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අමුණුගම, ඩී.එස්.බී. (මහනුවර)
අමුණුගම, සරත් (මහනුවර)
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අලගියවන්න, අ.අ. ලසන්ත (ගම්පහ)
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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, ෙසෞම 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 ව වස්ථාෙව් 66(ඊ) ව වස්ථාව 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, පූජ 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, පූජ 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 ව වස්ථාෙව් 66(ඈ) ව වස්ථාව
යටෙත් අසුන හිස් විය.)
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය, මාලනී (ජාතික ලැයිස්තුව)

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

(xii)

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

[යම් අමාත වරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව වස්ථාපිත ආයතන
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.]

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

ගෘහ 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 (පූජ ) 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 ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (සභාපති), ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා,
ගරු (ෛවද ) 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 (පූජ ) 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 (ෛවද )
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 (ෛවද )
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 (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු (ෛවද )
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.

ව වස්ථාදායක 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 (ෛවද )
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 (පූජ ) 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 (ෛවද ) ෙ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 (ෛවද ) 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 (ෛවද ) 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 ෛවද 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 (පූජ )
අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ ) 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.

රාජ 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 (ෛවද ) ෙ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.

ෙසෞඛ 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 (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ
මහත්මිය, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු (ෛවද ) 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 (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු (ෛවද )
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 ව වසාය 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 (ෛවද ) 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 (ෛවද )
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 (ෛවද ) 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 (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු ඊ.
සරවනපවන් මහතා.

රාජ සම්පත් හා ව වසාය 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
(ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ෙරෝසි
ෙසේනානායක මහත්මිය.

රාජ 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 (ෛවද ) 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 (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ ) 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 (ෛවද ) 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 (ෛවද ) 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 (ෛවද ) 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.

අධ ාපන 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 (පූජ ) අතුරලිෙය්
රතන හිමි, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු (ෛවද ) 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 (ෛවද ) ෙ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 (ෛවද ) 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 (ෛවද ) 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 ෛවද 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 (ෛවද ) 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 (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා,
ගරු (ෛවද ) 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 (පූජ ) 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 (ෛවද ) 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 (ෛවද ) 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 අභ න්තර ෙ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)

ජනමාධ

හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා (සභාපති), ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු (ෛවද ) 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 (ෛවද ) 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.

රාජ 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 (ෛවද ) 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 අධ ාපන 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
(පූජ ) 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 (ෛවද ) ෙ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
(ෛවද ) 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 (ෛවද ) 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 (පූජ )
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 (ෛවද ) 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 (ෛවද ) ෙ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 (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා,
ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ.විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ ) 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 (ෛවද ) 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
නිෙයෝජ කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා - ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

පධාන නිලධාරි මණ්ඩලය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක
නිෙයෝජ 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
නිෙයෝජ ෙ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
අධ ක්ෂ (පරිපාලන) - ටී.එච්.ඒ. ලැසිල් ද සිල්වා
නිෙයෝජ අධ ක්ෂ (පරිපාලන) - රංජන් එෆ්. පතිනාදර්
ආයතන කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල, එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා (පධාන නිලධාරිහු);
ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ (නිෙයෝජ 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 අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, එම්.යූ.එම්. වාසික් (පධාන
නිලධාරිහු); එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (නිෙයෝජ 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 අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් (ෙජ ෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි);
ෙක්.සී. පනාන්දු (සහකාර පධාන නිලධාරි); පී.ඩී.එන්. පනාන්දු (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරී); ඒ.එස්. ධර්මවංශ, ෙක්.එස්. සිල්වා
(සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
ෙජ ෂ්ඨ 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
ෙජ ෂ්ඨ බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා
ෙල්ඛන භාරකරු - එච්.සී. ගලප්පත්ති
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක - ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය
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හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හැන්සාඩ් සංස්කාරක - රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය
නිෙයෝජ 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
ෙජ ෂ්ඨ 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
ෙජ ෂ්ඨ 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
අධ ක්ෂ (මුදල්) - ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත
මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය
(පධාන නිලධාරි); ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර, පී.එච්. කුමාරසිංහ (නිෙයෝජ 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 අධ ක්ෂ - 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)
අභ න්තර විගණන කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස (පධාන නිලධාරී);
එන්.එන්. ෙව්වැල්වල (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරි)
ආහාරපාන ගිණුම් කාර්යාංශය - ආර්.එන්. අසීස් මහත්මිය (ගණකාධිකාරි - ආහාරපාන)
ෙජ ෂ්ඨ ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල
භාර ගැනීෙම් නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු
ෙජ ෂ්ඨ සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය
ෙජ ෂ්ඨ ගබඩා භාරකරු - ටී.එම්. ධර්මෙසේන
ෙජ ෂ්ඨ මිල දී ගැනීෙම් නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන
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සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස්. ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි
ෙජ ෂ්ඨ 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
ෙජ ෂ්ඨ කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) ෙජ ෂ්ඨ 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
අධ ක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා) - එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා, එල්.ෙජ්. කුලතුංග (අ)
නිෙයෝජ 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,

ෙජ ෂ්ඨ ආහාරපාන අධීක්ෂක - ආර්.එම්. යාපාරත්න
ෙජ ෂ්ඨ ගෘහපාලන අධීක්ෂක ෙජ ෂ්ඨ උද ාන 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
ෙජ ෂ්ඨ මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්වා
ෙජ ෂ්ඨ 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

ව වස්ථාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ ක්ෂ (ව වස්ථාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග්
සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා, එස්.ඩී. ශාන්ත සෑම් (සහකාර අධ ක්ෂවරු - පරිපාලන), සී.අයි. දිසානායක
මහත්මිය, අනිල් ෙහේවාවසම් (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල, එච්.එම්. සී. එන්. ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය,
(නිෙයෝජ 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 අධ ක්ෂ - පරිපාලන); එස්.බී. කුළුගම්මන (පධාන නිලධාරි);
එම්.එම්.එම්. මබ්රුක්, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරිහු); බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය,
එස්.එම්.ඩී.එල්.ෙක්. සකලසූරිය ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද රත්න (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (පධාන
නිලධාරි); ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා, ඒ.එම්. නිලාමුදීන් (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරිහු)
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උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් කුමාර
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය (නිෙයෝජ 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 ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එම්.එන්. පීරිස් (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ඒ.අයි.
ෙසේනාරත්න මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය (නිෙයෝජ 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 අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඩී.එස්.එම්.
පනාන්දු මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ, ෙක්.ඒ. ෙරෝහණධීර මහත්මිය (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරිහු);
එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩී.ඩී. ෙපෝල් ඇන්තනි (ෙජ ෂ්ඨ
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
පුස්තකාලයාධිපති - සී. කුරුප්පු
නිෙයෝජ 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
නිෙයෝජ පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර, එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක්, අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර්
ෙජ ෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර්, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල්, අයි.ඩී.එල්. රත්නසීලී මහත්මිය,
ෙජ්.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි
පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඒ. සරවනබවානන්දන්, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි, එස්.ආර්.එම්. නිසාම්,
ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන්, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිස්සංග මහත්මිය, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග්, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්.
විෙජ්සිංහ, ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි, එස්. ෙද්වරාජ්, ජී. ෙජයචන්ද , එම්.එච්.එම්. රාමිස්

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ ක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා
පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව
පද්ධති විශ්ෙල්ෂක - එම්.ඊ.ජී.එන්. සමරවීර
සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල්
ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක
පද්ධති සැලසුම්කරු - ෙක්.එන්.ඩී. අමරසිංහ මහත්මිය
පද්ධති පාලක - ඒ. එස්. ඩී. එම්. විකමරත්න
පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදකවරු - ඩී. පණ්ඩිත, සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි
සහකාර පධාන නිලධාරි - එම්. එන්. විතානෙග් මහත්මිය
ෙවබ් සංස්කාරක (සිංහල /ඉංගීසි) - යූ. එල්. ගීගනෙග්
ෙවබ් සංස්කාරක (ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂිෆාක්
සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය
සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී. එන්. එච්. තිෙසේරා මහත්මිය
ෙජ ෂ්ඨ පරිගණක කියාකරුෙවෝ - පී. ෙජහන්යා මහත්මිය, ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග්, ෙක්.ජී.එස්. ෙසව්වන්දි මහත්මිය
පරිගණක කියාකරුෙවෝ - යූ.ඩබ්ලිව්.පී. ධර්මපිය, එන්.එන්. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතුංග, ඒ.ජී.ආර්.ෙක්.
අෙබ්රත්න, එන්.ඩී.ඩී.පී. ෙපේමසිරි, ෙක්.පී.පී.එස්. ෙරෝමවර්ධන, ෙක්.ඩී.ජී.එම්. කිෂාන්ත, ඩබ්ලිව්.ඩී.ඒ. ජයරුක්ෂි මහත්මිය, එල්.
ජී. ආශික් අලි, ඒ. ආර්.එම්. රිකාස් අලි, ඒ. එම්. ෆවුසුල් අමීන්
පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා, එච්.එස්. සත ජිත්
තාක්ෂණ සහායක - ඩබ්ලිව්.එස්. සුරංග, වී.ආර්.එස්.ෙජ්. ෙසෝමරත්න

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

அதிகார அறிக்ைக

ெதாகுதி 209

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்
ஏழாவ

தலாவ

பாரா

மன்றம்

கூட்டத்ெதாடர்

2012

பாரா

மன்ற உ ப்பினர்கள்

[2010, ஏப்பிறல் 8 ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்]

அ
அைடக்கலநாதன், அ. (வன்னி)
அண்ணாமைல, நேடசு சிவசக்தி (வன்னி)
அத்தநாயக்க, திஸ்ஸ (ேதசியப் பட் யல்)
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா (இரத்தின ாி)
அதாஉல்லா, அ.அ.அ. (திகாம ல்ல)
அப் ல் ஹலீம், ெமாஹமட் ஹாஷிம் (கண் )
அப் ல் காதர், ஏ.ஆர்.எம். (கண் )
அேபகுணவர்தன, ேராஹித (க த் ைற)
அேபசிங்ஹ, அேசாக (கு நாகல்)
அேபவர்தன, மஹிந்த யாபா (மாத்தைற)
அேபவர்தன, ஏ. லக்ஷ்மன் யாபா (மாத்தைற)
அமர ங்க, ேஜான் அந்தனீ எம்மா ெவல் (கம்பஹா)
அமர ர மகிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட)
அ
கம, சரத் (கண் )
அ
கம, .எஸ்.பி. (கண் )
அாியேநத்திரன், பாக்கியெசல்வம் (மட்டக்களப் )
அலகியவன்ன அ.அ. லசந்த, (கம்பஹா)
அலன்றின், ெசல்ேவஸ்திாி (யாழ்ப்பாணம்)
அலஸ், ரான் (ேதசியப் பட் யல்)
அழஹப்ெப ம, டலஸ் (ேதசியப் பட் யல்)
அ விஹாேர, வசந்த (மாத்தைள)
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த (கண் )
அஸ்வர், ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்)
அஜித் குமார, கல்ெபாக்க ேஹவேக (கா )

இ
இந்திக, ேவெஹல்ல கங்கானம்ேக (அம்பாந்ேதாட்ைட)

ஏ
ஏக்கநாயக்க, எம். நந்திமித்ர, (மாத்தைள)
ஏக்கநாயக்க, வில்பிரட் பண்டார (அ ராத ரம்)
ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்)

