලා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අත ඉස්සීම
නිසා ඒ සියල්ල යට ගැහිලා යන තැනකට පත් වුණා. දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට කැමතියි කියලා අත උස්සලා
දැන් ආපහු දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙහොඳයි
කියන්න සමහර ඇමතිවරුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් අපට
කනගාටුවක් ඇති වන්ෙන් ෙවන ෙහේතුවක් හින්දා ෙනොෙවයි.
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව හරියට කියාත්මක වුණා නම්
ෙමවැනි තත්ත්වයන්ට විරුද්ධව අපට යම් කිසි කියාමාර්ග ගන්න
හැකියාව තිබුණා. නමුත් දැන් ඒක අෙපන් ගිලිහිලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම
ෙමන්න ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. යම් ආයතනයක
ෙමන්න ෙම් සභාපතිවරයා යටෙත් තමයි ෙම් දූෂණ, ෙම් කාරණා
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා ඒ සභාපතිවරයා ඉවත් කරන්න
අපට යම් කිසි විධියකට නිර්ෙද්ශ කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඒ
වාෙග්ම ඒ අවුරුද්ද ඇතුළත සිද්ධ වුණු යම් කිසි කියාකාරකම්
සම්බන්ධව, දූෂණ සම්බන්ධව, අපැහැදිලිතා සම්බන්ධව අපට යම්
කිසි වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්
නම් ෙහොඳයි. මා හිතන්ෙන් ආණ්ඩුවක් විධියට ෙහෝ රටක් විධියට
ෙහෝ එවැනි වැරදි සිදු වී ඇති අමාත්යාංශවල, පධාන ගණන් දීෙම්
නිලධාරියා වන අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන් සම්බන්ධව,
ඒ ඒ
ආයතනවල සභාපතිවරුන් සම්බන්ධව තීන්දු, තීරණ ගැනීම අපට
වැදගත් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. අපට ෙමොන ආණ්ඩුව
තිෙබනවාද කියන එක වැදගත් වන්ෙන් නැහැ.
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නිලධාරින්ට විරුද්ධව කියා කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක්
සකස් කරන්න. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා
විධියට ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙගන් මම ෙමන්න ෙම්
ඉල්ලීම කරන්න කැමැතියි. ඒ ඒ ආයතන පිළිබඳව වැරැදි තීන්දු
ගත්ත සභාපතිවරු කවුද කියලා නම් කරලා ඔවුන්ෙග් ලැයිස්තුවක්
පසිද්ධ කරන්න. එෙහම නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්න. එෙහම කරන්න පුළුවන් නම් මා හිතන්ෙන් අනාගතෙය්
ඔවුන් තබා ගන්නවාද නැද්ද කියන එක ගැන යම් කිසි විධියකට
කථා කරන්න පුළුවන් ෙවයි. යම් යම් ෙචෝදනා තිෙබන එවැනි අය
පිළිබඳව -වැරැදිකරු විධියට ෙනොෙවයි- COPE එෙක්දී අපට යම්
කිසි විධියකට කථා කරන්න පුළුවන් නම් වටිනවාය කියා මා
විශ්වාස කරනවා.
සමහර ගැටලුවලදී හිටපු නිලධාරින් කැඳවීම සම්බන්ධවත්
පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අප දිගින් දිගටම කථා
කළා. අපට වැදගත් වන කාරණා ගණනාවක් ගැන ෙමහිදී මම
කියන්න කැමැතියි. සමහර ආයතන කැඳවන්න බැහැ කියලා අප
දන්නවා. අප ෙම් පශ්නය දිගින් දිගටම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු
කළා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ගරු මහින්දානන්ද
අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම්
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "මඟ නැඟුම"
යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය පිළිබඳ විශාල පශ්නයක් තිබුණා. ෙම්
පශ්නය ගැන මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිගින් දිගටම කථා කළා.
ෙම් ආයතනය හදන්න 2004 අෙගෝස්තු මාසෙය් 03වැනිදා
කැබිනට් පතිකාවක් ෙගනාවා. එවකට මහාමාර්ග අමාත්යවරයා
විධියට කටයුතු කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. ඒ කැබිනට්
පතිකාෙව් අංකය සී.එම්. 30/2004. එම කැබිනට් පතිකාව මඟින්
එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, "මාර්ග නිර්මාණ සහ
සංවර්ධන සමාගම ෙපෞද්ගලික අංශයට පැවරීම ෙහෝ එහි වත්කම්
විකුණා දැමීම ෙවනුවට සියලුම යන්ෙතෝපකරණ හා ෙද්පළවල
අයිතිය සහ පධාන ෙකොටස්කරු වශෙයන් කියා කිරීෙම් අයිතිය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත රඳවා ගනිමින් සියලුම ඉදි කිරීම්
උපකරණ හා යන්ෙතෝපකරණ කුලී පදනම මත සැපයීම,
ඉමල්ෂන්, ෙපර මිශණ, කළු ගල් සහ අනිකුත් අමු දව්ය
නිෂ්පාදනය ෙකොට සැපයීම සහ උපෙද්ශක ෙසේවා සැපයීම, පමාණ
පත, ඇස්තෙම්න්තු, ව්යාපෘති ෙයෝජනා පිළිෙයල කිරීම,
ෙපෞද්ගලික අංශයට හා ඉදි කිරීම් ෙකොන්තාත්කරුවන් හට
ව්යාපෘති කළමනාකරණ ෙසේවා සැපයීම යන කටයුතු සඳහා ජාතික
ඉදි කිරීම් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් සංගමය සහ ඉදි කිරීම්
කර්මාන්ත සභාව සමඟ ඒකාබද්ධ හවුල් ව්යාපාරවලට එළඹීමට
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය පතමි" කියලා.
ෙම් අනුව මඟ නැඟුම ආයතනය යටෙත් ඉමල්ෂන් සහ
උපෙද්ශක ෙසේවා කියන ආයතන ෙදක හරියට හදලා තිබුණා.
නමුත් මඟ නැඟුම යන්ෙතෝපකරණ සහ ඉදිකිරීම් ආයතනය
සියයට 100ක් ෙපෞද්ගලික අංශය විධියට තමයි හදලා තිබුෙණ්.
ඇත්ත වශෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා
සන්ෙතෝෂ වනවා අලුත් සභාපතිවරයා විසින් නිවැරදි විධියට ෙම්
ආයතනය ස්ථාපිත කරන්න අවශ්ය කරන කටයුතු ටික ලැහැස්ති
කර තිබීම ගැන. ඒක ෙලොකු ෙදයක්. ෙමොකද, තමන්ෙග්
ෙපෞද්ගලික බූදල් විධියට හිෙත් තියා ෙගන රාජ්ය ෙකොන්තාත් ටික
මඟ නැඟුම ආයතනයට අරෙගන ඒක ෙපෞද්ගලික අංශය කියා
කථා කරන්න පුළුවන් නම් මා හිතන්ෙන් -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

අෙප්
රෙට්
මුදල්
පිළිබඳ
බලය
තිෙබන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ඒ පාර්ලිෙම්න්තු බලය පාවිච්චි කරලා ඒ

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. R. Yogarajan to take the Chair?
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කන්ද හදලා පාරවල් හදලා විතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒක අම්බුළුවාවට
විතරයි පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන්. ඒ හැර ෙවන ෙමොකුත් කර නැහැ.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආර්. ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා මූලාසනය ගත
යුතුයැයි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிரா
சனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්න කැමැතියි,
අලුතින් ඇවිත් සිටින සභාපතිවරයා ෙම් සම්බන්ධව අද වන විට
කියා කර ෙගන යන බව. මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මා
ෙගෞරවෙයන් අෙප් COPE එෙක් සභාපතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා,
ඉතාම ඉක්මනින් ෙම් මඟ නැඟුම ආයතනය නැවත කැඳවන්න
කියා. ගිය වතාෙව් අපි ෙම් ආයතනය ගැන කථා කරන ෙකොට
ඉස්පිරිතාලයක නතර ෙවලා කියා එතැන ඉඳලා නිවාඩු ඉල්ලා
එව්වා. ෙම්වාට මුහුණ ෙදන්ෙන් නැතුව තමයි මඟ නැඟුම හිටපු
සභාපතිවරයා වැඩ කෙළේ. නමුත් අපි කියාත්මක කර ෙගන යන
වැඩ පිළිෙවෙළේ පතිඵලයක් විධියට නව සභාපතිවරයාට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා, ඒ අවශ්ය කරන නීතිමය කියා මාර්ග ටික හරියට
අරෙගන යන්න. මා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා, කරුණාකර, ෙම්
සමාගම COPE එකට ෙගන්වා ඉතිහාසෙය් සිද්ධ කරපු
කියාකාරකම් ගැන යම්කිසි විධියකට ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු
කරන්නය කියා. එතෙකොට අඩුම තරෙම් තමන්ෙග් හිතුමෙත් එක
එක්ෙකනාෙග් නම් පාවිච්චි කරලා, ජනාධිපතිතුමාෙග්,
ඇමතිවරුන්ෙග් නම් පාවිච්චි කරලා සභාපතිවරු කරන
කියාකාරකම් නැති කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විෙශේෂෙයන්
කියන්න කැමැතියි.
ඊළඟට, මා තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ද්වීකරණය
පිළිබඳව විශාල විෙරෝධයක් තිබුණා. ඒ කියන්ෙන් එකම කාර්ය
භාරය කරන්න සමහර ෙවලාවට ආයතන ගණනාවක් හදලා
තිෙබනවා. ෙගවල් හදන්න ආයතන දහයක් විතර තිෙබනවා.
හැබැයි, බලා ෙගන ගියාම එක ෙගයක්වත් හදලා නැහැ. නිකම්
එහාට ෙමහාට සල්ලි ටික වියදම් කරලා විතරයි. ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුෙව් ඒ වාෙග් සමහර ආයතන තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙම්
ආණ්ඩුෙව් කියාකාරකම්වල වැරදි පතිඵලයක් ඒක. උඩරට
සංවර්ධන අධිකාරිය, දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය වාෙග් අධිකාරි
ගණනාවක් තැන් තැන්වල හැදුවා. අද ආණ්ඩුව තීරණය කර
තිෙබනවා ෙම් ආයතන ටික ඔක්ෙකොම එකට එකතු කරලා එක
ආයතනයක් බවට පත් කරන්න. එක ෙවලාවකට ඔබතුමන්ලා
ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෙබදලා තැන් තැන්වලට මුදල් දීලා තිෙබන බව
ෙපෙනනවා. උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය ගත්තාම අම්බුළුවාව

දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය ගත්තාම දක්ෂිණ සංවර්ධන
අධිකාරිෙය් දිගින් දිගටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිෙය් කාර්ය භාරය දකුෙණ් ඉන්න
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීමයි. හැබැයි, ඒවා
ඔක්ෙකොම පැත්තකින් තියලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ කර තිෙබන කාර්ය
භාරය තමයි විකාශන බලපත අරෙගන රූපවාහිනී සංස්ථා හදන
එක. ෙම්වා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය කරන්න ඕනෑ ඒවා
ෙනොෙවයි. අන්තිමට ඒක දැවැන්ත පශ්නයක් බවට පත් වුණා.
අපි දිගින් දිගටම ෙම්ක සාකච්ඡා ෙකරුවා. අවසාන වශෙයන් අපට
සිද්ධ වුණා, ඔවුන්ට විරුද්ධව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට දන්වන්න, ෙම් සම්බන්ධව අවශ්ය
කරන කටයුතු ටික කරන්න කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
සති කිහිපයකට කලින් ෙම් සම්බන්ධව තිබුණු නඩුෙව්දී නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැදිහත් ෙවලා ෙම්ෙක් තිබුණු ෙකොටස් ටික
දැන් ෙවනත් සමාගම් කිහිපයකට දීලා තිෙබනවා. ෙම්වා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE එෙක් ඉඳෙගන කථා කිරීෙම් පතිඵලයක්
විධියට ආ වැඩ පිළිෙවළ දැන් අෙනක් පැත්තට ආපහු කැරකිලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන් කියනවා, කරුණාකර ඒ කියා
මාර්ගය හරිහමන් විධියට අරෙගන නාස්තිකාර වියදම් නැති
කරන්න අවශ්ය කටයුතු ටික කරන්න කියා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ගත්ත තවත් තීන්දුවක් ගැන මා
කියන්න කැමැතියි. 2005 දී ඔබතුමන්ලා සංචාරක මණ්ඩලය කෑලි
තුනකට කඩන්න තීන්දු කළා. කෑලි තුනකට කඩලා ඔබතුමන්ලා
කර ෙගන තිෙබන විනාශයයි මම ෙම් ෙපන්වන්න හදන්ෙන්.
අයිෆා කියා ඔබතුමන්ලා උත්සවයක් කළා. අයිෆා එෙක් වියදම්
ගැන දැන් ෙලොකු පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක රුපියල්
ෙකෝටි ගණනක වියදමක්. අවශ්ය කරන කාරණා සියල්ල මා සතුව
තිෙබනවා.
ෙම් උත්සවය සඳහා ගිය වියදම්, ticketsවලට ගිය වියදම් ආදී
විස්තර සියල්ල මා සතුව තිෙබනවා. Tickets 650ක් ෙගෙනන්න
කියලා 400යි ඇවිල්ලා තිෙයන්ෙන්. ඉතුරු ටිකට ගහපු ෙකෙනක්
ෙහොයා ගන්න නැහැ. තැන් තැන්වල ෙහෝටල් කාමර එක්දාස්
ගණන් book කරලා තිෙයනවා. ආපු මිනිස්සු ෙහොයා ගන්න නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා cricket match එකක් ගැහුවා. සම්පූර්ණෙයන්ම
cricket match එක ගහලා තිෙයන්ෙන් ෙවන කට්ටියක්. ඒකට
දාලා තිෙයන්ෙන් ෙවනම ෙකොම්පැනියක්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන්
අහපුවාම කියනවා, "ඒක අපි දන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒකට ගිය
වියදම්, ඒකට ගහලා තිෙයන ටිකට්වල ගණන වාෙග්ම ඒ මුදල්
ටිකට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා ඒ අය දන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන්
අන්න එතැනට අද ෙමය තල්ලු ෙවලා තිෙයනවා කියලායි. ෙම්කට
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙමතැනට සිද්ධ ෙවලා තිෙයන ෙද් අප
ෙහොයලා බැලුවාම ඒෙක් පධාන පශ්නය තමයි ෙමහි පසම්පාදන
කමිටුවක් තිබීම.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විස්තර කියවා ෙගන
කියවා ෙගන යන ෙකොට ෙපෙනනවා පසම්පාදන කමිටුව ෙම්
අයිෆා වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධව කථා කරන්න එකම වතාවක්වත්
ඉඳෙගන නැහැ කියලා. ෙම්ෙක් පධාන කමිටුව පසම්පාදන
කමිටුවයි. ෙමොනවාද කරන්ෙන්, කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණ
ගන්ෙන් කවදාද, ෙම්වාට අවශ්ය කරන ෙටන්ඩර් මණ්ඩල
කැඳවන්ෙන් කවදාද කියන එක පිළිබඳව ෙම් කමිටුෙවන් තමයි
තීන්දු තීරණ ගන්න තිෙයන්ෙන්. ෙම්වා ගැන කිසිම තීන්දුවක්
අරෙගන නැහැ. හැබැයි පසම්පාදන කමිටුෙවන් දැන් නිලධාරින්ට
ලියුම් යවනවා, ෙම් සම්බන්ධව තීන්දු ගත්ත ඒවා වැරදියි කියලා.
ඒකට වග කියන්න ඕනෑ පසම්පාදන කමිටුවයි. ෙම් කමිටුෙව්
ඉන්න පධානිෙයෝ ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ෙම් අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම්වරු ටික. මුදල් අමාත්යාංශෙය් තව ෙල්කම්වරෙයක්
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ඉන්නවා. ඔහු තීන්දුවක් අරෙගන නැහැ. හැබැයි අන්තිමටම එක්
ෙකෙනක්ෙග් ෙදන්ෙනක්ෙග් තුන් ෙදෙනක්ෙග් ඔළුවලට තමයි
ෙම්ක දැන් ලැබිලා තිෙයන්ෙන්. මම විෙශේෂෙයන් කියන්න
කැමැතියි, ෙම් සම්බන්ධව අප වහාම කියාකාරි වුෙණොත් ෙහොඳයි
කියලා. ෙමොකද, හදිසිෙය් තීන්දු ගන්න කියලා කථා කරපු
නිලධාරින් ෙදතුන් ෙදෙනක් තමයි අවසාන වශෙයන් ෙම්ෙක්
වැරදිකාරෙයෝ බවට පත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අමාත්යාංශය විධියට
පත් කරපු කමිටුෙව් පධානියාෙග් ඉඳලා ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ
කියන එක තමයි ෙමතැනදී මට කියන්න තිෙයන්ෙන්.
මා හිතන හැටියට ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
සභාපතිතුමා ආයතන හයක උපයන විට ෙගවීම් පිළිබඳව ගිය
සතිෙය් විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් තියලා තිබුණා. ලංකා ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, වරාය අධිකාරිය, ජල
සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, ලංකා බැංකුව හා මහජන
බැංකුව කියන රාජ්ය ආයතන හයම තමන්ෙග් නිලධාරින් ෙගවිය
යුතු උපයන විට ෙගවීම ෙගවලා තිෙයනවා. ෙකෝටි 30කට අධික
මුදලක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒක විශාල මුදලක්. කවුද ෙම්කට
අනුමැතිය දුන්ෙන්? උපයන විට ෙගවීම තමන් ෙගවන්න ඕනෑ.
රුපියල් පනස්දාෙහේ, ලක්ෂෙය් පඩිය ගන්න අය ෙම් මුදල
ෙගවන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙම් මුදල් ඒ රාජ්ය ආයතන ෙගවා
තිෙබනවා. අහපුවාම ෙමොකද කියන්ෙන්? රාජ්ය ආයතනෙය්
ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙව්ය කියලා ෙම්වා ෙගවුවාලු. එෙහම
පශ්නයක් ඇති ෙවන්න විධියක් නැහැ. තමන් -කවුරු හරි- පඩියක්
ගත්තා නම් තමන්ෙග් පඩියට උපයන විට ෙගවීම තමන් ෙගවන්න
ඕනෑ. ඒකට රාජ්ය ආයතනය පළි නැහැ. කරුණාකරලා ෙම් මුදල
ආපසු ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් අය කර ගන්න වහාම කටයුතු කරන්න
ඕනෑය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමාටත් මතක් කරන්න
කැමැතියි.
දැන් බලන්න, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙම්
වතාෙව් බාල වර්ගෙය් ගුවන් යානා ෙතල් - oil - ෙගනැල්ලා
තිෙයනවා. දිගින් දිගටම දිගින් දිගටම ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාෙව් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් අපි දැක්කා. බාල වර්ගෙය් ෙපටල්
ෙබදුවා අපි දැක්කා. බාල වර්ගෙය් ෙතල් ෙබදලා වාහන 2,000කට
වැඩිය විනාශ වුණා. නැවත ෙම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාෙවන්ම බාල වර්ගෙය් ගුවන් යානා ෙතල් ෙගන්වනවා.
දැන් බාල වර්ගෙය් ෙතල් ගහෙගන ගිහිල්ලා ගුවන් යානා නතර
වුෙණොත් එෙහම නතර ෙවන්ෙන් ෙකොෙහද? බාල වර්ගෙය් ෙතල්
ගහපුවාම සාමාන්යෙයන් ෙරෝද හතෙර් වාහනයක් නම් බිමවත්
නතර වනවා. ෙම්වා ගහෙගන ගිෙයොත් ෙම් ගුවන් යානා නතර
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේද? නතර ෙවන ස්ථානයක් ෙහොයා ගන්න බැරිව
යනවා. ෙපනි ෙපනී ෙම්වා සිද්ධ වන්ෙන් ඇයි? ෙම් ගැන සුසිල්
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා කියලා තිෙයන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා
කියලා තිෙයනවා, හැම petrol shed එකකම බාල වර්ගෙය් ඒවාද
නැද්ද කියලා ෙහොයලා බලන්න machine එකක් ෙගන්වන්න ඕනෑ
කියලා. නියම කථාවක් ඒ ගමන කියන්ෙන්. බාල වර්ගෙය් ෙතල්
ෙහොයන්න -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order please! Hon. Member, you have only one more
minute.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Okay. Thank you.
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ෙවනදා ෙතල් ෙගනාවාම ෙතල් ෙහොඳද නරකද කියලා
බලන්න අධිකාරිෙයන් කමෙව්දයක් තිබුණා. දැන් ඒ කමෙව්දය
පැත්තකට දාලා ෙතල් ෙහොඳද නැද්ද කියලා බලන්න
පිරවුම්හල්වල යන්තයක් - machine එකක්- සවි කරන්න යනවා.
ෙම් බාල වර්ගෙය් ෙතල්ද, ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙතල්ද කියලා දැන
ගන්න වාහනයට machine එකක් සවි කරන්න කිව්වා නම්
ඇත්තටම ඊට වඩා ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. ෙම් සඳහා
කියන්න පුළුවන් කථාවක් තිෙබනවා. කරන්න තිෙබන වැෙඩ්
ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. ෙවන වැඩක් දැන් කරන්ෙන්. කරන්න
තිෙබන පළමු වැනි ෙද් තමයි, ෙම් ෙතල් ෙගනාපු ෙකොම්පැනිවලට
විරුද්ධව කියා මාර්ග ගැනීම. ෙමොකක්ද අරෙගන තිෙබන කියා
මාර්ගය? ෙම් ෙකොම්පැනිය ෙමොකක්ද? A stock of 7,500 metric
tons has been imported from the British Petroleum
Corporation in Singapore. ෙම් British Petroleum Corporation
එක දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අමාත්යතුමාට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා
තිෙබනවාලු, ෙම්ෙගොල්ලන් ෙතල් ටික ආපසු අරෙගන ගිහිල්ලා
ෙවන ඒවා ෙගනත් ෙදනවා කියලා. දැන් ෙම්කද විසඳුම? විසඳුම
ෙවන්නට ඕනෑ ෙම්කද? නැහැ. ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු පවරා
නීතිමය කියා මාර්ග ගන්නට ඕනෑ. පළමුෙවන්ම ඔවුන්ව blacklist
කරන්නට ඕනෑ. ෙදවනුව ඔවුන්ට විරුද්ධව යම් කිසි කියා
මාර්ගයක් ගන්නට ඕනෑ, ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු පවරා ඔවුන්ෙගන්
නැවත අපට යම් කිසි ආදායමක් උපයා ගන්නට. දැන් ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්? එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවාලු, ෙම් ෙතල් ටික
අරෙගන ගිහිල්ලා ෙහොඳ ෙතල් ටිකක් ආපසු එවන්න. ඉතින්
ෙම්කද ෙම් ආණ්ඩුෙව් කියා මාර්ගය?
ඊළඟට අෙනක් කාරණය බලන්න. මා ඔබතුමාෙගන් තව
විනාඩියක් ඉල්ලනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ජාතික
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට සිදු කර තිෙබන වැෙඩ් බලන්න.
බංගලිෙද්ශෙය් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැෙටනෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා ෙන් අෙප් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ තමයි
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කියලා. දැන්
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒක
කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්. බංගලිෙද්ශෙය් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ
කඩා වැෙටනෙකොට ඒ ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවලා රාජ්ය ආයතනත්
මැදිහත් ෙවලා බංගලිෙද්ශෙය් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉස්සුවා.
දැන් අෙප් රෙට් ෙමොකද කරලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙමොකක්ද සිදු
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තුන් ෙදෙනක් ෙහෝ හතර ෙදෙනක් - මිස්ට
විෙජ්මාන්න, ඊළඟට ෙර්ෙනෝ ද සිල්වා කියලා මහත්මෙයක්,
ඊළඟට ෙයෝගා ෙපෙර්රා කියලා මහත්මෙයක්, ඊළඟට මිස්ට
ෙපෙර්රා කියලා තව එක්ෙකෙනක් ඔක්ෙකොම හතර ෙදෙනක්
දාලා තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ ෙමොන ෙපෙර්රාද කියලා- "ද
ෆිනෑන්ස් " කියන ෙකොම්පැනිෙය් තමන්ෙග් තිබුණු ෙකොටස් ටික
රුපියල් 30ට යන එක රුපියල් 50 ගණෙන් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම්
බැංකුවට දීලා ෙම් ගනුෙදනුව සිදු කරන්නට හැදුවා. දැන් ෙම්
ගනුෙදනුව නතර කරලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙම් සම්බන්ධව ෙකොමිටියක් තිෙබනවා. ඒ
ෙකොමිටිෙය් අනුමැතිය අරෙගන තමයි ෙම් investment එක
කරන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Please wind up now.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මා තව එක තත්පරයක් ගන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. එතෙකොට ෙම් කිසි අනුමැතියක් නැතිව තමයි අද
වනෙකොට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම
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පිටින්ම දැවැන්ත දූෂණයක්, වංචාවක් කරන්නට අවශ්ය කරන
කටයුතු ටික ෙම් ගනුෙදනුෙව් ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා.
ඔබතුමාට මා ෙගෞරවෙයන් කියනවා, කරුණාකරලා අපි ෙම්වා
ගැන ෙසොයා බලන්නට ඕනෑයි කියලා. ෙම් වියදම් වන්ෙන් ෙම්
රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි. තවත් කරුණු ගණනාවක් ගැන මට කථා
කරන්නට තිබුණත්, අෙප් තවත් කථිකෙයෝ සිටින නිසා මා ඒ අයට
අවස්ථාව ෙදමින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ගරු සභානායකතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් සිටින
නිසා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. අපට තව දින
ෙදකක් ෙම් විවාදය ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙමොකද, අපට තවත්
ෙවලාව තිබුණා නම් ෙම් ආයතන තුළ තිෙබන දූෂණ, ෙම් ආයතන
තුළ තිෙබන වංචා, ෙම් සියල්ල ගැන කථා කරන්නට ඉඩ තිබුණා.
අපට ලැබී තිෙබන කාල ෙව්ලාව ෙබොෙහොම අඩුයි. අෙප් ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සියලුම නිලධාරින්ට, විෙශේෂෙයන්
අෙප් විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විගණකාධිපතිතුමා ඇතුළු
සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන්ට, ඒ වාෙග්ම අපට සහෙයෝගය දුන්
ෙමම කමිටුෙව් ෙල්කම් මණ්ඩලෙය් පීරිස් මැතිතුමා ඇතුළු සියලුම
නිලධාරින්ට මෙග් ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද කරනවා. ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ ඉදිරියට අරෙගන ගිහිල්ලා රෙට් මුදල් පාලනය පිළිබඳව
අවශ්ය නිවැරදි කමෙව්දයක් හදමුයි කියන එක පකාශ කරමින්,
තවත් ආයතන ගණනාවක් ගැන කථා කරන්නට තිෙබන නිසා, ඒ
සඳහා ඒ අයටත් ෙවලාව ඉතුරු කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.

[අ. භා. 4.40]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මට ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව සම්බන්ධව
සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන ගරු අමාත්ය ඩිව්
ගුණෙසේකර මැතිතුමාට විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්නට අවශ්යයි.
එතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් ඉතාම සාර්ථකව එම වැඩ කටයුතු
ෙකරීෙගන යනවා. ෙකෝප් කමිටුව හැටියට කාර්යක්ෂමතාව
ෙපන්වීමට එතුමා ඉස්ෙසල්ලාම ආදර්ශවත් ආකාරයට කටයුතු කර
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කටයුත්ත දිහා එතුමා ෙද්ශපාලන
ෙකෝණෙයන් බැලුෙව් නැහැ. එෙහම ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන්
බැලුෙව් නැහැ කියන එක පැහැදිලි වන කාරණා කිහිපයක්
තිෙබනවා. අනු කාරක සභා තුනක් පත් කරනෙකොට එක කමිටුවක
පධානත්වය එතුමා සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාට ලබා දුන්නා.
තව අනුකමිටුවක පධානත්වය ලසන්ත අලගියවන්න ගරු
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට ලබා දීලා, අෙනක් අනුකමිටුෙව්
පධානත්වය ලබා දුන්ෙන් ගරු කරු ජයසූරිය මන්තීතුමාට.
ඇත්තටම COPE වාර්තාව සම්බන්ධව මහ ජනතාවට කරුණු
ෙහළි දැක්වීෙම්දී, ඒක පාක්ෂිකව, නැත්නම් ආණ්ඩුෙව් මැදිහත් වීම
මත ඒ තීන්දු තීරණ ගන්නවා කියලා ෙපන්වන්න විපක්ෂෙයන්
උත්සාහයක් දරන හැටි හුඟක් අවස්ථාවල අපි දැක්කා. අපි ඒ මතය
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වාෙග්ම, විපක්ෂෙය් විවිධ
පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන සාමාජිකයන් 31 ෙදෙනකුෙගන්
සමන්විත ෙවලා තමයි COPE කමිටුව හැෙදන්ෙන්. ඒක අපි
මුලින්ම අවධාරණය කර ගන්න ඕනෑ. ඒක විශාල වග කීමක්. අද
අෙප් රෙට් ඉන්න මිලියන 20.6ක් වූ ජනතාවට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැරි නිසා, ඒ සියලු ජන ෙකොටස්
නිෙයෝජනය කරන්න තමයි මන්තීවරු 225 ෙදෙනක් කටයුතු
කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි හැෙමෝටම, පක්ෂ ෙහෝ විපක්ෂ සියලු
ෙදනාටම වග කීමක් තිෙබනවා, එක පැත්තකින් රජෙය් ගිණුම්
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පිළිබඳ කාරක සභාව ශක්තිමත් කරලා, ඒ කාරක සභාව මඟින්
ඉටු විය යුතු කාරණා ටික හරියාකාරෙයන් ඉදිරියට ෙගන
ගිහිල්ලා, අමාත්යාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල කටයුතු විධිමත්ව
සහ කාර්යක්ෂමව ඉදිරියට ෙගන යන්න. ඒ වාෙග්ම ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාව මඟින් අෙප් රෙට් තිෙබන ව්යවස්ථාපිත
සංස්ථා, මණ්ඩල සහ ෙපොදු ආයතන පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, මහ ජනතාවටත් ඒ කරුණු සත්ය ෙලසට
ඉදිරිපත් කරන්න. අපට එවැනි වග කීමක් තිෙබනවා. පසු ගිය
කාලෙය් සමහර අවස්ථාවල අපි දැක්කා, ෙම් කමිටුව කමිටුවක්
හැටියට කරුණු ෙහළි දැක්වූෙය් නැහැ කියලා. අර මුලින් පකාශ
කළා වාෙග් ජන මාධ්යත් එක්ක තමයි ඒ කටයුතු කෙළේ. අපි
විෙශේෂෙයන්ම දැක්කා සමහර සභාපතිවරු කටයුතු කරපු
ආකාරය. ඒ හැම අවස්ථාවකම ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කිරීම
සඳහා මාධ්යට වැරදි ෙතොරතුරු පවා ලබා දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම වයඹ පළාත් සභාෙව්
ගිණුම් කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. අපි
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ෙපන්වා දී තිෙබන
කරුණු විමර්ශනය කරන ෙකොට, ඒවා ගැන ෙසොයා බලා ෙගන
යන ෙකොට බැලූ බැල්මට විශාල වංචාවක්, දූෂණයක් වාෙග්
ෙපනුණත්, ඇත්ෙතන්ම එෙහම ෙලොකු වංචාවක් දූෂණයක් ඒ
ස්ථානවල සිදු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් යම් යම්
අකාර්යක්ෂමතාවන් හා අයථා මුදල් ගනුෙදනු ඒ අවස්ථාවලදී
ෙහළි වුණා. හැබැයි, කමිටුවට තිෙබන බලය පාවිච්චි කරලා ඒ
මුදල් නැවත අය කර ගැනීම සඳහා, ඒ වාෙග්ම ඒ කටයුතු යථාවත්
කිරීම සඳහා ඒ අයට උපෙදස් ලබා දීලා කටයුතු කරන්න අපට
හැකියාව ලැබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉදිරිපත් කළ COPE
වාර්තාව තුළ අපි හඳුනා ගත්ත විෙශේෂ කරුණු කිහිපයක් තිබුණා.
එකක් තමයි ඒ ආයතන පධානින්ෙග් කාර්ය භාරය මඟ හැරිලා
තිබීම. COPE කමිටුවට ඇවිල්ලා වාඩි වුණාට පස්ෙසේ, කමිටුෙව්
සාමාජිකයන් කරුණු ෙපන්වා දුන්නාට පස්ෙසේ, ඒ වාෙග්ම
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් කරුණු ෙපන්වා
දුන්නාට පස්ෙසේ තමයි ඒ නිලධාරින් ඒවා පිළිබඳව හිතන්න
කල්පනා කෙළේ. ඒ නිසා සමහර අවස්ථාවල ඒ අය සමාව ගත්තා.
සමහර අවස්ථාවල ඒ කරුණු, නිරීක්ෂණ ඔවුන් පිළිගත්තා. ඒ
පිළිගත්තා වාෙග්ම නැවත ඒවා සකස් කර ගැනීම සඳහාත් ඒ අය
විෙශේෂෙයන්ම වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කර ගත්තා.
අපි දැක්ක ඊළඟ කාරණය තමයි, ඒ ආයතනවල
පධානීන්ෙගන් පසු විපරමක් සිදු ෙවලා තිබුෙණ් නැති එක. ඒ නිසා
පශ්න එකතු ෙවලා, එකතු ෙවලා දිගින් දිගටම ඇදී ෙගන යන
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, අභ්යන්තර විගණන පද්ධතිය. ෙම් ආයතනවල
අපි දැකපු පධානම පශ්නයක් තමයි අභ්යන්තර විගණනය ඉතාම
දුර්වල තත්ත්වයක තිබීම. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අභ්යන්තර
විගණනය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ කියලා COPE කමිටුෙවන් ඒ
ආයතන දැනුවත් කළාට පස්ෙසේ, අභ්යන්තර විගණන කටයුතු
සෑෙහන ඉදිරියට ෙගන එන්න ඒ ආයතන කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. පසු විපරමත්, අභ්යන්තර විගණනයත් ඉතාම වැදගත්
ෙවනවා ආයතනයක කටයුතු යහපත් ආකාරෙයන් පවත්වා ෙගන
යන්න. විෙශේෂෙයන්ම ඒවා ෙපන්වා දීම තමයි ෙම් COPE
කමිටුවට තිෙබන පධාන වග කීමක් හැටියට අපි දකින්ෙන්. ඒ
කාර්යය අපි ඉෂ්ට කළා. ඒ අනුව පාඩු ලබන මට්ටෙම් තිබුණු
ආයතන කිහිපයක්ම අද ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරලා
තිෙබනවා.
ෙමතැන අෙප් ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
අමාත්ය ගරු ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා ඉන්නවා. මා නිෙයෝජනය
කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම
ඉතාම දුර්වල, පාඩු ලබන, ඉතාම පහළ මට්ටමක තිබුෙණ්. නමුත්
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අපි ඉතාම සතුටින් කියනවා, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත්, ෙපොල් සංවර්ධන හා
ජනතා වතු සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් කාර්යක්ෂම ෙසේවාවත් එක්ක
අද කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම විශාල වශෙයන් ලාභ ලබන
ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. ඒවා පාඩු ලබන බව
හඳුනා ගත්ෙත් COPE කමිටුව මගින් කරුණු ෙසොයා ගත්තාට
පසුවයි. ඒ නිසා ඒ වැරැද්ද ෙමොකක්ද කියා ෙසොයා ගන්න පුළුවන්
වුණා. ඒ වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියන එක
ෙසොයා ගන්න පුළුවන් වුණා. විෂය භාර අමාත්යතුමා, අමාත්යාංශ
ෙල්කම්තුමන්ලා, ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්, ඒ කළමනාකාරිත්වය ඒ
පිළිබඳව කටයුතු කරපු නිසා ඒ ආයතන නැවතත් දියුණුෙව් දිශාවට
හරවන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා ඛනිජ වැලි සංස්ථාව,
රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාව, රක්ෂණ සංස්ථාව වැනි ආයතන ගණනාවක්
අද ලාබ ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
COPE කමිටුව මඟින් ෙපන්වා දුන් කරුණුවලට අනුව
ඇත්ෙතන්ම අපි කථා කරන්ෙන් අඩු පාඩු පිළිබඳව විතරයි. නමුත්
අෙප් රෙට් ෙබොෙහොමයක් ආයතන ඉතාම කාර්යක්ෂමව ඉතා
ෙහොඳින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. සියයට 25ක් විතර ආයතන
පමාණයකින් තමයි යම් යම් අකාර්යක්ෂමතා සහ දුර්වලතාවන්
හඳුනා ගන්න හැකියාව ලැබුෙණ්. අපි සියලුම ෙදනා එකතු ෙවලා
ඒවාත් නිවැරදි දිශාවට, දියුණුෙව් දිශාවට හරවන්න කටයුතු
කරන්න ඕනෑ.
සමහර අවස්ථාවල ෙචෝදනා කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම පුවත්
පත්වල ෙලොකුවට පළ කරනවා, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පාඩු
ලබන ආයතනයක්, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව පාඩු ලබන ආයතනයක්,
ගමනාගමන මණ්ඩලය පාඩු ලබන ආයතනයක්, සමෘද්ධි
අධිකාරිය පාඩු ලබන ආයතනයක් කියලා. හැබැයි අපි ආපසු හැරී
බැලුෙවොත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ගමනාගමන මණ්ඩලය,
ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව යන ෙම්වායින්
විශාල සුබසාධන ෙසේවාවක් සිදු වන බව ෙපෙනනවා. ෙහට
වුණත්
අපට
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ලාබ ලබන
තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙකොෙහොමද? අෙප් පාසල්
දරුවන්ට ෙදන සීසන් එෙක් ගණන වැඩි කරලා, මගී ජනතාවෙග්
ටිකට් පෙත් ගණන වැඩි කරලා අපට එය ලාබ ලබන ආයතනයක්
බවට පත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ජනතාවෙග් පැත්ෙතන්
කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
අද ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා
ජල සම්පාදන මණ්ඩලෙයන් ෙමොන තරම් ෙසේවාවක් කරනවාද? ඒ
ආයතන අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් සුබසාධන කටයුතු කරනවා.
හැබැයි ඒ ෙසේවාව සඳහා ජනතාවෙගන් මිලක් අය කර ගන්නට
ගිෙයොත් ජනතාව මත බර පැටෙවනවා. ඒ නිසා ජනතාව මත
පැටෙවන බර අඩු කරන්නත් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ
ආයතනවල පැවැත්ම ගැන කල්පනා කරන්නත් ඕනෑ. ඒ නිසා
තමයි ඒ වාෙග් ආයතන කිහිපයක් සුබසාධන ආයතන හැටියට
කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.
අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කරමින් කිව්වා,
එවැනි ආයතන පිළිබඳව ෙසොයා බලා වැරදි කරපු අයට දඬුවම් දීපු
එක අවස්ථාවක් කියන්න කියලා. අපි ඒ ගරු මන්තීතුමාට
කියන්න කැමැතියි, ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
හැදුෙව් 1994න් පසුව ෙනොෙවයි කියන එක. ෙම් කාරක සභාව
හැදුෙව් 1980 දශකෙය්දී. අපි අහනවා, අසූව දශකෙය් ඒ COPE
කමිටු වාර්තා මඟින් දඬුවම් දුන්ෙන් කාටද කියලා.
1989 දී ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් විශාල වංචාවක් සිදු වුණා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් එවකට හිටපු ජනාධිතිතුමා කමිටුවක් පත් කළා,
හිටපු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ෙජ්.එෆ්.ඒ.ෙසෝසා මැතිතුමාෙග්
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පධානත්වෙයන්. ඒ කමිටු වාර්තාෙවන් ඒ වංචාව, දූෂණය ෙහළි
කළා. ඒකට වග කිව යුතු අයත් පැහැදිලිවම නම් කරලා තිබුණා.
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඒක ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි, ෙඩොලර්
එක්ලක්ෂ විසිපන් දහසක වංචාවක් සිදු ෙවලාත් ඒ පිළිබඳව
එතැනින් එහාට කිසිම කටයුත්තක් වුෙණ් නැහැ. මම විපක්ෂෙය්
ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් අහනවා, ඒ වංචාව සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙකොමිසමක් පත් කරලාත්, ඒෙකන් පැහැදිලි
තීන්දුවක් දීලාත්, ඒ නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහෝ ඒ රජයට හැකියාව ලැබුණාද කියලා.
අද විපක්ෂය මහ හඬින් කථා කළත්, එදා ෙදොරට පයින් ගහලා
තරුණයන් අරෙගන ගිහින් මරා දමපු ෙවලාෙව්, ඒ තරුණයන්
ෙවනුෙවන් විමර්ශනයක් කරන්න, අහිංසක අම්මලාට, තාත්තලාට
ඒ තරුණයන් ෙසොයා ෙදන්න, එෙහම නැත්නම් ඒ ජීවිතවලට
වන්දි ෙගවන්න, විනාශ කරපු ෙගවල් ෙදොරවල් ෙවනුෙවන් කථා
කරන්න කවුද ඉදිරිපත් වුෙණ්? ෙකෝ ඒවාෙය් පරීක්ෂණ? ෙකෝ
ඒවාෙය් නිරීක්ෂණ? ඒවා ෙමොකවත් නැහැ. ඒ නිසා දැන් ෙම්වාට
විතරක් ෙචෝදනා කරන්න එපා. අපි ෙම් අඩු පාඩු හදා ගන්න ඕනෑ.
තරුණ මන්තීවරුන් හැටියට අපි පැහැදිලිවම කියනවා, සමහර
ආයතනවල අකාර්යක්ෂමතා තිෙබන බව. ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි
ඒවා නැති කරන්න ඕනෑ. ඇතැම් ජනතා පශ්න විසඳන්න සමහර
ආයතනවලට ගියාම විශාල කාලයක් ගන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම
අපි එවැනි ෙද්වල් නැති කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියටත්,
විපක්ෂය හැටියටත්, මුළු මහත් පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියටත් අපි
සියලුම ෙදනා ඒවාට මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒවා
ගැන නිවැරදි තැන්වලදී කථා කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙමතැනදී
හුදු ෙද්ශපාලන අරමුණක් ඔස්ෙසේ කථා කරන්න විපක්ෂය
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් අපි ඒ ගැන සෑහීමකට පත්
ෙවන්ෙන් නැහැ, අපි ඒක අගය කරන්ෙන් නැහැ කියන එකත්
ෙමතැනදී මතක් කරන්න ඕනෑ.
අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා, "එකම ෙද්
කරන ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා" කියලා. ඇත්ත, අපි
පිළිගන්නවා. ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවායින් එකම
කාර්යය තමයි ෙකෙරන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට ආයතන
ගණනාවක් එකතු කරලා -දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය, ඒ
වාෙග්ම උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය, ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තු, සමෘද්ධි
අධිකාරිය සහ සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ ෙජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
වාෙග් ආයතන එකතු කරලා- "දිවි නැඟුම ඒකාබද්ධ ගාමීය
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව" හදන්න රජය තීරණය කරලා
තිෙබනවා. එෙසේ තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන් අන්න ඒ වැඩ
පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගන්න ඕනෑ නිසායි. ඒ නිසා වැඩ
පිළිෙවළක් එක්ක යන ශක්තිමත් රජයක් හැටියට ෙම්වා හඳුනා
ෙගන කටයුතු කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ නිසා අපි
ෙම් ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව
හැටියට අපි හැෙමෝම එකට එකතු ෙවලා අප සියලු ෙදනාටම
පැවරුණ වගකීමක් හැටියට වංචා, දූෂණ අවම කර ගැනීම සඳහා
ෙපළ ගැෙසන්නට ඕනෑ කියන එකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විගණනයට භෙය්
සමහර ජනතා පශ්න විශාල වශෙයන් පස්සට යන අවස්ථා
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් නිලධාරින්ව අපි දැඩි ෙලස විගණනෙයන්
හිර කරලා, භය කරලා තිබ්බාම සමහර පශ්න විසඳන්න ගියාම
අසාර්ථක ෙවනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මහජන
නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අපි ගම්වල කටයුතු කරද්දී පාෙයෝගිකව
දන්නවා, ස්වාභාවික විපතක් ඇති ෙවලා, නැත්නම් හදිසි
ආපදාවක් ඇති ෙවලා යම් කිසි ෙදයක් මිලට ගැනීමට සිදු
වුවෙහොත් ඒ නිලධාරින් ඒවා මිලට ගන්න භයයි කියලා. ඒ නිසා
එය ඒ ෙවලාෙව්ම කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට ෙටන්ඩර් කැඳවලා, ඒ
කටයුතු සිදු කරන විට එතැන ෙවන්න ඕනෑ ෙද් ෙවලා ඉවරයි. ඒ
නිසා ඒ ආපදාෙවන් සිදු වන හානියට වඩා අති විශාල විනාශයක් ඒ
අවස්ථාවලදී රජයට සිදු වනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ස්වාධීන ආයතන
පිහිටු වන්නට ඕනෑ. ෙමය අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා වියයුතු
කරුණක්. විෙශේෂෙයන්ම ස්වාධීන ආයතන පිහිටු වන්නට ඕනෑ;
ෙකොමිෂන් සභා ඇති වන්නට ඕනෑ. ඒවා ඇති ෙවනවා වාෙග්ම
ඒවා තුළින් මහජන ෙසේවය සිදු වන්නට ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
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මන්තීතුමනි. අපි දැක්කා, විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න
ඇමතිතුමාත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් ෙම් තුන්ෙවනි
වාර්තාව. අපි ෙම් වාර්තා තුෙනන්ම ෙපන්වා දුන්න අකමිකතා,
audit queries සම්බන්ධෙයන් කිසිම ෙකනකුට අද වන ෙතක්
දඬුවම් කරලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්,
උජාරුෙවන් කියනවා, "අපට මුදල් බලය තිෙබනවා." කියලා.
නමුත් ඇත්තටම අපට මුදල් බලයක් තිෙබනවාද?

(The Presiding Member)

Order, please! You have one more minute.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

අද රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව බලන්න. මෙග් ෙපෞද්ගලික
මතයක් හැටියටයි මා ෙමය කියන්ෙන්. අද අෙප් පෙද්ශෙය් පධාන
පාසලට විදුහල්පතිවරෙයක් පත් කරන්න ගියාම ඒ
විදුහල්පතිවරයාෙග් හැකියාව, දක්ෂතාව සහ ඔහුට ඒ විද්යාලය
පාලනය කරන්න පුළුවන්ද කියන එකට වඩා රාජ්ය ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාව බලන්ෙන් ඒ අදාළ පුද්ගලයාෙග් ෙශේණිය
පමණයි. ඒ පුද්ගලයාෙග් ෙශේණිය පමණයි බලන්ෙන්. ඉන් පසුව ඒ
පුද්ගලයා යන්ෙන් ගුරුවරු සියයක්, එකසිය පණහක් ඉන්න
පාසලකට; ඒ වාෙග්ම දරු දැරියන් තුන්දහසක්, හාරදහසක් ඉන්න
පාසලකට. එතෙකොට අවුරුද්දක් ෙදකක් යන විට අපට පැහැදිලි
ෙවනවා ඔහුට ඒ පාසල පාලනය කරන්න බැහැ කියලා. ඒෙකන් ඒ
දරුවන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිදු වනවා; ඒ පාසලට විශාල
අසාධාරණයක් සිදු වනවා. ඒ පිළිබඳව මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ
විධියට අපට විශාල අරගලයක් කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්
ස්වාධීන ආයතන ඇති වීම ෙහොඳයි. නමුත් ඒ ආයතන ඇති වීම
හරහා සමහර අවස්ථාවල ජනතාවට විශාල පීඩනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා කියන එකත් අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්නට
කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් අපි
නැවතත් අෙප් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. අද ෙම් කාරක සභාවට අෙප් රෙට් වැදගත්, උගත්, හැම
ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳවම අවෙබෝධයක් තිෙබන සභාපතිවරෙයක් පත්
ෙවලා ඒ කටයුතු ඉතාමත් විධිමත් විධියට කර ෙගන යනවා. යම්
යම් ආයතනවල සිදු වන වංචා, යම් යම් පුද්ගලයන් සිදු කරන
වංචා, ඒ වාෙග්ම යම් යම් ආයතනවල තිෙබන අකාර්යක්ෂමතා
සියල්ලම අපි ෙහොඳින් ෙත්රුම් අර ෙගන, ඒ ආයතන පධානීන්ටත්,
ඒ වාෙග්ම ඒ විෂය භාර අමාත්යවරුන්ටත් ඒවා පිළිබඳව දැනුම්
දීලා පුළුවන් තරම් ඒ ආයතනය තුළම ඒවා නිෙෂේධනය කර ගන්න
අවස්ථාව ලබා දීලා, ඒ ආයතන ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්
නැත්නම්, ඒ ආයතන පධානීන් ඒ විධියට හැසිෙරන්ෙන් නැත්නම්
ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ පිළිබඳව නීත්යනුකූල කියා මාර්ගවලට පවා ගිහින්,
ෙම් ආයතන නිසි මඟට ෙග්න්න කටයුතු කරනවා. අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට අෙප් රට නිදහස්,
නිවහල්, දියුණු රාජ්යයක් කරා ෙගන යන ගමෙන්දී ෙම් සියලුම
ආයතනවල ශක්තිය අපි ඒක රාශී කර ගන්න කටයුතු කරමුයි කියා
ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

දැන් ෙම් වාර්තා තුෙනන්ම -විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග්
වාර්තාෙවන්, ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාෙග් වාර්තාෙවන්,
අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් වාර්තාෙවන්- ආයතනවල
අකමිකතා ෙපන්වා දී තිෙබනවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ
වාර්තා ඉදිරිපත් ෙකරුවා. නමුත් ෙම් වාර්තාවලින් ෙපන්වා දුන්නු
අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් කිසිම පියවරක් අරෙගන නැහැ. ආණ්ඩු
පක්ෂයයි, විපක්ෂයයි හැම දාම කියනවා, "අපට මුදල් බලය
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවටයි මුදල් බලය තිෙබන්ෙන්." කියලා.
නමුත් සුළු අකමිකතාවක් කරපු ෙකනකුටවත් දඬුවමක් ෙදන්න
බැරි තත්ත්වයක් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන්ෙන්. ඒකට
ෙහේතුවක් තිෙබනවා.
වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර හිටපු කථානායකතුමා ෙම් වාර්තාව
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට යැව්වා.
ඔබතුමාටත් මතක ඇති. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව යටෙත් ෙනොෙවයි ෙන්
තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසිය පාර්ලිෙම්න්තුව යටෙත් ෙනොෙවයි ෙන්
තිෙබන්ෙන්? ඒවා තිෙබන්ෙන් විධායක ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි.
එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඔය ෙවන ෙවන පශ්න ෙනොෙවයි,
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා. නියම පශ්නය තිෙබන්ෙන්
එතැනයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට මුදල් බලය තිෙබනවා. අපි ෙම් වාර්තා
හදලා යවනවා. ෙකොහාටද යන්ෙන්? අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවටයි, ෙපොලීසියටයි, නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. ඒක තිෙබන්ෙන් කාෙග් යටෙත්ද? ඔබතුමා
කියන්න. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි
කරන්න ඔබතුමාත් අත ඉස්සුවා. ඔබතුමා තමයි ඒ වරද ෙකරුෙව්.
ඔබතුමා ෙපොලීසිෙය් ස්වාධීනත්වය නැති ෙකරුවා. නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ස්වාධීනත්වය නැති ෙකරුවා. අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් ස්වාධීනත්වය නැති
ෙකරුවා. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා කියපු ෙදයක් 2012.04.28 වැනි දින
"ද අයිලන්ඩ්" පුවත් පෙත් තිෙබනවා, “Parliament has failed,
says DEW” කියලා. මට එය කිෙයව්වාම පාර්ලිෙම්න්තුවට
එන්නත් එපා වුණා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඒක පත්තෙර් කට්ටිය දාලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පත්තෙරන් ෙනොෙවයි. Then, you should have denied it.

[අ.භා. 4.55]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. DEW Gunasekara)

(மாண் மிகு ல

(மாண் மிகு

மன் கிாிஎல்ல)

குணேசகர)

පත්තෙර් කට්ටිය දාලා තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
ඇමතිතුමා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ වාර්තාවක්. නමුත් මීට
කලිනුත් ෙම් වාෙග් වාර්තා ඉදිරිපත් වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

It further states, I quote:
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා]
“Senior Minister DEW Gunasekera yesterday said that the Sri
Lankan Parliament had pathetically failed in its duty to uphold financial
integrity and transparency in the public sector.”

ඉතින් ෙමොනවාද ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්? ඔබතුමාම
කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව අසාර්ථකයි කියලා. දැන් ෙමොකක්ද ඊ
ළඟ පියවර? කරුණාකරලා ඔබතුමා කියන්න ෙමොකක්ද විසඳුම
කියලා. එක මන්තීවරෙයකු කිව්වා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාවට මන්තීවරු එන එක අඩු ෙවලා කියලා. අඩු ෙවලා තමයි.
මම ගිය අවුරුද්ෙද් ආවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ආෙව්, සියයට 50ක් විතර.
වැඩක් නැහැ, කාලය නාස්ති කරලා. අපි යනවා, පශ්න අහනවා.
ඔබතුමාත් පශ්න අහනවා. ඊ ළඟ පියවරක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව තිෙබන්ෙන් මිනිස් ඝාතන ගැන
ෙහොයන්න ෙනොෙවයි. එක මන්තීවරයකු කිව්වා, ෙම් මිනිස් ඝාතන
ගැන. පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ෙකොට, ඉස්ෙසල්ලා ඒක දැන ගන්න
ඕනෑ. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව තිෙබන්ෙන් audit
queriesවලින් ෙපන්වා ෙදන මුදල් අකමිකතා ගැන ෙසොයා
බලන්නයි. එතැන, අමාත්යාංශ පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
එෙහම නැත්නම් ඒවා ලාභ ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
උගන්වන තැනක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, audit
queriesවලින් ෙපන්වා ෙදන මුදල් අකමිකතා ගැන ෙසොයා
බැලීමක් තමයි එතැන කරන්ෙන්. විගණකාධිපතිවරයා මුදල්
අකමිකතාවක් ෙපන්වා දුන්නාම ඒකට ඒ අදාළ නිලධාරියා උත්තර
බඳින්න ඕනෑ. උත්තර බඳින්ෙන් නැත්නම් ඒක CID එකටයි,
ෙපොලීසියටයි යවන්න ඕනෑ. නීතිපතිට යවන්න ඕනෑ. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉෙගන ගන්න, කෑ ගහන්ෙන් නැතුව. [බාධා
කිරීම්] ෙමතැන මිනිස් ඝාතන ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්]
Please do not disturb me. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා, මම
ඔබතුමාෙග් නම කිව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමා ෙතොප්පිය දා ගන්නවා.
[බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාෙග් නම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. Please
sit down.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීමනි, දැන් ෙමතැත තිෙබන පශ්නය
ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තුවට මුදල් බලය තිෙබනවාය කියලා
කියනවා. අපට මුදල් බලය තිෙබනවාද? ෙමොකද මුදල් ඇමතිතුමා
ජනාධිපතිතුමායි. එතෙකොට අපට මුදල් බලය තිෙබනවාය කියලා
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් ආයතන කරන වැරදි
ඔක්ෙකෝම වාර්තාවකට ඇතුළත් කරලා CID එකට යවනවා;
ෙපොලීසියට යවනවා; නීතිපතිට යවනවා. ෙම් ආයතන තුනම
තිෙබන්ෙන් කාෙග් යටෙත්ද? ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට පරීක්ෂණ කරයිද? ඒක තමයි ෙමතැන
තිෙබන මූලික පශ්නය. තමුන්නාන්ෙසේලා දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි ෙකරුවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරියට තිබුණා නම් ස්වාධීන ෙපොලීසියක්
තිෙබනවා; ස්වාධීන අධිකරණයක් තිෙබනවා; ස්වාධීන නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. දැන් ෙම් ආයතන තුනම
ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්. ෙමොන ආණ්ඩුව කළත් ඒක
වැරදියි. ඒක ෙම් සන්ධාන ආණ්ඩුව විතරක් ෙනොෙවයි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක හරි ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ඒ ආයතන
තිෙබන එක වැරදියි. ඉතින් මූලික පශ්නය ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න
ඕනෑ.
උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්න කියලා ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා ෙබොරුවට නිෙව්දන නිකුත් කරලා වැඩක් නැහැ.
ෙමොකක්ද ඒෙක් ඇති ඵලය? පැරණි වමට අෙප් ගරුත්වයක්
තිබුණා. ලංකා සමසමාජ පක්ෂයට, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට
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හදවතින්ම අෙප් ගරුත්වයක් තිබුණා. ෙමොකද, අවුරුදු ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ෙවනසක් ඇති කරපු පක්ෂ නිසා.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගත්තත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගත්තත්
වාමාංශික අදහස්වලින් ඒ පක්ෂ ෙපෝෂණය වුණා.
ඒ කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වෘත්තීය සමිති තිබුෙණ්
නැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා වෘත්තීය සමිති ව්යාපාරය ආරම්භ
කළාට පස්ෙසේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෘත්තීය සමිති හැදුවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෘත්තීය සමිති හැදුවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා, මීට පස්ෙසේ ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද
කියලා. දැන් ඔබතුමා වාර්තාවක් දීලා තිෙබනවා. What is the
next step? පියවරක් නැහැ. දැන් ඔබතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ තිෙබනවා.
ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලාම නිර්ෙද්ශ කරන්න ඕනෑ දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක කරන්න කියලා.
නිකම් ෙම් සිල්ලර නිර්ෙද්ශ වැඩක් නැහැ ඇමතිතුමා. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
ඉස්ෙසල්ලා යූඑන්පීය ෙමොකක්ද කෙළේ?