க
கங்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி)
கபீர், ெமாஹமட் ஹாஷிம் ெமாஹமட் (ேககாைல)
கமேக, அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்)
கமேக, இஹல ெமதகம பியேசன (கா )
கமலத், சிறிபால (ெபாலன ைவ)
கரல் யத்த, திஸ்ஸ விஜயரத்ன (அ ராத ரம்)
க ணாதிலக, கயந்த (கா )
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் )
கஜதீர, விதான ஆரச்சிேக பான்ஸ் சந்திரசிறி (மாத்தைற)
காாியவசம், அக்கில விராஜ் (கு நாகல்)
கிாிஎல்ல, ல
மன் பண்டார (கண் )
கிேர , ெமாஹான் லால் (ெகா ம் )
குணேசகர, ஏர்ல் சரத் விக்கிரமசிங்ஹ (ெபாலன ைவ)
குணேசகர, வ் (ேதசியப்பட் யல்)
குணேசகர, ேஹமால் (மாத்தைற)
குணரத்ன, ஆரச்சிேக சரத் குமார (கம்பஹா)
குணவர்தன கீதாஞ்ஜன பசிங்ஹ (ேதசியப்பட் யல்)
குணவர்தன, சஜின் த வாஸ் (கா )
குணவர்தன, திேனஷ் (ெகா ம் )
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் )
குணவர்தன, சரண குப்த (கம்பஹா)
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குணவர்தன, னசிங்க காாியவசம் அ.அ. அப் ஹாமிலாேக ெதான் ேசாமதாச (தி ேகாணமைல)
குமாரண ங்க, ஜீவன் (ெகா ம் )
குேர, ெரஜிேனால்ட் (க த் ைற)
ெகாத்தலாவல, நிர்மல (க த் ைற)

ச
சமரக்ேகான், தியன்ேசலாேக சந்திரேசன (அ ராத ரம்)
சமரசிங்ஹ, மஹிந்த த்ததாச (க த் ைற)
சமர ர, மங்கள பின்சிறி (மாத்தைற)
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம் (தி ேகாணமைல)
சரவணபவன் ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்)
சியம்பலாப்பிட் ய, ரஞ்ஜித் (ேககாைல)
சில்வா, அ ம ர ேலாரன்ஸ் ெறாெமேல மிந்த (ெகா ம் )
சில்வா, ேமர்வின் (கம்பஹா)
சிவ ங்கம், த் (ேதசியப்பட் யல்)
சிறிேசன, பல்ேலவத்ேத கமராலலாேக ைமத்திாிபால (ெபாலன ைவ)
சிறீதரன், சிவஞானம் (யாழ்ப்பாணம்)
சுமதிபால, உ வட் வேக ஜனத்பிாிய திலங்க (ெகா ம் )
சுமந்திரன், மதியாபரணன் ஆபிரகாம் (ேதசியப்பட் யல்)
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 )
ெசெனவிரத்ன, அதா த (ேககாைல)
ெசெனவிரத்ன, ல
மன் பிந் ஜயதிலக (ப ைள)
ெசெனவிரத்ன, ேஜான் (இரத்தின ாி)
ேசமசிங்ஹ, அசங்க ெசஹான் (அ ராத ரம்)
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் )
ேசனாதிராஜா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்)
ேசனாநாயக்க, தி மதி பர்னடீன் ேறாஸ் (ெகா ம் )
ே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
யாணி (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
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 .

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

சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்

அைமச்சர் – மாண் மிகு சரத் அ

கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச
ச

. ேஜ. ெசெனவிரத்ன

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

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 ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ
விைனத்திறன் ேமம்பாட் அைமச்சர் – ல
மன் ெசெனவிரத்ன

ரவங்ச

(xxxviii)

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.]

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
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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)
யாணி
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.

(xl)

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.
றங்கா, மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு ரஞ்ஜன்
ராமநாயக்க, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்ரம, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
ரவர்தன, மாண் மிகு எஸ். சிறீதரன், மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

(xli)

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)
யாணி 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,

(xlii)

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.
றங்கா, 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)
யாணி 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.

(xliii)

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.
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.
றங்கா, மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு சுஜீவ
ேசனசிங்க, மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க.

(xliv)

ெ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.

(xlv)

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)
யாணி 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.
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)
றங்கா, மாண் மிகு ெப மாள்
ேராஹண
ஷ்பகுமார, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ெஜ.
ராஜ ைர, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க.

(xlvi)

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)
யாணி 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)
யாணி
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.

(xlvii)

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.
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.

(xlviii)

ெ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.
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.
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.
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.
றங்கா, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார, மாண் மிகு கனக
ேஹரத்.

(xlix)

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

(l)

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)
யாணி விேஜவிக்கிரம

மக்கள் ெதாடர் , மக்கள் அ

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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)
யாணி
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

(li)

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

(lii)

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)

(liii)

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)

(liv)

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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(lvii)

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)

(lviii)

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)

(lix)

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)

(lx)

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. DM.
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
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பாரா
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அதிகார அறிக்ைக
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் ஏழாவ
தலாவ கூட்டத்ெதாடர்

பாரா
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පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

2012 ජුනි 05 වන අඟහරුවාදා

2012

ன் 05,ெசவ்வாய்க்கிழைம

Tuesday, 05th June, 2012
———————————

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

பாரா

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

மன்றம்

PARLIAMENT
———————

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.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

වරපසාද : 2012.02.08 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ
කථාවට වැරැදි අර්ථ කථනයක් ලබා දීම
சிறப் ாிைம : 2012.02.08 ஆம் திகதி
பாரா மன்றத்தில் ஆற்றிய உைரக்கு பிைழயான
அர்த்தம் கற்பித்தல்
PRIVILEGE : MISINTERPRETATION OF SPEECH MADE IN
PARLIAMENT ON 8TH FEBRUARY 2012

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය විසින්
තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2012 මැයි මස 22 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද පිළිබඳ කාරක
සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

VOLUME 209

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
(i)

2011 වර්ෂය සඳහා මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය්
කළමනාකරණ විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව;

(ii)

2011 වර්ෂය සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙය්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව; 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 අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් සිදු
කරන ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2012. - [ අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

රාජ

මුදල්

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ் குணவர்தன
- நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2010 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ෙකොළඹ
ෙකොමර්ෂල් ෙපොෙහොර සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී 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.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ෙපත්සම්

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ம

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2010/2011 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා
ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම
ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

க்கள்

PETITIONS
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහහතර
පිළිගන්වමි.

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

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

4

அறிக்ைககள்

(1)

මීරිගම, පුරාණ මීරිගම, ෙනො. 98/ඒ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
ඒ.පී.එල්. ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

වැලිමඩ, කැන්දෙගොල්ල, උඩලන්ද යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
වී.පී. සමරවිකම මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(3)

ෙකන්ගල්ල, සමනල උයන, ෙනො. 28 යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි පී.බී.ජී.එල්. ගන්ෙගොඩ මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(4)

දියතලාව, අලුත්ෙවල උතුර, තැන්නපිට, "වාසනා" යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. කුමාරිහාමි මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(5)

නෑගම්පහ, අනු/මාෙන්රුව, "සරසි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
ඩී.එම්. ධනපාල දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(6)

රත්නපුර, ඇත්ඔය, සුසාන භූමිය පාර, ෙනො. 67/5ඒ යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි පී. ෙප්මරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(7)

රාජගිරිය, අඹගහ හන්දිය, පන්සල පාර, ෙනො. 06 යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි එස්.ආර්. ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(8)

බදුල්ල, හිදෙගොඩ, පස්සර පාර, ෙනො. 39/6 යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි ආර්.එම්. උපනන්දනී රත්නායක මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(9)

කඩවත, මහර, නුෙග්ෙගොඩ, ෙනො. 151/1 යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි ඇන්.ජී. වස්තු ෙහේවා ආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ගරු කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා
ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම, පහත සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන්
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
(1)

2009 වර්ෂය සඳහා තල් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව;

(2)

2007-2008 වර්ෂය සඳහා ෙනෝත්සී සමාගෙම් වාර්ෂික
ගිණුම් සහ විගණන වාර්තාව;

(3)

2008-2009 වර්ෂය සඳහා ෙනෝත්සී සමාගෙම් වාර්ෂික
ගිණුම් සහ විගණන වාර්තාව;

(4)

2009-2010 වර්ෂය සඳහා ෙනෝත්සී සමාගෙම් වාර්ෂික
ගිණුම් සහ විගණන වාර්තාව; සහ

(5)

2009 වර්ෂය සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(10) බදුල්ල, හිදෙගොඩ, පස්සර පාර, ෙනො.39/6 යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි ආර්.එම්. ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

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

(11) බණ්ඩාරෙවල,
ඕබඩඇල්ල,
කරගස්තැන්න
යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ජී. ආරියරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(12) රද්ෙදොලුගම, ෙනො.135/සී/2, ෙකොටරූෙප් යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි එම්.ජී.ඒ.එම්. ෙනවිල් කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

-

ெபா

நி வாக,

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර
පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම 2007 සහ 2008 වර්ෂ සඳහා
තැනැත්තන්, ෙද්පළ සහ කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපන අධිකාරිෙය්
වාර්ෂික වාර්තා සහ ගිණුම් පකාශ සම්බන්ධෙයන් පුනරුත්ථාපන
හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

(13) අඩ්ඩාලච්ෙච්ෙන් 11, පාලම පාර, ෙනො.194 යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.එම්. සහුරුඩීන් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ
(14) ෙමොරටුව, ෙසොයිසා මහල් නිවාස, ෙනො. බී 2/ජී 12 යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ. තිෙලයිනාදන් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම මීගමුව හරහා, දාෙගොන්න, ෙනො.
363 ඒ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ. සිරිපාල මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.
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கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(அ)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ
පිළිගන්වමි.

கல்வியில்
தர ாீதியான ஒ
அபிவி த்திைய
உ வாக்குவதற்காக
ஆசிாிய
ஆேலாசகர்கள்
அளப்பாிய ேசைவ ஆற் கின்றார்கள் என்பைத
அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

ஆசிாிய
ஆேலாசகர்கைள
ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய்வதற்காகப் பின்பற்றப்ப ம் நைட ைறகள்
யாைவ என்பைத ம்;

(1)

කලවාන, ෙව්වැල්කඳුර, ෙනො. 26/ඒ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
එම්.එන්. විමලරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

දෑල, ෙදොඹගම්මන, ෙනො. 7 බී යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
එන්.අයි.ෙක්. දංගල්ල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(ii)

(3)

කලවාන, ෙපොතුපිටිය, එළුඹකන්ද යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
ෙක්.ඒ. වීරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா?

(4)

කලවාන, ෙව්වැල්කඳුර, බටෙහේන- පැල්පිටිය යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි බී.ඩී. ධර්මෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

(5)

කලවාන, දවුගලගම, ෙදල්ෙගොඩ, ''මධූෂ'' යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි ටී. ගමඇතිෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ேசைவயில் தி ப்திகரத்தன்ைமைய ஏற்ப த்தி
ஆசிாிய
ஆேலாசகர்களிடமி ந்
ேம ம்
பய ள்ள ேசைவயிைனப் ெபற் க்ெகாள் ம்
ெபா ட்
ஆசிாிய
ஆேலாசகர்
ேசைவெயான்ைறத் ேதாற் விப்பதற்கும்;

(ii)

அதன் லம்
இவர்களின்
ேசைவயின்
பா காப்ைப உ திப்ப த் வதற்கும்

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

ஆெமனில், அதற்காக எ க்கும்
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

(உ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education :
(a)

Is he aware that the in-service Advisers play a
pivotal role towards a qualitative Development in
Education ?

(b)

Will he state-

ගුරු උපෙද්ශකවරු : ෙසේවා සුරක්ෂිතතාව

ஆசிாிய ஆேலாசகர்கள் : ேசைவப் பா காப்
IN-SERVICE ADVISERS : JOB SECURITY

1115/’11

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

(i)

the methodology followed in recruiting inservice Advisers; and

(ii)

the privileges and allowances they are
entitled to?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):

(ආ)

අධ ාපනෙය් ගුණාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා
ගුරු උපෙද්ශකවරු විශාල ෙසේවාවක් ඉටු කරනු ලබන බව
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ගුරු උපෙද්ශකවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා
අනුගමනය කරනු ලබන කමෙව්දය කවෙර්ද;

(ii)

ඔවුන්ට හිමි වරපසාද සහ දීමනා කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

(ii)

ෙසේවා
තෘප්තිමත්භාවය
ඇතිකර
ගුරු
උපෙද්ශකයන්ෙගන් වඩාත් ඵලදායී ෙසේවාවක්
ලබා ගැනීම සඳහා ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් ඇති
කිරීමටත්;
ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් ෙසේවාෙව් සුරක්ෂිතතාව ඇති
කිරීමටත්;

කටයුතු කරන්ෙන්ද
දන්වන්ෙනහිද?