සංෙශෝධනය

එන්න

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

හරි. හරි. Please - [Interruption.] I will answer that.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොන ආණ්ඩුව- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඉතිහාසය බලන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2000 ෙවන ෙකොට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මන්තීවරු සියලු ෙදනාම පිළිගත් එක
කාරණයක් තිබුණා. ෙමොකක්ද? 2000 ෙවන ෙකොට, -චන්දිකා
මැතිනිය ජනාධිපති කාලෙය්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විපක්ෂ
නායක කාලෙය්- ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි මන්තීවරු 225
ෙදනාෙගන් 223 ෙදෙනක් දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනයට පක්ෂව අත ඉස්සුවා. ෙමොකද ෙදපැත්තම
පිළිගත්තා, අධිකරණය, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙපොලීසිය,
මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන ෙමම ආයතන ස්වාධීන
ෙවන්න ඕනෑ කියලා. ෙදපැත්තම වැරදි ෙකරුවා. මම නැහැ
කියන්ෙන් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවනුත් වැරදි
වුණා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුෙවනුත් වැරදි වුණා. ඒ
වැරැද්ද පිළිගත්තා. 2000 ෙවන ෙකොට ෙදපැත්තම ඒක පිළිගත්තා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේ පිළිඅරෙගන ඒ වැරැද්ද
නිවැරැදි කරන්න තමයි දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්. එම නිසා දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනයට කලින් ඒවා ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. හැම
ආණ්ඩුවකින්ම වැරදි වුණා කියලා අපි පිළිගන්නවා. නමුත් 2000
ෙවන ෙකොට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය,
එක්සත් ජාතික පක්ෂය යන පක්ෂවලින් සමන්විත මන්තීවරු 225
ෙදනාෙගන් 223 ෙදෙනක් දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව
ෙකරුෙව්? සති ෙදෙකන් හදිසි පනතක් -urgent piece of
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legislation- ෙගනැල්ලා දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය අෙහෝසි ෙකරුවා. එතෙකොට කවුද වැරැද්ද ෙකරුෙව්?
ඉතිහාසය ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එම නිසා අපි පශ්නයට උත්තර ෙහොයමු. නිකම් පුවත් පත්
මඟින් නිෙව්දන නිකුත් කරනවා, උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය
පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙයෝජනා කියාත්මක
කරන්න ඕනෑ, මූල්ය පාලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. නමුත්
වැරැද්ද තිෙබන්ෙන් අතැන. අපි ඒක හදමු. ඒ සඳහා අෙප් සම්පූර්ණ
සහෙයෝගය ෙදන්න අපි සූදානම්.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාම කියනවා, “Parliament has
failed” කියලා. එතෙකොට ඊළඟ පියවර ෙමොකක්ද?
පාර්ලිෙම්න්තුව අසාර්ථක නම් ආණ්ඩුවත් අසාර්ථකයි. අන්න එම
නිසා අපි අවංකවම පශ්නයට උත්තර ෙහොයමු. නිකම් වාර්තා
ඉදිරිපත් කරලා, කිසිම වැදගැම්මක් නැති නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරලා
වැඩක් නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමතැන ෙනොෙවයි.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෙනොෙවයි, පශ්නය තිෙබන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට. ෙම් වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට
ගියාම ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණ කරන්න එක්ෙකෙනකුටවත් බැහැ.
ෙමොකද විධායකය යටෙත් තමයි ෙපොලීසිය තිෙබන්ෙන්, CID එක
තිෙබන්ෙන්ත්,
නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
තිෙබන්ෙන්ත්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්න එම නිසා ෙම්කයි තිෙබන
පශ්නය. අපි ෙම්කට කාලය ෙයොදමු.
ඔබතුමා මට ලබා දුන් ෙව්ලාවට මෙග් ස්තුතිය පළ කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Rohitha
Abeygunawardena. - [Pause] - Not here. The Hon. T.B.
Ekanayake. - Pause] - Not here.The Hon. J.R.P.
Sooriyapperuma. - [Pause] - Not here.Then, the Hon.
(Dr.) Harsha de Silva.
[අ.භා. 5.06]

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන හැටියට මට විනාඩි
10ක් වාෙග් සුළු ෙවලාවක් තිෙබන නිසා කරුණු රාශියක් කථා
කරන්න සූදානම් ෙවලා සිටියත්, කරුණු ෙදකක් පමණක් කථා
කරන්න මට සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් ඊට කලින් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වය යටෙත් ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාව ගැන මම පශංසා
කරනවා. එය ෙහොඳ වාර්තාවක් හැටියට මම දකිනවා. එතුමා
වැදගත් කාරණා කිහිපයක් වාර්තාෙව් පූර්විකාෙව්ම සඳහන් කරලා
තිෙබනවා. එතුමා කියනවා, ෙපෞද්ගලික වාසි ෙනොතකා ෙපොදු
යහපත තකා අවංක සහ යහපත් ෙච්තනාෙවන් ෙම් කටයුත්ත කළ
බව. ඒක තමයි සිද්ධ විය යුත්ෙත්. එෙහම කරපු එක ගැන අෙප්
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පශංසාව අපි පුද කරනවා. විගණනය යනු විනිවිදභාවය හා වගකීම
යන සංකල්පෙයහි පරිපූර්ණ බවට අවශ්යම ෙකොටසක් බවත්, එය
කළමනාකරණය හා පරිපාලනය සඳහා අනුපූරක වන
ආධාරකයක් ෙලස කියා කරන බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා.
තුන්වනුව එතුමා කියනවා, සාමාන්යෙයන් ෙකෙරන සුපුරුදු
ගනුෙදනු විගණනෙය් සිට ආර්ථිකය කාර්යක්ෂමතාව හා
සඵලදායීකරණයක් කරා ගමන් කරමින් ෙම් කටයුත්ත කළ බව.
ෙම් කාරණා තුන සලකලා බලන ෙකොට ගරු සභාපතිතුමා
ඇණෙය් ඔළුවටම මිටි පහර දුන්නා කියලා මම හිතනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් අපට බලන්න ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ෙම් වාර්තාෙව් ෙමොනවා තිබුණත්, මීට කලිනුත් වාර්තා ඉදිරිපත්
කරපු බව මට කලින් කථා කරපු ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙපන්වලා
දුන්නා. ඒ නිරීක්ෂණ, නිර්ෙද්ශ ගැන ෙමොනවාද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? දැන් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා,
පුළුවන්නම් කියන්න කියලා මීට කලින් වාර්තාෙව් සඳහන් වූ
වංචාවලට සම්බන්ධ එක ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙහෝ එක
නිලධාරිෙයක් ෙහෝ ෙගදර ඇරියාද, හිෙර් ඇරියාද කියලා. දැන් ෙම්
වාර්තා කුණු බක්කිවලට දානවා නම් ඩිව් ගුණෙසේකර සභාපතිතුමා
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ඒ අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ.
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන රෙට් ආර්ථිකෙය් කාර්යක්ෂමතාව,
සඵලතාව ලබා ගන්න බැහැ. ඒ ෙවනුවට ආර්ථිකය මාෆියා
එකකට යටත් ෙවනවා. නීතිය උල්ලංඝනය කරන, යහ පාලනය
වැසිකිළියට දමන, "Catch me if you can" කියන චණ්ඩිෙයෝ
කිහිප ෙදෙනක් අතට ෙම් ආර්ථිකය පත් ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ
ඔවුන් ඒ ආර්ථිකය ඝාතනය කරනවා. මට වඩා ෙහොඳට වෙම්
පුද්ගලෙයෝ ෙම් පිළිබඳව කථා කරලා තිෙබනවා.
මීට ටික ෙවලාවකට කලින් කීඩා අමාත්යතුමා සමර්ෙසට්
ආයතනය ගැන කථා කළා. සමර්ෙසට් ආයතනය ගැන ඊෙය්
"දිනමිණ" පතෙය් -ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් පත්තෙර්- තිබුණු කථාවක්
මම සභාගත* කරනවා.
ෙම්ෙක් තිෙබනවා,“ශී ලංකා කිකට්-සමර්ෙසට් ගිවිසුමට
අස්සන් තබයි” කියලා. ෙම් සමර්ෙසට් ගිවිසුම ගැන COPE
වාර්තාෙව් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ෙම් COPE වාර්තාෙව් පිටු
ගණනක් සමර්ෙසට් ගිවිසුම ගැන කථා කරනවා". Summerset
Entertainment Ventures ආයතනෙය් විකාශන අයිතීන් Carlton
Sports Network ආයතනයට ලබා දීම පිළිබඳව කාරක සභාෙව්
අවධානය ෙයොමු කරන ලදී. පහත දැක්ෙවන ෙතොරතුරු ඉල්ලා
සිටින ලදී" කියලා ෙගොඩක් ෙද්වල් කියනවා. සමර්ෙසට්
ආයතනයට විකාශන අයිතීන් ලබා ෙදන්න ෙමොන විධිෙය්
ෙටන්ටර් පටිපාටියක්ද අනුගමනය කෙළේ? "Summerset
Entertainment Ventures ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සහ
ෙකොටස්කරුවන් කවුද? ඒ සමාගම සිංගප්පූරුෙව් ලියා පදිංචි
වුෙණ් කවදාද? Carlton Sports Network ආයතනය පිළිබඳ
විස්තරාත්මක වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න" යනාදී වශෙයන් මහා
ෙගොඩක් ෙද්වල් ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා. කීඩා ඇමතිතුමා
දැන් අපට කියනවා, කිසිම පශ්නයක් නැහැ, ෙම් අහලා තිබුණු
පශ්න සියල්ලටම ඉතාමත්ම ෙහොඳින් උත්තර සපයලා තිෙබනවා,
COPE එෙක් හිටපු සියලුම මන්තීතුමන්ලා පිළි ෙගන තිෙබනවා,
සමර්ෙසට් ආයතනයට නිවැරදි ආකාරයට ෙකොන්තාත්තුව ලබා
දුන්නා කියලා. ෙම්ක හරිම අමුතු කථාවක්. ෙම් ගැන දිගින් දිගට
සාකච්ඡා කරන්න මට කාලය මදි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් එක ෙදයක් කියන්න
ඕනෑ. අපි දන්නවා, ෙම් ළඟදී නීතිය ෙවනස් කළා. Cricket match

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

වාෙග් ෙද්වල් ෙපන්වන්න ජාතික රූපවාහිනී ආයතනයට පමණක්
ලබා දී තිබූ විකාශන අයිතීන් හදිසිෙය්ම ෙවනස් කළා. හදිසිෙය්ම
ෙවනස් කරලා කිව්වා, කීඩාවට පමණක්ම ෙවන් වූ රූපවාහිනී
ආයතන තිෙබනවා නම්, එම ආයතනවලටත් World Cup වැනි
කීඩා උෙළලවල් විකාශනය කරන්න අයිතිය ෙදනවා කියලා. දැන්
මම මීට ටික ෙවලාවකට කලින් library එකට ගිහිල්ලා CSN Carlton Sports Network - website එකට ගියා. එහිදී ලබා ගත්
CSN ආයතනෙය් website එෙක් මුල් පිටුෙව් ඡායා පිටපත මම
සභාගත* කරනවා.
එහි සඳහන්ව තිෙබනවා, “Carlton Sports Network - Sports,
Lifestyle & Business” කියලා. ෙම්ක කීඩාවට පමණක්ම
ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් website එකට දැන් ගිෙයොත් ඕනෑම ෙකනකුට
එය බලන්න පුළුවන්. එහි කියන්ෙන් "CSN - කීඩා, සමාජයීය සහ
ව්යාපාරික කටයුතු" කියලා. කීඩා, සමාජයීය සහ ව්යාපාරික
කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙටලිවිෂන් නාලිකාවක් තිෙබනවා නම් ඒක
ෙකොෙහොමද අර නීතිෙය්, කීඩාවට පමණක්ම සකස් වූ නාලිකාවක්
වන්ෙන්? ඉතින් මම හිතන්ෙන් නැහැ, ගරු කීඩා ඇමතිතුමා අපට
ෙමතැනදී කියපු කථාව පිළිගන්න පුළුවන් කියලා.
දැන් මම එතැනින් එහාට ගිහින් ඊළඟ කාරණාව ගැන කථා
කරන්න සූදානම් වනවා. අපි කාටත් මතකයි, සක්විති රණසිංහ.
සක්විති රණසිංහ සිය ගණනක් අහිංසක තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල්
ගසා කාපු පට්ටපල් ෙහොෙරක්. ෙමොකක්ද වුෙණ්? සක්විති අවුරුදු
ෙදකක් හැංගිලා ඉඳලා, රැවුල වවා ෙගන D&G T-shirt එකක්
ඇඳෙගන ඉඳලා අහු වුණා. අහු ෙවලා දැන් සිරබත් කනවා. දැන් ඒ
පුද්ගලයාට නඩු දාලා තිෙබනවා. මතකද, කාවන් ෙපෙර්රා?
කාවන් ෙපෙර්රා කියන්ෙන් කවුද? ෙගෝල්ඩන් කී ෙකඩිට් කාර්ඩ්
සමාගෙම් පධාන විධායක අධ්යක්ෂ. ෙමොකක්ද කෙළේ? දහස්
ගණන් අහිංසක ජනතාවෙග් මුදල් රුපියල් ෙකෝටි 2,600ක් - Rs.
26 billion - ගසා කෑවා. සෑෙහන ගණනක් සිය දිවි නසා ගත්තා.
සෑෙහන ගණනකෙග් ෙමොළය විකල් වුණා. සිය ගණනක් පාරට
වැටුණා. දැන් ෙකෝ? ෙම් දවස්වල හිෙර් විලංගුෙව් ලගිනවා.
දැන් බලන්න, මා ළඟ කථාවක් තිෙබනවා. ෙමය 2010
සැප්තැම්බර් 19 වන දා "The Sunday Leader" පුවත් පෙත්
සඳහන් වූ එකක්. එහි තිෙබන්ෙන් මාජරී ආනන්දප්පා කියලා
ෙනෝනා මහත්තෙයක් ගැන. මම එයින් පරිච්ෙඡ්දයක් කියවන්නම්.
එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
“She has lost her youth, she has lost her husband and she has lost
her home....
.... But Marjorie lives in hope in a home for the aged.”

ඒෙක් කියනවා, එතුමියෙග් මහත්මයා Bankshall Street
එෙක් ඉඩමක් විකුණලා, රුපියල් 93,000ක් ටාන්ස්ලංකා
ඉන්ෙවස්ට්මන්ට්ස් කියන ආයතනෙය් තැන්පත් කළා ලු කියලා.
ෙම් ටාන්ස්ලංකා ඉන්ෙවස්ට්මන්ට්ස් ආයතනයට ගියාම ඉතාමත්ම
ෙහොඳින් කථා කරපු පුද්ගලෙයෝ ඉඳලා එතුමියෙග් රුපියල් 93,000
ගත්තාලු. ෙම් සිද්ධිය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 1987දී. ඊට පස්ෙසේ
1995 වන ෙකොට එතුමියෙග් සල්ලි හම්බ වුෙණත් නැතිලු;
callsවලට answer කෙළත් නැතිලු. ෙම් ආයතනය එෙහමම
අතුරුදහන් වුණාලු.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඊට පස්ෙසේ එහි ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
" 'I had many needs and bills were pouring in. I had no one to
ask,' recalled Marjorie of those dark days."

තවදුරටත් ෙමෙසේ කියනවා:
"Marjorie wrote countless letters. She begged, she appealed, she
pleaded. The silence had been deafening. It was the most ghastly time in
her life."

ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ටාන්ස්ලංකා ඉන්ෙවස්ට්මන්ට්ස්
ආයතනයට දැම්ම සල්ලි ඔක්ෙකොම ටික කාබාසිනියා කරලා. අපි
අහලා තිෙබනවා; කියවලා තිෙබනවා; ඒ සල්ලි සූරා ෙගන කාලා
ඒ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, ඒ සභාපතිවරුන් ඔවුනෙග් සුඛ විහරණය
සඳහා ෙම් සල්ලි පාවිච්චි කරලා තිෙබන බව.
ඊට පස්ෙසේ ඇය කියනවා, 1998 වන ෙතක් ඉඳලා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට -ඒ කාලෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමියට- ලියුමක්
ලියුවා කියලා. තවදුරටත් ඒ සම්බන්ධව ඇය ෙමෙසේ කියනවා:
"On September 30, 1998 I received a letter from the Presidential
Secretariat stating that my letter has been referred to the Ministry of
Finance and Planning..."

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මට තව කාලය ෙදන්න. The other Members are not
present. If they do not want to speak, give me five more
minutes.
දැන්
ෙමොකද
ෙවලා
තිෙබන්ෙන්?
ෙම්
මිනිස්සු
ජනාධිපතිතුමියටත් කියලා. නමුත් කිසිම විධියකට උත්තරයක්
ලැබිලා නැහැ. ඇයි මම ෙම් කථාව කියන්ෙන්? මම ෙම් කථාව
කියන්ෙන් අසරණ තැන්පත්කරුවන් දහස් ගණනකට ෙපොලු
තියලා ෙම් ටාන්ස්ලංකා ඉන්ෙවස්ට්මන්ට්ස් ආයතනෙය් හිටපු
අධ්යක්ෂවරු පැනලා ගිහින් තිෙබන නිසා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මා ගාව තිෙබනවා, ETF එෙක් Annual
Report එක. එෙක් තිෙබනවා, ETF එකටත් ෙකෝටි ගණනක්
ෙපොලු තියලා කියලා.
ඇයි ෙම්ක අද වැදගත් වන්ෙන්? වැදගත් වන්ෙන් ෙම් නිසයි.
මා ගාව තිෙබනවා, 2007 විජයදාස රාජපක්ෂ සභාපතිත්වය
යටෙත් ඉදිරිපත් කරපු ගිය වර COPE වාර්තාව. අපිට අවශ්ය
වන්ෙන්, ඒ COPE වාර්තාෙවන් යම් කිසි දූෂණයක් වංචාවක්
ෙහළි වුණා නම් -අර සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්
- ඒ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් කරන්න; ඒ පුද්ගලයන්ට එය වැරැද්දක්
බව කියලා ෙදන්න.
දැන් ෙම් බලන්න. මා ළඟ තිෙබන ෙම් පසු ගිය COPE
වාර්තාෙව් 23 වන පිටුෙව් ෙමෙහම සඳහන් වනවා:
"Translanka Inv. Ltd
million."

- Funds provided by CBSL -

Rs.221.7

What a lot of money, Mr. Presiding Member. The
amount repaid was only Rs. 6.6 million. Out of
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Rs. 221.7 million, only Rs. 6.6 million had been paid back
by these people.
ඊට පස්ෙසේ ඒ වාර්තාෙව් "Note" එකක් තිෙබනවා. According
to that note, Rs. 155 million and Rs. 371 million of
Translanka Investments Limited were written off as the
company had wound up on 8th November, 2005.
දැන් ෙමොකක්ද ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන්? "The Sunday
Times" පුවත් පතින් මා අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ research කළා,
ෙමොකක්ද ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න.
Presidential Commission එකක් පත් කරලා තිෙබනවා, ගිය වර
COPE වාර්තාෙවන් පස්ෙසේ. Translanka Investments Limited
ආයතනෙය් අධ්යක්ෂවරුන්ට ඒ Presidential Commission එකට
කථා කරලා තිෙබනවා.
මා ළඟ තිෙබනවා, 2007 ෙදසැම්බර් 09 වන දින "The Sunday
Times" පුවත් පත. එහි ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:
"The independent investigations were conducted by KPMG Ford,
Rhodes, Thornton & Co. and PricewaterhouseCoopers (PWC)."

However, directors from Translanka Investments Limited
did not appear before the Commission. එතුමන්ලා පැනලා
ගිහින් තිෙබනවා.
එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"....notices dispatched to the persons who held office as directors at
the material time were returned undelivered because 'they were not there
at the addresses.' "

ඊට පස්ෙසේ සතිෙය් -ෙම්ක වැදගත්- පාඨකෙයක් Presidential
Commission එකට ඒ addresses ලබා දීලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ
නැවතත් ඔවුන්ව කැඳවා තිෙබනවා. ෙම් කථාව මා කියන්ෙන් ඇයි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? බංෙකොෙලොත් ෙවච්ච මූල්ය
සමාගම්වලට, ඒ පුද්ගලයන්ට, ඒ වැරැදි කරපු දූෂිත පුද්ගලයන්ට
ෙමොකද වුෙණ්?
මා ළඟ තිෙබනවා පින්තූරයක්. මා හිතන්ෙන් අප කාටත්
මතකයි, ෙම් බයිසිකල් පදින පින්තූරය. ෙම් බයිසිකල් පදින
පින්තූරෙය් කවුද ඉන්ෙන්? ෙම් පින්තූරෙය් එක බයිසිකලයක
ඉන්ෙන් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් කියන මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමායි.
අනික් බයිසිකලෙය් ඉන්ෙන් ෙජයම් ෙපරුමාල් කියන
මහත්මෙයක්. කවුද, ෙම් ෙජයම් ෙපරුමාල් කියන මහත්මයා? ෙම්
ෙජයම් ෙපරුමාල් කියන මහත්මයා තමයි Translanka
Investments Limited ආයතනෙය් හිටපු කළමනාකාර
අධ්යක්ෂවරයා; අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාෙග් මංගල
උත්සවෙය් Best Man හැටියට හිටපු පුද්ගලයා. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ
බයිසිකල් පැද්දාට මට කිසි පශ්නයක් නැහැ. බයිසිකල්වලින්
වැටිලා ෙහොට බිම ඇන ගත්තත් මට පශ්නයක් නැහැ. ඒක
එතුමන්ලාෙග් ෙදයක්. නමුත් මට පශ්නයක් තිෙබන්ෙන් ෙමන්න
ෙම් නිසායි. සක්විති රණසිංහ කියන පුද්ගලයාව ෙගනැවිත් ජාතික
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ ෙකනකු හැටියට පත් කෙළොත්
ෙමොකද වන්ෙන් කියලා හිතලා බලන්න. ඒක හරිද?
අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු ගණනක් රුපියල් ලක්ෂ
ගණනක් වියදම් කරලා ෙම් COPE වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා.
ඉදිරිපත් කරලා කියනවා, ෙමන්න ෙම් වංචා, ෙම් දූෂණ ෙවලා
තිෙබනවා, කරුණාකරලා පියවර ගන්න කියලා. හිවලාට කුකුළු
ෙකොටුව භාර ෙදන කථාව අපි අහලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට විශ්වාස
කරන්න පුළුවන් නම් විශ්වාස කරන්න. මහ බැංකුෙව් අනුමැතිය
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ඇතුව DFCC බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ ෙකනකු හැටියට ෙම් ෙජයම්
ෙපරුමාල් කියන මහත්මයාව 2012 ෙපබරවාරි 27 වන දා පත්
කරලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් සදාචාරය? ෙකෝ ෙමතැන
නීතියක්?
බැංකු නීතිෙය් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? බැංකු පනෙත් ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්? You have to be a fit and proper person to be
appointed a director of a commercial bank. බැංකු කියන්ෙන්
ෙගම්බන්ව පත් කරන්න පුළුවන් එෙසේ ෙමෙසේ තැනක් ෙනොෙවයි.
අධ්යක්ෂවරුන් හැටියට බැංකුවලට පත් කරන්න ඕනෑ,
බංෙකොෙලොත් ෙවච්ච නැති, කඩා වැටුණු ෆිනෑන්ස් ෙකොම්පැනිවල
හිටපු නැති, COPE වාර්තාවලට අනුව දූෂණයට සම්බන්ධ නැති
පුද්ගලයනුයි. දඬුවම් කරනවා ෙවනුවට ෙමතැන ෙමොකක්ද සිද්ධ
වන්ෙන්? සිද්ධ වන්ෙන් උසස් වීමක් ෙදන එකයි. මා අහන්ෙන්,
මීට වඩා වැදගත් පුද්ගලයන් නැද්ද කියලායි. බැංකුවල
අධ්යක්ෂවරුන් හැටියට පත් කරන්න මීට වඩා වැදගත් පුද්ගලයන්
නැද්ද? If we are, as Parliament, responsible for the finances
of this country, then it is our duty to look into these matters.
It is our duty to bring these matters up for discussion. දැන්
බලන්න.
DFCC බැංකුෙව් අයිතිකාරෙයෝ කවුද? මහ බැංකුෙව් සියලුම
චර්යා ධර්මයන් උල්ලංඝනය කරමින් -මා ෙම් ගැන මීට කලින්
කථා කරලා තිෙබනවා- ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශෙය් 2.6.2.2
වගන්තිය බල්ලට දමමින්, අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල් පාවිච්චි
කරමින් කටයුතු කර තිෙබනවා. තුන්වන ෙකොටස්කාරයා හැටියට
ඉන්ෙන් අර්ථ සාධක අරමුදලයි. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම සදාචාර
විෙරෝධියි. අපි ඒ ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. නවවන,
ෙදොෙළොස්වන, දහහතරවන තැනට ඉන්ෙන් ඔය අජිත් නිවාඩ්
කබ්රාල් මහත්මයාට කාලයක් තිස්ෙසේ රක්ෂාව දීපු ඔහුෙග්
ඥාතිවරෙයක් වන "ෙර්ණුකා ෙහොෙටල්ස්" කියන ආයතනෙය්
සභාපතිවරයායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බැංකුෙව් වැදගත්
අධ්යක්ෂ මහත්වරු ඉන්නවා. ෙගෝමින් දයාසිරි මහත්මයා
ඉන්නවා, අධ්යක්ෂවරයකු හැටියට. නිහාල් ෙෆොන්ෙසේකා ඉන්නවා,
අධ්යක්ෂ ෙකනකු හැටියට. ෙජ්.එම්.එස්. බිෙටෝ මහත්මයා
ඉන්නවා, අධ්යක්ෂ ෙකනකු හැටියට. කිෂාන්ත ෙපෙර්රා
මහත්මයා ඉන්නවා, අධ්යක්ෂ ෙකනකු හැටියට. ඔවුන් වැදගත්,
පිළිගත් මිනිස්සු. ෙම් වැදගත් පුද්ගලයන් අතරට අර COPE
වාර්තාෙව් නම් කරපු Translanka Investments Limited
ආයතනෙය් ෙජයම් ෙපරුමාල් කියන පුද්ගලයාව පත් කරලා
තිෙබනවා. මම අහන්ෙන් ෙම්ෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියලායි.
ෙම්ක ලජ්ජාවක්. වස ලජ්ජාවක්. අපි ෙකෝප් වාර්තාව ෙගනැල්ලා
මහ ෙලොකුවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාද කරනවා; විවාද කරනවා.
ඒ වාෙග්ම කියනවා, "ෙමන්න අපි වංචාවක් ෙහොයා ගත්තා. නිසි
දඬුවම් ෙදන්න" කියලා. නිසි දඬුවම් ෙනොෙවයි, දීලා තිෙයන්ෙන්
උසස් වීම්. එෙහම නම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
සභාපති ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියාපු
කථාව හරි. Do not deny what you said, that Parliament has
failed in its duty. That is correct. It is proven beyond doubt
when certain politicians and certain officials of this
Government act in this manner with no respect for the COPE
or Parliament or the Constitution of this country, which
states that Parliament has all rights, complete rights over
public finance.

Hon. Presiding Member, there is just one more matter.
So, please give me two more minutes and I will wind up.
That is all I need. I have to show this.
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[ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

දැන් අපිට අහන්න ඕනෑ, ෙමතුමාව පත් කළ ආකාරය ගැන.
සාමාන්යෙයන් බැංකුවක අධ්යක්ෂවරයකු පත් කරන ෙකොට
සම්පදායක් තිෙයනවා. මහ බැංකුෙවන් ඒකට approval එක
ගන්න ඕනෑ. මහ බැංකුෙව් approval එක ගන්න ෙකොට බැංකු
පනෙත් සඳහන් වන ආකාරයට bankrupt ෙවලා තිෙබනවා නම්,
එෙහමත් නැත්නම් failed finance company එකක වැඩ කරලා
තිෙබනවා නම්, අධ්යක්ෂවරයකු හැටියට ඉඳලා තිෙයනවා නම් ඒ
අය පත් කරන්න බැහැ. එෙහම නම් අපි අහනවා, ෙම්වා මහ
බැංකුවට ඉදිරිපත් කළාද කියලා. මහ බැංකුවට කිව්වාද, "ෙකෝප්
වාර්තාෙව් අපිව නම් කරලා තිෙයනවා, අපි මිලියන 221ක්
ෙගවන්න තිෙබනවා. අර මාජරී ආනන්දප්පා වැනි අහිංසක
ජනතාවෙග් සල්ලි අපි අතින් නාස්ති ෙවලා, නැති ෙවලා
තිෙබනවා" කියලා. එෙහම කිව්වා නම් ෙමතුමා සුදුසුයි කියලා මහ
බැංකුව නිර්ෙද්ශ කෙළේ ෙකොෙහොමද? එෙහම කිව්වා නම් සුදුසුයි
කියලා නිර්ෙද්ශ කෙළේ ෙකොෙහොමද? දැන් අපි දන්නා තරමට තවම
ෙම් කඩා වැටුණු -බංෙකොෙලොත් වුණු- finance companiesවලට
අවසාන නිගමනයක් දීලා නැහැ. අපි දන්නවා බිලියන 7ක් පමණ
ඒවායින් එකතු කර ගන්න තිෙයන බව. ටාන්ස් ලංකා ආයතනයත්
ඇතුළුව ආයතන ගණනකින් ෙම් සල්ලි ෙදන්න තිෙබනවා. ඒවා
දීලා නැහැ. එෙහම නම් විසඳුමක් තවම ඇවිල්ලා නැහැ. විසඳුමක්
තවම ඇවිල්ලා නැත්නම් ෙමතුමා fit and proper කියලා
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා අෙත්
තිෙබන ෙම් ලිපියත් මා සභාගත* කරනවා. ෙම් තිෙයන්ෙන්
ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙවන් Colombo Stock Exchange එකට යවාපු
ෙපරුමාල් කියන මහතාෙග් පැටිකිරිය. මම ෙම් ලිපිය ඔබතුමාට
ෙපන්වන්නම්. ටාන්ස් ලංකා නම් බංෙකොෙලොත් ෙවච්ච ෆිනෑන්ස්
ෙකොම්පැනිෙය් කළමනාකාර අධ්යක්ෂවරයකු, අධ්යක්ෂවරයකු
හැටියට ෙමතුමා හිටියා කියලා ෙමහි කිසිම විධියකට, කිසිම
තැනක සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. එෙහනම් ෙමොකක්ද ෙම්
කරන්ෙන්? කාටද ෙකොෙල් වහන්ෙන්? ෙමෙහමද යහ පාලනය
ෙගන යන්ෙන්? ඉතින් මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, ෙහට මීටත් වඩා වැදගත් කාරණයක් පිළිබඳව කථා
කරන්න තිෙයනවා. ඒ, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව පිළිබඳවයි.
ඒක ෙහට. අදට ෙමච්චරයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 5.25]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ආණ්ඩුව විසින්
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාවක් වුණත් අපට ෙපනී යන්ෙන් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් කිසිම උනන්දුවක් නැති බවයි. ඒ නිසා
මෙග් මිත ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාට පස්ෙසේ ෙම් වාර්තාව
සම්බන්ධෙයන් කතා කරන්න ෙම් අවස්ථාව හදිසිෙය්ම මට
ලැබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඩුම ගණෙන් ෙකෝප්
කමිටුෙව් සභාපතිතුමා ෙම් ස්ථානෙය් අපිත් එක්ක රැඳී සිටීම ගැන
අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අද දින ෙගොඩක් අදහස්
ඉදිරිපත් වුණා. ඇත්තටම ෙම් ආයතන ෙගන්වා සාකච්ඡා කරන
අවස්ථාවල ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙකෝප් කමිටුෙව්
සභාපතිතුමා වශෙයන් පක්ෂගාහී ෙනොවී ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් ඉටු