යන්න

එතුමා

ෙමම

සභාවට

(ඈ) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද යන්න
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඉ)

ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

காலம் எவ்வள

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(අ)

ெகா ப்பன

(இ) (i)

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.

இவர்க க்குாிய ச ைகக ம்
க ம் யாைவெயன்பைத ம்

(c)

Will he inform this House whether arrangements
will be made to(i)

create an in-service Advisers Service with a
view to obtaining a more efficient service
from the in-service Advisers by making
them satisfied with their job; and

(ii)

make their jobs more secure through that?

(d)

If so, will he state the time that will be taken to do
that ?

(e)

If not, why?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා ( අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா - கல்வி
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

(අ) ඔව්. විෂය මාලාව නිසි පරිදි කියාත්මක කර ගැනීම සඳහා
ගුරු භවතුන්ට ආධාරක ෙසේවාවක් ගුරු උපෙද්ශකවරුන්
විසින් ලබා ෙදනු ලැෙබ්.
(ආ)

(i)

(ii)

(ඇ)

(i)

(ii)

ගුරු උපෙද්ශකවරුන් බඳවා ගැනීම ඒ ඒ පළාත්
සභා විසින් ගුරුවරුන්ෙග් කාර්යඵල අගය මත සිදු
කරන කියාවකි.
බස්නාහිර පළාත තුළ උපෙද්ශක කාර්යෙය්
නිරත වීම සඳහා මසකට දිමනාව රුපියල්
1,500ක් (එක්දහස් පන්සියයක්) ෙව්. ෙසසු පළාත්
සඳහා පළාත් මට්ටමින් ෙමම දිමනාව
රුපියල් 1,000ක් ( දහසක්) ෙව්.

(ඉ)

රුපියල් දාහක් දක්වා වැඩි කෙළේ. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් දීමනාව
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැයි කියන එකත් මා පිළිගන්නවා. යම්
පමාණයක ගුණාත්මක ෙලස වර්ධනය කිරීමක් අවශ වනවා. ඒ
පිළිබඳව අපි සිතා බලනවා. ෙකෙසේ නමුත් දැනට ෙම් තත්ත්වය
යටෙත් කටයුතු ෙකෙරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන්ෙන් මෙග් පළමුවැනි
පශ්නයට මට සාධාරණ පිළිතුරක් ලැබුෙණ් නැහැ කියායි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ගුරු උපෙද්ශකවරුන් ෙලස කටයුතු කරන්ෙන්
ගුරු ෙසේවය තුළම සිටින නිලධාරින් බැවින් දැනට
ෙවනත් ෙසේවාවක් ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන්
පතිපත්තිමය තිරණයක් ෙගන ෙනොමැත.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

අදාළ ෙනොෙව්.

(Mr. Speaker)

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.
අදාළ ෙනොෙව්.
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හත් ඉළවුෙව්!

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

එෙහම අදහස් පකාශ කරන්ෙන් නැතිව ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
අහන්න.

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මා අසන ලද පශ්නෙය් (ආ)(ii) ෙකොටසට පිළිතුර වශෙයන් ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, ෙම් ගුරු
උපෙද්ශකවරුන් සඳහා ෙගවන මාසික දීමනාව, බස්නාහිර පළාත්
සභා බල පෙද්ශය තුළ මසකට රුපියල් 1,500ක්ය, ෙසසු
පළාත්වලට රුපියල් 1,000ක්ය කියා. ගරු කථානායකතුමනි, අප
දන්නවා, ගුරු උපෙද්ශකවරෙයකුට තමන්ෙග් අධ ාපන
ෙකොට්ඨාසය තුළ සමහරවිට පාසල් 20ක් 25ක් පමණ ආවරණය
කරන්නට තිෙබන බව. අෙනක් පළාත්වලට සාෙප්ක්ෂව බස්නාහිර
පළාෙත් මාර්ග තත්ත්වයන් ෙහොඳයි. හැබැයි අෙනක් පළාත්වල-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ඕනෑ කරන්ෙන් කථාවක් කරන්නද,
පශ්නයක් අහන්නද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මා පශ්නයක් විධියටයි අහන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි.
අෙනක් පෙද්ශවල මාර්ග පහසුකම් අඩුයි. සමහර ෙවලාවට ෙම්
අයට තිෙරෝද රථවලින් තමයි යන්නට සිද්ධ වන්ෙන්. එම නිසා
පළාත් සභාවලට යම් සම්බන්ධයක් තිබුණා වුණත්, අධ ාපන
අමාත ාංශයත් මුල් ෙවලා ෙම් ගුරු උපෙද්ශක දීමනාව සඳහා
මීට වඩා සාධාරණ ඒකමතිකත්වයක් රට පුරා ඇති කරන්න බැරිද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උපෙද්ශන ෙසේවාෙව්දී ගුරුවරයා
පාසෙලන් නිදහස් කරනවා. ඔහුෙග් පූර්ණ වැටුප ඔහුට ලැෙබනවා.
ඊට අමතරව එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ලබා දුන්
දීමනාව වුෙණ් රුපියල් පන්සීයයි. මම තමයි -ඌව පළාත් සභාෙව්
මහඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරපු කාලෙය්- එම දීමනාව

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම් රුපියල් 1,500ක
දීමනාව සාධාරණයි කියන තැන ඉඳලා බැලුෙවොත්, බස්නාහිර
පළාෙතන් පිටත පළාත්වලටයි රුපියල් 1,500ක දීමනාව ෙදන්නට
ඕනෑ වන්ෙන් කියලායි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නයකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙපොඩ්ඩක්
ඉක්මන් කරන්න. කාලය ෙව්ගෙයන් ෙගවී යනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය විධියට
මා ෙම් පශ්නය අහන්න කැමැතියි. ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව සඳහා
පුද්ගලයන් ගුරුවරුන් අතරින්ම බඳවා ගන්නා බව ඇත්තයි. නමුත්
ෙම් අය සමහර ෙවලාවට තරග විභාගයක් පවත්වා එවැනි
ආකාරයකින් ෙතෝරා ගන්නවා. ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් ෙවනම
ඇති කරන්නට බැරි ඇයි? ශී ලංකා ගුරු අධ ාපනඥයන්ෙග්
ෙසේවයක් ඇති කරන්නට පුළුවන් නම්, ශී ලංකා අධ ාපන
පරිපාලන ෙසේවයක් ඇති කරන්නට පුළුවන් නම්, විදුහල්පති
ෙසේවයක් ඇති කරන්නට පුළුවන් නම්, ගුරු ෙසේවයක් ඇති
කරන්නට පුළුවන් නම්, ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවයක් ඇති කිරීම
පශ්නයක් වන්ෙන් ඇයි?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙම් ආයතන වැඩි කිරීෙමන් අධ ාපනෙය් ගුණාත්මක භාවය
වැඩි වීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද පන්ති
කාමරයකට ගිහිල්ලා, රට හුනු කෑල්ලක් අතින් අල්ලලා උගන්වපු,
ඒ අත් දැකීම ලබපු ගුරුවරයා තමයි ගුරු උපෙද්ශනයට විධිමත්
පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා ෙයොමු වූවා වන්ෙන්. ඒ නිසා ඔහුෙග් අත්
දැකීම් සම්භාරය තමයි අතිශයින්ම වැදගත් වන්ෙන්. ඒ අත් දැකීම
ලබපු ගුරුවරුන් තමයි ගුරු ෙසේවයට අනුයුක්ත කරන්ෙන් ගරු
කථානායකතුමනි.
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(மாண் மிகு த்திக பதிரண)
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(ஆ) (i)

அரச ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கான ேபாட் ப்
பாீட்ைசகளில்
ேதாற்றி
ஆகக்கூ தலான
ள்ளிகைளப் ெபற் ள்ள ஆயிரக்கணக்காேனார்
தற்ேபா கூட
ெதாழில்
வாய்ப் களின்றி
உள்ளேபா
ேபாட் ப்பாீட்ைசகள்
நடத்தப்படா
ேமேல குறிப்பிட் ள்ளவா
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
ஆட்ேசர்ப் களின்
காரணமாக பாீட்ைசக க்குத் ேதாற்றியவர்
க க்கு ெப ம் அநீதி ேநாி கின்றெதன்பைத
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், ேபாட் ப் பாீட்ைசக க்குத் ேதாற்றி
சித்தியைடந் ள்ளவர்க க்கு
ெதாழில்
வழங்குவதற்கான நீதியானெதா
ேவைலத்
திட்டத்ைதத் தயாாிப்பாரா என்பைத ம்

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ආයතන වැඩි වන තරමට
කාර්යක්ෂමතාවක් ඇති වන්ෙන් නැත්නම්, ජනාධිපතිතුමා විසින්
ෙමච්චර අමාත ාංශ පමාණයක් ඇති කර තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන
එක මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමා කියන විධියට ඒ නිසා
රජෙය් කාර්යක්ෂමතාව නැති ෙවනවාද කියන පශ්නය මට ඇති
ෙවනවා. ෙම්ෙකන් ජනාධිපතිතුමාට කින්ඩියක් දැම්මාද දන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීම්]

රාජ ෙසේවයට බඳවා ගැනීම : විස්තර
அரச ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப் : விபரம்

அவர் குறிப்பி வாரா?

RECRUITMENT TO PUBLIC SERVICE : DETAILS

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

1562/’11

3. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

රාජ ෙසේවය සඳහා තරග විභාග පැවැත්වීමකින්
ෙතොරව ෙසේවකයින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

(ii)
(iii)

(a)

Will he inform this House(i)

whether measures will be taken to recruit
employees for the public service without
holding competitive examinations;

එෙසේ නම්, ඒ යටෙත් බඳවා ගන්නා සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

if so, the number that will be recruited
under such scheme; and

එම පිරිස බඳවා ගැනීෙම්දී සලකා බලනු ලබන
අවම සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(iii)

the minimum qualifications considered in
recruiting such personnel?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

asked the Minister of Public Administration and
Home Affairs:

(i)

රාජ ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාග සඳහා
ඉදිරිපත්ව වැඩි ලකුණු ලැබූ දහස් සංඛ ාවක් ෙම්
වන විටත් රැකියා ෙනොලබා සිටිය දී තරග විභාග
පැවැත්වීමකින් ෙතොරව ඉහත සඳහන් පරිදි සිදු
කරනු ලබන බඳවා ගැනීම් ෙහේතුෙවන් විභාගවලට
මුහුණ දුන් පිරිසට බලවත් අසාධාරණයක් සිදු වන
බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, තරග විභාග සඳහා ඉදිරිපත් වී සමත්ව
සිටින පිරිසට රැකියා ලබා දීමට සාධාරණ වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන්ද;

(b)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

Will he state,(i)

whether he admits that a severe injustice is
caused to those who faced examinations
due to the recruitments made in the
aforesaid manner without holding
competitive examinations while thousands
of persons who sat for the competitive
examinations for recruitment to public
service and scored high marks remain
unemployed even at present; and

(ii)

if so, whether a fair programme will be put
in place to provide employment to those
who have sat and passed the competitive
examinations?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபா
நி வாக,
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

உள்நாட்ட

வல்கள்

அைமச்சைரக்

அரச ேசைவக்கு ேபாட் ப் பாீட்ைசகளின்றி
ஊழியர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்காக நடவ க்ைக
எ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில்,
ஆட்ேசர்க்கப்ப பவர்களின்
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

இவர்கைள
ஆட்ேசர்க்கும்ேபா
கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
குைறந்தபட்ச
தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

அவ்வா
எண்ணிக்ைக

(c)

If not, why?