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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කළාය කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒත් සභාපතිතුමනි,
විපක්ෂෙය් අෙප් මන්තීවරුන් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මැතිතුමා ෙපන්වා දුන්නු ආකාරයට ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කමිටු වාර්තාෙවන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ෙමොකක්ද? අපි ජීවත් ෙවන්ෙන් ඉතාමත් දුප්පත් රටක.
ෙම් දුප්පත් රෙට් ඉතාමත් අමාරුෙවන් ජීවත් වන ජනතාවට
රුපියලක්, රුපියල් දහයක් නැත්නම් රුපියල් සියයක් වැනි
මුදලකින් හරි සහනයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම්, ආණ්ඩුවක්
වශෙයන් යම් කිසි ෙදයක් කළාය කියලා සන්ෙතෝෂ වන්නට
පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් විනාශ කරන මුදල් පමාණය දිහා බලන්න
විෙශේෂෙයන්ම තස්තවාදය අවසන් කරනවාත් එක්කම සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාව හිෙර් තියන්න නඩු හයක් විතර ෙගොනු
කරන අවස්ථාෙව් දී, කිසිම මිණුම් දණ්ඩක් නැතුව, ෙවලාවක්
නැතුව ෙම් කටයුතු සියල්ල ෙම් ආණ්ඩුව පැෙයන් ෙදෙකන්,
විනාඩි දහෙයන් අකුරටම ඉටු කළා. ඒ වාෙග්ම ඉතාමත්
හදිසිෙයන්, ඉතා ලස්සනට, කිසිම ෙවලාවක් ඉල්ලන්ෙන් නැතිව ෙම්වාට කාලය තිෙයනවා කියන්ෙන් නැතිව- දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කරමින් ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා අෙහෝසි කරනු ලැබුවා.
ඒ වාෙග්ම සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, ඔබතුමා ෙගෞරවණීය
ෙද්ශපාලනයක ෙයදුන බව. හැබැයි, අද අපට පශ්නාර්ථ ලකුණක්
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක ඔබතුමාට ඒ ෙගෞරවණීය
ෙද්ශපාලනය කරන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා.
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඔබතුමාත් අත
ඉස්සුවා. ෙම් වාෙග් නීති විෙරෝධී, පජාතන්ත විෙරෝධී, දූෂණයට,
ඒකාධිපති වියරුවට රජ කරන්න පුළුවන් ව්යවස්ථාවකට නීතියකට- ඔබතුමාත් අත ඉස්සුවා. ඉන් පසුව ඔබතුමා අද
කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව අඩපණ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඇයි,
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අඩපණ ෙවන්ෙන්? ව්යවස්ථාදායකය බලවත්
ෙවන ෙකොට, ඒකාධිපති වියරුව බලවත් ෙවන ෙකොට
සභාපතිතුමනි, අනිවාර්යෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව, අධිකරණය වැනි
නීති හදන, නීති බලපවත්වන ආයතන වැෙටනවා. අද ඔබතුමා
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කමිටු වාර්තාෙව්
රාජ්ය ආයතන ෙබොෙහොමයක සාමාන්යෙයන් සභාපතිෙග් ඉඳලා
පහළට ෙහොරකම් කරන ආකාරය, දූෂණ කරන ආකාරය
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
ෙම් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී සිදු වන කියා මාර්ග
ෙමොනවාද? ඔබතුමා වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සඳහා විශාල
මුදල් පමාණයක් වියදම් කරනවා. අෙප් කාලය, අෙප් වියදම,
ඔබතුමාෙග් කාලය, ඒ ෙපොත්පත්වලට යන වියදම, ඒ වාෙග්ම ඒ
කාර්ය මණ්ඩලයට යන වියදම ආපහු පැටෙවන්ෙන් අෙප් දුප්පත්
ජනතාව මතයි. ෙම් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම්
කරනවා, සභාපතිතුමනි. හැබැයි, ෙම් නිර්ෙද්ශවලින් නීතිය
කියාත්මක වනවාද, නැද්ද කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් යම් කිසි
අයථා සිදු වීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒක ඉදිරිපත් වන්ෙන්
රහස් ෙපොලීසියට, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, නැත්නම් අල්ලස්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමටයි. ෙම් ආයතන තුන
පාලනය කරන්ෙන් කවුද? දැන් ඔබතුමන්ලා කියන ආකාරෙයන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමච්චරම රටට ආදරය කරනවා නම්,
ෙහොරකම ගැන ෙමච්චරම තමන්ෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා
නම්, එතුමාෙග් බලතල පාවිච්චි කරලා "ෙම් කට්ටියට විරුද්ධව
රහස් ෙපොලීසිය කියාත්මක වන්න, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිසම කියාත්මක වන්න, දවස් හතකින් මට ෙම්ක
කියාත්මක කර ෙපන්වන්න" කියලා වහාම නිෙයෝගයක් දුන්නා
නම් සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් නීතිය හරි තැනට එනවා. අද ඒ
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නිෙයෝගය එතුමාට ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් තිබුණ ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා ටික අෙහෝසි කරපු නිසායි. නැත්නම් අපට ෙම්
නිෙයෝගය එතුමාෙගන් ඉල්ලන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. රෙට්
නීතිය, ව්යවස්ථාදායකය, අධිකරණය සාමාන්ය ආකාරයට
කියාත්මක ෙවයි. හැබැයි, අද ඔබතුමන්ලා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඒවා
අඩපණ කර තිෙබනවා, සභාපතිතුමනි. අද එකම ස්වාධීන
ෙකොමිසමක්වත් කියාත්මක වන්ෙන් නැති නිසා, රට දූෂණයට,
වංචාවට, ෙසොරකමට හසු වී තිෙබනවා. බලන්න, ඔබතුමාෙග්
කමිටු වාර්තාෙව් සඳහන් කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියා.
රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් 2006 වසෙර්දී ශුද්ධ ලාභය රුපියල්
මිලියන 137ක් වුවද, 2009 වසෙර්දී එය රුපියල් මිලියන 4.7 ෙතක්
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. සෙතොස ෙපොලිෙපොපිලින් වර්ගෙය් බෑග් ටික
ගන්න විතරක් රුපියල් මිලියන 36ක් වියදම් කර තිෙබනවා.
දූෂණය ගැන කියනවා නම්, ශී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම
පාඩුව රුපියල් බිලියන 9.3යි. ඉන්ධන අවදානම් කළමනාකරණ
වැඩසටහන නිසා රුපියල් මිලියන 352.89ක අලාභයක් සිදු වී
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මිහින් ලංකා සමාගම. කා ෙවනුෙවන්ද
මිහින් ලංකා සමාගම පටන් ගත්ෙත්? මිහින් ලංකා සමාගම පටන්
ගත්ත සමහර මන්තීවරුන්ට අද ෙහලිෙකොප්ටර් ෙදකයි, ප්ෙල්න්
තුනයි. අද ජනතාවට කියනවා, තමන්ෙග් පටි තද කර ගන්න
කියලා. ෙම් මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය අෙප් දුප්පත් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ආරම්භ කරපු එකක්ද?0 සාමාන්ය ජනතාවෙග්
ගමනාගමනය සඳහා ආරම්භ කරපු එකක්ද?
ෙමොකක්ද ෙම් ආයතනය තියා ගන්න තිෙබන වුවමනාව?
ෙමච්චර පාඩු විඳිමින්, ෙමච්චර සූරා කමින්, ෙසොරකම් කරමින්,
රජෙය් බැංකුවලින් මුදල් ලබා ගනිමින් ෙම් ආයතනය පවත්වා
ෙගන යන්ෙන් ෙමොකටද?
මිහින් ලංකා ආයතනෙය් පාඩුව කීයද? 2008 දී ෙම්
ආයතනෙය් පාඩුව රුපියල් මිලියන 3,356යි. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙම් සඳහා ගන්නා කියා මාර්ගය
ෙමොකක්ද? 2009 දී මිහින් ලංකා ආයතනය ලැබූ පාඩුව රුපියල්
මිලියන 4,657යි. 2010 දී පාඩුව රුපියල් මිලියන 5,722යි. ගෙම්
මනුස්සෙයක් ෙකෙහල් කැනක් ෙසොරකම් කළා නම් ඒ ෙකෙහල්
කැන ෙහොරකම් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඔහු මාස 6කට වැඩිය හිෙර්
යනවා. ෙම් විධියට මිලියන ගණන් ෙහොරකම්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කරන මන්තීවරු ඉන්නවා. අධ්යක්ෂවරු ඉන්නවා; සභාපතිවරු
ඉන්නවා. ආණ්ඩුෙව් උසස්ම තැන්වල ඒ වාෙග් අය ඉන්නවා.
නමුත් අද ඒ කට්ටිය ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා ගන්නා කියා මාර්ගය
ෙමොකක්ද? අඩුම ගණෙන් ෙම් රෙට් තිබුණු ෙකොමිෂන් ටිකවත්
කියාත්මක වුණා නම් -හරියටම ෙනොෙවයි- යම් කිසි ආකාරයකට
ෙහෝ නීතිය කියාත්මක කරන්න හැකියාව ලැෙබනවා ගරු
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා සමාජවාදී බලෙව්ග සමඟ ෙම්වාට
විරුද්ධව සටන් කළ ආකාරය අපට මතකයි. ඒ නිසා අද
ඔබතුමන්ලාට හයිය තිෙබන්න ඕනෑ ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැරැදි
ෙපන්වලා, ඒවාට ඔබතුමන්ලාෙග් විරුද්ධත්වය පකාශ කරන්න
ගරු ඇමතිතුමනි.
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, COPE වාර්තාෙව් ෙම්වාත්
සඳහන් ෙවනවා. ''වී අෙළවි මණ්ඩලය කුලියට දී ඇති ගබඩා
පිළිබඳ වාර්තාව නැහැ. අයිටීඑන් ආයතනෙය් 2009 වසෙර් වාර්ෂික
වාර්තාව ෙනොමැත. ඒ ගුවන් විදුලි නාළිකාෙවන් පාඩුයි. ඒවාෙය්
ගිණුම් වාර්තා නැහැ. ජාතික කඩදාසි සමාගම දිගටම පාඩු ලබා
තිෙබනවා. ඇඹිලිපිටිය, වාලච්ෙච්ෙනයි කඩදාසි කම්හල්
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නවීකරණය කිරීමක් ෙවලා නැහැ. ඒවායින් ලාභ ලබා ගන්න කියා
මාර්ගයක් ෙගන නැහැ. ලංකා සළුසෙල් පාඩුව රුපියල් මිලියන
30යි. 2009 වසෙර් ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් පාඩුව රුපියල්
මිලියන 727යි. ඔවුන් රජෙය් ණයක් ලබා ෙගන රුපියල් මිලියන
47ක ලාභයක් ෙපන්වන්න හදනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා කිකට්
ආයතනෙය් වියදම සියයට 524කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.'' ෙම්
වියදම වැඩි ෙවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඒකට ෙහේතුව දූෂණයයි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට මතකයි, අපි COPE එෙක්දී
ෙම් ගැන ඇහුවා.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගනයක්
ඉදි කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් තරහක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට
ඕනෑ නම් හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනයක් ඉදි කර ගන්න. නමුත් ඒ
කීඩාංගනය හරියාකාරව ඉදි කළා නම් ෙමෙහම වන්ෙන් නැහැ.
ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරග එන අවස්ථාෙව්දීත් ඒ කීඩාංගනෙය්
අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමොකක්ද තිබුණු
අවශ්යතාව? අෙප් රටට අවශ්ය හම්බන්ෙතොට කිකට්
කීඩාංගනයක්ද? හම්බන්ෙතොට ඒ කිකට් කීඩාංගනෙය් අවශ්යතාව
ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා ගිය වියදම රුපියල් බිලියන 4.8යි. ෙම් කාෙග්
සල්ලිද? හම්බන්ෙතොටට කිකට් කීඩාංගනයක් ෙදන්න කියලා ෙම්
රෙට් මිනිස්සු ඉල්ලුවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
හම්බන්ෙතොට, ෙඛත්තාරාමය සහ තවත් කීඩාංගනයක් හදන්න
ඇස්තෙම්න්තුගත කළ මුදල රුපියල් බිලියන 3.3යි. හැබැයි ඒ
සඳහා වියදම් වුණා රුපියල් බිලියන 7.18ක්. ෙම්ක තමයි ෙසොරා
කෑම. ෙම්ක තමයි සූරා කෑම. ඉහළින් මහ කට්ටිය වංචා කරන
ෙකොට, ආණ්ඩුෙව් වැඩ කරන ෙපොඩි අයට, ෙමවැනි ව්යාපාරවල
වැඩ කරන පිරිසට තමන්ෙග් ෙසොච්චම හම්බ කර ගන්න මාර්ගය
විවෘත කරනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ අතෙර් ඔබතුමන්ලා කිරි පිටි
මිල වැඩි කරනවා; ගෑස්වල මිල වැඩි කරනවා. දුප්පත් අහිංසක
ජනතාවට ඒ සියලු බර පටවනවා. ෙමන්න ෙම්කයි සිදු වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආකාරෙය් තවත්
ආයතනයක් තමයි ලංකා බැංකුව. සෙතොෙසේ සියයට 40ක්
ඉන්ටර්නැෂනල් ෙගොසර්ස් එලයන්ස් කියන ආයතනයට අයිතියි.
ලංකා බැංකුව කිසිම ඇපයක් ෙනොමැතිව ෙම් ආයතනයට රුපියල්
මිලියන 340ක ණය දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මහින්ද ඕෆ්ෙසට්
පින්ටර්ස්ලාට තවත් රුපියල් මිලියන 150ක් දීලා තිෙබනවා. එයින්
අය කර ෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 24යි ගරු
අමාත්යතුමනි. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික සමාගම් හයකට ඇපයක්
නැතිව ලංකා බැංකුව විසින් ණය දීලා තිෙබනවා. ඒවා ආපහු අය
කර ගන්න ෙනොෙවයි දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා දූෂණයට ෙයදවිලා
තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් කිසිම ණය වාරිකයක් ෙගවලා
නැහැ. 2010 ෙවන ෙකොට ලංකා බැංකුවට රුපියල් මිලියන
1,283ක් අය කර ගන්න බැරිව තිෙබනවා.
බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරන සියලුම
ෙහොරකම් ෙපෝසත්, බලවත් මිනිසුන් කරන ෙහොරකම්. ෙම්වා
කරන්ෙන් ගෙම් ෙකෙහල් කැන කපන මනුස්සයාවත්, අල්ලපු
ෙගදර බාල්දිය ෙහොරකම් කරන මනුස්සයාවත් ෙනොෙවයි. ෙම්වා
ආණ්ඩුෙව් බලවත් ඇමතිවරු, ඒ වාෙග්ම ඒ ඇමතිවරුන්ට පන්දම්
අල්ලන සභාපතිවරු ඇතුළු පිරිස විසින් කරන ෙහොරකම්.
විජයදාස රාජපක්ෂ ගරු මන්තීතුමා සභාපතිත්වය දරපු COPE
එෙක් වාර්තාෙවන් නම් සහිතව කරුණු ඉදිරිපත් කරමින්
සීමාසහිත මර්කන්ටයිල් ෙකඩිට් සමාගම ගැන කිව්වා. ඒ සමාගම
නිසා බැංකුවට ෙවච්ච පාඩුව ෙකොච්චරද? රුපියල් මිලියන
5,071යි ගරු අමාත්යතුමනි. කවුද ෙම් සම්බන්ධෙයන් වග
කියන්න ඕනෑ? වග කියන්න ඕනෑ පුද්ගලයා තමයි මිලින්ද
ෙමොරෙගොඩ මැතිතුමා. අද එතුමා ජනාධිපති උපෙද්ශක! එදා
"ෙහොරා" කියලා නම් කරපු පුද්ගලයා තමයි අද ජනාධිපති
උපෙද්ශක වශෙයන් පත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ නගර සභාවට
නගරාධිපති අෙප්ක්ෂක වශෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේත් ඒ පුද්ගලයා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙමොකක්ද ඒ පුද්ගලයාට ඉදිරිපත් කර
තිෙබන අනික් ෙචෝදනාව? "සියයට 90ක ෙකොටස් විකිණීම පිළිබඳ
කටයුතු කිරීම සඳහා වන ෙමෙහයුම් කමිටුව ගරු අමාත්ය මිලින්ද
ෙමොරෙගොඩ මහතා විසින් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතියකින්
ෙතොරව පත් කරනු ලැබ ඇත." ඒක තමයි ෙචෝදනාව. එතුමාට
විරුද්ධව, නමත් සමඟම COPE වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිබුණා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have exceeded your time.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
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දක්වන නිර්ෙද්ශ අනුව ෙම් වැරදිකරුවන්ට අනිවාර්යෙයන්ම
දඬුවම් ෙදන කියා ඒ කියා පටිපාටිය ආරම්භ ෙවයි.
බසීලය ෙදස බලන්න. බසීලය දුප්පත්කමින් ෙගොඩ ආවා. ලූලා
ඩා සිල්වා කියන පුද්ගලයා, ඒ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා -අපට කට
ඇරලා කියන්න පුළුවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියලා- අවුරුදු
10ක් තුළ වැඩිම සංවර්ධනයක් ලබන රට බවට බසීලය පත් කර
තිෙබනවා. අන්න ඒ වාෙග් වැඩක් කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ
වැෙඩන් භාගයක් කරන්න පුළුවන් නම් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන අපට යම් කිසි
අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා දැන් ෙමතැන නැහැ.
නමුත් කලින් හිටියා. එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතුමා ෙම් COPE
වාර්තාව කියවා නැහැ. ශී ලංකා කිකට් ආයතනය සම්බන්ධව
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් නිර්ෙද්ශය? ෙම් වාර්තාෙව් 54වන පිටුෙව්
ෙමෙහම සඳහන් වනවා. I quote:

I have 15 minutes, Sir.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Sir, we can give him five more minutes.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Thank you.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාර්තාෙව් ෙම් විධියට
තිෙබනවා. ''ශී ලංකා රක්ෂණ ගනුෙදනුව පිළිබඳව කටයුතු කරපු,
පසුව භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් වූ ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහතා
අර්නස්ට් ඇන්ඩ් යංග් සමාගෙම් උපෙද්ශකයකු වූ අතර, රජයට
ළැදිව කටයුතු කිරීමට අසමත් වී ඇති අතර එෙසේ කිරීම ෙනොසලකා
හැර ඇත.''
ෙම් අය ආණ්ඩුෙව් ඉහළම තනතුරු දරන පුද්ගලෙයෝ. ෙම් අය
ෙකෙහල් කැනක් ෙහොරකම් කරන මාටින් වාෙග් අය ෙනොෙවයි.
වැදගත්කම තිෙබන්ෙන් ආචාර්ය කියන ෙකොටෙසේ විතරයි.
උසාවිෙයන් එතුමාට දඩයකුත් ගැහුවා. නමුත් අද ෙමොනවාද
වන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ෙම් පිරිස ආරක්ෂා
කරනවා. විෙශේෂෙයන් මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ මැතිතුමා ආණ්ඩුවට
ගිෙය් ෙම් ෙතොරතුරු ෙහළි කළාට පස්ෙසේ. එතුමා අද ජනාධිපති
උපෙද්ශක. එතුමා ආණ්ඩුවට උපෙදස් ෙදන, ජනාධිපතිතුමාට
උපෙදස් ෙදන පුද්ගලෙයක්. රක්ෂණ සමාගම් ගනුෙදනුෙව්දී
රුපියල් මිලියන පන්දහස් ගණනක ගනුෙදනුවට ෙකළින්ම වග
කියන්න ඕනෑ පුද්ගලයා එතුමා බවට ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් කර
තිෙබනවා. එතෙකොට ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහන් කරන
ඔබතුමන්ලාෙග් නිර්ෙද්ශ කාටද ෙදන්ෙන්? ඒවා ෙදන්ෙන් අෙප්
ෙගවල්වල ඉන්න අවුරුදු පෙහේ අවුරුදු දහෙය් ෙපොඩි ෙකොල්ලන්ට
ෙකල්ලන්ට කියවන්නද? අෙප් දුවලා පුතාලාට කියවන්නද ෙම්
ෙපොත ෙදන්ෙන්?

“The dissatisfaction of the Committee was expressed on offering
the tender to an organization in which the Secretary of the Cricket
Board was functioning as the CEO.”

ෙවන රටක විධියට නම් සභාපතිතුමනි ඔබතුමාට හැකියාව
තිෙබන්න ඕනෑ ඒ ගැන පරීක්ෂණය කරලා හිෙර් දමන්න කියන්න.
අපි ඇහුවා, රුපියල් බිලියන 4.8ක් හම්බන්ෙතොටට වියදම් කෙළේ
ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාද කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙමොකක්ද අපට දුන්න උත්තරය? දුන්න උත්තරය තමයි,
''කැබිනට් අනුමතිය ලැබුණා'' කියන එක. කැබිනට් අනුමතිය
ලැබුෙණොත් ඕනෑම ෙහොරකමක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි
සඳහන් කෙළේ. ඔබතුමා දන්නවා, කීඩාංගනයක් හදන්න යන්ෙන්
ෙකොච්චර මුදලක්ද කියලා. කීඩාංගනයක් හදන්න රුපියල්
බිලියනයක් ඇති. ICC එක අපට කිව්ෙව් නැහැ කීඩාංගන
හදන්න කියලා.
ඒ වාෙග්ම 55වන පිටුෙව් ෙමෙහම සඳහන් වනවා. I quote:
“The Committee was of the opinion that disciplinary action should
be taken against the persons involved in this transaction.”

සිංගප්පූරුෙව් සමර්ෙසට් ආයතනය සම්බන්ධව
ෙමොකද
වුෙණ්? පසුව ඇවිත් සඳහන් කළා, ෙම් ආකාරෙය් අකමිකතා සිදු
ෙවලා තිෙබනවා, ආයතනය ඉදිරියට අරෙගන යන්න ෙමොනවාද
කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒකට අපි උපෙදස් දුන්නා. අපි කිව්වා ෙවලා
තිෙබන ෙද් වැරදියි, හැබැයි ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ නම් ෙම් ෙද්
කරන්න ඕනෑ කියලා. ඊට පස්ෙසේ ඇමතිතුමා ඇවිත් කියනවා,
කිසිම වරදක් සිදු ෙවලා නැහැ කියලා. ඒක වැරදියි මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. අපි කිව්වා, disciplinary action ගන්න කියලා.
අලුත් සභාපතිතුමා ඇවිත් කිව්වා, ෙම්ක අපි අත්සන් කරපු
ගිවිසුමක්, ෙම්කට විරුද්ධව ෙමොනවා ෙහෝ කෙළොත් අපිට උසාවි
යන්න ෙවයි, අපට විශාල මුදලක් ෙගවන්න ෙවයි කියලා.
ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය ෙහොම්ෙබන් යන්ෙන් කියලා
එතුමා කිව්වා. කිකට් කීඩකයන්ෙග් පඩිය ෙගවා ගන්න බැහැ,
ෙමපමණ මුදලක් තිබුණු ආයතනයකට.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීවරු හැටියට අපි නම් ෙද්ශපාලනයට ඇවිත් තවම අවුරුදු
පහයි හයයි. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ රෙට් නීතිය, ඒ
වාෙග්ම පජාතන්තවාදය, යහපාලනය ගැන කථා කරපු මන්තීවරු.
ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ලාට ගරු කළා. විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට. ඒ
නිසා ඔබතුමාට වගකීමක් තිෙබනවා. ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාට
ෙකළින් කථා කරන්න. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වන්න
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ඔබතුමාට ලැබුෙණොත්, ඔබතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, please give me one more minute.
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ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමාට අපි ගරු කරනවා. හැබැයි,
ආණ්ඩුෙව් සහ ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත
ඔබතුමාෙග් කියා මාර්ගය හරියටම කියාත්මක ෙවයිද කියන එක
ගැන අපට සැකයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අපිට ෙම් ෙපොත් වැඩක් නැහැ; ෙම් ලියකියවිලි වැඩක්
නැහැ; ෙම් නිර්ෙද්ශ වැඩක් නැහැ. ෙම් ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන්
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට, රහස්
ෙපොලීසියට සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කියාත්මක වන්න
පුළුවන් පසුබිමක් ඔබතුමා හදන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා කියන
ආකාරයට ඒ සඳහා ජනාධිපතිතුමා සම්පූර්ණෙයන් වග කියනවා.
ජනාධිපතිතුමා ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙනොවුෙණොත්
එතැනදී එතුමාෙග් වංකභාවය ෙපෙනනවා. ඔබතුමන්ලා කියන
විධියට රටට ආදරය කරන, ෙපොදු ජනතාවට ආදරය කරන, දුප්පත්
ජනතාවට ආදරය කරන, ෙසොරකමට විරුද්ධ ජනාධිපතිවරෙයක්
නම්, එතුමා ඔබතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ අනුව ෙම් වැරදි සම්බන්ධෙයන්
නීතිය කියාත්මක කරන පසුබිමක් අනිවාර්යෙයන්ම ලංකාෙව්
හදන්න ඕනෑ.
එෙහම නැත්නම් කාලකණ්ණින්ෙග් ෙද්ශයක් බවට ෙම් රට
පත් ෙවනවාය කියන එක පමණයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 5.41]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද COPE වාර්තාව
පිළිබඳව පැවැත්ෙවන විවාදෙය්දී මමත් එයට එකතු ෙවන්ෙන්
COPE එෙක් සාමාජිකයකු හැටියට අවුරුදු එක හමාරක් විතර
කාලයක් ෙම් ආයතන දිහා විමර්ශනය පැවැත්වීෙමන් පසුවයි.
මුලින්ම මා සඳහන් කරන්න අවශ්යයි, ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා
අපක්ෂපාතීව ෙම් කමිටුෙව් වැඩ කර ෙගන ගියා කියන එක. නමුත්
එය සඳහන් කරන අතෙර් මා දිගින් දිගටම කියන කාරණයක්
තමයි ෙමවැනි පාර්ලිෙම්න්තු කමිටු පසු ෙපළ මන්තීන්ෙග් කමිටු
විය යුතුයි කියන එක. ෙමොකද ෙම්වා පසු ෙපළ මන්තීවරුන්ෙග්
කමිටු වාෙග්ම විපක්ෂෙය් සභාපතිත්වෙයන් තිෙයන කමිටු
ෙවන්නත් අවශ්යයි කියලායි මා කියන්ෙන්. ෙමොකද, ෙලෝකෙය්
හුඟක් රටවල්වල ෙම් කමිටු කියාත්මක වන ආකාරය විමසුවාම
අපට ෙපෙනනවා, යහ පාලනයට නම් එය ෙබොෙහොම වැදගත්
කියලා. ඒ වාෙග්ම මා පීරිස් මහතාටත්, කාර්ය මණ්ඩලයටත්
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, විශාල කාර්ය භාරයක් ෙම් අවුරුදු
ෙදක තුළ ඒ අය ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ෙම් ආයතන සියල්ලත්,
COPE එෙක් වැඩත්, COPA එෙක් වැඩත් සියල්ලක්ම කරන්ෙන්
ඒ කාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටින අට ෙදෙනක් වැනි සුළු පිරිසක්. අෙප්
කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙගෙනන්න අවශ්යයි, ෙම් වැදගත්
කාර්යය කරන්න සිටින ෙසේවක මණ්ඩලය ෙබොෙහොම අඩුයි කියන
එක.
ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ හුඟක් තිෙබනවා. ඒ නිර්ෙද්ශ ගැන
කථා කරන්න අද ෙවලාවක් නැහැ. ෙමොකද ෙමපමණ කාලයක්
ආයතන 229ක් ෙගනැල්ලා අප ඒවා විභාග කරලා ඒවා ගැන කථා
කරලා අපට එක දවසක විවාදයක් පමණයි දැන් ලැබී තිෙබන්ෙන්.
ෙම් විවාදය අප හරියට කරන්නට නම් දවස් ෙදකක ෙහෝ තුනක
විවාදයක් අවශ්යයි. අප සභානායකතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, නැවතත්
ඒ ගැන ෙහොයලා බලලා තව දවසක් ෙදකක් ෙම් විවාදය
පවත්වන්නය කියලා. ඒවා ගැන කරුණු පැහැදිලිව කථා කරන්න
අපහසු වුණත් ෙපොදුෙව් යම් කිසි ෙද්වල් කීපයක් මා සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ. ෙපොදු ව්යාපාර අසාර්ථක වීමට ෙහේතු ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද ඒ ෙහේතු? එක ෙහේතුවක් තමයි නුසුදුසු පුද්ගලයන්
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අධ්යක්ෂ මණ්ඩලවලට පත් කිරීම. මැති ඇමතිවරුන්ෙග් හිත
මිතුරන්, නැදෑයන් ෙම් තැන්වලට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අවම
සුදුසුකමක්වත් නැහැ. එය අධ්යාපනික සුදුසුකමක් ෙවන්න
පුළුවන්. එය වෘත්තීයෙව්දී සුදුසුකමක් ෙවන්න පුළුවන්. දැනුම,
අත් දැකීම ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ කිසිම සුදුසුකමක් නැහැ. අවම
සුදුසුකමක්වත් නැහැ. ඒ ඕනෑම ෙකෙනකු අධ්යක්ෂ මණ්ඩලවලට
පත් කරන්නට පුළුවන්.
අප උදාහරණ හැටියට ෙතල් සමාගම ගැන කථා කෙළොත්,
ඒෙක් සභාපති ෙවලා හිටපු පුද්ගලයා ගැන හිතුෙවොත්, ගුවන්
සමාගෙම් පධාන විධායක නිලධාරි ගැන හිතුෙවොත්, බැංකුෙව්
සභාපති ගැන හිතුෙවොත් ඒවා විශාල ව්යාපාර. විෙශේෂෙයන්ම යම්
කිසි විශාල ව්යාපාරයක පධාන නිලධාරි තනතුරුවල ෙහෝ ඒ
ආසන්නව පළපුරුද්ද තිෙබන අය ෙහෝ සමාන්තර ක්ෙෂේතවල වැඩ
කරපු අය, ඒ ස්ථානවලට පත් කරන්නට ඕනෑ.
ඒ නිසා අප දන්නවා, ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙහජින් ගිවිසුමට
ෙමොනවාද වුෙණ්, මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගමට ෙමොනවාද වුෙණ්
කියලා.
අද අප සාකච්ඡා කරනවා, බැංකුවක් The Finance Company
Limited වලින් ෙකොටස් අරෙගන තිෙයන එක ගැන. ෙමොනවාද ඒ
ස්ථානවල සිදු වන්ෙන්? සුදුසු අය පත් කරන්නට ඕනෑ. ස්වාධීන
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව අෙහෝසි කිරීෙම් පතිඵලය දැන් අපට
ෙපෙනනවා. නමුත් ස්වාධීන කමයක් තිෙයන්නට ඕනෑ, ෙමවැනි
අය පත් කරන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවක් හරහා ෙහෝ ඒ
සුදුසුකම් තිෙබනවාද නැද්ද කියලා ෙහොයලා බලන්න. කවුද ඒවාට
වගකීම ගන්ෙන්? අප දන්නවා, SriLankan Airlines ගත්ෙතොත්
රුපියල් බිලියන 19ක අලාභයක් තිෙබනවාය කියලා. ෙම් රෙට්
දුප්පත් ජනතාවට සමෘද්ධිය මඟින් අප වර්ෂයකට ෙබදන පමාණය
රුපියල් බිලියන 7යි. නමුත් ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවයට අලාභයක්
තිෙයනවා, බිලියන 19ක. එය විශාල පරිමාණෙය් අලාභයක්. ඒ
අලාභය විතරක් අපි ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවට ෙබදලා දුන්නා
නම්, රුපියල් 500ක් ෙවනුවට මාසයකට රුපියල් 2,000ක්
ඔවුන්ෙග් අතට ලැෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් තමයි ෙම් රෙට් සිදු
වන්ෙන්. එය අපි නතර කරන්නට අවශ්යයි. නුසුදුසු අය පත්
කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, විශාල දූෂණයක් තිෙබනවා. ෙම්
දූෂණය හැම තැනම තිෙබනවා.
අද අෙප් සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කථා කළා, ජාතික
ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ගැන. ඒ වාෙග්ම කිව්වා, කැබිනට්
මණ්ඩලෙයන් අනුමැතිය දුන්නා කියලා ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 98ක
ලාභය මකා ගන්න. ඒක දුන්ෙන් ෙම් online ෙලොතරැයිය
පිළිබඳවයි. ඒ ෙලොතරැයිය සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද වුෙණ්?
විෙද්ශික කණ්ඩාමක් ෙගනාවා, ඔවුන්ට රුපියල් ෙකෝටි 70ක්
බැංකු ණය ලබා දුන්නා. ඒවා ඔවුන් රජයට ෙගවන්නට අවශ්යයි.
ඒ licence එකට රුපියල් ෙකෝටි 25ක්. ඔක්ෙකොම රුපියල් ෙකෝටි
95ක්. ෙමොනවාද ඒ අය කෙළේ? එය අසාර්ථක ෙවනවායි කියලා
දැන ගත්තාම රජයට ෙකොටස් පැවෙරව්වා. සූක්ෂම විධියටයි ඒ
කටයුතු කෙළේ. ඒ වාෙග් සූක්ෂම විධියට කටයුතු කරන්නට ඉඩ
ෙදන්නට බැහැ. ඉතින් මා අහන්නට කැමැති පශ්නය ෙමයයි.
කැබිනට් මණ්ඩලය එයට අනුමැතිය ෙදනෙකොට කැබිනට්
මණ්ඩලයට ඒ සියලුම විස්තර අනාවරණය කර තිබුණාද?
අපි දන්නවා, ෙලෙකෝ සමාගෙම් ෙකෝටි 63ක ෙකොටස් විදුලි
බල මණ්ඩලය ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන බව. නමුත් COPE
එකට එන්න කියලා ෙලෙකෝ සමාගමට ආරාධනා කළාම ඒ අය
කිව්වා, "අපි COPE එකට එන්න ඕනෑ නැහැ, අපි නීතිපතිෙගන්
යම් කිසි උපෙදස් ලබාෙගන තිෙබනවා." කියලා. ඒ වාෙග් සමාගම්
කිහිපයක්ම තිෙබනවා. මා දන්නා විධියට සමාගම් පනත යටෙත්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග ෙනොකියන එවැනි සමාගම් 90ක් විතර
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

තිෙබනවා. අෙප් බදු මුදල් පාවිච්චි කරමින්, සමහරවිට ෙම් රෙට්
ෙපොදු ජනතාවෙග් ෙද්ෙපොළ පාවිච්චි කරමින් කටයුතු කරන ෙම්
සමාගම්, සමාගම් පනත යටෙත් ඇවිල්ලා සැඟවිලා සිටිනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුවටවත්, COPE එකටවත් ඔවුන් ගණන් ෙදන්ෙන්
නැහැ. ෙම් ෙලෙකෝ සමාගම ඉන් එකක් පමණයි. 2002, 2003,
2007, 2008 ෙම් එක වර්ෂයකවත් විදුලි බල මණ්ඩලෙයන් වුණු
ආෙයෝජනයට ෙලෙකෝ සමාගෙමන් කිසිම පතිලාභයක් ලැබිලා
නැහැ.
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව ගැන කිව්ෙවොත්, ලංකාපුත
සංවර්ධන බැංකුව මුල් ණය දුන්නා රුපියල් ෙකෝටි 230ක්. ෙම්
රුපියල් ෙකෝටි 230න් ෙකෝටි 130ක්ම ෙබොල් ණය. සියයට 58ක්ම
ෙබොල් ණය. සාමාන්ය බැංකු ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් සියයට 5ක්
පමණයි ෙබොල් ණය. ෙම් බැංකුෙව් විතරක් සියයට 58ක් ෙබොල්
ණය. අපිට එය විභාග කරන්නට ඕනෑ නැහැ. විශ්වවිද්යාලයට
යන්නට ඕනෑ නැහැ, සාමාන්ය දැනුමක් තිෙබන ෙකෙනකුට වුණත්
එකපාරින්ම නිගමනයකට එන්නට පුළුවන්, ෙමතැන ෙහොරයක්,
ෙබොරුවක්, වංචාවක් තිෙබනවා කියලා. සමහර ෙවලාවට
ෙද්ශපාලන බලපෑම් නිසා ඒ බැංකුවල නිලධාරින් ඒ ණය ලබා
ෙදන්නට ඇති. නමුත් ඒ නිලධාරින්ටවත් ෙබ්ෙරන්නට බැහැ. හරි
ෙද් හැමතිස්ෙසේම ඉෂ්ට කරන්නට අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම අපි මිහින්
ලංකා ආයතනය ගැන කථා කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chiar.
අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායක [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair and MR.
DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]
took the Chair.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඔබතුමා පැමිණීම ගැන.
මා කථා කරමින් සිටිෙය් මිහින් ලංකා ආයතනය ගැනයි. එහි
අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 1,367ක් ෙවනවා. අපි ලංකා බැංකුව
ගැනත් ෙකටිෙයන් කියන්නට අවශ්යයි. ලංකා බැංකුෙව්ත් ණය
ලබා දුන් අවස්ථා 40ක් තිබුණා. ශාඛා අටක් තුළින් රුපියල් ෙකෝටි
128ක් ණය ලබා දීලා තිෙබනවා. මා ඒ ගැන කියන්න ෙහේතුව
ෙම්කයි. නිලධාරින් ෙසොයලා, බලලා ණය ලබා ෙදන්ෙන් එය
වාරික වශෙයන් මාසිකව ලබා ගන්නයි. නමුත් ඒ ලබා දුන් රුපියල්
ෙකෝටි 128න් පළමුවැනි වාරිකයවත් එකතු කර ගන්න බැරි වුණා.
ෙමෙහම ණය ෙදන රටක් තිෙබනවාද? බැංකුවක් තිෙබනවාද? ෙම්
සම්බන්ධෙයන් එන්න පුළුවන් එකම නිගමනය නම්, ෙද්ශපාලන
බලපෑමක් උඩ ඒ ණය ලබා දුන්නා කියන එකයි. ඒ නිසා තමයි
පළමුවැනි වාරිකයවත් ඒ අයෙගන් එකතු කර ගන්නට බැරි වුෙණ්.