ගරු විජය දහනායක මහතා

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake )

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

නුපුහුණු ෙශේණිවල තනතුරු සඳහා හැර අනිකුත්
සියලුම තනතුරු සඳහා රාජ ෙසේවයට බඳවා ගනු
ලබන්ෙන් තරග විභාග මඟිනි. ෙම් සඳහා අදාළ
බඳවා ගැනීම් පරිපාටි හා ෙසේවා ව වස්ථා
විධිවිධාන අනුගමනය කරනු ලැෙබ්.
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(ii)

(iii)

(ආ)

(ඇ)

(i)

කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්
එක් එක් අමාත ාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා
අනුමත කරන ලද ෙසේවක සංඛ ාව බඳවා ගැනීමට
ෙදනු ලබන අනුමැතිය අනුව ෙවනස් ෙව්.
එක් එක් ෙසේවාවන් සඳහා බඳවා ගනු ලබන
සුදුසුකම් ව වස්ථාවන්හි හා බඳවා ගැනීම්
පරිපාටිවල සඳහන් පරිදි ෙව්.
ඉහත (iii) අනුව පැන ෙනොනඟී.

විභාගෙයන් 664කුත්, විවෘත තරග විභාගෙයන් 3837කුත්
වශෙයන් 4501 ෙදෙනක් ඒ අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් ෙවලා තමයි ඒ
බඳවා ගැනීම් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ, රාජ කළමනාකරණ
ෙසේවෙයනුයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් IIIවන පන්තියට කී ෙදනකු බඳවා
ෙගන තිෙබනවාද?

තරග විභාග මඟින් ෙතෝරා ගන්නා අවස්ථාවන්හි
පිරවීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන, කළමනාකරණ
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලද පුරප්පාඩු
සංඛ ාව පමණක් බඳවා ගනු ලැෙබ්. එක් ෙසේවා
ව වස්ථාවක් යටෙත් තරග විභාගයකට මුහුණ දුන්
පිරිසක් ෙවනත් ෙසේවාවකට බඳවා ගැනීම කළ
ෙනොහැක. එබැවින් අසාධාරණයක් සිදු ෙනොෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(ii)

පැන ෙනොනඟී.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(ii)

අනුව පැන ෙනොනඟී.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට මූලික වශෙයන්
ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. තරග විභාගවලින් ෙතොරව රාජ
ෙසේවයට 30,000ක් බඳවා ගන්නා බවට පුවත් පත් නිෙව්දනයක්
පළ කර තිබුණා මම දැක්කා. ඒකයි මම ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය
ඉදිරිපත් කෙළේ. එවැනි බඳවා ගැනීෙම් කිසියම් විධියක වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ
කියා ඔබතුමා කියනවා නම් මම ඒක
පිළිගන්නවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
රාජ පරිපාලන ෙසේවෙය්
III වන පන්තියට බඳවා ගැනීෙම්
විවෘත තරග විභාගයක් තිබුණා. ගැසට් පතය අනුව ෙමන්න ෙමය
ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. අයදුම්කරුවන් පමාණෙයන් භාගයක්,
එෙහම නැත්නම් සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන් පමාණවත්
සංඛ ාවක් සිටී නම් පුරප්පාඩු සංඛ ාව ෙමන් අෙප්ක්ෂකයන්
ෙදගුණයක් ෙම් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනවාය කියා තිබුණා.
ඇත්ත වශෙයන්ම 516 ෙදෙනක් ෙම්කට ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි
261 ෙදෙනකුට පත් වීම් දී තිෙබනවා. 516ක් වුණා නම් දළ
වශෙයන් ඒෙකන් භාගයක් ගත්ෙතොත් සාමාන ෙයන්, 255යි
කැඳවන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙමතැනදී 261 ෙදෙනක් කැඳවලා
පත්වීම් දීලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක එෙහම පිටින්ම ව වස්ථාව
උල්ලංඝනය කිරීමක් විතරක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි,
රාජ පරිපාලන ෙසේවෙය් III වන පන්තියට බඳවා ගැනීම
සම්බන්ධෙයන් ඇති වුණු බරපතළ කාරණයක්. ''ඇයි එෙහම කර
ගත්ෙත්?'' කියා මම ඔබතුමාෙගන් පළමුවන අතුරු පශ්නය
වශෙයන් අහන්නම්ෙකෝ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමච්චර ෙවලා ෙමොකද කෙළේ?

ගරු විජය දහනායක මහතා

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, 2011 වර්ෂෙය්දී සිදු කළ බඳවා ගැනීම්
සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න ඇති ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා පශ්න
කරන්ෙන්. රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් සීමිත තරග
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ගරු විජය දහනායක මහතා

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැනීම් 295යි.
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු කථානායකතුමනි, 516 ෙදනකු කැෙඳව්වා නම්, එම
පමාණෙයන් භාගයක්, ඒ කියන්ෙන් 258ෙදනකු තමයි බඳවා
ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, මයික් එක
ෙදන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හුඟක් කථා කරන ෙකොට පශ්නය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ; අවුල්
වනවා. එම නිසා ෙකටිෙයන් පශ්නය ඇසුවා නම් හරියට උත්තර
ෙදයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙකටිෙයන් අහන්න මයික් එක දමන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මයික් එක දමයි, දැන් පශ්නය අහන්න.

ගරු විජය දහනායක මහතා

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, සිදු කළ බඳවා ගැනීම්වලට අදාළ විස්තර
තමයි මා ෙමම අවස්ථාෙව්දී ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. විභාගයට
ඉදිරිපත් වූ සංඛ ාව පිළිබඳ විස්තර ෙමොනවත් ෙගනැවිත් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඉදිරිපත් වූ සංඛ ාව ගැන ෙනොෙවයි, මා ඔබතුමාෙගන්
අහන්ෙන්. තරග විභාගෙයන් සමත් වුණු පමාණය විධියට වාචික
පරීක්ෂණවලට කැෙඳව්ෙව් 516 ෙදනායි. හරි නම් බඳවා ගන්න
ඕනෑ, ෙමයින් 258ෙදෙනක්. දැන් ඔබතුමා කියන විධියට 295
ෙදනකු බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මා
අහන්ෙන්, රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛය උල්ලංඝනය කරමින් 258
ෙදනාට වැඩි පමාණයක් බඳවා ගන්න කියා අනුමැතිය දුන්ෙන්
කවුද, ඒ අනුමැතිය ලැබුෙණ් ෙකොෙහන්ද කියලායි. ෙම්ෙකන්
විශාල අසාධාරණයක් සිද්ධ වනවා. ඉතිහාසෙය් සාමාන ෙයන්
ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් -
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. එතුමාට පශ්නය ෙත්රුණා. උත්තරයක් ෙදන්න
පුළුවන්ද?

14

(ආ) ෙමම ගැටලුකාරී තත්ත්වය විසඳීම සඳහා චාවකච්ෙච්රි
නගර සභාවට අවශ උපෙදස් ලබා දී, එම පාසල්වලට
නගර සභාෙවන් ලබා දිය හැකි සියලු සම්පත් නිසියාකාරව
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු විජය දහනායක මහතා

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, 295 ෙදනකු බඳවා ෙගන තිෙබනවාය කියා
තමයි දැනුම් දීලා තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා
ඉදිරිපත් වුණු සංඛ ාව පිළිබඳ විස්තර කිසිම ෙදයක් ෙම් ෙවලාෙව්
මා සතුව නැහැ. එම නිසා ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ඒ සඳහා
කාලයක් ෙදන්න. මා ඒ සංඛ ාව පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඔබතුමාට
කථා කරන්නම්.

உள்
வினா:

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

(அ) (i)

சாவகச்ேசாி
நகரசைப
பிரேதசத்தில்
அைமந் ள்ள
12
பாடசாைலக க்குச்
ெசாந்தமான மலசல கூடங்களின் கழி கைள
அகற் வதற்கு
சாவகச்ேசாி
நகரசைப
தவறி ள்ளெதன்பைத ம்;

(ii)

இந்நிைலைம
ெதாடர்பாக
சம்பந்தப்பட்ட
பாடசாைலகளின் நிர்வாகத்தினர் நகரசைபக்கு
அறிவித் ள்ளனர் என்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

அவர் அறிவாரா?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඉතිහාසෙය්, ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවා -SLAS- විභාගයට
ඉදිරිපත් වුණාම විභාගය සමත් වුණු සියලුම ෙදනා බඳවා ගත්තා.
මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඒ කියා දාමය අනුගමනය
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියා.

(ஆ) இப்பிரச்சிைனக்குாிய நிைலைமைய தீர்ப்பதற்காக
சாவகச்ேசாி
நகரசைபக்கு
ேதைவயான
ஆேலாசைனகைள வழங்கி அப்பாடசாைலக க்கு
நகரசைபயினால்
வழங்கக்கூ ய
அைனத்
வளங்கைள ம் உாிய
ைறயில் வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ගරු විජය දහනායක මහතා

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා රාජ ෙසේවය සම්බන්ධ
ෙවනත් පශ්නයක් අහපු නිසා ඒ සම්බන්ධවයි සූදානම් ෙවලා
පැමිණ සිටින්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණාව
සම්බන්ධව ෙහොයා බලා ඒකට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්. මට
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න පුළුවන්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල
සහ දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලවල සුළු තනතුරු, ඒ කියන්ෙන්
කම්කරු තනතුරු හැෙරන්න ෙවනත් කිසිම ෙසේවාවකට තරග
විභාගයකින් ෙතොරව බඳවා ගන්ෙන් නැති බව.

පාසල්වල වැසිකිළි අපදව ඉවත් කිරීමට
අෙපොෙහොසත් වීම : චාවකච්ෙච්රි නගර සභාව

பாடசாைலகளின் மலசலகூடக் கழி கைள அகற்றத்
தவறியைம : சாவகச்ேசாி நகரசைப

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

the Chavakachcheri Urban Council has
failed to remove the waste matter of the
toilets in 12 schools in its area ; and

(ii)

the Urban Council has been informed of the
aforesaid situation by the administrations of
the schools concerned?

Will he inform this House whether action will be
taken to give necessary instructions to the
Chavakachcheri Urban Council to address this
problematic situation and provide all the resources
that can be provided properly by the Urban
Council to those schools?

( c)

If not, why?

1989/’11
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(i)

(b)

FAILURE TO REMOVE TOILET WASTE IN SCHOOLS :
CHAVAKACHCHERI URBAN COUNCIL

6. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

Is he aware that-

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

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

(ii)

චාවකච්ෙච්රි නගර සභා පෙද්ශය තුළ පාසල්
12කට අයත් වැසිකිළිවල අපදව ඉවත් කිරීමට
චාවකච්ෙච්රිය නගර සභාව අෙපොෙහොසත් වී ඇති
බවත්;
එම තත්ත්වය පිළිබඳව අදාළ පාසල්වල
පරිපාලනය විසින් නගර සභාවට දන්වා ඇති
බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

ராட்சி, மாகாண

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of Local
Government and Provincial Councils)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මහතාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

15
[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා]
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(අ)

(i)

නැත.

(ii)

නැත.
නගර සභා බල සීමාවට ඇතුළත් පාසල්වල ඉදි කර
ඇති වැසිකිළි අපදව බැහැර කරලීෙම් කරුණ
සම්බන්ධෙයන්
නගර
සභාවට
පාසල්
පරිපාලකයින් විසින් කිසිදු ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර
නැත.

(ආ) නැත.
නගර සභා බල සීමාවට ඇතුළත් වූ පාසල්වලින් කරනු
ලබන ඉල්ලීම්වලට අනුව නගර සභාව විසින් කිසිදු අය
කිරීමකින් ෙතොරව ඝන අපදව බැහැර කර ෙදනු ලැෙබ්.

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

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ன்றாவ ேகள்விையக்
ேகட்கின்ேறன். இந்த விடயத்தில் இந்த நகர சைபக்கும் வட
மாகாணத்தி ள்ள ஏைனய நகர சைபக க்கும் ஆேலாசைன
கூறி, சூழைலப் பா காப்பதற்காக அந்தச் சைபக க்குத்
ேதைவயான வளங்கைளக் ெகா ப்பதற்கு நீங்கள் உாிய
நடவ க்ைககள் எ ப்பீர்களா?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විටත් අපි ඒ පියවර ගනිමින්
සිටිනවා.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

என் ைடய
தலாவ
ேகள்விக்கு "නැත" என்
விைடயளிக்கப்பட்ட . அப்ப யானால் அந்தப் பாடசாைல
களின்
மலசலகூடங்களின்
கழி கைள
அகற் வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பதில்ைல என்பதா அர்த்தம்? அல்ல அ
பற்றி உங்க க்குத் ெதாியாதா?