මා මුලින් කිව්වා වාෙග් ආයතන 229ක් ගැන
කරන්නට පුළුවන් කථාවක් ෙනොෙවයි.
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මූලික කරුණ තමයි දූෂණය. ඒ අය ළත ෙවන්න ඕනෑ හිර
ෙගවල්වල. නමුත් අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා ගරු මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග් ඒ අයට ෙම් රෙට් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් උසස්වීම්. හරි ෙද් හා
වැරදි ෙද් ෙතෝරා ගන්න බැරි නම් අෙප් ළමයින්ට තිෙබන
අනාගතය ෙමොකක්ද? අෙප් ළමයින්ට පුළුවන් ෙව්විද හරි ෙද්,
වැරදි ෙද් ෙතෝරා ගන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්
ෙපොදු ව්යාපාර අසාර්ථක වීෙම් පතිඵලය කුමක්ද? ඒ පතිඵලය
බලපාන්ෙන් සාමාන්ය ජනතාවට. පළමුවැනි පතිඵලය ඇවිල්ලා
බඩු මිල ඉහළ යෑමයි. ඒක පළමුවැනි පතිඵලයයි. ඇයි? ෙම්
අලාභය තිෙබන ෙකොට, දූෂණය තිෙබන ෙකොට ඒකට කවුරු ෙහෝ
ෙගවන්නට ඕනෑ. අපි හිතුවා 2009 මැයි මාසෙය් යුද්ධය අවසන්
වුණාට පසුව අපට සාම පතිලාභයක් ලැෙබ්වි කියලා. හැම එක්
ෙකනාම ඒක ගැන කථා කළා. නමුත් අවුරුදු තුනකට පස්ෙසේ අපිට
ලැබිලා තිෙබන්ෙන් සාම පතිලාභයක් ෙනොෙවයි. සාම බදු
ගැසීමකුයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන් බඩු මිල ඉහළ යෑෙමන්. හැබැයි අපි
කියනවා, අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ශීඝෙයන් ඉහළට යනවා
කියලා. "ශල්යකර්මය සාර්ථකයි; නමුත් ෙරෝගියා මැරිලා" වාෙග්
අවස්ථාවක් වාෙග් තමයි කියන්න ෙවන්ෙන් අෙප් ආර්ථිකය ගැන
කථා කරන ෙකොට.
ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර අසාර්ථක වීෙම් ෙදවැනි පතිඵලය
ෙමොකක්ද? ෙම් සමාජ ෙසේවයටයි, ෙම් සමාජ ෙසේවා
ආයතනවලටයි ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් පමාණය අඩු කරලා
තිෙබනවා. මම කිව්වා වාෙග් සමෘද්ධියට දීලා තිෙබන්ෙන් බිලියන
7යි. නමුත් අපි අධ්යාපනය ගත්ෙතොත්, දකුණු ආසියාෙව්
අධ්යාපනයට අඩුෙවන්ම ආෙයෝජනය කරන රට ශී ලංකාවයි. එය
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.9යි. අපි වාෙග් මධ්යම
ආදායම් තිෙබන ෙවනත් රටවල් සියයට 3.5ක් විතර වියදම්
කරනවා, ආෙයෝජනය කරනවා අධ්යාපනයට. අපි ඒෙකන්
ආෙයෝජනය කරන්ෙන් අඩක් පමණයි. ෙසෞඛ්යය ගැන කථා
කරන්නට ඕනෑ නැහැ. ෙසෞඛ්යයටත් වියදම් කරන්ෙන් ඒ වාෙග්ම
ෙබොෙහොම අඩු පමාණයක් පමණයි. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද අෙප්
ෙපොදු ව්යාපාර අපි ඇත්තටම සාර්ථක කර ගන්ෙන්? ෙකොෙහොමද
අපි ඒවා සාර්ථක කර ගන්ෙන්? ෙම් ඉදිරිපත් කළ රෙපෝර්තුෙව්
ෙනොෙයකුත් ෙයෝජනා තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙයෝජනා 22 ගැන මම
කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒක රෙපෝර්තුෙව් තිෙබන
නිසා. නමුත් මම ඒ වටා තිෙබන කරුණු කිහිපයක් ගැන කථා
කරන්න අවශ්යයි ෙම් සීමිත ෙවලාෙව්දී. ෙද්ශපාලනීකරණය නිසා
ව්යාපාර පරිපාලනය ෙකොෙහොමද ෙබ්රා ගන්ෙන් කියන එක අපි
ආණ්ඩුවත්, විපක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙහොයා ගන්න ඕනෑ
පිළිතුරක්. එයට ෙහේතුව තමයි, සුදුසු තැනැත්තාට සුදුසු තැන
ෙනොදීම; ෙද්ශපාලන ආධාරකරුවන්ට මුල් තැන දීම.
මම ෙබොෙහොම ඉක්මනට ඒක උදාහරණයකින් ෙපන්වන්නම්.
Sri Lanka Cricket ආයතනය ගැන අද හුඟක් අය කථා කළා. ඒක
පාඩු ලබන, කීඩකයන්ටවත් පඩි ෙගවන්නට බැරි, පහළම තැනට
වැටුණු ආයතනයක්. අෙප් හිටපු කිකට් කපිතාන්වරයා ෙලෝඩ්ස්
කීඩාංගනෙය්දී කරපු කථාෙව් කිව්වා, "ලංකාෙව් තිෙබන දූෂිතම
ආයතනය SLC එක" කියලා. SLC එෙක් අෙප් ඒ අයිතිය, අෙළවි
කිරීෙම් අයිතිය ඒ නිලධාරින් ෙහොෙරන් ගිවිසුම් ගහලා අවුරුදු
25කට වික්කා. ෙම්වා අපි ෙහළිදරවු කළා COPE එෙක්දී.
ෙහළිදරවු කළාට පස්ෙසේ ෙමොනවාද වුෙණ්? ඒකට වග කියන්න
ඕනෑ තැනැත්තන්ව SLC එෙක් ඡන්ද තියලා නැවතත් පත් කර
ගත්තා. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා ෙද්ශපාලන අධිෂ්ඨානයක් නැහැ
කියලා වැරැදි ෙද් නිවැරදි කරන්න. ඒක අපට දැනටම ෙපෙනනවා.
ඒ අයව පත් කරන්න ෙමොනවාද කෙළේ? ඡන්දය ඉල්ලන්න සිටිය
අෙනක් අයට කිව්වා, "කරුණාකරලා ඔය ෙගොල්ලන් ඡන්දෙයන්
අයින් ෙවන්න; අපිට ඕනෑ අය තමයි ෙමතැනට පත් කරන්ෙන්"
කියලා. ඒ අයවම පත් කළා. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය
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අවශ්යයි. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය නැත්නම් ෙම් වාර්තාෙව්
තිෙබන සුළු නිර්ෙද්ශවලින් පමණක් ෙම්ක කවදාකවත් කරන්නට
බැහැ.

ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙකොෙහොමත් අකියයි. ඒක
දැන් දිගින් දිගටම අකිය ෙවනවා. ෙපොලීසියත් අකියයි.
ෙපොලීසියත් අකිය ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්, නිර්ෙද්ශ විතරක් මදි.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසානෙය්දී මට කියන්න
තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන්
කරනවා, "නව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවන පනත ෙලස අල්ලස් හා
දූෂණය මැඩලන නීති සහිත නව පනතක් ෙගන එමි. එම පනත
සම්මත කිරීෙමන් මාස තුනක් තුළ රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට
අදාළ ආයතනවලට ෙරගුලාසි පනවමි." කියලා. ඒ කියන්ෙන්
මහින්ද චින්තනෙයන්ම පිළිගන්නවා, නීතියක් අවශ්යයි කියන
එක. COPE එෙකන් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාවට ෙම් වාර්තාව යැව්වාම අපි බලා ෙගන ඉන්නවා,
ෙමොකක් හරි කරාවිය කියලා. නමුත් ෙමොනවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ
අය නීතිය පිටුපස සැඟෙවනවා. ඇයි? නීතිය සීමා සහිතයි. ඉතින්
අලුත් නීතියක් ෙගෙනන්න අවශ්යයි. ඒක මහින්ද චින්තනෙයනුත්
පිළිගත්තා. ඒ අය ෙමොනවාද කරන්ෙන්? මූලික පරීක්ෂණයක්
කරනවා. ඊට පසුව ඒක අදාළ නැහැ කියා ඒක එතැනින් අයින්
කරනවා. ඊට පසුව ෙහොර ෙබොරු වංචා වැඩ කරපු තැනැත්තා පිටට
ගිහින් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් මාව නිදහස් කළා කියායි. ඒක ෙනොෙවයි
ඇත්ත. ඇත්ත තමයි, නීතිෙය් සීමාවක් තිබුණා, ඒෙකන් ඒ අය
රිංගා ගත්තාය කියන එක.

අපි නැවතත් ස්වාධීනත්වය ඇති කරන්න ඕනෑ. දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නැති කරලා, දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනත් ස්වාධීනත්වය ඇති
කරන්න ඕනෑ. මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

අවසානෙය්දී මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. කීඩා
ඇමතිතුමා අද මට ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කිව්වා. ශී ලංකා කිකට්
මණ්ඩලෙය් තිෙබන දූෂණ ගැන කියන්න ගිෙයොත් ෙම් රෙට්
ජනතාව විස්මයට පත් ෙව්වි. නමුත් අද ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්න
ෙවලාවක් නැහැ. ෙම්ෙක් තිෙබන නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න
ඕනෑය කියා මමත් ෙයෝජනා කරනවා. මම කියන්ෙන් ෙම්ෙක්
තිෙබන නිර්ෙද්ශවලින් විතරක් ෙම් ආයතනවත්, ෙම් රටවත්
ෙගොඩ ගන්න බැහැ කියන එකයි. ඒ නිසා ඒ මූලික පශ්නවලට
ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් නිගමනය වැරදි නම් තව මාස
කිහිපයකින් ෙපෙන්වි ෙම්ක කියාත්මක ෙවනවාද නැද්ද කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඇති කිරීෙමන් අවුරුදු ෙදකකට උඩදී ෙම්
රෙට් ෙද්ශපාලනීකරණයට විරුද්ධ ව තිබුණු වැදගත්ම පනත
අෙහෝසි කළා. [බාධා කිරීමක්] සමහර අය නැඟිට නැඟිට
කියනවා. නමුත් ඉතිහාසය ෙදස බලනෙකොට එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් රජයයන්වලිනුත් ෙම් ෙදයමයි සිදු වුෙණ්. ඇමතිවරු
දන්නවා, මන්තීවරු දන්නවා.
ඉතිහාසෙය් සිදු ෙවච්ච වැරදි එක්ක අපි එකඟ ෙවන්න ඕනෑ
නැහැ. අපිත් ඒ ෙද්වල්වලට විරුද්ධයි. ඒ නිසා තමයි 2000
වසෙර්දී රජයත්, විපක්ෂයත් එකතු ෙවලා අල්ලසට, දූෂණයට
විරුද්ධව පනත ෙගනාෙව්; ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ෙගනාෙව්.
ෙමොකද, ඉතිහාසෙය් තිබුණු වැරදි පිළිගත්තා. රජයත්, විපක්ෂයත්
ෙදෙගොල්ලම ඒක පිළිගත්තා. ඒ නිසා තමයි පනත ෙගනාෙව්.
නමුත් 2010 දී ෙමොනවාද වුෙණ්? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
ෙමොනවාද වුෙණ්? දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
ඉවත් කරලා දහඅටවන සංෙශෝධනය ෙගන ඒෙමන් නැවතත් අපි
ගිෙය් 1977 දී තිබුණු ව්යවස්ථාවටමයි. ඉදිරියට ගිෙය් නැහැ. අපි
කමකමෙයන් පස්සට ගියා. ස්වාධීනත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති
කළා. ඒ නිසා තමයි වාර්තාව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ගියත්, ෙපොලීසියට ගියත් COPE
එෙක් සභාපතිතුමා ඒ අයව ෙගන්වලා -මම දන්නවා ෙම්ක
ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් කළ ෙදයක්.- ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන්
කතා කරලා, ඒ අයට නිර්ෙද්ශ දුන්ෙන්. ඒ හැම ෙදයකටම සීමාවක්
තිෙබනවා. ෙමොකද, විධායකය තුළ තමයි බලය තිෙබන්ෙන්.
විධායකෙයන් පණිවුඩයක් ආෙවොත්, විධායකෙයන් දුරකථන
පණිවුඩයක් ආෙවොත් සියල්ල අකිය ෙවනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ

[අ.භා. 6.00]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින
අවස්ථාෙව්දී ෙම් විවාදය සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම මා ෙබොෙහොම අගය කරනවා. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා නැඟී සිටින්ෙන් අවුරුදු දහඅටක් ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභිකෙයක් වශෙයන් කටයුතු කිරීම
තුළින් ලැබූ අත් දැකීම් තුළින් ඊට තිෙබන ශක්තිය පිළිබඳවත්, එහි
තිෙබන දුර්වලතා සහ ඒ කමිටුව ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් වචන ස්වල්පයක් ෙම් විවාදයට
එකතු කිරීමටයි. අපි සියලුම ෙදනා දන්නවා, මීට ෙපර ෙජෝන්
අමරතුංග මැතිතුමා වාර්තා ෙදකක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කළ බව. ඊට පසුව ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් හිටපු ඇමතිතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. අෙප් ෙරෝහිත
ෙබෝෙගොල්ලාගම මැතිතුමා සහ විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්
වාර්තා ඉදිරිපත් කළා. ඊට පසුව දැන් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාෙව් සභාපති වශෙයන් සිටින ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාෙව් සභාපති වශෙයන් නිර්භීතව, සියයට 85ක්, 90ක්
නිර්ෙද්ශපාලනීකරණයක් තුළින් සභාවට ශක්තියක් දීලා එතුමා ඒ
කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යෑම මම අගය කරනවා. මම සියයට
85ක්, 90ක් කිව්ෙව්, යම් විධියකින් ෙමතැන තිෙබන ෙද්ශපාලන
මැදිහත්කම නැති කරන්නට අවශ්ය නිසායි. රජෙය් ඇමතිවරෙයක්
වශෙයන් ඔබතුමාට ඒකට යම් විධියකින් බාධා ඇති වන්නට
පුළුවන්.
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 වන ව්යවස්ථාව අනුව
රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතුයි. ඒ
සඳහා වන අනු කමිටුවක් වශෙයන් තමයි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාව තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාෙව් සභාපති වන ඔබතුමාට සහ සභිකයින් තිස් ෙදනාට
ඉමහත් බලයක් තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන් කරලා
තිෙබන මුදල් ජනතාව ෙවනුෙවන්, බදු ෙගවන ජනතාව
ෙවනුෙවන් හරියට පාවිච්චි කරනවාද නැද්ද කියන එක ගැන
බලන්න. මීට ෙපර හිටපු සභාපතිවරුන් වාර්තා පහක් ඉදිරිපත්
කළත් ෙමෙතක් කාලයක් ෙමෙලොව ෙදයක් ෙවලා නැහැ. එක
මන්තීවරෙයක් මිලියන 7,500ක් මහ බැංකුවට ෙගවන්න
තිෙබනවා කියන එක ෙරෝහිත ෙබෝෙගොල්ලාගම මහතාෙග්
වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත් කළාම, ඇමතිකමක් අරන් ඒක යටපත් කළා
කියන එක ඔබතුමන්ලා දන්නා කරුණක්.
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් වාර්තාව තුළින් ෙනොෙයක්
ෙද්වල්
ෙහළිදරවු
කරලා
තිෙබනවා.
ඔබතුමාෙග්
සභාපතිත්වෙයන්, ෙවෙහස මහන්සිෙයන් අනු කමිටු තුනකුත් පත්
කරලා ආයතන 159ක් කැඳවලා තිෙබනවා. මට කියන්න
පුළුවන්ද, එක වරදක් ෙහෝ නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරලා
තිෙබනවාද කියලා. අපි දන්නවා පශ්නයක් තිෙබනවා කියන එක.
අපි දන්නවා ෙහොරු ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියන එක. අපි දන්නවා

139

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ජනතාවෙග් බදු සල්ලි කාබාසිනියා කරලා තිෙබනවාය කියන එක.
නමුත් ඒවා ගැන පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරලා තිබුණත්
ෙමෙලොව ෙදයක් ෙවලා නැති එක තමයි තිෙබන පශ්නය. අන්න ඒ
නිසා තමයි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගැන කියන්ෙන්.
මුදල් අමාත්යාංශය තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි.
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට කැඳවිය හැකි ආයතන
229ක් තිෙබනවා. ඒෙකන් ආයතන 159ක සිදු වුණු ෙද්වල්
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරලා තිෙබනවා. ඒෙකන් යම් ෙද්වල්
සම්බන්ධව ෙපොලීසියට පැමිණිලි කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒක
තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිෙග් අෙත්. යම් ඒවා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට යන්න ඕනෑ. ඒක
තිෙබන්ෙන්ත් ජනාධිපතිෙග් අෙත්. යම් ඒවා නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යන්න තිෙබනවා. ඒක තිෙබන්ෙන්ත්
ජනාධිපතිෙග් අෙත්. අෙනක් ඒවා උසාවියට යන්න තිෙබන්ෙන්.
අෙනක් ඒවා ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිෙග් අෙත් නම්
ෙම්කත් තිෙබන්ෙන් ඒ ළඟ ෙන්ද? ෙම් ඔක්ෙකොම එක තැනක
ෙක්න්දගත ෙවලා තිෙබන ෙකොට ඇයි අපි ෙම් සඳහා තවත්
කාලයක් ගන්ෙන්? ෙම් ආයතන බංෙකොෙලොත් භාවයට පත් කරන
සභාපතිවරුන්ට, ඒකට උර ෙදන ෙම් ඇමතිවරුන්ට, ඒවාට
සම්බන්ධ නිලධාරින්ට සහ හිටපු නිලධාරින්ට විරුද්ධව කටයුතු
කරන්න බැරි ඇයි? බැරි ෙවලාවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙපොඩි
වරදක් ෙහෝ තිබුණා නම් ෙසනසුරාදා වුණත්, මහ ෙපෝය දවසක
වුණත් උසාවියට ගිහින් පශ්න කරන යුගයකයි අපි ගමන්
කරන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරියට ඉමහත් ෙසේවයක් ඉෂ්ට
කරන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. නමුත් ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් අතත් ඉස්සුණා ෙන්ද ෙම් දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය වළලා, අහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය උඩට ෙග්න්න. අන්න ඒක තමයි මම කිව්ෙව් සියයට
85ක්, 90ක් ඔබතුමා නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය තුළින් ෙම් ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට ෙගන යන්න හදනවා
කියලා. ඉදිරි කාලය තුළ එය සියයට 100කින් ඉදිරියට ෙග්නවා
කියන විශ්වාසය මත මම ඉතිරි අදහස් ටිකත් ඔබතුමාට ෙයොමු
කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙප්නවා ඒ දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටපත් කිරීෙමන් තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද
කියා. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට විතරක් ෙනොෙවයි
ෙම්ක බලපාන්ෙන්. අහිංසක භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මැතිතුමා
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභිකෙයක් වශෙයන් ඉඳලා නැති වුණා.
එතුමාෙග් දියණිය -හිරුණිකා- අද හඬන්ෙන් ඇයි? ෙපොලීසියට
ගියාම ඒ සම්බන්ධ මන්තීවරයා ෙකොෙහේද කියලා ෙසොයා ගන්න
බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ස්වාධීන ෙපොලිස්
ෙකොමිසමක් තිබුණා නම් ෙම් පශ්නය ඇති ෙවනවාද? අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙකොෙහන් ෙහෝ එන
දුරකථන ඇමතුමකින් "ෙම්ක නවත්වන්න ඕනෑ" කියන එක අද
ෙවන්ෙන් ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම යටපත් ෙවලා තිෙබන
නිසායි. ෙපොලීසිය අද ආණ්ඩුෙව් private security company
එකක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් ශක්තිමත් භාවය අඩු ෙවලා තිෙබන
නිසායි. මතක තියා ගන්න, දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය හරියට, නූලට කියාත්මක කළ එකම පක්ෂය එක්සත්
ජාතික පක්ෂයයි කියන එක. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය හරියට කියාත්මක කළ නිසා, ඒ කියාත්මක කළ ෙද්
ෙද්ශපාලනීකරණය කෙළේ නැති නිසා අවුරුදු ෙදකකින් චන්දිකා
කුමාරණතුංග පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරින විට අපි විපක්ෂයට
ගියා. දැන් ජනතාවට ෙප්නවා ෙම්ෙක් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද
කියන එක.
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ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමනි, අෙප් නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමාත් ඉන්න අවස්ථාෙව් මම ෙම් කාරණය මතක්
කරන්න කැමතියි. මම එදා ඔබතුමාට දුරකථනෙයන් කථා කරලා
මහ බැංකුව ගැන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. මම අගය කරනවා,
ඔබතුමා ජූලි මාසෙය් 02 වැනි දා ඒ ආයතනය ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාවට කැඳවලා තිෙබන එක ගැන.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුවත්, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවත්, ශීලංකන්
එයාර් ලයින්ස් ආයතනයත්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත් අෙප්
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට වහාම කැඳවන්න.
ෙම්ෙක් ෙමොෙහොතින් ෙමොෙහොත වංචාවන් සිදු ෙවනවා. ඛනිජ
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට බිලියන 95ක් -ඒ කියන්ෙන් ෙකෝටි
9,500ක්- මාස පහකදී පාඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්
සම්පූර්ණෙයන් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 9.5ක් එක සංස්ථාවක්
තුළින් ගිලිහී යන අවස්ථාවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක එෙසේ
ෙමෙසේ කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි. වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා
ඉරානෙයන් ෙතල් ගන්න එක අමාරු ෙවනවා. ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාෙව් පිරිපහදුව නවත්වන්න ගිෙයොත් එහි පාඩුව
බිලියන 150කට, 200කට විතර වැඩි ෙවනවා. කරුණාකරලා ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඔෙබ් අවධානය ෙයොමු කර වහාම ෙම් ආයතන
කැඳවන්න. ඉතුරු ආයතන හතර ගැන ෙතොරතුරු මම ලිඛිතව
ඔබතුමාට ෙහට ෙදන්නම්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රජය ගැන කථා
කරන්න මම පටන් ගන්ෙන් Asian Development Bank - ADB එෙකන් කියපු කාරණයක් එක්කයි.

Hon. Deputy Speaker, the ADB has been able to
basically tell the world: "Government fails to take steps
to improve investor confidence". This is being further
buttressed by the IMF - I was there just about 10 days ago
on their invitation - as they have been able to find out that
the aid given to Sri Lanka has been politically
manipulated. They were basically opening up for public
probity and they wanted us to be benefited as receivers of
such funds. It is not that they give it to the Government,
they give it to Sri Lanka and they want every single
dollar that is given to Sri Lanka to be used with a cost
benefit analysis. They do not want money to be just given
to the Government to be used as a politicized tool of
"Divi Neguma". All the funds being given to "Divi
Neguma" has been highlighted in the World Bank and the
IMF, and they are going to put a stop to those type of
operations. The two Vice-Presidents of the World Bank
met us and they personally - with Robert B. Zoellick who
will be retiring in the next two months - conveyed to us
that Sri Lanka has been under the microscopic eye and
they have found that there is almost a 12 - 15 per cent of
funds being used for political purposes.
So, Hon. Minister, I am basically telling you as the
custodian of the Committee of Public Enterprises, that
most of the profit-making institutions have now become
loss-making institutions. Out of the 229 institutions, 179
are running at a loss. Out of the balance 34, almost 29 are
making just a handful of profit. There are five or six
institutions like the People's Bank and the Bank of
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Ceylon which are sub-optimized, but they are able to
make some amount of money which is adding to the
revenue of the coffers of the State. But, that is not the
important thing at this particular moment. How are we
going to stem the tide? There is no point in bringing them
before the Parliament, before the Committee of Public
Enterprises and then wasting the time spent to scrutinize
them and not following it up thereafter. That is the
problem we have.
The Government servants have today been comforted
by the fact that they come before the Parliament, before
the Committee of Public Enterprises, they basically
hoodwink the Members of Parliament who are there for
about two hours and then they are rest assured that they
are okay for the next one year. We must change this
culture. Therefore, I suggest - as it has been done by all
the previous Chairmen of COPE - that the media be
brought into the investigation process. You see the
American system; you see the British system; you see the
Indian system, all of them have an open, transparent
system. Why is it that Sri Lanka is trying to stymie this
operation?
ෙම් විවෘතභාවය තුළින් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි එදා
ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීෙම් හැකියාව වන Right to Information
Act එක ෙගෙනන්න හැදුවාම ෙමතැන ෙනොෙයක් බාධා ඇති
කළා. නමුත් ෙලෝක බැංකුවයි, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලයි එන
අවුරුද්ෙද් සිට රටකට ණය ෙදන්න එක සාධකයක් කර ගන්නවා,
ඒ Right to Information Act එක ස්ථාපිත කරලා ව්යවස්ථාෙව්
අන්තර්ගත කර තිබීම. අපි ඒක ෙයෝජනා කළා. ෙම් රෙට් අවුරුදු
18ක් තිස්ෙසේ ආණ්ඩු බලය ෙගන යන ෙම් එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැනලා දූෂිත ආණ්ඩුවක්
බවට පත් ෙවමින් යන ගමන ගැන තමයි අපි කථා කරන්ෙන්. ඒ
නිසා කරුණාකරලා ෙම් Right to Information Act එක ණය
ගන්න ඉස්ෙසල්ලා ස්ථාපිත කරන්න කියන අදහස අපි ෙයොමු
කළා. මම හිතනවා වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒක පිළිඅරන් ඒ
ගැන දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරයි කියා. ඒක තමයි ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්ෙන්.
අෙප් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් රටක් බවට පත් කිරීමට
කටයුතු කර ෙගන යන ගමෙන්දී ෙවසක් දවසට ඉස්ෙසල්ලා කිරි
පිටි පැකට් එෙක් මිල වැඩි කළා; පාන් මිල වැඩි කළා; ගෑස් මිල
වැඩි කළා; සිෙමන්ති මිල වැඩි කළා. ෙම් ඔක්ෙකොම ෙමොනවාද?
ෙම් ආශ්චර්යවත් රටක් කරා යන ගමනක්ද? එදා කිරිපිටි මිල වැඩි
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා කිරි බවුසර් එකක් අරෙගන ගිහින්
නුවරඑළිෙය් කානුවකට කිරි ලීටර් 100ක්, 200ක් විතර විසි කරලා
ෙපන්වන්න හැදුවා, ෙම් රෙට් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවාය කියා.
ඊට පස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමා කියනවා, "අෙන් කිරි ටික විසි කරන්න
එපා, ෙම්වා ගිහිල්ලා ළමයින්ට ෙදන්න" කියලා. අෙන් ඊට ෙපර
ෙම් දැනුවත්කම තිබුෙණ් නැද්ද? ඇයි විසි කරන්න ඉස්ෙසල්ලා
ගිහිල්ලා ෙදන්න බැරි වුෙණ්? සාමාන්යෙයන් ජනාධිපති ෙවන්න
ඉස්ෙසල්ලා ඒ ෙද්වල් ගැන කටයුතු කරලා තිෙබනවා නම් ඇයි
ෙම් වාෙග් ඒවා ෙනොදන්ෙන්? එවැනි ෙබොරු ෙපෝඩාවක් ඇති
කෙළේ කිරි පිටි මිල වැඩි කරන්න අවශ්යතාව තිබුණු නිසායි.
එෙහම නම් ඉතින් ගෑස් මිල වැඩි කරන්ෙන් ෙම් රෙට් දර
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නද? ඉතින් ෙම් වාෙග් ෙබොරු කටයුතු
කරනවාට වැඩිය ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙවන්
ෙසොයා ගත් කරුණු අනුව, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා සමඟ
අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය තුළින්
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නාස්තිය නවත්වමු කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක්
කරනවා.
ඒ වාෙග්ම බලන්න, ලලිත් වීරතුංග මැතිතුමා කියනවා, රාජ්ය
ආයතනවල වංචා හා දූෂණ ගැන වගකීම සියලුම ආයතන
පධානීන්ෙග් යුතුකමක් කියලා. එතෙකොට ඇමතිවරු පගා
ගහනවා; වංචා කරනවා; එතැන ඉන්න සභාපතිවරුන්ෙග් කර උඩ
ෙම් පශ්නය දමන්න හදනවා. ඒවාෙයන් ගැලෙවන්නද ෙම් වාෙග්
පකාශ කරන්ෙන්?
ඊළඟට, ඇමතිවරුත් අපි අගය කරන්න ඕනෑ. දැන් ගරු
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කියනවා, රුපියල් 2,500කින්
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා. ෙම් වාෙග් විහිළු කථා, විවාද කරන
ෙකොට කියන කථා, ඒ වාෙග් ෙද්වල් කියන්න අවශ්ය නම්
යන්නෙකෝ ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයට. ගිහිල්ලා එතැන කථා
කරන්න. ඒ කියන්ෙන් යාපනෙය් ඉන්න එක්ෙකෙනක්,
තිකුණාමලෙය් ඉන්න එක්ෙකෙනක්, හම්බන්ෙතොට ඉන්න
එක්ෙකෙනක් කන්න එන්න ඕනෑ ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයට. ඒ
වාෙග්ම තමයි, the Hon. Wimal Weerawansa says that the
bread price hike will be as much as the price of two bulath
vitas. ෙම් plug ගලවන්න හදපු ඇමතිවරු. ඒ වාෙග්ම මම
තවත් ෙදයක් අගය කරනවා. ඇමතිවරෙයක් ගැන, a UPFA
කියලා කියනවා. ඇයි
partner wants Presidency abolished
ෙම්වා ගැන කථා කරලා අපට ෙම් විධියට කටයුතු කරන්න බැරි
වන්ෙන්? එතෙකොට අෙප් ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන
ඇමතිතුමා කියනවා, "ෙතල් මිල නැග්ගත්, බඩු මිල නැග්ෙග්
නැහැ" කියලා. ෙම්වා රජ කියමන්.
Then, the Hon. (Prof.) Tissa
Vitarana says that the Government is moving in the wrong
direction.
අඩු ගණෙන් දැන්වත් ඒ ඇමතිවරුන්ට සැබෑ තත්ත්වය
ෙපනිලා තිෙබනවා. ඊට වැඩිය ඔබතුමාට මම ගරු කරන්ෙන් ෙම්
නිසායි. Parliament has failed, says the Hon. DEW
Gunasekara. Hon. Minister, we support you, not 100 per
cent but 1000 per cent and that is what my Colleague, the
Hon. Lakshman Kiriella mentioned when he was speaking. I
thought I myself must also mention that and buttress that it
is absolutely correct. එෙහම නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කඩා
වැෙටනවා නම් ෙමොනවාද අපි කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්?
ෙජෝන් අමරතුංග සභාපතිතුමාෙග් වාර්තාවට ෙම ෙලෝ ෙදයක්
වුෙණ් නැත්නම්, ෙරෝහිත ෙබෝෙගොල්ලාගම සභාපතිතුමාෙග්
වාර්තාවට ෙම ෙලෝ ෙදයක් වුෙණ් නැත්නම්, ෙජයරාජ්
පනාන්දුපුල්ෙල් සභාපතිතුමාෙග් වාර්තාවට ෙම ෙලෝ ෙදයක්
වුෙණ්
නැත්නම්,
විජයදාස
රාජපක්ෂ
මන්තීතුමාෙග්
සභාපතිකෙමන් ලැබුණු වාර්තාවටත් ෙම ෙලෝ ෙදයක් වුෙණ්
නැත්නම් කරුණාකරලා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් වාර්තාව
නිකරුෙණ් අපෙත් යන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. ඒ ෙගොල්ලන්
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරියට ෙගෙනන්න. අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරියට
ෙගෙනමු. ඇයි ෙම්වා අල්ලන්න බැරි වන්ෙන්? ෙහොරුන්ට
රැකවරණය ෙදන්ෙන් ඇයි? ඒක මම අනිවාර්යෙයන් කියන්න
අවශ්යයි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Deputy Speaker)

නැහැ, මට තිෙබනවා මිනිත්තු-

Okay. You can continue.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විනාඩි 20ක්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

Normally, when we are given 30 minutes නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Deputy Speaker)

නැහැ, ඊට පස්ෙසේ අපි වැඩිපුර ෙවලාව අරෙගන තිෙබනවා.

Okay, you may continue.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

The Hon. Minister has 30 minutes. The Hon.
Karunanayake is our last speaker. So, if he stops at 6.30
p.m., it would be okay.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

So, are you not taking 10 minutes off the Hon.
Karunanayake's time?
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Yes, off his time.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Are you taking time off his allocation or is he given
more time?
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

I am taking 10 minutes off his half-an-hour's time and
he can continue till 6.30 p.m.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Deputy Speaker, we have time to be used
liberally; we have time till 7.30 p.m. Be magnanimous
and we will take only 10 or 15 minutes off that.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

But, you have been allotted only 20 minutes.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

But, there is a different scenario now.
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Thank you very much, Hon. Deputy Speaker.
Let me start with the State Mortgage and Investment
Bank of which you were the Head. ඒ ආයතනෙය් පධානියා
ෙලස ඔබතුමා ඉන්න ෙකොට අපි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාව ඉදිරියට ඒ ආයතනය ෙගනැල්ලා අපි ඔබතුමාට වධ කෙළේ
නැහැ; අදහස් ෙයොමු කළා. ඒ අදහස් ෙයොමු කිරීෙමන් ෙමොනවාද
වුෙණ්? ඔබතුමා එතැන ඒ කරපු කියාවලිය නිසා අද ඔය මුල්
පුටුෙව් -නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා වශෙයන්- ඉඳෙගන ඉන්නවා
ෙන්. ඉතින් එවැනි ෙද්වල් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී
අපි කිව්ෙව්, ඒ ආයතන හදන්න මිසක්, කඩන්න ෙනොෙවයි. අපි
ආයතනය හැදුවා; ඔබතුමාත් හැදුවා. නමුත් ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා ඒ
ආයතනෙයන් ගිහිපු නිසා අද නැවත ඒ ආයතනය කඩා වැටිලා
තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද රාජ්ය උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුවට යන්ෙන් රුපියල් සියයක්, දාහක් අර ගන්නයි.
ඊට පස්ෙසේ තව ණය අරෙගන ඒක ලක්ෂයකට විතර වැඩි ෙවනවා.
ඊට පස්ෙසේ ඒ ණය ගත්ත ෙකනා ඊටත් වඩා ණයබරතාවකට පත්
ෙවනවා. ඉතින් වංචාවට, දූෂණයට ලක් ෙවලා තිෙබන ඒ
ආයතනය ගැන ඔබතුමාට වැඩිය කියන්න අවශ්යද? ඔබතුමා
දන්නවා, එතැන ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඊට
වැඩිය වැදගත් ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය
ෙගන යන්ෙන් ෙදන්ෙනක් තුළින්. ඒ තමයි මහ බැංකුෙවන්
නිවාඩ් කබ්රාල්; මුදල් අමාත්යාංශෙයන් පී.බී. ජයසුන්දර. වම් අත
දන්ෙන් නැහැ, දකුණු අත ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා. වම් අතයි,
දකුණු අතයි ෙදකම එකතු ෙවලා ෙමොනවා කරනවාද කියලා
අෙනක් අය දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙදන්නා ෙදපැත්තට සටන් කරනවා
වාෙග් ෙපන්වා ෙගන රෙට් තිෙබන අන්තිම රුපියලත් සූරා ෙගන
කාලා අන්තිමට ජනතාවට ඒ ෙවනුෙවන් බදු ෙගවන එක තමයි
කරන්න තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් රුපියල පාෙවන්න ඕනෑය
කියලා පී.බී. ජයසුන්දර කියනවා. නිවාඩ් කබ්රාල් කියනවා, ඒක
කරන්න බැහැයි කියලා. ජනවාරි මාසෙය් අග ෙවන ෙකොට 110ට
තිබුණු ඇෙමරිකන් ෙඩොලරය අද 130යි. ෙම්ක ලිස්සලා ගිහින්
145කට, 150කට යනවාය කියන එක තමයි වැඩි ෙදනකුෙග්
මතය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ
හිටපු නිවාඩ් කබ්රාල් කියන පුද්ගලයාට එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව තුළ සභාපතිවරෙයකුවත් පත් කරන්න බැරි, දක්ෂතාවක්
නැති පුද්ගලයකුය කියන මතය තමයි අෙප් නායකතුමාට එදා
තිබුෙණ්. නමුත් ඔහු ෙපොතක් ලිව්වා, “Towards a Sri Lankan
Renaissance ...” කියලා. එතුමාෙග් ෙපොෙතන් එක අවස්ථාවකදී
ෙපන්වන්න හැදුෙව් එතුමා ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි,
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ෙලෝකෙය්ම ආර්ථිකයට නායකත්වය ෙදන්න පුළුවන් පුද්ගලෙයකු
ෙලසයි. මම හිතන්ෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් ෙපොත
කියවලා ෙමතුමා පත් කළාය කියලායි. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරන්නම් එතුමාෙග් ෙපොෙත්, එතුමාෙග් වචනවලින් ෙමොනවාද
කියන්ෙන් කියලා.

Under "Enhancing Governance and Accountability in
Sri Lanka", Ajith Nivard Cabraal quotes Socrates in his
book, which quotation I will now read:
“ ‘No man undertakes a trade he has not learned, even the meanest;
yet everyone thinks himself sufficiently qualified for the hardest of all
trades - that of government.’ ”

That is what Socrates said, quotes Ajith Nivard
Cabraal. It most aptly fits himself.
Thereafter, I move on to page 20 of his book, to what
Nivard Cabraal himself says. ෙම් කියන්ෙන් බලය ගන්න
ඉස්ෙසල්ලා බලය ගැන නිර්ෙද්ශපාලනීකරණ ගමනක් ගැන කථා
කරන ෙකොටයි. He says, I quote:
“The fact that our country is facing a deep crisis in 'Governance' is
indisputable. Our society now cries out for justice and fair play,
transparency in governance, and accountability. It is obvious that good
governance is essential for Sri Lanka’s renewal and that is one of the
most urgent needs in this country.
While we are all aware that there are many shortcomings in
'governance' in the political field, and there is an urgent need to re-vamp
the political culture in our country, ……”

There, he says so.
එයා නින්ෙදන් නැගිටලාද දැන් කථා කරන්ෙන්? එතුමාෙග්
ෙපොෙත් 20වැනි පිටුව බැලුවා නම් එතුමා එදා කියපු ෙද් දැන
ගන්න පුළුවන්. එතුමාෙග් හිත එදා කිව්ව ෙද් අද කියාත්මක කළා
නම් රට ෙම් වාෙග් අගාධයකට වැෙටන්ෙන් නැහැෙන්ද? ඒ
වාෙග්ම 19වැනි පිටුෙව් ෙමෙහම තිෙබනවා; I quote:
“We learn with disgust about corrupt tenders, fraudulent
privatizations, wrongful promotions, forced personal relationships,
undue delays, political victimizations, etc. We hear about waste,
tamashas, frauds, commissions, and people and politician “buy-overs”.
We experience delays, roadblocks, arrogant officialdom, bureaucratic
bungling, and unbearable living costs, and we softly mutter expletives
under our breaths.”

Is Nivard Cabraal sleeping, that he does not remember
what he himself wrote?
Then, I move on to page 38, where he says, I quote:
“I am indeed very surprised that lending institutions such as the
World Bank and the International Monetary Fund (IMF), instead of
regularly complaining that governance in Sri Lanka is poor, (something
that we all know!) have not yet actively assisted or persuaded the
government to undertake reforms, at least in a few key institutions, to
switch to activity based costing methods and thereby ascertaining and
assessing how much the different 'outcomes' and activities are costing
the taxpayer.”

Now, I would like to quote from page 23 of this book:
“In Sri Lanka, we have basically a governance system which
concentrates heavily on what we “input” into the system. Very often, our
political and/or institutional leaders boast proudly of the quantum of
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funds that have been allocated to their ministries, departments or
divisions, without even as much as a suggestion as to what “outcomes”
are expected from such “inputs”. This invariably leads to those
ministries or departments not having to, or being asked to, “account” to
the public for the funds entrusted to them.”

Hon. Deputy Speaker, is it not more apt and fit at this
particular moment to ask one of the players who control
50 per cent of the economy and who has written this
book, which is being quoted by me at this particular
moment, to get up from his slumber and turn to the these
pages and tell the authorities instead of professing to the
world to manage the economy as per what he has stated
in this book? Then, I am sure this economy will do much
better than what it is now. So, Sir, all what I basically
want to tell the Hon. DEW Gunasekara is this:
දැන් බලන්න, ෙමොනවාද ෙම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාෙව් ෙවන්ෙන් කියලා. අපි ෙහජින් සූදුව ගැන කථා කළා.
ෙහජින් සූදුව නිසා ෙවච්ච පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 11,700යි. ඒ
වැරැද්ද අපි ෙපන්වලා දීලා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට
ෙගනාපු නිසා තමයි ඒක ඒ තරම්වත් අඩු වුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ
ෙමොනවාද වුෙණ්? ඊට පස්ෙසේ බාල ෙතල් ෙගනාවා. ෙජෝන්
අමරතුංග, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල, රනිල් විකමසිංහ යන අයෙග්
කාර්වලට ඒ බාල ෙතල් ගහලා තැන් තැන්වල ඒ වාහන හිර
වුණා. ඒ බාල ෙතල් ගහපු නිසා වාහන පාරවල් ගාෙන් හිර වුණා.
දැන් ඒ වාෙග් බාල ෙතල් අහස් යානාවලටත් ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. ඒ ෙතල් ගහලා අහස් යානෙයන් ගිෙයොත් ඒවා ෙකොෙහේ
නතර ෙවයිද? ෙම්ක SriLankan Airlines ආයතනයට විතරක්
ෙනොෙවයි බලපාන්ෙන්. ඒ ෙතල් ගහන Emirates ආයතනෙය්
ගුවන් යානාවලට, Qatar Airways ආයතනෙය් ගුවන් යානාවලට,
Indian Jet Airways ආයතනෙය් ගුවන් යානාවලට ෙම්ක
බලපානවා. ෙම්වා කාට කියන්නද? ෙම්වා ගැන කථා කළාම අද
සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා කියනවා, "බාල ෙතල් තමයි
තිෙබන්ෙන්. අපි ඒවා ෙබදන්ෙන් නැහැ. ඒවා check කරලා භූමි
ෙතල්වලට විකුණනවා" කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්වා කාට කියලා
උත්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයිද? ඒ නිසා අපි ඉතාම
ඕනෑකමින් කියන්ෙන්, ෙම් වාෙග් විහිළු කථා කියන්ෙන් නැතුව,
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට ලංකා ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපති ෙගන්වාෙගන, ලංකාව අමාරු
තත්ත්වයට දාන්ෙන් නැතුව, බදු ෙගවන ජනතාවෙග් සල්ලි
කාබාසිනියා කරන්ෙන් නැතුව අපට වග කියන විධියට උත්තරයක්
ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයට කටයුතු කරමු කියන එකයි. එෙහම
නැත්නම් අපි ෙවලාව නාස්ති කරන එක විතරයි කරන්ෙන්. අපි
ෙමතැන විවාද කරනවා, ෙභ්ද භින්න ෙවනවා. නමුත් අන්තිමට
එළිෙය් ඉන්න ඒ ෙහොරුන්ට ෙමෙලෝ ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැතුව
රැකවරණය ලැෙබන එක තමයි අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. ඒ
නිසා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට ෙමවැනි
ආයතන ෙගනැල්ලා උත්තරයක් අරෙගන ඒ අයට නිසියාකාර
දඬුවම් ෙදන්න ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කර ෙගන යමු.
බැරි ෙවලාවත් clerk ෙකෙනක් රුපියල් 100ක් ගත්ෙතොත් ඔහු
අවුරුදු 5කට හිර ෙගදරට යවනවා. නමුත් ෙම් වාෙග් ෙහොරුන්ට
ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව,
ෙම් රෙට් යුද තත්ත්වය සාමයට පරිවර්තනය කරන්න නායකත්වය
දුන්න සරත් ෙෆොන්ෙසේකා, හිතවත්භාවයක් තිෙබන ෙකෙනකුට
ෙටන්ඩර් එකක් ෙදන්න වැඩ කළා කියලා අවුරුදු ෙදකකට හිර
ෙගදරට යැව්වා. එෙහම නම් ෙම් වාෙග් විශාල වංචා කර තිෙබන
අය එල්ලුම් ගස් යවන්න තමයි තිෙබන්ෙන්. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
ඇමතිතුමනි, COPE එෙක් සභාපතිතුමා වශෙයන් මීට වඩා
විධිමත්ව කටයුතු කරලා අපි ෙම්වාට උත්තර ලබා ගනිමු.
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ඒ වාෙග්ම තමයි, වරාය අධිකාරිය. වරාය අධිකාරිෙය් ඉන්න
සභාපති ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ඇවිල්ලා අෙප්
මන්තීවරු ෙනොමඟ යවන පකාශ කළා. එෙහම පකාශ කරන
ෙකොට අපට ෙපන්වන්න පුළුවන් වුණා ඒ අය කියන ෙද්වල් ෙබොරු
බව.
අද වරාය අධිකාරිය ඔවුන්ෙග් නැව් දුවවන්ෙන් නැතුව
හම්බන්ෙතොට සූරියවැවට ගිහිල්ලා cricket ground එකක් හදන්න
පටන් අරෙගන. අපි කිව්වාම ෙම්වාට උත්තර සපයන්න කියලා,
"කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ලැබිලා තිෙබන නිර්ෙද්ශයක් මත කටයුතු
කරන්ෙන්" කියනවා. එතැන හදන ground එෙක් වියදම හැටියට
සුරත් විකමසිංහ ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන
1,100ක්. නමුත් අන්තිමට එයට රුපියල් මිලියන 4,800ක් වැය
වුණා. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව වශෙයන් අපි ෙමොනවාද
ඒ ගැන කරලා තිෙබන්ෙන්? අපි පශ්න කළා. ඒ කීඩා ක්ෙෂේතය
සම්බන්ධෙයන් මට වැඩිය දැනුවත්කමක් තිෙබන අර්ජුන රණතුංග
මන්තීතුමා ඇහුව පශ්නවලට ඒ අයට උත්තර සපයන්න බැරි වුණා.
නමුත්
අද ඒ අය නිදැල්ෙල්. අන්තිමට ඒ කටයුතුවලට
ෛනතිකභාවයක් ඇති කළා.
එදා එෙලස ෙහොර වැඩ කරපු අය ඡන්දෙයනුත් පත් කර
ෙගන, ''උඹලා ඕනෑ එකක් කරපල්ලා" කියලා ලයිසන් එකක්
ෙදන තත්ත්වයක් ෙන් ඇති වුෙණ්. එතෙකොට ෙමොනවාද ෙපොදු
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි ෙම්
පශ්න අහන්ෙන් හැන්සාඩ්ගත කරන්නද? නැත්නම් අපි පශ්න
අහන්ෙන් ඒ අය නිවැරදි කරන්නද? ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි අපි පශ්න අහන්ෙන්, එදා උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් තිබුණු වැරදි ෙද් නිවැරදි කරලා, හදලා ඉදිරියට
කළා වාෙග් ෙද්වල්
ෙගනියන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති
කරන්නයි.
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාව ඉදිරියට ආව වරාය අධිකාරිෙය් සභාපති අපට කිව්ව
ෙදයක්. එතුමා අපට කිව්ෙව්, "ගත්ත විෙද්ශීය ණය ෙගවන්න බැරි
තත්ත්වයක් අපට ඇති වුණා" කියලායි. අපි එදා ඇහුවා,
"හම්බන්ෙතොට වරාය හදලා දැනට මාස 18ක් වනවා, තවම නැව්
පහයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 5,900ක් මාසයකට
වාරිකය හා ෙපොලී වශෙයන් ෙගවන්න තිෙබනවා, ෙම්කට සියයට
8.5 ෙපොලියකට චීනෙයන් තවත් ණයක් ගත්තාම ඒක ෙකොෙහොමද
ෙගවන්ෙන්? " කියලා. "නැහැ, නැහැ. ෙගවන්න පුළුවන්" කියලා
එතුමා උත්තර දුන්නා ෙන්ද? අන්තිමට තවත් රුපියල් බිලියන
40ක් ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක් ඒ සඳහා වැඩිෙයන්
වැය වුණා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් තිෙබන ගල් පර්වතයක් කඩන්න
ගිය ඒ සල්ලි පමාණය අපට හංගන්න බැලුවා. ඉතින්, ෙමවැනි
ෙද්වල් හංග හංගා, ජනතාවෙග් ඇස්වලට වැලි ගස ගසා වැඩ
කරන ෙමවැනි අවස්ථාවක අපි කාරුණිකව කියන්ෙන්, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල අපි ෙපන්නමු කියලායි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බලතල ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? සභාපතිවරයකුටද, නැත්නම්
ඇමතිවරයකුටද, නැත්නම් ජනාධිපති කාර්යාලය තුළින් එන
මාර්ගයකද? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 වන ව්යවස්ථාව යටෙත්
සැබෑ පාර්ලිෙම්න්තුවක බලතල අපට තිෙබනවාද නැද්ද කියන ඒ
පශ්නය
ඔබතුමාටත් අපටත් තිෙබනවාය කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.
ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය, මිහින් එයාර් ආයතනය
කියන ෙම් ආයතන ෙදක තරග කර කර යනවා. ඒ ලාභ ලබන්න
ෙනොෙවයි, පුළුවන් ඉක්මනට ෙකොතරම් අලාභයක් ලබා ගන්න
පුළුවන්ද කියලා බලන්නයි.
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මාස හතර පහකට ඉස්ෙසල්ලා අපි ෙපන්වලා දුන්නා,
ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනයට ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල්
ෙකෝටි 1,950ක අලාභයක් තිබුණාය කියන එක. ඒක ෙහළිදරවු
කරපු අවස්ථාෙව්දී ඇමතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා,
"ඔබතුමා ෙකොෙහොමද දන්ෙන් ෙමවැනි අලාභයක් තිෙබනවා
කියලා. මමවත් දන්ෙන් නැහැ" කියලා. මම දැන් කියනවා, එතුමා
ඇමති වශෙයන් සිටියාට ෙමොනවාද වුෙණ් කියන එක තවමත්
දන්ෙන් නැහැයි කියලා.
අපි මැයි දිනය යාපනෙය් සමරන අවස්ථාෙව්දී ශීලංකන්
එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් ඔෆිස් එකක් එෙහේ විවෘත කරන්න
තිබුණා. නමුත් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ,
ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් ඔෆිස් එකක් යාපනෙය්
විවෘත කරනවා කියලා. එෙහම නම් සභාපතිතුමා ෙමොනවාද
කරන්ෙන්?
ෙමොනවාද ඒ පැතිවල කථා කරන්ෙන්?
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන් කරලා තිෙබන සල්ලි ෙමෙහම
කාබාසිනියාවට ලක් කරන ෙම් අයට ෙමෙලෝ ෙදයක් කරන්ෙන්
නැති නිසා තමයි ෙමවැනි ෙද්වල් ඇති වන්ෙන්.
මිහින් එයාර් ආයතනය පටන් ගන්න ෙකොට අපි සජින් ද වාස්
ගුණවර්ධනට කිව්වා, "කරුණාකරලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් වාෙග්
ෙබොළඳ ආයතනයක් ඇති කරන්න එපා. ෙම් සල්ලි අපෙත් යනවා.
ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනයවත් හරියට ෙගන යන්න බැරි
අවස්ථාවක ඔබතුමා අහිංසක මිනිස්සු බදු ෙගවන සල්ලි ෙම්
මිහින්එයාර් ආයතනයට දැම්මාම ඒ සල්ලි තවත් කාබාසිනියාවට
ලක් කරන එක විතරයි ෙවන්ෙන්" කියලා. එතෙකොට ෙමොනවාද
කිව්ෙව්? මට මතකයි, “ෙදරණ 360°” වැඩසටහෙන්දී සජින් ද
වාස් ගුණවර්ධන අතිපණ්ඩිතෙයක් වාෙග් කථා කරලා කිව්ෙව්,
"ෙම් කුඩා දරුෙවක් බිහි වුණා විතරයි, දැන් බඩ ගා ෙගන යන ෙම්
ආයතනයට කරුණාකරලා අවුරුද්දක් ෙදන්න. එතෙකොට අපි
ෙපන්වන්නම් ලාභය" කියලායි. අපි ඒක කියන ෙකොට අලාභය
රුපියල් මිලියන 3,800යි. ඒක කියලා අවුරුද්දකට පස්ෙසේ අලාභය
රුපියල් මිලියන 10,900යි. ෙම් ආයතනෙය් ගමන් කරන හැම
මඟියකු ෙවනුෙවන්ම රුපියල් 11,000ක අලාභයක් තියා ෙගන
තමයි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි එදා ෙපන්වලා
දුන්නා. නමුත් තවම ෙම් ආයතනය තිෙබනවා. අලුත් අහස් යානා
ගන්නවා කියලා කියනවා. කාටද, ෙම් බලය ෙපන්වන්න
හදන්ෙන්? මහින්ද චින්තනෙයන් රෙට් අභිවෘද්ධියට, ජනතාවට
ෙසේවයක් කරන්න කියලා තමයි ෙම් ආයතන පවත්වා ෙගන
යන්ෙන්. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමනි,
ෙමවැනි වැඩ කරන්න ලයිසන් දීලා තිෙබන අය ඒ වැඩවලට ඒ
අයෙග් සල්ලි පාවිච්චි කරනවා නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ. ඒ අය
ලයිසන් අරෙගන ෙහොරකම් කරන්ෙන් බදු ෙගවන අහිංසක
අයෙග් සල්ලි. ඒ ලයිසන් පාවිච්චි කරලා ඒ වාෙග් ෙහොරකම්
කිරීම තමයි අපරාධය.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි අහනවා, ශීලංකන්
එයාර්ලයින්ස්
ආයතනයයි, මිහින් එයාර් ආයතනයයි ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල්
බිලියන 23ක්, -රුපියල් ෙකෝටි 2,300ක්- නැති කරලා තිෙබනවා,
කවුද, ෙම්කට වග කියන්න අවශ්ය වන්ෙන් කියලා. ඒ සල්ලි ඒ
ආයතන ෙදකට දුන්ෙන් නැත්නම් අපට කිරිපිටි කිෙලෝ එකක්
රුපියල් 125ක් අඩුෙවන් විකුණන්න තිබුණා. එෙහම නැත්නම්
ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 35ක් අඩුෙවන් විකුණන්න තිබුණාය;
ෙම් අවස්ථාෙව් ගෑස් මිල රුපියල් 350කින් වැඩි කරන්ෙන් නැතුව
රුපියල් 750කින් අඩු කරන්න තිබුණාය කියන එක මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ඉතින් ෙම් ආණ්ඩුව ෙම්වා දැන
දැනම තමයි ෙහොරකම් කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජීවන වියදම අඩු
කරන්න බැරි නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ ගැන මට වැඩිය ෙහොඳට
ඔබතුමා දන්නවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වාමාංශික ඇමතිවරෙයක්. අද ඒ
වාමාංශික පැත්ත චුට්ටක් එළියට දමලා තිෙබනවා, ඇමතිකම තබා

149

2012 මැයි 08

ගන්න ඕනෑ නිසා. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. ඔබතුමා ඒ
කාරක සභාෙව් සිටිෙය් නැත්නම් අපට ඊටත් වඩා පශ්නයක් වනවා.
ඔබතුමා වාෙග්ම තමයි වාසුෙද්ව සෙහෝදරයාත්. එතුමාත් තනතුර
රැක ගන්න ඕනෑ නිසා යම් විධියකින් වකශීලිව ආණ්ඩුවට
ෙපොඩ්ඩක් උදවු කරනවා. ඒකට කමක් නැහැ. නමුත් මා එකක්
කියනවා. ඔබතුමන්ලා පිස්සු ෙකළලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා
වැට්ටුවාට පස්ෙසේ ඒ හැම අවස්ථාවකම ඒක හදන්න ෙවන්ෙන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි.
1956 දී රට කඩා වැටුණාම 1965 දී ඩඩ්ලි ෙසේනානායක
මැතිතුමාට රට හදන්න සිද්ධ වුණා. එතුමා රට හදලා දුන්නා. ඊට
පස්ෙසේ හෙඳන් ෙහෝ ෙගනැවිත් හාල් ෙසේරු ෙදකක් ෙදනවාය
කියලා ඒක නැති වුණා ෙන්ද? 1970 සිට සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පාලන කාලෙය් රෙට් ආර්ථිකය කඩා
වැටුණාට පස්ෙසේ එය නැවතත් හදන්න වුෙණ් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමාට ෙන්ද? එතුමා 1977 සිට 1994 වන කල් රට පාලනය
කළා. ඊට පස්ෙසේ චන්දිකා මැතිනිය රට භාර ගත්තා. රට භාර ෙගන
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැට්ටුවාට පස්ෙසේ 2001 දී නැවතත් රට
හදන්න පුළුවන් වුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි. එම නිසා තමයි
අපි කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න තිෙබන
එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි කියලා. එය රෙට් ජනතාව
දන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් තිෙබන කාලෙය්
ජනතාවට දවසින් දවස සල්ලි ගමන් කරනවා. ජනතාවෙග්
සාක්කුවලට සල්ලි දමන ආණ්ඩුවක් හැටියට තමයි ජනතාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු ගැන දන්ෙන්. නමුත් රුපියල් 10ක්
එක සාක්කුවකට දමලා, අනික් සාක්කුෙවන් රුපියල් 100ක්
pickpocket ගහන ආණ්ඩුවක් තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

and you can give another 15 minutes to the Hon. John
Amaratunga.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. DEW Gunasekara has already given 10 minutes
out of his time to the Opposition. You are eating into it.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. DEW Gunasekara, I am sure you will give
another two or three minutes to a Member of the COPE.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Ravi Karunanayake, you are now eating into his
time.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Okay. All I have got to say is this. All the universities
that came before the Committee on Public Enterprises
stated one thing: that there is a fundamental flaw in the
educational system of this country. The money is not well
spent. On that particular basis නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.