ශී ලාංකික ෙනොවන විශ්වවිද ාල සිසුන් : නායකත්ව
පුහුණුව
இலங்ைகயரல்லாத பல்கைலக்கழக மாணவர்கள்:
தைலைமத் வப் பயிற்சி

NON-SRI LANKAN UNIVERSITY STUDENTS : LEADERSHIP
TRAINING
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7. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):

(The Hon. Indika Bandaranayake)

(අ)

ගරු කථානායකතුමනි, මට පශ්නය පැහැදිලි නැහැ.

(i)

2011 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාලවලට
පථම උපාධිය සහ පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීමට
ඇතුළත් කර ෙගන ඇති ශී ලාංකික ෙනොවන
ශිෂ සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

පථම උපාධිය හා පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීමට
ඇතුළත් වූ ඉහත ශිෂ සංඛ ාව එක් එක්
විශ්වවිද ාලය සහ උපාධි පාඨමාලාව අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අ (i) සහ (ii) පශ්නයට
පිළිතුර වශෙයන් "නැත" කියලා කිව්වා. මම කිව්වා,
චාවකච්ෙච්රිය නගර සභාව වැසිකිළිවල අපදව ඉවත් කිරීම
අතපසු කරලා තිෙබනවා කියලා. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා
කරනවාද?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථානායකතුමනි, නගර සභා බල සීමාවට අයත්
පාසල්වල පරිපාලකයින් ඉල්ලීම් කරනු ලබන අවස්ථාෙව්දී නගර
සභාෙව් රැස්වීම් තීරණවලට අනුව පියවර ගැෙන්. එවැනි ඉල්ලීම්
ඉදිරිපත් වූ විට නගර සභාව විසින් කිසිදු අය කිරීමකින් ෙතොරව
පාසල්වල ඝන අපදව බැහැර කිරීම් සිදු කරනු ලැෙබ්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙද වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. இந்தப்
பாடசாைலகளின் நிர்வாகத்தினர் இந்தக் குைறபாட்ைடயிட்
இந்த நகர சைபக்குத் ெதாியப்ப த்தியி க்கின்றார்கள் என்ப
உங்க க்குத் ெதாி மா?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අපට එෙහම ඉල්ලීමක් කරලා නැහැ.
එෙහම ඉල්ලීමක් කෙළොත් ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්න පුළුවන්.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) 2011 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාලවලට
පථම උපාධිය හා පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීමට
ඇතුළත් වූ ශී ලාංකික ෙනොවන සිසුන්ෙගන්
ලැබුණු ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii)

ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාල සඳහා ඇතුළත් කර
ගන්නා ශී ලාංකික ෙනොවන ශිෂ යින් සඳහා
"නායකත්ව සහ ෙපෞරුෂ වර්ධන" පුහුණු
වැඩසටහන පවත්වා තිෙබ්ද;

(iii)

ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;

(iv)

ඉදිරිෙය්දී එම සිසුන් සඳහා ඉහත පුහුණු
වැඩසටහන පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2011 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகப் பல்கைலக்
கழகங்களில் ஆரம்ப பட்டம் மற் ம் பட்டப்பின்
ப ப் ப் பட்டத்திற்கு கற்பதற்காக அ மதிக்கப்
பட் ள்ள
இலங்ைகயர்களல்லாத
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய
எவ்வள என்பைத ம்;
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(ii)

ஆரம்ப பட்டம் மற் ம் பட்டப்பின் ப ப் பட்டத்
திற்கு கற்பதற்காக அ மதிக்கப்பட்ட ேமற்ப
மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைக,
ஒவ்ெவா
பல்கைலக்கழகம் மற் ம் பட்டப் பாடெநறிக்கு
அைமவாக தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்
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universities of Sri Lanka in the year 2011
for following the first degree courses and
the post graduate degree courses;
(ii)

whether the “Leadership and Personality
Development” training programme was
conducted for non-Sri Lankan students
enrolled to universities in Sri Lanka;

(iii)

if not, the reasons for same; and

(iv)

whether plans have been made to conduct
the above training programme for those
students in the future?

அவர் குறிப்பி வாரா?

(ஆ) (i)

2011ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகப் பல்கைலக்
கழகங்களில் ஆரம்ப பட்டம் மற் ம் பட்டப்பின்
ப ப் பட்டத்திற்கு கற்பதற்காக அ மதிக்கப்
பட் ள்ள இலங்ைகயர்களல்லாத மாணவர்களிட
மி ந்
கிைடத்த வ மானம் தனித்தனிேய
எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

இலங்ைக பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ மதிக்
கப்ப கின்ற இலங்ைகயர்களல்லாத மாணவர்
க க்கு "தைலைமத் வம் மற் ம் ஆ ைம
வி த்திப்" பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடாத்
தப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;

(iii)

இன்ேறல், அதற்கான
என்பைத ம்;

காரணங்கள்

யாைவ

(iv)

எதிர்காலத்தில்
ேமற்ப
மாணவர்க க்கும்
குறித்த பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நடாத்த
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

(c)

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධ ාපන
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

(ආ)

(ii)

ඇමුණුෙමහි සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම සභාගත*
කරමි.

(i)

පථම උපාධිය හැදෑරීමට ඇතුළත් කර ගන්නා ලද
සිසුන්ෙගන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්
364,780ක් සහ රුපියල් 82,800ක් ලැබී ඇත.
පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීමට ඇතුළත් කර ගන්නා
ජනපද
ලද සිසුන්ෙගන් ඇෙමරිකා එක්සත්
ෙඩොලර් 190,942ක් සහ රුපියල් 1,684,035ක් ලැබී
ඇත.

(ii)

නැත.

(iii)

ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාලවලට විෙද්ශීය සිසුන්
ෙතෝරා ගැනීමට පථමෙයන් නායකත්ව හැකියාව
සහ ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය පිළිබඳ පුහුණු
වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට සිදු වීම ෙහේතුෙවන්
එම විෙද්ශීය සිසුන්ට නායකත්ව පුහුණුව ලබා
දීමට අවකාශයක් ෙනොමැත.

(iv)

නැත.

இன்ேறல், ஏன்?

Will he state (i)

(ii)

(b)

separately, the number of non-Sri Lankan
students enrolled to the universities in Sri
Lanka in the year 2011 to follow the first
degree courses and the post graduate degree
courses; and
separately, as per university and degree
course, the above number of students
enrolled to follow the first degree courses
and the post graduate degree courses?

Will he inform this House (i)

separately, the income received from nonSri Lankan students enrolled to the

පථම උපාධිය සඳහා 174 යි.
පශ්චාත් උපාධිය සඳහා 258 යි.

asked the Minister of Higher Education:
(a)

අමාත තුමා

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:
CW 01

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. රජය "නායකත්ව පුහුණු වැඩ පිළිෙවළ" නමින් ළමයින්ට
හමුදා පුහුණුවක් ලබා දීලා ඒ ළමයින්ව රජෙය් පාලනයට සහ
රජෙය් පතිපත්තිවලට බලහත්කාරෙයන් අනුගත කිරීෙම්
ව ාපෘතියක් කියාත්මක කරනවා. විෙද්ශීය ශිෂ යින්ෙග් quota
එක හරහා ඇතුළත් වන ශිෂ යින්ට නායකත්ව පුහුණුව ෙනොදීම
සහ ෙද්ශීය වශෙයන් ඇතුළත් වන ශිෂ යින්ට නායකත්ව පුහුණුව
දීම අතර බරපතළ පරස්පරතාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද,
විෙද්ශිකයන්ටද දැන් ලංකාෙව් සලකන්ෙන්?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා පශ්නයක් ෙනෙමයි අහන්ෙන්, කථාවක් කරන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් කඩඉම්
ලකුණු නිකුත් කර විශ්වවිද ාල සඳහා ෙද්ශීය සිසුන් ෙතෝරා ගත්
වහාම නායකත්ව හැකියාව හා ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය
පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන පවත්වනු ලබයි. ශී ලාංකික සිසුන් ඒ ඒ
විශ්වවිද ාලවලට ෙතෝරා ගන්නා අවස්ථාෙව්දී විෙද්ශීය සිසුන්
ෙතෝරා ෙගන ෙනොමැති බැවින්ද, විෙද්ශීය සිසුන් පැමිෙණනුෙය්
පාඨමාලා ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව් බැවින්ද විෙද්ශීය සිසුනට
ඉහත නායකත්ව පුහුණුව ලබා දීමට අවකාශයක් ලැබී ෙනොමැත.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ඒ ඔබතුමාෙග් අර්ථ නිරූපණය. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැය ගණනක් වාද විවාද පැවැත්වූවා.
ඇමතිතුමා ඒ ගැන විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම් කරලා
තිෙබනවා. විෙද්ශ සිසුන් පැමිෙණන්ෙන් පාඨමාලාව ආරම්භ
කරන දවස්වලට ඉතාම කිට්ටුවයි. ඒ නිසා ෙම් පුහුණුව ඒ
ෙවලාෙව් ෙදන්න අමාරුයි. ඔබතුමා ෙයෝජනා කරනවා නම්, ඒ
ෙයෝජනාව මම ගරු ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. මෙග් ෙයෝජනාව ෙම් නායකත්ව පුහුණු වැඩ පිළිෙවළ
කියලා ඉදිරිපත් කරන වැඩ පිළිෙවළ අධ ාපන විද ාෙව් තිෙබන
කිසිම මූල ධර්මයකට අනුකූල ෙනොවන අර්ථ ශුන , මුදල් නාස්ති
කරන වැඩ පිළිෙවළක්, ඒ නිසා ෙම් පුහුණුව කාටවත් ෙදන්න
එපා, ෙමවැනි ෙත්රුමක් නැති ෙද්වල් කරන්න එපා කියන එකයි.
ඒකයි මෙග් ඉල්ලීම. මෙග් අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් විධියට
විෙද්ශීය ශිෂ යන්ට ෙවනස් විධියකට සැලකීම පිළිබඳ-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ඉල්ලීමත් අතුරු පශ්නයක් තමයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කලින් දීපු පිළිතුරමයි මෙග්
පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට පිළිතුර වශෙයනුත් කියන්ෙන්. මෙග්
පශ්නය ෙම්කයි. ෙද්ශීය සිසුන්ට නායකත්ව පුහුණුව වැදගත්ය,
වැදගත් පරමාර්ථයකින් කරනවාය කියලා ඒ පුහුණුව ලබා දීමත්,
විෙද්ශීය සිසුන්ට ලබා ෙනොදීමත් අතර පරස්පරතාවක් තිෙබනවා.
ඒක සමානාත්මතාව පිළිබඳ මූලධර්මය උල්ලංඝනය කිරීමක්.
ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්, ඒ පුහුණුව ෙද්ශීය ශිෂ යන් ඉලක්ක කර
ගත් ෙවනත් පටු ෙද්ශපාලන අරමුණකින් කරන ව ාපෘතියක්
බවයි. එෙහම ෙනෙමයිද?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු මන්තීතුමා අහන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලාවත් මට පැහැදිලි
නැහැ. මන්තීතුමා කියන්ෙන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අෙහෝසි කරන්න
කියලාද? අහන්ෙන් ෙමොනවාද කියලාවත් මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වැඩිපුර අහන්න යන්න එපා. ඔෙහොම අහන්න ගියාම
විත්තිකාරෙයෝ නිදහස් ෙවනවා. ෙකටිෙයන් ඇහුෙවොත් හරි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
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ෙබෞද්ධාගමික පූජනීය සිද්ධස්ථාන සුරක්ෂිත කිරීම :
රජය වැය කළ මුදල
ெபளத்த மத வழிபாட் த் தலங்களின் பா காப் :
அரசு ெசலவிட்ட ெதாைக