(The Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තව මිනිත්තු ෙදකක් තුනක් සිටිෙයොත් මා කියන්නම් සාක්කු
ෙදෙක් තිෙබන්ෙන් -

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාට ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාෙගන් කාලය ගන්න
වනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
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Hon. Member, please wind up your speech now.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Let me say just one other matter. We have highlighted
that the PAYE Tax is නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you. The next speaker is the Hon. John
Amaratunga.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මා දන්නවා. I know your large-heartedness will

definitely give me five minutes to wind up.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Then I will have to deduct it from the time allotted to
the Hon. John Amaratunga.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

No, do not deduct from his time. We have time till
7.30 p.m. Hon. DEW Gunasekara can have 30 minutes

[අ.භා. 6.33]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත්, ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා, මට විනාඩි
කිහිපයක් කථා කරන්න ඉඩ දීම ගැන. මා දන්නවා, ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් හැකියාව ගැන. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන
කැප වීම ගැනත් අපි සියලු ෙදනාම ෙහොඳට දන්නවා. නමුත් අද
එතුමාව තනි කරලා. එතුමාව ෙම් ගරු සභාෙව් තබලා මුළු
කැබිනට් මණ්ඩලයම යන්න ගිහිල්ලා. ඒකයි ෙම් කනගාටුදායක
තත්ත්වය. ෙම් සභාෙව් කථා කරන්න ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදෙනක්
නම් දීලා තිබුණා. ඒ සියලු ෙදනාම පැනලා ගිහිල්ලා. ෙවන එකක්
තබා, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමාවත් ෙම් සභාෙව් නැහැ.
ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම්ක කරන්ෙන්? මට ෙපෙනන හැටියට
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

ෙලොකු
කුමන්තණයක්
තිෙබනවා,
ගරු
නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. ෙම් ඇමති මණ්ඩලය රජෙය් ඇතැම්
නායකයනුත් එක්ක තිෙබන තරහට විපක්ෂයට ඕනෑ හැටියට
ෙම්වා කියන්න ඉඩ දීලා පැනලා ගියා. අපි සන්ෙතෝෂ වනවා, ඒ
ගැන. අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙහොඳ හැටි කථා කරන්න
අවස්ථාව ලැබුණා. මා ස්තුතිවන්ත වනවා, ඒ ගැන. එෙහම ෙන්ද,
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමනි? අපි තමුන්නාන්ෙසේව අගය කරනවා.
[බාධා කිරීමක්] අපි තමුන්නාන්ෙසේව අගය කරනවා. ෙමොකද, ෙමය
තමුන්නාන්ෙසේට කියා ගන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට හිත
තිෙබනවා, ෙම් රාජ්යය හදන්න ඕනෑය කියලා. නමුත් කරන්න
භයයි,
ඇමතිකමටත්
ෙකළෙවයි
කියලා.
එම
නිසා
තමුන්නාන්ෙසේට ෙදෝෂයක් කියන්ෙන් නැහැ.
සමස්තයක් හැටියට ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ, රජයයි.
ෙල්කම්වරුන්,
සභාපතිවරුන්,
අධ්යක්ෂ
මණ්ඩලෙය්
කළමනාකරුවන්
කරන
වැරැදිවලට
අධ්යක්ෂවරුන්,
සම්පූර්ණෙයන් වග කියන්න ඕනෑ රජයයි. තමුන්නාන්ෙසේෙග්
වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණු අනුව හරි නම් රජය ඉල්ලා අස් ෙවන්න
ඕනෑ. අද ෙම් සභාෙව් අෙප් මන්තීවරුන් කියපු ඒවාෙය් හැටියට
ඇමතිවරුන්ට කලිසමක් ඇඳ ෙගන එන්න පුළුවන්ද කියලා මා
අහනවා. ෙම් ඇමතිවරුන්ෙග් අඩු පාඩු තමයි තමුන්නාන්ෙසේ
ෙපන්වා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක අගය කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ භය
නැතුව -නිර්භීතව- හිතට එකඟවයි ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි අතිශයින්ම අගය කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ
වාෙග් ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් තමයි අපට ෙම් සභාවට අවශ්ය
වන්ෙන්.
මූලාරම්භෙය්දී අෙප් නායකතුමා ෙයෝජනා කළා, COPE එෙක්
සභාපතිකමයි, ඒ වාෙග්ම Committee on Public Accounts එෙක්
සභාපතිකමයි විපක්ෂයට ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ඒ කාර්යය
හරියටම කරන්න නම් විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරයකු සභාපති
ධුරයට පත් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම වුණා නම් ඔයිටත් වැඩිය
ෙහොඳට, තමුන්නාන්ෙසේටත් වැඩිය නිර්භීතව, භය නැතිව ෙම්
කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් ෙදන්න බැහැයි කිව්වා. මට
මතකයි 2001අපට බලය හම්බ වුණු ෙවලාෙව් ෙජයරාජ්
පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමාට දුන්නා "ෙකෝප්" එෙක් සභාපතිකම.
ඉල්ලපු හැටිෙය් දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් අපටත් කියන්න තිබුණා,
"ආණ්ඩු බලය අෙප් අෙත් තිෙයන්ෙන්, ඒක නිසා අපි ෙදන්ෙන්
නැහැ" කියලා. එෙහම ෙකරුවා නම් අද ෙම් තත්ත්වය ඇති
ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් බලන්න, ඉන්දියාව. ඉන්දියාෙව් ෙකෝප්
කමිටුවට පාවිච්චි කරන්ෙන් "ෙකෝපු" කියන නම. ඒෙක්
විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු තමයි සභාපති හැටියට ඉන්ෙන්.
ඉන්දියාෙව් තිෙයන ආයතනවල සභාපතිවරු, අධ්යක්ෂවරු පරාණ
භෙයනුයි ඒ ෙකොමිටිවලට ඇවිල්ලා මුහුණ ෙදන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ
සභාපතිතුමන්ලා ෙබොෙහොම විවෘතව, නිර්භයව පශ්න කරලා ඒ
අයට විරුද්ධව වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා. එෙහම තමයි ෙමය
තිෙයන්න ඕනෑ. කනගාටුවට තිෙබන්ෙන් එය ෙකෙරන්ෙන්
නැතිකමයි.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ අඩු තරමින්
අද භයක් සැකක් නැතිව ෙම් අඩු පාඩු ටික ඉදිරිපත් කරලා
තිෙයනවා.
තව
වැඩක්
තිෙබනවා,
ගරු
නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. ඉන්දියාෙව් සභාපතිවරු පත් කරන්ෙන්
ඇමතිවරුන්ට ඕනෑ විධියට ෙනොෙවයි. එෙහේ තිෙබනවා නාම
ෙල්ඛනයක් රජය විසින් හදාපු. ඒ එක එක විෂය පිළිබඳ දක්ෂකම්
තිෙයන, ඒ වාෙග්ම සුදුසුකම් තිෙයන, ඒ වාෙග්ම උගත්, සභාපති
ධුරයට සුදුසු අයෙග් නාම ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. යම් කිසි
සභාපතිවරෙයක් ඒ තනතුරකින් අයින් වුණා නම් අර ෙල්ඛනෙය්
ෙකනකු
තමයි
පත්
කරන්ෙන්.
ඇමතිවරයාටවත්,
ජනාධිපතිවරයාටත්,
අගමැතිවරයාටවත්
ඕනෑ
ෙකෙනක්
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ෙනොෙවයි. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් නියම
සුදුස්සන්ව තමයි ඒ තනතුරුවලට පත් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග් වැඩ
පිළිෙවළක් අපිත් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. මම හැමදාම ඉල්ලා
සිටියා ඉන්දියානු මහෙකොමසාරිස්ෙගන් අෙප් මන්තීවරුන්
ෙකොටසක් ඉන්දියාවට යවන්නය කියලා ෙකෝපු කමිටුෙව් වැඩ
කරන ආකාරය, ඒෙක් වැඩ පිළිෙවළ ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න.
නමුත් ඒක අපට ලබා ගන්න බැරිව ගියා. ෙමොකද, ෙම් තරුණ
මන්තීවරුන්ට ඒ අවස්ථාව අපි සලස්වා ෙදන්න ඕනෑ. ෙබොෙහොම
සාර්ථකව ෙම් කටයුතු ෙකෙරනවා ඉන්දියාෙව්. අපට යන්න ඒ
වාසනාව ලැබුණා, අපි ගිහින් බලාෙගන ආවා.
ඊළඟට අපි හැමදාම ඉල්ලපු ෙදයක් තමයි විගණකාධිපති
කාර්යාල ශක්තිමත් කරන්නය කියන එක; විගණකාධිපති
කාර්යාලයට උවමනා කරන නිලධාරි මණ්ඩල පත් කරලා,
සුදුස්සන්ව පත් කරලා, ඒ ආයතනවල ගිණුම් පරීක්ෂා කරන්න
අවස්ථාව සලස්වා ෙදන්නය කියන එක. මම දන්ෙන් නැහැ, ගරු
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමනි, ඒක ෙකරුණාද කියලා. ඒ වාෙග්ම
Treasury එෙක්ත් ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන අංශයක් තිෙබනවා.
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙයනවා. ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ශක්තිමත්
කරන්නය කියලා ඉල්ලුවා. ෙමොකද, ඒ ෙදෙගොල්ලන්ම එකට
ඇවිල්ලා තමයි සභාපතිතුමාට උපෙදස් ෙදන්ෙන්, උදව් කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද ෙම් ආයතනවල වැඩ පිළිෙවල සාකච්ඡා කරන්ෙන්
කියලා. ඉතින් ෙම්වා අද ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. වාසනාවට ඩිව්
ගුණෙසේකර වාෙග් ඇමතිවරෙයක් පත් ෙවච්ච නිසා ෙම් වාර්තාවත්
ආවා. පමාද ෙවලා ෙහෝ ආවා. ඉතින් අපි සියලු ෙදනාම-[බාධා
කිරීමක්] නැහැ, ඒක ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් පමාදයක් නැහැ.
නමුත් හරියට නිලධාරි පිරිසක් නැතිව ෙකොෙහොමද ෙම්
ආයතනවල ගිණුම් පරීක්ෂා කරන්ෙන්. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකු වාර්තාවත් එන්න පරක්කු
ෙවලා අද ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කෑ ගහලා තමයි ඒ
වාර්තාවත් ඉදිරිපත් ෙකරුෙව්. ඉතින් අපි ෙම් ආයතන ශක්තිමත්
කරන්න ඕනෑ. ෙම් සියල්ෙල්ම වගකීම රාජ්ය සතුයි. රජය තමයි
ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ. ඇමති මණ්ඩලය වග කියන්න ඕනෑ.
හැම අමාත්යාංශයකම ෙල්කම්වරයා තමයි ගිණුම් පිළිබඳව වග
කියන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් වගකීම ඊළඟට පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ
ඇමතිවරයායි. හරි නම් ඇමතිවරයා මාස තුනකට වතාවක්
ෙල්කම්වරයාත් එක්ක ඔහු යටෙත් තිෙබන ෙම් ෙපොදු ආයතනවල
සභාපතිවරු ෙගන්වා සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. අභ්යන්තර ගිණුම්
වාර්තා පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒවා අද ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. අද
ඇමතිවරු ෙවන ෙවන ව්යාපාරවල ෙයෙදනවා. මුදල් ෙහොයන
ව්යාපාරවල. ඉතින් ඒක තමයි අද ෙම් ආයතන බිඳ වැෙටන්න
මුලික ෙහේතුව. ඉතින් අෙපත් යුතුකමක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව්
පමණක් ෙනොෙවයි, විපක්ෂෙය් අෙපත් යුතුකමක් තිෙබනවා මූල්ය
ගනු ෙදනු පිළිබඳව ජනතාවට වග කියන්න. ඒ නිසයි අපි කෑ
ගහන්ෙන්. ආණ්ඩුවටත් වඩා විපක්ෂයට තමයි වගකීම
තිෙයන්ෙන්, රෙට් මූල්ය ගනු ෙදනු පිළිබඳව, මුල්ය පාලනය
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න.
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙමච්චර මහන්සි ෙවලා ඉදිරිපත්
කරපු ෙම් වාර්තාව ගැන සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව් මම කනගාටු
ෙවනවා, එක ඇමතිවරයකුවත් සභාෙව් ෙනොමැති වීම පිළිබඳව.
කවුරුත් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේව ආරක්ෂා කරන්නවත්. එය මහා
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ෙමෙහම තත්ත්වයක් මම දැකලා
නැහැ.
1978 COPE එක පත් කරපු ෙවලාෙව් මම එහි ආරම්භක
සභිකෙයක්. එදා පළමුවැනි සභාපති එම්.එස්. අමරසිරි මැතිතුමායි.
මමත් ඒෙක් සභිකයකු හැටියට හිටියා. ඒ කාලෙය් COPE
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා කිව්වාම කවුරු හරි ඒ වාර්තාෙව් අඩු
පාඩු ගැන කථා කෙළොත් ඒවාට උත්තර ෙදන්න මුළු කැබිනට්
එකම එකා වාෙග් ඉන්නවා. අද ඒවා නැහැ. ඒ අයට ෙම්ෙක්
වටිනාකමක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ෙමොනවා ලියලා දැම්මත්
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කැබිනට් එෙක් ඇමතිවරුන්ට ගණනක් නැහැ. "අපිට ඕනෑ ෙද් අපි
කරනවා, ඩිව් ගුණෙසේකර ඕනෑ එකක් ලියලා දාපුවාෙව්" කියලා
ඉන්නවා. ඒක තමයි ෙම්ෙකන් අපට ෙත්රුම් ගන්න ෙවන්ෙන්.
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයාත් නැහැ. ඒ ගැන අපි
කනාගාටු ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ එඩිතරව ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත්
කිරීම ගැන මෙග් පසාදය පළ කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ මම නම්,
ෙම් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාෙව් ෙයෝජනාවන් කියාත්මක කෙළේ
නැත්නම් ඇමතිකෙමනුත් ඉල්ලා අස්ෙවලා, ආණ්ඩුවටත් ඕනෑ
එකක් ෙවච්චාෙව් කියලා අයින් ෙවනවා කියන එක මතක් කරමින්
මම නිහඬ ෙවනවා.
[අ. භා. 6.41]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு

குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම විවාදයට සහභාගි
වුණු ගරු මන්තීතුමන්ලාට COPE එෙක් සභාපතිවරයා වශෙයන්
ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් මම මෙග් අවංක ස්තුතිය පථමෙයන්ම
පදානය කරනවා; පිරිනමනවා. විෙව්චනාත්මකව අදහස් ඉදිරිපත්
වුණා. විෙව්චනාත්මකවත්, සංවර්ධනාත්මකවත් අදහස් ඉදිරිපත්
කිරීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ව්යවස්ථාදායකෙය් ඉතිහාසෙය් කාරක සභාවක් ෙමතරම්
ආයතන සංඛ්යාවක් විමර්ශනය කරපු අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ.
ආයතන 229ක්. ඔක්ෙකොම ආයතන 249ක් තිබුණා. 249න් 20ක්
ෙම් කාරක සභාව පත් කරන්නට ෙපර, ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න
ඇමතිතුමා විමර්ශනය කරලා තිබුණා. ඒවා හැර අෙනක් ඉතිරි ටික
අපි විමර්ශනයට ලක් කළා. ෙමම කාරක සභාව එක පත් කරපු
දවෙසේ අපි ඉස්සරෙවලාම ගත්ත තීරණය තමයි, පසු ගිය කාලෙය්
ෙම් ආයතන විමර්ශනය ෙනොකළ ෙහේතු ෙසොයා බැලීම. අපට
ෙත්රුණා 2006 සිට 2010 දක්වා ආයතන 110ක් පමණයි -අවුරුදු
ගණනාවක් 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 දක්වා- විමර්ශනය
කරලා තිබුෙණ් කියලා. ඒ නිසා අපි පළමුෙවන්ම තීරණයක්
ගත්තා, සියලුම ආයතන විමර්ශනය කරන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි,
ඒක භාරදූර කාර්යයක්. අෙනක් පැත්ෙතන් කාලය ගත වන
කාර්යයක්. ඒ නිසා තමයි, අපි තවත් කමිටු තුනක් පත් කෙළේ. ඒ
කමිටු තුන පත් කරන ෙකොට, අපි කවුරුත් එකතු ෙවලා ෙපොදු
එකඟත්වෙයන් තමයි ඒ කමිටු තුන පත් කෙළේ.
ගරු කරු ජයසූරිය හිටපු ඇමතිතුමාට එක කාරක සභාවක් භාර
දුන්නා. තවත් ඇමතිවරයකුටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකුටත්
අෙනක් කමිටු ෙදක භාර දුන්නා. ඒවා අනු කාරක සභා. ෙම්
ආයතන 229ට අයත් වනවා, ෙකොමිෂන් සභා, Authorities,
විශ්වවිද්යාල, Boards, ආදී ෙනොෙයක් ෙද්වල්. ඒ කියන්ෙන්
අමාත්යාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු හැරුණාම අෙනක් සියල්ලක්ම
ෙම්කට අයිතියි. ෙම් සියල්ලක්ම වාණිජමය කාරණා ෙනොෙවයි.
ලාභ අලාභ ෙපන්වන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. එවැනි ආයතනත්
තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවන ආයතනත් තිෙබනවා. කවදාවත්
විමර්ශනය ෙනොකළ ආයතන තිෙබනවා. කවදාවත් COPE එක
ඉදිරියට කැඳවලා නැති ආයතන තිෙබනවා. ෙම් නිසා තමයි
පළමුවැනි වටයට ඒවා කැඳවන්න කියලා මූලික තීරණය ගත්ෙත්.
අපි හිතුවා, ෙම්ක අභිෙයෝගයක් කියලා. 2010 ජූලි මාසෙය් කාරක
සභාව ආරම්භ වුෙණ්. 2011 ෙනොවැම්බර් මාසය වන විට සියල්ල
අවසාන කරලා අයවැය අවස්ථාව වන විට වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා.
ඒක පළමුවැනි කාරණාව.
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම තවත් කාරණයක් සඳහන් කරන්න
ඕනෑ. ෙබොෙහෝ ගරු මන්තීවරු පධාන පශ්නයක් මතු කළා, වාර්තා
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ඉදිරිපත් කරනව, නමුත් ඒවා කුණු කූඩයට යනවා කියලා. ඒක
තමයි අෙප් ඉතිහාසය. ෙම් විවාදයට සූදානම් වන්න මම ඊෙය්
රාතිෙය් වාර්තා ෙගොඩක් බැලුවා. අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමා හිටපු කාලෙය් වාර්තාත් බැලුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, මම හිතන්ෙන් කියාත්මක ෙවච්ච වාර්තාවක්
මට නම් ෙසොයා ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ඉතිහාසය පුරාම තත්ත්වය
ඒක තමයි. ඒක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තිබුණ කාලෙය්ත් නැහැ. ඒක තමයි ෙපොදු
තත්ත්වය. ඒක අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. ඒක ස්වයං
විෙව්චනාත්මකව, විෙව්චනාත්මකව පිළිගන්න ඕනෑ කාරණාවක්.
දැන් ෙමය නිවැරැදි කළ යුතුයි. ෙමය දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නිසා ඇති ෙවච්ච තත්ත්වයක් ෙලස තමයි
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්ෙව්. ඒ නිසා ෙනොෙවයි
එෙසේ වුෙණ්. එය ෙවනත් කාරණාවක්. මම ෙම්කට අදාළ නැති
කාරණාවලට ෙම්ක අවස්ථාව කර ෙගන පිළිතුරු ෙදන්න යන්ෙන්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම පතිපත්තිමය ගැටලු පිළිබඳව සමහර ගරු
මන්තීතුමන්ලා පශ්න මතු කළා. මම ඒවාට උත්තර ෙදන්න
යන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද, ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ෙනොෙවයි මම
දැන් කථා කරන්ෙන්. මම දැන් කරන්ෙන් COPE එෙක්
සභාපතිවරයා වශෙයන් මම ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව පිළිබඳ
විවාදයට පිළිතුරු කථාව. ඒ නිසා මා පසු කාලයක අවස්ථාවක්
ගන්නවා ෙමතුමන්ලා මතු කරපු අනික් කාරණාවලට උත්තර
ෙදන්න. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව මම ෙම්
මාතෘකාවට පමණක් සීමා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා මතු කරපු
විෙව්චනවලට -විෙශේෂෙයන්ම අප කුමක් ද කෙළේ ෙම් අවස්ථාව
ෙවනකම් කියලා- පිළිතුරු ෙදන්න මම කැමැතියි. මට
ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්, මින් ෙපර හිටපු කිසිම COPE
සභාපතිවරෙයක් ෙනොකරපු පමාණෙය් වැඩ ෙකොටසක් කරන්න
ෙම් මාස තුන තුළ මම යම් උත්සාහයක් ගත්ත බව. ෙමහි කාරණා
කියාත්මක කිරීෙම් කටයුතු අප ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. දැන්
මම ඒවා එකින් එක කියන්නම්. මම කරපු පළමුෙවනි ෙදය
ෙමොකක්ද? මම ෙම් වාර්තාව ෙදසැම්බර් මාසෙය් පළමුෙවනි දා
ඉදිරිපත් කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ඒ අවස්ථාෙව්දී තමයි
ගරු කථානායකතුමා තීන්දුව ෙදන්ෙන් ෙම් වාර්තාව මුදණය
කරන්න කියලා. ඒක නිසා මට ඒ ෙවලාෙව් COPE වාර්තාව
සියලුම මන්තීවරුන්ට ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ
කමිටුෙව් සාමාජිකයන්ට පමණයි ඒක ෙබදුෙව්. නමුත් ස්ථාවර
අණපනත් අනුව මට බලය දීලා තිබුණා මාධ්යයට කථා කරන්න.
ඒ නිසා මම ෙමතැන කථා කරලා ෙකළින්ම ගිෙය් මාධ්යයට.
මාධ්යයට මම ඒ පිළිබඳ විස්තර දුන්නා.
මාධ්යවලින් ෙම් වාර්තාෙව් අන්තර්ගත කාරණාවලට විශාල
පසිද්ධියක් ලබා දුන්නා. ඒ ගරු මන්තීවරුන් දැන ගන්න ඉස්සර
ෙවලායි. ඊළඟට ඒ ගැන සියලුම පුවත් පත්වල කතු වැකි පළ
වුණා. ෙම්ක මෙග් වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. ඉස්සර ෙවලාම මම ඒක
කියන්න ඕනෑ. අෙප් මන්තීවරු දිගින් දිගටම මට පශංසා කළා. මම
ෙම්ක අන්තිෙම්දී සම්පාදනය කිරීමට යමක් කර ගහපු එක ඇත්ත.
ෙම්ක අෙප් ගරු මන්තීවරු 31 ෙදනාම කර ගහපු එකක්. සමහර
මන්තීවරු ආෙව් නැති එක ෙවනම ෙදයක්. නමුත් විපක්ෂෙය්
මන්තීවරු ෙම් කාරක සභාවට වැඩිපුර සහභාගි වුණා. අප කවුරුත්
එකතු ෙවලා හැම එකක් ගැනම ෙපොදු එකඟත්වකට ආවා. යම්
කිසි මත ගැටුමක් තිෙබනවා නම් අප ඒක අයින් කළා. එකඟ
ෙවන්න පුළුවන් ෙදය තමයි ෙම්කට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ නිසා තමයි
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක සාර්ථක වුෙණ්.
ඊළඟට අෙප් සාමාන්ය විෙව්චනයක් තිබුණා, අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් කාරක සභාව ෙනොෙයක් අවස්ථාවලදී
රජෙය් නිලධාරින්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳව. ඒ ගැන පශ්න මතු
වුණා. මම දන්නවා එක අවස්ථාවක මම මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ

155

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කාරක සභාෙව් සභාපති වශෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට, රජෙය්
ඉහළම නිලධාරිනියක් එයට සහභාගි වුණු ෙවලාෙව්, ඇයට අෙප්
මන්තීවරු -එක් ඇමතිවරෙයක්- කථා කළ ආකාරය. ඒ අවස්ථාෙව්
මම එහි සභාපති වශෙයන් හිටිෙය්. මට කර ගන්න ෙදයක් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව් සිටි අෙනක් ඇමතිවරුත් ඒ සියලු ෙදනා
ඉදිරිෙය්දී ඔක්ෙකොම රජෙය් නිලධාරින් බලාෙගන ඉන්ෙදද්දි ඇයට
එෙහම කථා කළා. නමුත් මම එළියට ගිහින් ඇයෙගන් සමාව
ඉල්ලුවා, අර ඇමතිවරයාත්, අනිකුත් ඇමතිවරුත් හැසිරුණු
ආකාරය පිළිබඳව. ඒ නිසාම තමයි මම අෙප් COPE සභාෙව් වැඩ
කටයුතු පටන් ගන්න ෙකොට, අෙප් නිලධාරින් ආවාට පස්ෙසේ ඒ
සියලු ෙදනාම ඉතාමත් ෙගෞරවාන්විතව පිළි ගන්ෙන්. ඔවුන් එක්ක
කථා කරමින් පශ්න අහන ෙකොට සමහර ෙවලාවට අප දැඩි ෙලස
ඉඳෙගන ඒ පශ්න අහනවා. නමුත් ඔවුන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය
ෙකෙළෙසන ආකාරෙයන් පශ්න කරන්න මම ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
මම එක අවස්ථාවක එක ඇමතිවරෙයක් කාරක සභා
රැස්වීෙමන් එළියට දමන්න හැදුවා. මම කිව්වා, "House එක
ඇතුෙළේ හැසිෙරන ආකාරයට ෙමතැන හැසිෙරන්න ෙදන්න බැහැ,
එළියට යන්න" කියලා. අප ඒ විධියට රජෙය් නිලධාරින්ට
ෙගෞරවයක් ලැෙබන ආකාරයට තමයි කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා
තමයි ඔවුන් අපට සහෙයෝගය දුන්ෙන්. අෙප් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු
පශ්න කරලා අවසන් වුණාට පස්ෙසේ මම තමයි අන්තිමටම පශ්න
අහන්ෙන්. මම විපක්ෂෙය් මන්තීවරු සියලු ෙදනාටම පශ්න
අහන්න ඉඩ ෙදනවා. ඒ තත්ත්වය අප ඇති කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට ගත්ත පියවර
ෙමොකක්ද කියලා මම කියන්නම්. කවරදාවත් ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙහෝ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
ෙහෝ සභාපතිවරෙයක් ෙනොකළ ෙදයක් මා කළා. COPE වාර්තාව
ඉදිරිපත් කළ හැටිෙය්ම, එයින් දවස් තුන හතරක් යන ෙකොට මම
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු ඔක්ෙකොම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
කැෙඳව්වා. ජනාධිපති ෙල්කම්, භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්, රාජ්ය
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ඇතුළු ඒ ෙල්කම්වරු ඔක්ෙකොම
කැෙඳව්වා. පැය තුනක් තිස්ෙසේ ෙම් වාර්තාෙව් අන්තර්ගත කාරණා
මම එතුමන්ලාට පැහැදිලි කර දුන්නා. ෙමහි තිෙබන දූෂණ,
අකමිකතා, එක් එක් අමාත්යාංශවල වැඩ කටයුතු පිළිබඳව මම
ඔවුන්ට විස්තර කළා. මම කිව්වා, "තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි
ෙල්කම්වරු. ෙල්කම්වරු කියන්ෙන් කවුද? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව
අනුව පධාන විගණන නිලධාරියා - Chief Accounting Officer.
ඔබතුමන්ලා තමයි ව්යවස්ථාදායකයත්, විධායකයත් අතර තිෙබන
පුරුක." කියා. The constitutional link between the Legislature
and the Executive is the Secretary of the Ministry.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට අප ගත්ත කාරණාව
ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් ඉතා ෙලොකු බලපෑමක් ඇති වුණා. මුලින්ම
විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාවක් ලබා ගත්තා, පසු ගිය කාලය
තුළ ඇති වුණු පගතිය බලන්න. 2009 අපි ෙකොමිටිෙය් වැඩ පටන්
ගන්න ෙකොට අපට සිද්ධ වුණා -ෙකොමිටිෙය් මන්තීවරු ෙමතැන
ඉන්නවා- අවුරුදු 10ක ගිණුම් විමර්ශනය කරන්න. ඒක පහසු
කාර්යයක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට මා කියන්න කැමැතියි,
දැන් වන විට ආණ්ඩුෙව් සියලු සංස්ථා 2009 accounts ඔක්ෙකොම
finalize කර තිෙබන බව. ඒ බව Auditor-General වාර්තා කර
තිබුණා. 2010ත් සියයට 70ක් ඉවරයි. ඉතිහාසෙය් කවදාවත්
එෙහම ෙවලා නැහැ. 2011ත් සියයට 40ක් ඉවර කර තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙව්චනය සාධාරණයි. ඒෙක් බලපෑමක්
තිෙබනවා. අපි ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කළාට පසු ජනමාධ්ය විසින්
පසු ගිය මාස තුන තුළ ෙගන ගිය පචාරය නිසා සමාජයට,
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට, ෙද්ශපාලනඥයන්ට, ඇමතිවරුවන්ට,
මන්තීවරුන්ට, ෙල්කම්වරුන්ට, රජෙය් නිලධාරින්ට යම්
පමාණයක බලපෑමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම්
accounts ඉක්මනට සකස් කර තිෙබන්ෙන්. 2011 ගිණුම් අපි
තවම සාකච්ඡාවට ගත්ෙත් නැහැ. නමුත් දැනටමත් සියයට 40ක
accounts හදලා තිෙබනවා. ඒ බලපෑම පතිචාරයක් කියලායි මා
කල්පනා කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාලය තුළ විශාල
ෙවනස්වීම් කිහිපයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එකක් ෙදකක්
කියන්නම්. මා නම් සඳහන් කරන්න කැමැති නැහැ. අෙප් ගරු
මන්තීතුෙමක් ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව ගැන කිව්වා. මුළු
Board එකම ෙවනස් කළා. Chairman ෙවනස් කළා. ෙම්
වාර්තාෙවන් පසු සභාපතිවරු හය ෙදෙනක් අයින් කළාය කියා
ජනාධිපතිතුමා ෙපෞද්ගලිකව මට කිව්වා. සමහර ඒවා තවම
විමර්ශනය ෙවලා නැහැ. හය ෙදෙනක් ඉවත් කර තිෙබනවා.
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් එක Board එකක් ගැන අපි බැලුවා.
මා නම් සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. අපි පශ්න අහන ෙකොට
පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න බැහැ. ගිණුම් පිළිබඳව, banking
පිළිබඳව දැනුමක් ඇත්ෙත් නැහැ. එෙහම වුණාම බැංකුවක් භාර
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් වාර්තාෙවන් පසු බැංකු පිළිබඳ
දැනුමක් තිෙබන, අත්දැකීම් තිෙබන සභාපති ෙකෙනක් පත් කර
තිෙබනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

වැරදි කරපු අයට විරුද්ධව ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන්?

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

මා පිළිගන්නවා අෙප් නිලධාරින්ට ෙදොස් කියන්න ෙහොඳ නැහැ
කියා. නිලධාරින්ට ෙදොස් කීමක් ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙග්
වගකීම් ෙමොනවාද කියා ෙපන්නුම් කරනවා මිසක් අපි කාටවත්
ෙදොස් කියලා නැහැ. ෙම් වාර්තාෙව් කිසිම ෙල්කම්වරයකුෙග් නම
සඳහන් කරලා නැහැ. විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් එක
ෙචෝදනාවක් වුෙණ්, විෙව්චනයක් වුෙණ් අපි පුද්ගලයන්ෙග් නම්
සඳහන් කරලා නැහැ කියන එකයි. එතුමාෙග් වාර්තාෙව්
පුද්ගලයන්ෙග් නම් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. පමාණවත් සාක්ෂි
තිබුණා නම් අපි ඒකට එනවා. සාමුහික වග කීමක් තමයි එතැන
තිබුෙණ්. ඒ පමාණයට අපි ගිෙය් නැහැ. ඊට වැඩිය ගැඹුරට
විමර්ශනය කරලා තමයි ඒ පුද්ගලයා වැරදිද කියන එක
ෙතෝරන්ෙන්? ඊට ඉස්ෙසල්ලා නිගමනයකට එන එක සාධාරණ
නැහැ. ඒ නිසා තමයි සමහර ෙද්වල් ඉදිරියට විමර්ශනය කරන්න
අපට ඉඩකඩ තිබුෙණ්.

අපි ෙනොෙවයි ෙන් දඬුවම් ෙදන්ෙන්. ඒ ගැන මා කියන්නම්.
ඔබතුමා හිටපු සභාපතිවරෙයක් ෙවලා ඔෙහොම කථා කරන්න එපා.
වග කීමක් ඇතුව කථා කරන්න. මා කියන තුරු අහෙගන ඉන්න.
ෙල්කම්වරු සමඟ සාකච්ඡා කරන විට මා කියපු පළමුවන
කාරණාව තමයි, ෙම් වාර්තාව පදනම් කර ෙගන ඒ අමාත්යාංශ
ෙල්කම්වරුන්ට සමහර පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් බව;
විනයානුකූල පියවර - disciplinary action - ගන්න පුළුවන් බව.
ෙදවන කාරණාව තමයි, පමාණවත් සාක්ෂි තිෙබනවා නම් legal
action ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඊළඟට මුදල් recover කරන්න
පුළුවන් නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. නිවැරදි කිරීම් කරනවා නම්
ඒක කරන්න පුළුවන්.
මා දන්නවා, එක ආයතනයකට දීලා තිබුණු වාහනය නැහැ.
මම කිව්වා CID එකට භාර ෙදන්න කියලා. ඒකත් මම කියන්න
ඕනෑ. ඒක තමයි තිබුණු තත්ත්වය. ඒ වාහනය අවුරුදු අටක්
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තිස්ෙසේ නැති ෙවච්ච එකක්. COPE එෙක්දී පශ්න කරන විට අපි ඒ
බව දැන ගත්තා. මම ෙල්කම්තුමාට කිව්වා, ෙමතැනින් නැගිටලා
යන ගමන්ම police station එකට ගිහින් complaint එකක්
දමන්න කියා. ඒ විධියට complaint එකක් දැම්මා. දවස් ෙදකක්
ඇතුළතදී අවුරුදු අටක් ෙනොතිබුණු වාහනය හම්බ වුණා. ෙමවැනි
ෙද්වල් CID එකට වාර්තා කරන්නය කියා තිෙබනවා; Bribery
Commission එකට වාර්තා කරන්නය කියා තිෙබනවා. ෙම්වා
කරන්න ඕනෑ ඒ අමාත්යාංශවලිනුයි. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් job
එක ෙනොෙවයි.
ෙම්ක මෙග් job එක ෙනොෙවයි. මෙග් job එක report එක
දුන්නායින් පස්ෙසේ ඉවරයි. ෙහොඳද? නමුත් මා පළමුවැනි වතාවට
ෙම්වා ෙහොයා ෙගන යනවා. 2012 ඉඳලා පශ්න කරන්න ආරම්භ
කරන ෙකොට ඉස්ෙසල්ලාම අහන්ෙන් ෙම් තිෙයන වාර්තාෙව්
recommendations කියාත්මක කළාද කියලායි. එතැනිනුයි පටන්
ගන්ෙන්. අප ෙම් විධියට කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ඊ ළඟට මා ෙම් කාරණයත් කියන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කීප වතාවක්ම තමුන්නාන්ෙසේලා මතු කළා,
අෙප් හිටපු කථානායකතුමා යැවූ වාර්තාවකට Bribery
Commission එෙකන් උත්තරයක් ආෙව් නැහැ; CID එෙකන්
උත්තරයක් ආෙව් නැහැ කියා. හැබැයි ඊෙය් ෙපෙර්දා
කථානායකතුමාට වාර්තා කරලා තිෙයනවා. මා හිතන්ෙන් ඒක
මුදණයට පිටත් කරලා තිෙයනවා කියලායි. මා එක පත්තරයකට
ෙම් ගැන කියා හිටියා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එය
කියන්නම්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අපි අහන්ෙන් කවුද ඒකට වග කියන්න ඕනෑ කියලා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

වග කියන්ෙන් -

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ආණ්ඩුව.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි. මා කථා කරන්ෙන් COPE එෙක් සභාපති
විධියට. ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඉස්ෙසල්ලා. තමුන්නාන්ෙසේ හිටපු
සභාපති ෙකෙනක්. CID එක පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැත්නම් මා
තීරණයක් අර ගත්තා, CID එෙක් ෙලොක්කා COPE එකට
කැඳවනවාය කියලා. මා ඒක COPE එකටත් කිව්වා. ඇයි ෙම්
කරුණු පකාශ කරන්ෙන් නැත්ෙත් කියලා අපි අහනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒක ෙහොඳයි.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Bribery Commission එෙක් සභාපතිවරයා ෙමොන
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කරන්ෙන් නැත්නම්, කථානායකතුමාට කියලා COPE එකට
ෙගන්නලා පශ්න කරනවා, ෙම් වාර්තාවට ෙමොකක්ද වුෙණ්
කියලා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අප ඒක ෙබොෙහොම අගය කරනවා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

අෙප් පමාණෙයන් අපට කළ හැකියි. මම ව්යවස්ථාදායකෙය්.
මෙග් භූමිකාව මා පටලවා ගන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, මා ඇමතිවරෙයක් ෙවන්ෙන් විධායකෙයන්.
එතැනදී මා ජනාධිපතිතුමා යටෙත් වැඩ කරන්ෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක ෙන් වැෙඩ්.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

මා ව්යවස්ථාදායකෙය් ඉන්නවා. ඔබතුමාෙග් මූලික
සංකල්පයට මා එකඟයි. නමුත් මා සභාපති වශෙයන් ඉන්ෙන්
ව්යවස්ථාදායකය ෙවනුෙවන්. විධායකය ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. මා
ඒක පටලවා ගන්ෙන් නැහැ. මා පත් කරලා තිෙයන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලා. මා පත් කරලා තිෙයන්ෙන් කථානායකතුමා.
මා වග කියන්ෙන් කථානායකතුමාට මිසක් ෙවන කාටවත්
ෙනොෙවයි. සභාපති වශෙයන් වග කියන්ෙන් ආණ්ඩුවට ෙනොෙවයි.
සභාපති වශෙයන් වග කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට හා
කථානායකතුමාට. ඒ ෙදක මා පටලවා ගන්ෙන් නැහැ. ඒ විධියට
කටයුතු කරපු නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය මට
ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ සම්පදායය, ඒ පූර්වාදර්ශය අප ඇති
කර ෙගන තිෙබනවා. ඉස්සර සභාපතිවරුන් ෙනොකරපු ෙද්වල් මා
ෙම් කියා ෙගන යන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීවරුනි, අප තවත්
තීරණයක් ගත්තා. මා හිතන්ෙන් ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාත්
ෙම් ගැන කියා හිටියා. අප ෙමච්චර කල් පුරුද්දක් කරෙගන
තිබුෙණ් ගිණුම් ගැන පරීක්ෂා කරන්නයි. දැන් අප ෙම්ක ෙවනස්
කරන්න ඕනෑ. ෙව්ගවත් ෙලස ව්යාප්ත වන ආර්ථිකයක
කියාකාරිත්වය ෙවනස් ෙවනවා. දැන් අප කාර්ය සාධනය performance - පැත්තට යන්න ඕනෑ. Efficiency, economy,
effectiveness -

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Value for money.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Yes, value for money. That is what people ask from us.
මහජනයා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ෙමොකක්ද? Value for money. ඒක හින්දා සංඛ්යා ෙල්ඛන
පමණක් ෙනොෙවයි අප මීට පස්ෙසේ බලන්න ඕනෑ. මීට පස්ෙසේ
තමුන්නාන්ෙසේලා පශ්න අහන්නත් ඕනෑ. සමහර පෙද්ශවලට
ලයිට් දීලා නැත්ෙත් ඇයි කියා අහන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් පශ්න අප
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[ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා]

අහන්ෙන් නැහැ ෙන්. අප හැම දාම ඉලක්කම් ටිකක් අරෙගන
පශ්න කරනවා විතරයි ෙන්. අප තව අඩියක් ඉස්සරහට තියන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, නූතන ෙලෝකෙය් audit කාර්ය භාරය අද ව්යාප්ත
ෙවලා තිෙයනවා. ෙවනස් ෙවලා තිෙයනවා. Economy,
efficiency, effectiveness - ෙම්ක අවශ්යයි. Productivity එක
අවශ්යයි. ඒ නිසා අප අලුතින් සභාව කැඳවන ෙකොට පධානම
ආයතනවලට ඉහළම පමුඛත්වය ෙදන්න තීරණය කර ගත්තා.
ෙපොඩි ෙපොඩි commission අරවා ෙම්වා අෙප් අනු කමිටුෙවන්
කරාවි. විශාල වශෙයන් තිෙයන්ෙන් වාණිජ ව්යාපාර. පැය තුන
හතරකින් ඒවා විමර්ශනය කරන්න බැහැ. සමහර විට දවසක් පුරා
පශ්න කරන්න ෙව්වි. නැත්නම් දවස් කීපයක් කැඳවන්න ෙව්වි.
පමාණවත් ෙවලාවක් අවශ්ය වනවා. ෙලොකු ආයතනයක් පැයක්
ඇතුළතදී විමර්ශනය කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්කමක් නැහැ. අප
Auditor-Generalෙග් වාර්තාව අනුව තමයි කටයුතු කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එක කාරණයක්
කියන්නම්. ෙපොදු ව්යාපාර කාරක සභාවට රාජ්ය වතු සම්බන්ධ
ආයතනය කැඳවපු ෙවලාෙව් ෙශේෂ පතය - balance sheet එකබැලූ ගමන්ම හිතුවා, ෙමතැන විශාල wage bill එකක් තිෙයනවා,
ඒ wage bill එක ඒ ආයතනෙය් ෙවන්න බැහැ කියලා. ෙම්ක
check roll කියලා මට ෙත්රුණා. මා ඒ ෙවලාෙව් එතුමාට කිව්වා,
ගිහින් ෙම්ක බලන්න කියා. පරීක්ෂා කරන්න මා සහ අෙප්
මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් එනවා කියලා එතුමාට තර්ජනය කළා.
පසුව මට ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙපත්සමක් ආවා, ඉදිරිපත් කරපු balance
sheet එක ෙනොෙවයි, ෙවනත් balance sheet එකක් දාලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. දැන් මා එය පරීක්ෂණයට ලක් කරලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් COPE කාර්යාලයට
දැන් ලියුම් ගලා ෙගන එනවා. ෙගදරට, අමාත්යාංශයට, විශාල
වශෙයන් ලියුම් ගලා ෙගන එනවා. ෙමොකක්ද, ඒෙක් ෙත්රුම?
ඒෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන් ෙම් COPE
වාර්තාව මාධ්ය මඟින්
මහජනතාව අතරට ෙගන ගිය එෙක් පතිඵලයක් වශෙයන් අද
ජනතාව දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා; රජෙය් නිලධාරින් දැනුවත්
ෙවලා තිෙබනවා; වෘත්තීය සමිති දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා;
කවුරුත් විමසිල්ෙලන් ඉඳලා කරුණු ඉදිරිපත් කරන තත්ත්වයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. ඒක තමයි ෙම් වාර්තාව
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව ගත වූ මාස තුන තුළ ඇති වුණු සාධනීය
පතිඵලය කියලා මා හිතනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවත් විෙශේෂ කාරණාවක්
ගැන කියන්න තිෙබනවා. ඒ ගැන අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා යන්තමින් සඳහන් කළා. ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් එම
කරුණු විමර්ශනය කරන්නට අපට අවස්ථාවක් ලැබුණා. යම්
ආයතනයක්, ෙදකක් ෙම් උපයන විට ෙගවීෙම් ටැක්ස් එක PAYE Tax එක- ආයතනය විසින් ෙගවලා කියලා අපට ෙත්රුම්
ගියා. ඊළඟට ෙම් ගැන ෙසොයා බලනෙකොට මීට ෙපර පැවැති
COPE එකකින් ෙම් කාරණය යම් ෙහේතුවක් උඩ පැත්තකට
කරලා තිබුණා. ඔවුන් කියලා තිබුණා ෙම්ක සාමුහික ගිවිසුමක් collective agreement එකක් - උඩ අමාත්යාංශය දැනුවත්ව,
භාණ්ඩාගාරෙය් අනු දැනුමත් ඇතිව -එකඟත්වයක් ඇතිව- කරපු
ෙදයක් කියලා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඉන් එහාට කටයුතු කරලා
තිබුෙණ් නැහැ.
අෙප් කමිටුව ඒක එතැනින් නතර කෙළේ නැහැ. ෙමොකද,
බලනෙකොට ෙමවැනි ආකාරයට කටයුතු කරපු තවත් ආයතනයක්
තිෙබනවා. ඊළඟට බලනෙකොට එවැනි තවත් ආයතනයක්
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා AuditorGeneralට කියා සිටියා, ආයතනය විසින් ෙසේවකයින්ෙග් ආදායම්
බදු ෙගවන ආයතන ෙකොයි තරම් පමාණයක් තිෙබනවාද කියලා
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කරුණාකරලා ෙසොයා බලා සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරන්නය කියලා. මා අද ඒ වාර්තාව තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත්
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා පුදුම ෙව්වි, එවැනි ආයතන 28ක්
තිෙබනවා. 2009 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 1,244ක් - Rs. 1.2
billion - ෙගවලා තිෙබනවා. 2010 වර්ෂෙය් Rs. 2.9 billion
ෙගවලා තිෙබනවා. 2011 වර්ෂෙය් තවම සංඛ්යා ෙල්ඛන නැහැ.
දැනට ඇවිල්ලා තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන provisional. ආදායම් බදු
ෙකොමසාරිස්වරයාව පසු ගිය දවස් කිහිපයක් තිස්ෙසේ මා කැෙඳව්වා.
Auditor-Generalවත් ෙගන්වලා, දවස් තුනක් මා ආදායම් බදු
ෙකොමසාරිස්ෙගන් පශ්න කරමින් කරුණු විමසුවා.
2011 වර්ෂෙය් දී Rs. 1.4 billion ෙගවලා තිෙබනවා. ෙම්වා
ආදායම් බදු. ඒෙකන් පශ්න ගණනාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. අද
තිෙබන පළමුවැනි පශ්නය equal treatment එකක් නැහැ කියන
එක. එක රජෙය් ෙසේවකෙයක් තමන්ෙග් අතින් බදු ෙගවනවා;
පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවකයන් තමන්ෙග් සාක්කුෙවන් බදු ෙගවනවා;
තවත් ආයතනවල ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුෙවන් බදු
ෙගවනවා. ෙම්ක මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පශ්නයක්. ඊළඟට
ෙම්ෙකන් තවත් පශ්න ගණනාවක් මතු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම්
වියදම් ටික ඔක්ෙකොම ලාභවලින් අඩු කරනවා. ඒ කියන්ෙන් ලාභ
compute කරනෙකොට අර ඔක්ෙකොම අඩු කරලා තමයි ලාභ
ගණන් ගන්ෙන්. එතෙකොට එම ආයතනෙය් ලාභ පමාණය අඩු
වනවා.
ඊළඟට එම ආයතනෙය් ලාභ පදනම් කරෙගන තමයි
ආයතනෙය් බදු ගණනය කරන්ෙන්. එතෙකොට බදු පමාණයත් අඩු
වනවා. භාණ්ඩාගාරයට එන ලාභාංශත් අඩු වනවා. ඊළඟට ආදායම්
බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එනවා. ෙම් අයට ෙවනත් ආදායම් මාර්ග
තිෙබනවා. ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එන ආදායමත් අඩු
වනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් පමාණය
ෙකොතරම්ද කියනවා නම්,
සාමාන්යෙයන් 1977දී අෙප් රෙට්
රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 24ක් තිබුණා.
ඒ සියයට 24ක් තිබුෙණ් බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජය
කාලෙය්යි. ඒ පමාණය කමානුකූලව අඩු ෙවලා, අඩු ෙවලා 2007
වසර වනෙකොට සියයට 13යි. දැන් ඒ පමාණය සියයට 13ත්
සියයට 15ත් අතර තමයි තිෙබන්ෙන්. අවුරුද්දකට ෙම් බදු
පමාණය Rs. 2 billion නම්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයත් එක්ක
ගණන් හදලා බලනෙකොට සියයට 2.6ක පමාණයක ආදායමක්
අඩු වනවා. එතෙකොට අෙප් අය වැය හිඟයට ෙම් ඔක්ෙකොම
බලපානවා. එතෙකොට පශ්න ෙගොඩක්. දැන් ෙම්වා ඇති කරලා
තිෙබන්ෙන් සාමුහික ගිවිසුම් උඩ.
විසර්ජන පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළායින් පස්ෙසේ
සාමූහික ගිවිසුම් ඇති කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සම්මත කරපු ආදායම් බදු නීතිය තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සම්මත කරපු Finance Act එක තිෙබනවා. ඒ රාමුව තුළ තමයි
සියල්ල කළ යුත්ෙත්. කැබිනට් මණ්ඩලයටවත් ඒක ෙවනස්
කරන්න බැහැ. ඒක විශාල ආදායම් මුදලක්. ෙපොඩි මුදලක්
ෙනොෙවයි.
ඊළඟ අය වැය හදන ෙකොට, deficit එක පුරවන්න ෙම් COPE
Report එක මාර්ගෙයන් Rs. 2.5 billion ආදායමක් මහා
භාණ්ඩාගාරයට එනවා. ඒ නිසා අපි ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ අෙප්,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහන්සිය නිසා රජයට ෙම් ආදායම ෙහොයලා
දීපු එක ගැන. ඉතින් ඒක එක කාරණයක්.
ඊළඟට ඒ ආයතන ෙමොනවාද කියා බලමු. ඒ, ලංකාෙව්
තිෙබන ඉහළම මට්ටෙම් ආයතන. People’s Bank එක, Bank of
Ceylon එක, National Savings Bank එක, Central Bank එක,
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Sri Lanka Ports Authority එක. [බාධා කිරීමක්]මම හිතුෙව්ත්
නැහැ. අන්තිෙම්දී බලන ෙකොට Central Bank එකත් අහු ෙවලා.
Central Bank එකත් තිෙබනවා. ඊළඟට, Ceylon Electricity
Board එක සහ Ceylon Petroleum Corporation එක. Those are
the seven sisters in the State sector. ඒ සාමාන්ය - average වැටුප Rs. 50,000 per month.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
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අදායම් බදු ගණනය කරන concept එක, අෙප් විකමරත්න
මන්තීතුමා දන්නවා. The concept of income tax is
redistribution of revenue, redistribution of income. ඇති නැති
පරතරය ආපහු ෙබදී යාමට තමයි බද්දක් ෙගෙනන්ෙන්. ඉතින් ෙම්
-[බාධා කිරීමක්] අෙන්, මෙගන් පශ්න අහලා මට කරදර කරන්න
එපා. [බාධා කිරීමක්] ෙමච්චර ෙවලා කළා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. John Amaratunga)

For how long has it been going on?

What is the total loss?

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

It has been going on for the last 10 years.[Interruption.]
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

The Chief Accounting Officer, the Secretary to the
Treasury, has - [Interruption.]
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඒක ෙවනම කාරණාවක්. ඉස්ෙසල්ලාම මෙග් කරුණු
තමුන්නාන්ෙසේලාට අනාවරණය කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු
ඇමතිතුමනි,
ෙම්
වාෙග්
අකමිකතා
ගැන
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදී ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

හරි, හරි. කියා මාර්ගය ගනීවී. මෙග් කථාවට -[බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැහැ, නැහැ. ඒක තමයි-

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

මෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. මට ෙවලාව නැහැ
තමුන්නාෙසේෙග් පශ්නය ගැන කථා කරන්න. ඉස්ෙසල්ලා ෙම්
කරුණු
කියන්න
ඉඩ
ෙදන්න
ෙකෝ.
ඊට
පස්ෙසේ
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔළුවට අදහසක් ඒවිෙන් ෙමොකක්ද කරන්න
ඕනෑ කියලා. ඒකට කාරණා කියන්න ඕනෑ ෙන්. පශ්නයක් මතු
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා දත්ත දැන ගන්න එපා යැ.
ඉතින් ඒ නිසා පළමුවැනි කාරණය වශෙයන් මම කියන්ෙන්
ෙම්ක සාදාචාරාත්මක පැත්ෙතනුත්, නීත්යනුකූල පැත්ෙතනුත් යන
ෙදෙකන්ම වැරදියි කියන එකයි. ඒක නිසා කවුරු හරි
Fundamental Rights case එකකට ගියා නම් ස්ථිර වශෙයන්ම
Supreme Court එෙකන් තීන්දුවක් ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
ෙමොකද ඒ? [බාධා කිරීමක්] ෙම්ෙක් තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Total කියලාම නැහැ. එක් එක් අවුරුදුවල තිෙබනවා. ඒ
ඔක්ෙකෝම අවුරුදුවල වාර්තාවක් මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්නම්.
මම Auditor-Generalට කියලා තිෙබනවා, 1999 ඉඳලා සම්පූර්ණ
වාර්තාවක් හදන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා-

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩි 30ක් තිෙබනවා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

අෙප් මන්තීවරු ෙදෙදෙනකුෙග් කථා නැති නිසා ඒ කාලයත්
මම ගන්නවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අපි විරුද්ධ නැහැ. ෙමතුමා වැදගත් කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත්
කරනවා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

අෙප් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු කැඳවපු ෙවලාෙව් මම පැය
තුනක් ෙම් පිළිබඳව කථා කළා. ඒකට ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමාත් මට ආධාර වුණා. මම ෙම් කරුණු සියල්ලම ඉදිරිපත්
කළා. එතැනදී තමයි පළමුවැනි වතාවට ඒ අයත් දැන ගත්ෙත්.
දැනට ෙම් පිළිබඳව භාණ්ඩාගාරය කියා කර ෙගන යන බව මට
දන්වලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම අදායම් බදු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරිය හා නිලධාරින්
ෙපෙර්දා කාර්යාලයට කැඳවලා ෙම් පිළිබඳව තවත් ෙතොරතුරු
විමසලා, ෙම්වා සත්යද, නැද්ද, ෙම් සඳහා නීතිෙය් තිෙබන පදනම
ෙමොකක්ද කියන කාරණා ෙත්රුම් ගත්තා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව තිෙබනවා.
ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, PAYE Tax එක
ගැන කිව යුතුයි. ඒ කියන්ෙන් ෙද්ශීය ආදායම් බදු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව අනුව මහා භාණ්ඩාගාරයට
එන මුළු PAYE Tax එක බිලියන 11යි. ඒ බිලියන 11 එන්ෙන්
ආණ්ඩුෙව් ආයතනවලින් ෙගවන බිලියන ෙදකත් එක්ක. ඉතින්
ඒක නිසා නියමාකාරෙයන් බැලුෙවොත් ඒ සංඛ්ය ෙල්ඛන
වරදිනවා. ෙමොකද, අවසානෙය්දී බැලුෙවොත් ෙම්ක ආණ්ඩුෙව්
ආදායමක් ෙන්. එතැනදී බදු වශෙයන් ඇත්ෙතන්ම ලැෙබන්ෙන්
බිලියන 9යි. බිලියන 11ක් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

කවුද ඒකට වග කියන්ෙන්?

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

වග කියන්න ඕනෑ කවුද කියලා ඔබතුමාත් දන්නවා. මාත්
දන්නවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවසාන වශෙයන් තව එක කාරණයක් කිව
යුතුව තිෙබනවා. මා කල්පනා කරන විධියට පතිපත්තියක්
වශෙයන් අප ගන්නා වූ නිගමන ෙම්වායි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
ෙද්ශපාලන ආර්ථිකය - political economy - පැත්ෙතන් අරෙගන
බලනෙකොට අෙප් පධාන පශ්නයක් තමයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්
අඩුෙවන්ම සාකච්ඡා ෙවන පශ්නයක් තමයි රජෙය් ආදායම අඩු
වන කාරණාව. කවුරුත් අරක ඉල්ලනවා, ෙම්ක ඉල්ලනවා, එක
එක ෙද්වල් ඉල්ලනවා. නමුත් කිසි ෙකෙනක් කථා කරනවාද
රජෙය් ආදායම වැඩි කරන එක ගැන? ආණ්ඩු පක්ෂෙයන්වත්,
විපක්ෂෙයන්වත් කවුරුවත් ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. රජෙය්
ආදායම අඩු වුණාම කාටද ඒක බලපාන්ෙන්? ඉස්ෙසල්ලාම ඒක
බලපාන්ෙන් සමාජෙය් පහළම තලෙය් අයට. ෙලොකු අයට
පශ්නයක් නැහැ. ඒකයි ෙමතැනදී වැදගත් ෙවන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන්ම අද ආර්ථික විද්යාඥයන් පිළිගන්නා විධියට
අද අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවා; ඒකපුද්ගල ආදායම
වැඩි ෙවනවා. නමුත් ඒ පමාණයට රජෙය් ආදායම
වැඩි
ෙනොෙවන්ෙන් ඇයි? එයද අනුපාතිකව වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. එෙසේ
නම් ඒකට එක ෙහේතුවක් දැන් අපි ෙසොයා ගත්තා. ඒක තමයි
අනුන්ෙග් ආදායම් බදු ආණ්ඩුව ෙගවන එක. ඒ අය ආදායම් බදු
ෙගවන්න බැරි කට්ටියත් ෙනොෙවයි. මාසයකට රුපියල් 50,000ක්
හම්බ ෙවන ෙකනකුට ආදායම් බද්දට සුළු ගණනක් ෙගවන්න
පුළුවන්. ෙලොකු ගණනක් ෙගවන්න ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ අය
ෙම්කට භය ෙවලා. නමුත් ෙම් හැම ෙකෙනක්ම ෙවනත් බදු
පභවයන් තිෙබන අය. ඉහළ ආදායම් මට්ටම්වල ඉන්නා අයට
interests ලැෙබනවා, agricultural income ලැෙබනවා, ෙවන
මාර්ගවලින් ආදායම් ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා
කරන එක පශ්නයක්. ෙමොකද, සාමාන්යෙයන් භාණ්ඩාගාරෙය්
ෙපොදු අදහසක් තිෙබනවාලු, PAYE Tax ෙගවන අය ගැන
ෙහොයන්න ඕනෑ නැහැ, ඒ අයෙග් files වහලා දැම්මත් කමක්
නැහැ කියලා. මම නම් ඒ පතිපත්තියට සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි.
ආදායම් බදු අන්තිම සතය දක්වා එක්කාසු කරන්න ඕනෑ. ඒක
තමයි මුල ඉඳලාම තිබුණු පතිපත්තිය. බදු එකතු ෙනොකෙළොත්
බලපාන්ෙන් සමාජෙය් පහළම තලයට නිසා හැම සතයක්ම එකතු
කරන්න ඕනෑ. දැන් බදු අය කිරීෙම්දී රුපියල් 50,000 දක්වා
ආදායම සීමා කර තිෙබනවා. රුපියල් 50,000ට ඉහළ ආදායම්
ලබන අයෙගන් ෙන් බදු අය කරන්ෙන්. පහළ කට්ටියෙගන්
ෙනොෙවයි ෙන්. හැකි අය ෙන් බදු ෙගවන්ෙන්. ඇයි ඉතින් හැකි
අයට සහන ෙදන්ෙන්? ඒ නිසා ඒක පධාන පතිපත්තිමය
කාරණාවක් විධියට ෙමහිදී මතු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීට වැඩිය දීර්ඝ වශෙයන්
කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.
ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා යළිත් වරක් විපක්ෂෙය් සියලුම මන්තීවරුන්ටත්,
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ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත් COPE එෙක්දී
team එකක්
විධියට අපට සහෙයෝගය දුන් සැමටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙමය මෙග් වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. ෙමය සාමූහික වාර්තාවක්;
ෙපොදු වාර්තාවක්. යහපත් බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව තමයි අපි ෙම්
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව
අපි යම් යම් පියවර ගණනාවක් අරෙගන තිෙබනවා. මම හිතන
විධියට ෙම් විවාදය නිසා විශාල වශෙයන් ජනතාව තුළ හැඟීමක්
ඇති ෙවනවා. අනික් අයෙග් ඇස් ඇෙරනවා. ෙම් නිසා සමාජය
තුළ බලපෑමක් ඇති ෙවනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. එදා මා ෙම්
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන දවෙසේ ෙපොෙරොන්දුක් දුන්නා. ගරු
ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා නැඟිටලා ඇහුවා, “When are you
going to have the debate?” කියලා. “I am prepared at any
time” කියලා මම කිව්වා. පක්ෂ විපක්ෂ නායකයන් ඔක්ෙකොම
එක්කාසු ෙවලා ගිය සතිෙය් තීරණය කරලා තමයි අද දිනය
විවාදයට දුන්ෙන්. ඒක මෙග් වරදක් ෙනොෙවයි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මම පාර්ථනා කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ මුදල් ඇමතිතුමා
ෙවන්න ඕනෑ කියලායි.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.
පතිපත්තිමය කාරණාවලට අපි ෙවන දවසක උත්තර ෙදමු. COPE
වාර්තාවට අදාළ කාරණා ගැන විතරයි මම කථා කෙළේ. ෙම්
වාර්තාෙව්ම කරුණු තමයි ෙබොෙහෝ මන්තීවරු කථා කෙළේ. මම
හදාපු වාර්තාෙව් කරුණු මටම කිව්වා. සභාපතිතුමනි, කියලා
ෙමහි තිෙබන ෙද්වල් මට කිව්වා. යළි යළිත් කිව්වා. ඒෙක් වරදක්
නැහැ. ඉතින් මම අහෙගන හිටියා. ෙම් ෙතොරතුරු ජනමාධ්යයට
යනවා. එතෙකොට කවුරුත් ෙම් ගැන දැන ගන්නවා. ඉදිරි
කාලෙය්දී අපි ෙම් කාරක සභාෙව් කටයුතු ශක්තිමත් කරමු
කියලා
මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
ඉල්ලා
සිටිනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විනය, පාලනය, මූල්ය විනය පිළිබඳ කාරණා
අපට අයිති ෙදයක්. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි public purse
එෙක් guardian. අපි තමයි guardian. ඒක අෙප් බලය.
පාර්ලිෙම්න්තුව තවම ඒෙක් වටිනාකම දන්ෙන් නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන් නැහැ ඒ වටිනාකම. ෙම් වාද විවාදවල
අවසාන නිගමනය තමයි, අපි දැනුවත් ෙවමු, අපි කවුද කියලා
ෙත්රුම් ගනිමු කියන එක. ඒ අනුව අපිට තිෙබන බලය පාවිච්චි
කිරීමට කටයුතු කරමු කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා.
සියලු ෙදනාටම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.15ට, 2012 මැයි මස 09
වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 7.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012 ேம 09,
தன்கிழைம பி.ப.1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.15 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
09th May, 2012.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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