PROTECTION OF BUDDHIST SACRED PLACES OF WORSHIP :
MONEY SPENT BY GOVERNMENT

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
සාරාංශයක් වශෙයන් ෙමෙසේයි. ෙම් අර්ථ ශුන , මුදල් නාස්ති
කරන, ඵලදායිතාවක් නැති නායකත්ව පුහුණු වැඩ පිළිෙවළ
අත්හැර දමන්ෙන් නැද්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

2087/’11

9. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

අප රෙට් ෙබෞද්ධාගමික පූජනීය සිද්ධස්ථාන
සුරක්ෂිත කිරීම උෙදසා රජය විසින් ෙගන ඇති
පියවර කවෙර්ද;

(ii)

වර්ෂ 2005 - 2010 අතර කාල සීමාව තුළදී එම
කියාවලිය සඳහා පමාණවත් මුදලක් ෙවන් කර
තිබුෙණ්ද;

(iii)

එම කාල සීමාව තුළ ඒ සඳහා වැය කළ මුදල්
පමාණය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අර්ථාන්විතව, ගැඹුරු තීරණයක් මත අනාගත ලංකාව සඳහා
අෙප් දරුවන් ෙගොඩ නැඟීෙම් කාර්ය භාරයක අපි නිරත ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා දකින දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් අපි
බලන්ෙන් නැහැ. ජනතාව විසින් ඔබතුමන්ලා පතික්ෙෂේප කරනු
ලබන්ෙන්ද ඒ නිසාය කියා පිළිතුරු දීමට සිදු වී තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 8- 2057/'11- (2), ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා
මහතා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

வல்கள்

(அ) (i)

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

எம
நாட் ன் ெபளத்த மத வழிபாட் த்
தலங்கைளப் பா காப்பதற்காக அரசாங்கம்
ேமற்ெகாண் ள்ள
நடவ க்ைககள்
யாைவ
என்பைத ம்;

(ii)

2005 - 2010ஆம் ஆண்
காலப்பகுதியில்
இச்ெசயற்பா க க்ெகன ேபாதியள
நிதி
ஒ க்கப்பட்
ந்ததா என்பைத ம்;

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

(iii)

ேமற்ப
காலப்பகுதியில் இதற்ெகனச் ெசல
விடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைககள் வ டாந்த
ாீதியாக தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - நிதி, திட்டமிடல் பிரதி
அைமச்சர் )

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව කරණු රාශියක්
ෙසොයන්නට තිෙබන නිසා, මහ බැංකුෙව් සහ මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත ාංශෙය් උපෙදස් මත, ගරු මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අර්ථසාධක අරමුදල ගැන අහන කිසිම
පශ්නයකට ෙම් ආණ්ඩුව උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. වාර ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ෙම් පශ්නය අහලා තිෙබනවා. අර්ථ සාධක අරමුදල ගැන
අහන මෙග් එකම පශ්නයකටවත් ෙම් ආණ්ඩුව උත්තර දුන්ෙන්
නැහැ.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister, Minister of Buddha Sasana
and Religious Affairs:
(a)

කථානායකතුමා

Will he inform this House(i)

the measures that have been taken by the
Government for the betterment of the
Buddhist sacred places of worship in our
country;

(ii)

whether an adequate amount of money has
been allocated for that purpose during the
period from year 2005 to year 2010; and

(iii)

separately, the amounts of money spent for
that purpose in each of the years during the
aforesaid period?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් පිළිබඳව විවාදයක් ඉල්ලන්න.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(b)

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன,
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඉඩම් හා ෙද්පළ ගැටලු නිරාකරණය කර දීම,
විහාරස්ථාන ෙගොඩනැඟිලි ආධාර ලබා දීම, සිවු
පස ආධාර ලබා දීම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල
හා පාෙද්ශීය ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩල හරහා
විහාරස්ථාන හා දහම් පාසල් කටයුතු ෙසොයා
බැලීම හා අවශ තාව සලකා ආධාර ලබා දීම.

(ii)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුර සභාගත කරන්න.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙර් ඉතුරු ෙකොටස:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடயின் எஞ்சிய பகுதி :
Rest of Answer tabled:

ඔව්.

(iii)

විහාරස්ථාන සංවර්ධන
කටයුතු සඳහා ආධාර
ලබා දීම (රු)

ආර්ථික දුෂ්කරතා මධ ෙය්
පවත්වා ෙගන යන
විහාරස්ථාන සඳහා ආධාර
ලබා දීම (රු)

ඇමුණුෙම් දක්වා ඇත.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

අෙප් ගරු මන්තීතුමාට සියලු විස්තර අවශ කරනවාද?

වර්ෂය
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ඇමුණුම

සිවු පස ආධාර ලබා දීම
(රු)

සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන්
විපතට පත් විහාරස්ථාන
පතිසංස්කරණය (රු)

විහාර සංවර්ධනය
ෙවනුෙවන් වැය කළ මුළු
මුදල (රු)

2005

13,140,000.00

-

1,719,200.00

2006

14,770,000.00

21,032,828.00

1,995,300.00

22,214,092.35

60,012,220.35

2007

23,529,281.68

20,354,957.67

2,189,800.00

8,278,417.58

54,352,456.93

2008

7,500,000.00

15,728,462.50

2,508,600.00

-

25,737,062.50

2009

765,000.00

3,035,830.93

2,116,800.00

-

5,917,630.93

2010

11,520,000.00

18,684,768.58

-

30,204,768.58

-

-

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

මට වාර්ෂිකව මුළු මුදල් පමාණය විතරක් කිව්වා නම් ඇති.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

වාර්ෂිකව තිස් ෙකෝටි ෙදලක්ෂ හාරදහස් හත්සියහැටඅටයි, මුළු
වියදම.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මම අහලා තිෙබන්ෙන්, 2005
ඉඳලා 2010 දක්වා වාර්ෂිකව වැය කළ මුදල ෙකොපමණද කියලායි.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

2007 සිට?

කථානායකතුමා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

14,859,200.00

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

පිළිතුර හරිද? පිළිතුර සම්පූර්ණද?

නැහැ. ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් 2005 සිට 2010 දක්වා.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

සමා ෙවන්න, රුපියල් මිලියන 30යි.

සම්පූර්ණ ගණන -මුළු ගණන- ෙන්ද ඕනෑ කරන්ෙන්?

කථානායකතුමා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔව්.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

(The Hon. Sajith Premadasa)

2005 - රුපියල් මිලියන 14යි.
2006 - රුපියල් මිලියන 60යි.
2007 - රුපියල් මිලියන 54යි.
2008 - රුපියල් මිලියන 25යි.
2009 - රුපියල් මිලියන 05යි.
2010 - රුපියල් මිලියන 30යි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

වජිරාරාම විහාරස්ථානෙය් හිටපු දහම් පාසල් සිසුවකු හැටියටයි
මා ඒ පශ්නය ඇහුෙව්. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවන
අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මධ ම ආණ්ඩුෙව් අරමුදල්වලින් අෙප් රෙට් සම්පත්
ඌනතාෙවන් ෙපෙළන විහාරස්ථාන නඩත්තු කිරීම අපහසු වුවත්,
අෙප් රෙට් තිෙබන එෙකොෙළොස් දහසකට ආසන්න වූ
විහාරස්ථානවලින් විෙශේෂෙයන්ම සම්පත් ඌනතාෙවන් ෙපෙළන,
හිඟතාෙවන් ෙපෙළන විහාරස්ථානවලට ස්ථාවර, තිරසාර ආදායම්
මාර්ගයක් -උදාහරණයක් හැටියට විහාරස්ථානයකට යම් කිසි
කුඹුරු ඉඩම් පමාණයක් ලබා දීම වැනි- ෙගොඩ නඟන යම් වැඩ
පිළිෙවළක් බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය සතුව
තිෙබනවාද?

(The Hon. Sajith Premadasa)

2005 වර්ෂයට?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

2005 වර්ෂයට රුපියල් මිලියන 14යි.

ඒ සඳහා අපි ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරලා කටයුතු කරනවා.
සියලුම ආගම්වල සියලුම සිද්ධස්ථානවලට එෙහම ෙදන්න
වුෙණොත් ලංකාෙව් ෙගොවිතැන් කරන්න තිෙබන කුඹුරු පමාණය
අඩු ෙවනවා. නමුත් අපි ඌනතාවක් තිෙබන තැන්වලට අවශ
කරන ආධාර ලබා ෙදනවා.

කථානායකතුමා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

එක වරක් කියපුවාම ඇති. අහෙගන ඉන්න. දැන් අතුරු පශ්න
අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ
අමාත තුමනි, අෙප් රෙට් ෙබෞද්ධ පුනර්ජීවයක් තිෙබනවායි කියලා
කිව්වාට, දහම් පාසල් 10,024ක ශිෂ යන් 19,00,000ක් ඉන්න
අවස්ථාවක, ගුරුවරුන් 1,02,000ක් දහම් අධ ාපනය ලබා ෙදන
ෙමොෙහොතක ඇත්ත වශෙයන්ම ෙබොෙහෝ දහම් පාසල්වල දූ දරුවන්
අධ ාපනය ලබන්ෙන් ගස් යට ඉඳෙගනයි. ඒ ෙමොකද,
ෙගොඩනැඟිලි ඌනතාවන් තිෙබන නිසා. මම ඔබතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි, ෙගොඩනැඟිලි ඌනතාෙවන් ෙපෙළන දහම්
පාසල්වලට අංග සම්පූර්ණ ෙගොඩනැඟිලි ලබා දීෙම් වැඩසටහන
කියාත්මක කරන්ෙන් කවදාද,
විෙශේෂෙයන්ම ෙබෞද්ධාගමික
පුනරුදයක් කියාත්මක වන ෙමොෙහොතක ෙම් පුනරුදය
පාෙයෝගිකව සංවර්ධන කියාවලියකට පරිවර්තනය කරන්ෙන්
කවදාද කියලා.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අද වන විටත් බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා,
ශාසනික කටයුතු පිළිබඳව රජයට තිරසාර උපෙදස් ලබා දීම සඳහා
බුද්ධ ශාසන උත්තරීතර උපෙද්ශක මණ්ඩලයක් ස්ථාපනය
කරන්න. ඒක වරින් වර සිදු කරන්න යනවා. නමුත් ස්ථාවර
වැඩසටහනක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මා අහන්න
කැමැතියි, බුද්ධ ශාසන උත්තරීතර උපෙද්ශක මණ්ඩලය
ස්ථාපනය කරලා නිවැරදි උපෙදස් මත බුද්ධ ශාසනය නංවාලීෙම්
පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්ෙන් කවදාද කියලා.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

අලුත් මණ්ඩලයක් අවශ නැහැ. ඒකට උත්තරීතර සංඝ සභාව
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මහා නායක හිමිවරුන් එකතු වන සභාවක්
තිෙබනවා. ඒවාෙය් උපෙදස් මත නිසි අයුරින් කියාත්මක කරෙගන
යනවා.

වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු : හිඟ වැටුප්

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

නිශ්චිතව අවසාන කරන දවසක් කියන්න බැහැ. ෙමොකද,
ළමයින් දවසින් දවස වැඩි ෙවන නිසා. පන්සල්වල තිෙබන
ෙගොඩනැඟිලි පාවිච්චි කරෙගන තමයි ඉතිහාසෙය් ඉඳන් දහම්
පාසල් පවත්වා ෙගන ආෙව්. දහම් පාසල් ගිය අය ඒ ගැන දන්නවා.
ෙකෙසේ නමුත්, ඉල්ලන තැන්වලට අවශ බඩුමුට්ටු අපි ලබා
ෙදනවා.

பதிற்கடைம ாி ம் பாடசாைல அதிபர்கள் :
நி ைவச் சம்பளம்
ACTING PRINCIPALS : SALARY ARREARS

2102/’11

10. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය]

(අ)

(අ)

(i)

ලංකාෙව් දැනට සිටින වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන්
ස්ථිර ෙසේවෙය් පිහිටු වීම සම්බන්ධෙයන් ෙම්
දක්වා ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද;

(ii)

වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් ෙලස ඔවුන් ෙසේවය
කර ඇති කාල සීමාව සඳහා ඔවුන්ට හිඟ වැටුප්
ෙගවීමට තිෙබ් නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

එම හිඟ වැටුප් ෙගවනු ලබන දිනය කවෙර්ද;

(iv)

වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් අතර
නිෙයෝජනෙය් පතිශතය ෙකොපමණද;
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(i)

කාන්තා

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

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இலங்ைகயில் தற்ேபா ள்ள பதிற்கடைம ாி ம்
பாடசாைல அதிபர்கள் நிரந்தர ேசைவயில்
அமர்த்தப்ப வ
சம்பந்தமாக,
இ வைர
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ
ெயன்பைத ம்;

(ii)

பதிற்கடைம ாி ம் பாடசாைல அதிபர்களாக
இவர்கள் கடைமயாற்றி ள்ள கால எல்ைலக்காக
இவர்க க்குச் ெச த்தப்பட ேவண் ய ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
நி ைவச் சம்பளம்
திகதி யாெதன்பைத ம்;

(iv)

பதிற்கடைம
ாி ம் அதிபர்க க்கு மத்தியில்
ெபண்கள் பிரதிநிதித் வத்தின் விகிதாசாரம்
எவ்வளெவன்பைத ம்

ெச

த்தப்ப ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Will he state(i)

the courses of action taken so far with
regard to the confirmation in the service of
the acting principals in Sri Lanka;

(ii)

the outstanding amount, if they are to be
paid as salary arrears for period during
which they have served as acting principals;

(iii)
(iv)

(b)

the date on which the above-mentioned
arrears will be paid ; and
the percentage of the representation of
women among the aforesaid acting
principals?

If not, why?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදනවා.

(iii)
(iv)

අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශ අංක 2009/ඊඩී/ඊ/112 හා
2009.11.13 දිනැතිව වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන්
ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 2-II හා 3 වන
පන්තියට පුරප්පාඩු මත පත් කිරීම සඳහා අමාත
මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
02.
ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය්
නඩු
තීන්දුවට
අනුකූලව ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 2II හා 3 වන ෙශේණිෙය් පත්වීම් සඳහා
නියමිත පුරප්පාඩු සංඛ ාව පිර වූ පසු ඉතිරි
වන පුරප්පාඩු සඳහා ශී ලංකා විදුහල්පති
ෙසේවෙය් 2 පන්තිෙය් II ෙශේණියට සහ 3
පන්තියට බඳවා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 55 වන ව වස්ථාෙව් (1) වන
අනුව වස්ථාව
පකාර
පතිපත්තිමය
කරුණක් ෙසේ සලකා 2012.02.09 දිනැතිව
අනුමැතිය ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.
වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් ෙබොෙහොමයක් ගුරු
ෙසේවෙය් I පන්තිෙය් නිලධාරින් ෙව්. විදුහල්පති
ෙසේවෙය් ආරම්භක වැටුප ගුරු ෙසේවෙය් I
පන්තිෙය් ආරම්භක වැටුපට අඩු වැටුපක් බැවින්
ෙමම නිලධාරින්ට වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු ෙනොවන
අතර හිඟ වැටුප් ෙගවීමක් අවශ ෙනොවනු ඇත.
අදාළ ෙනොෙව්.
වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් පිළිබඳව සමහර
පළාත් කාර්යාල හා කලාප කාර්යාලවලින්
ෙතොරතුරු එවීෙම්දී මයා/මිය ෙලස සඳහන්ව
ෙනොමැති අතර දළ වශෙයන් සියයට 20ක් පමණ
ෙවතැයි පැවසිය හැකිය.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වැඩ බලන
විදුහල්පතිවරුන් ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 2-II සහ 3වැනි
ෙශේණියට පුරප්පාඩු මත බඳවා ගන්න 2009 ෙනොවැම්බර් මස 13
දිනැතිව අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා
කියලා. ෙම් වන විට 2-II ෙශේණියට 1,980 ෙදෙනකුත්, 3 වැනි
ෙශේණියට 2,220 ෙදෙනකුත් සුදුසුකම් ලබා තිෙබනවා. ෙම්
අයෙගන් කී ෙදෙනක් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු හැටියට කටයුතු
කරනවාද කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙමොකක්ද ඔබතුමිය අහන්ෙන්?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

2-II ෙශේණියට 1,980 ෙදෙනකුත්, 3වැනි ෙශේණියට 2,220
ෙදෙනකුත් සුදුසුකම් ලබා තිෙබනවා. ෙම් අයෙගන් කී ෙදෙනක්
වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු හැටියට කටයුතු කරනවාද කියලා
ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට විදුහල්පති ෙසේවෙය්
නිලධාරින්ෙග් මුළු අවශ තාව 16,512ක්. 2010.12.31වැනි දිනට
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වර්ෂ තුනක් සම්පූර්ණ කරපු වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන්ෙග් මුළු
සංඛ ාව 2,118ක්. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු තුනකට වැඩි ෙසේවා
කාලයක් ඇති අය.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මම ඇසූ පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඉන්න ෙපොඩ්ඩක්. ඔබතුමිය අහන්ෙන් ෙමොකක්ද?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 2-II හා 3
වන ෙශේණිෙය් පත්වීම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ -

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

පැහැදිලි නැහැ.

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඒක වර්ගීකරණය කරලා නැහැ. මුළු සංඛ ාව හැටියට
2,118ක් සුදුසුකම් ලබලා තිෙබනවා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔබතුමා හරියට අවශ කරන පිළිතුර ලබා ෙගන ආවා නම්
ඔබතුමා ඒ ගැන දැනුවත් ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

අවශ පිළිතුර ඔබතුමියට ලබා දීලා තිෙබනවා. 2,118
ෙදෙනක් සුදුසුකම් ලැබූ අය ඉන්නවා ගරු කථානායකතුමනි.
ඊ ළඟ පශ්නය ඔබතුමිය අහන්න.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු අතෙර්, සුදුසුකම් ෙනොලත්,
ෙද්ශපාලන පත්වීම් දීපු අය ඉන්නවාද?
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(Mr. Speaker)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙකෝ අතුරු පශ්න?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මෙග් අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි. ශී ලංකා
විදුහල්පති ෙසේවෙය් 2-II හා 3 වන ෙශේණිෙය් පත්වීම් සඳහා
සුදුසුකම් ලැබූ අය, ඒ වාෙග්ම ඒ උසස්වීම් ලැබූ අය ෙම් වැඩ
බලන විදුහල්පතිවරු අතෙර් සිටින්ෙන්ද කියන එකයි මා
අහන්ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් අතෙර් සුදුසුකම් ලැබූ අය?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
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ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔව්.

ෙද්ශපාලන
පත්වීම්
කිසිවක්
දීලා
නැහැ
ගරු
කථානායකතුමනි. ෙද්ශපාලන පත් වීම් කිසිවක් දීලා නැහැ.
ෙද්ශපාලන පත්වීම් දීපු අය -

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
(மாண் மிகு பா

த ெதவரப்ெப ம)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ඕනෑ තරම් ඉන්නවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු කථානායකතුමනි,
ෙද්ශපාලන පත්වීම් දීපු අයෙග් නාම ෙල්ඛනය ඕනෑ නම් මට
සභාගත කරන්න පුළුවන්. [ බාධා කිරීම්] එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඔන්න, අහ ගන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

සුදුසුකම් ලැබූ වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන්ෙග් මුළු පමාණය
2,118ක්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 2-II ෙශේණියට 1,980කුත්, 3 වැනි
ෙශේණියට 2,220කුත් ෙම් වන විට සුදුසුකම් ලබා ඉන්නවා.

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

මම සභාගත කරන්නම්.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලන වශෙයන් පත්වීම් දුන්
අයෙග් නාම ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු අතෙර් නිෙයෝජ විදුහල්පතිවරු සහ -

32

මහ බැංකුෙව් ආෙයෝජන කමිටුව : සාමාජිකයන්

மத்திய வங்கியின்

: உ ப்பினர்கள்
2112/’11

11. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

කථානායකතුමා

(The Hon. John Amaratunga)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

(Mr. Speaker)

(අ)

ඔය තුන්වන අතුරු පශ්නයද?

(i)

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල භාරව කටයුතු කරන
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් නිලධාරියාෙග් නම සහ
තනතුර කවෙර්ද;

(ii)

ඉහත කී නිලධාරියාෙග් අධ ාපන සුදුසුකම්
කවෙර්ද;

(iii)

එකී නිලධාරියාෙග් මහ බැංකුෙව් ෙසේවා කාලය
ෙකොපමණද;

(iv)

මහ බැංකුෙව් ආෙයෝජන කමිටුෙව් එක් එක්
සාමාජිකයාෙග් නම, තනතුර සහ අධ ාපන
සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(v)

ඉහත (iv) හි සඳහන් එක් එක් නිලධාරියාෙග් මහ
බැංකුෙව් ෙසේවා කාලය ෙකොපමණද;

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

தலீட் க் கு

INVESTMENT COMMITTEE OF CENTRAL BANK : MEMBERS

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි.
වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු අතෙර් නිෙයෝජ විදුහල්පතිවරු සහ
උපගුරුවරු සිටිනවාද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි උපගුරුවරුන් කවුරුවත් නැහැ.
ෙම් අය ගුරු ෙසේවෙය් උපරිම වැටුප් ලබන අය.

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

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

විදුහල්පති ෙසේවෙය්?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

විදුහල්පති ෙසේවෙය් තමයි. ගුරු ෙසේවෙය් උපරිම වැටුප
විදුහල්පති ෙසේවෙය් වැටුපට වඩා වැඩියි. ඒ නිසා ෙම් සියලු ෙදනාම
ගුරු ෙසේවෙය් උපරිම වැටුප් ලබන අය. උපගුරුවරු කවුරුවත්
ෙමතැන නැත.

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இலங்ைக மத்திய வங்கியில், ஊழியர் ேசமலாப
நிதியத்திற்குப்
ெபா ப்பாக
உள்ள
உத்திேயாகத்தாின் ெபயர் மற் ம் பதவிைய ம்;

(ii)

ேமற்ப உத்திேயாகத்தாின் கல்வித் தைகைம
கைள ம்;

(iii)

மத்திய வங்கியில் அந்த
ேசைவக் காலத்ைத ம்;

(iv)

மத்திய
வங்கியின்
தலீட் க்
கு வின்
ஒவ்ெவா
உ ப்பினர்கள ம் ெபயர், பதவி,
மற் ம் கல்வித் தைகைமகைள ம்;

(v)

மத்திய
வங்கியில்
ேமற்ப
(i v )
இல்
ெசால்லப்பட்ட ஒவ்ெவா
உத்திேயாகத்தர்
கள ம், ேசைவக்காலம் ஆகியவற்ைற ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්වන අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවාද? දැන් තුන්වන අතුරු
පශ්නය අහන්න.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

உத்திேயாகத்தாின்

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், என்?

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය. ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කියනවා විදුහල්පතිවරු දහදාහකෙග් හිඟයක්
තිෙබනවා කියලා.
ඔබතුමාෙග් උත්තරෙය්දීම කිව්වා, අවුරුදු 3ක් පුරාවටම ෙසේවය
කළ අයට විෙශේෂෙයන්ම යම් කිසි කියාදාමයක් 2010 දී ගත්තාය
කියා. අවුරුදු තුනක් යන තුරු වැඩ බලන ගුරුවරයකු හැටියට
කටයුතු කරනවා නම්, ඒ අය ස්ථිර කිරීමට තිෙබන බාධාව කුමක්
ද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අෙඳෝනාව. ෙවන ෙමොකක්වත් නැහැ.

asked the Minister of Finance and Planning:
(a) Will he inform this House(i) the name and designation of the Officer of
the Central Bank of Sri Lanka in charge of
the Employees' Provident Fund;
(ii) the academic qualifications of the aforesaid
officer;
(iii) the period of service of the said officer at
the Central Bank;
(iv) the name, designation and academic
qualifications of each of the members of
the Investment Committee in the Central
Bank; and
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(v)

(b)

the period of service at the Central Bank of
each of the officers referred to at (iv)
above?

If not, why?

34

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අවශ නැහැ. වැඩක් නැහැ.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன )

ෙහොඳයි. ටිකක් බර වැඩියි.

(The Hon. Gitanjana Gunawardena )

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)
(ii)

නම

- කල ාණි ගුණතිලක මහත්මිය

තනතුර

- වැඩබලන අධිකාරි

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සුදුසුකම් තිෙබනවා නම් - [බාධා කිරීම්]

ආර්ථික විද ාව පිළිබඳ විද ාපති උපාධිය ඉලිෙනොයි විශ්වවිද ාලය ඇ. එක්සත් ජනපදය

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

ව ාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්තපති උපාධිය
(MBA) - ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලය

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ශාස්තෙව්දී (ෙගෞරව) උපාධිය - ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද ාලය

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

මහ බැංකුෙව් ආෙයෝජන කමිටුෙව් එක් එක් සාමාජිකයාෙග්
නම, තනතුර සහ අධ ාපන සුදුසුකම්:

බී.ඩී.ඩබ්ලිව්.ඒ.
සිල්වා
නිෙයෝජ
අධිපති,
සභාපති/
ආෙයෝජන
කමිටුව

ශාස්තපති උපාධිය
(ආර්ථික විද ාව)
ශාස්තපති උපාධිය
(ආර්ථික විද ාව)
සංඛ ාන පිළිබඳ
පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්ෙලෝමාව
ශාස්තෙව්දී උපාධිය
(ගණිතය)

අෙයෝවා
විශ්වවිද ාලය
ඇ.එක්සත්
ජනපදය
ඉලෙනොයි
විශ්වවිද ාලය
ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද ාලය
යාපනය
විශ්වවිද ාලය
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ආර්. ධීරසිංහ,
සහකාර
අධිපති,
සාමාජික/
ආෙයෝජන
කමිටුව

ආර්ථික විද ාව
පිළිබඳ ශාස්තපති
උපාධිය
ව වහාරික
සංඛ ාන පිළිබඳ
පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්ෙලෝමාව
ශාස්තෙව්දී
(ෙගෞරව) උපාධිය
දත්ත සමුද පද්ධති
( Database Systems) පිළිබඳ
සහතිකය

ෙමොනැෂ්
විශ්වවිද ාලය,
ඕස්ෙට්ලියාව
ෙකොළඹ
විශ්වවිද ලය
ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද ාලය
ෙමොන්ටිෙගොමරි
විද ාලය ඇ.
එක්සත්
ජනපදය

3

ෙක්. ගුණතිලක
වැ.බ. අධිකාරි,
සාමාජික/
ආෙයෝජන
කමිටුව

ඉහත (අ) (ii) හි
සඳහන් පරිදි
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සී.එම්.ඩී.එන්.
ෙක්
ෙසෙනවිරත්න,
අතිෙර්ක
අධිකාරි,
සාමාජික/
ආෙයෝජන
කමිටුව

ශාස්තපති උපාධිය
(විෙශේෂ) සංඛ ාන
එම්.ඒ. ආර්ථික
විද ාව

ශී
ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද ාලය
ඔහාෙයෝ
විශ්වවිද ාලය
එක්සත්
ජනපදය
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එල්.ඩි.ඩී.වයි.
ෙපෙර්රා,
අතිෙර්ක
අධිකාරි,සාමාජි
ක/ ආෙයෝජන
කමිටුව

වාණිජෙව්දී
උපාධිය (ෙගෞරව)
වාණිජපති උපාධිය
(මූල ) වරලත්
ගණකාධිකාරි
(ACA)

රුහුණු
විශ්වවිද ාලය
නිව් සවුත්
ෙව්ල්ස්
විශ්වවිද ාලය,
ඕස්ෙට්ලියාව
වරලත්
ගණකාධිකරණ
ආයතනය

ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්ෙලෝමාව - ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය
ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්ෙලෝමාව - ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය

1

මානව සම්පත් පද්ධති හා කමෙව්ද පිළිබඳ
වෘත්තීමය ඩිප්ෙලෝමාව - ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද ාලය
(iii)

අවුරුදු 26.

(iv)

මහ බැංකුෙව් ආෙයෝජන කමිටුෙව් පස් ෙදෙනක්
ඉන්නවා. ඒ අයෙග් නම් 1. බී.ඩී.ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මහතා, නිෙයෝජ
අධිපති, සභාපති/ආෙයෝජන කමිටුව.
2. ආර්.ධීරසිංහ මහතා, සහකාර
සාමාජික/ආෙයෝජන කමිටුව.

අධිපති,

3. ෙක්. ගුණතිලක මහතා, වැඩ බලන
අධිකාරි,සාමාජික/ආෙයෝජන කමිටුව.
4. සී.එම්.ඩී.එන්.ෙක්. ෙසෙනවිරත්න මහතා,
අතිෙර්ක අධිකාරි, සාමාජික/ ආෙයෝජන
කමිටුව.
5. එල්.ඩී.ඩී. වයි. ෙපෙර්රා මහතා, අතිෙර්ක
අධිකාරි,සාමාජික/ආෙයෝජන කමිටුව.
ෙම් සියලු ෙදනාටම උපාධි තිෙබනවා. අවශ නම් මම විස්තර
කියවන්නම්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නම් 5 කිෙයව්වාෙන්.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඒ අයෙග් අධ ාපන සුදුසුකම් අවශ ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

[ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා]

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(v)

නම
බී.ඩී.ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා
අවුරුදු 29
ආර්. ධීරසිංහ

ෙසේවා කාලය

අවුරුදු 29

ෙක්. ගුණතිලක

අවුරුදු 26

සී.එම්.ඩී.එන්.ෙක්.
ෙසෙනවිරත්න
එල්.ඩී.ඩී.වයි. ෙපෙර්රා

අවුරුදු 26
අවුරුදු 22

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙම් ආෙයෝජන කමිටුෙව් සිටින ෙම් තරම් උසස් අධ ාපනයක් ලබා
තිෙබන කණ්ඩායම, ෙම් දක්වා අර්ථ සාධක අරමුදල් ආෙයෝජනය
කරලා ෙකොතරම් පාඩුවක් ලබා තිෙබනවාද කියලා ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

පාඩුවක් ලබලා නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ දමලා - [බාධා
කිරීමක්]

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මා පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ, Investment Committee එක
හරහා තමයි Monetary Board එක ෙම් ආෙයෝජනයන්
කරන්ෙන්. ඉන් අනතුරුව නැවත Monetary Board එක අනුමත
කරපු පතිපත්තිය තුළ තමයි නැවතත් එම ආෙයෝජනවල
ෙවනස්වීම් කරනවා නම් කරන්ෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

වගකීම භාර ගන්ෙන් ඒ කණ්ඩායමද?

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

Monetary Board එකයි අවසාන වගකීම භාර ගන්ෙන්.

දුම්රිය මාර්ග නවීකරණ ව ාපෘතිය : විස්තර

ைகயிரதப் பாைத ந னப்ப த்தல் க த்திட்டம்:
விபரம்
RAILWAY LINE MODERNIZATION PROJECT : DETAILS
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12. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ඉන්දියන් ආධාර මත 2010 වර්ෂෙය්දී කියාත්මක
කරන ලද ශී ලංකා දුම්රිය මාර්ග නවීකරණ
ව ාපෘතිය ආරම්භ කරන ලද දිනය හා අවසන්
කරන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඉහත ව ාපෘතිය සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද
මුළු මුදල හා ව ාපෘතිය අවසන් වන විට වැය
ෙකොට තිබූ මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

එම ව ාපෘතිෙයහි ශමය ෙවනුෙවන් දරන ලද
පිරිවැය ෙකොපමණද;

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

නැහැ, එෙහම පාඩුවක් ලබලා නැහැ. පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා
වැඩි ලාභයක් ලබලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් ආෙයෝජනය ටිලියනයක්
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඔය කියන පත්තරය කුමක්ද කියන එක
කිව්ෙවොත් මා එයට පිළිතුරු ෙදන්නම්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ව ාපෘතිෙය් ෙසේවය කළ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය
ශමිකයන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(ii)

ශී ලංකාවට විෙද්ශීය ශමිකයන් ෙගන එන ලද
සමාගම ෙහෝ රට විසින් එම ශමිකයන් හට ලබා
දුන් තනතුරු නාමයන් කවෙර්ද;

(iii)

ශී ලංකා දුම්රිය මාර්ග නවීකරණ ව ාපෘතිෙය්
ශමිකයන් ෙවනුෙවන් ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල හා ෙසේවක භාරකාර අරමුදල ෙවත
ෙගවන ලද දායක මුදල්වල වටිනාකම කවෙර්ද;

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජ මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට මහ
බැංකුව තමුන්නාන්ෙසේෙග් පාලනය යටෙත් තිෙබන නිසා ෙම්
ආෙයෝජන ගැන තමුන්නාන්ෙසේට ෙහොඳ දැනීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ
කියලා මා හිතනවා. ෙම් ගැන ඔබතුමා දන්නවා ඇති කියලා මා
කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් වනෙකොට ෙම්
ආෙයෝජනවලින් රුපියල් බිලියන ගණනක් පාඩු ලබලා තිෙබනවා
යි කියලා. ඒක ඇත්තද, නැත්තද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

නැහැ කියලා යි කිව්ෙව්.

ேபாக்குவரத்

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(அ) (i)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඊළඟට, පාඩුවක් ලබලා තිෙබනවා නම් ඒ වගකීම භාර
ගන්ෙන් කවුද?

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

இந்திய உதவி டன் 2010ஆம் ஆண் ல்
நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட இலங்ைகப் ைகயி
ரதப்பாைதகள் ந னப்ப த்தல் க த்திட்டம்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
திகதி
மற் ம்
ர்த்தி
ெசய்யப்பட்ட திகதி ஆகியவற்ைற ம்;
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(ii)

ேமற்ப க த்திட்டத்தில் மதிப்பீ ெசய்யப்பட்ட
ெமாத்தச் ெசலவினம் மற் ம் ர்த்தி ெசய்யப்
பட்ட ேவைளயில் இ தியான ெசலவினம்
ஆகியவற்ைற ம்;

(iii)

ஊழியத் க்காக ஏற்பட்ட ெசலவினத்ைத ம்

அவர் கூ வாரா?

(ආ)

இக்க த்திட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட உள்நாட்
மற் ம்
ெவளிநாட்
ெதாழிலாளர்களின்
எண்ணிக்ைகைய தனித்தனியாக ம்;

(ஆ) (i)

38
(ii)

ඇස්තෙම්න්තු කළ මුදල - ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 78 වැය වූ මුදල - ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 89.5

(iii)

ආසන්න වශෙයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන
25 පමණ.

(i)

අදාළ විස්තර සභාගත* කරනවා.

(ii)

විෙද්ශීය ශමිකයන් - 68
තනතුර
සාමාන ාධිකාරි
නිෙයෝජ සාමාන ාධිකාරි

ேமற்ப
க த்திட்டத்திற்காகெதாழிலாளர்கைள
இலங்ைகக்குக் ெகாண் வந்த கம்பனி அல்ல
நா
ேமற்ப
ெவளிநாட் த் ெதாழிலாளர்
க க்கு வழங்கிய பதவிநிைலகைள ம்;

(ii)

(iii)

කළමනාකරු
නිෙයෝජ කළමනාකරු
සහකාර කළමනාකරු

இலங்ைகப் ைகயிரதப்பாைத ந னப்ப த்தல்
க த்திட்டத்தின்
பணியாளர்கள்
சார்பாக
ெச த்தப்பட்ட ஊழியர் ேசமலாப நிதி மற் ம்
ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்
நிதி ஆகிய
வற்றின் ெப மதிகைள ம்

වැඩපළ භාර ඉංජිෙන්රු
කනිෂ්ඨ ඉංජිෙන්රු
අංශ භාර නිලධාරි
තාක්ෂණ ශිල්පි හා යන්ත කියාකරු

அவர் கூ வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(iii)

ෙසේවක භාරකාර අරමුදල මසකට - රු. 67,623.00

asked the Minister of Transport:
(a)

(ii)

(iii)
(b)

the commencing date and the completion
date of Sri Lanka railway lines
modernization project implemented in year
2010 with the Indian aid ;

* සභාෙම්සය මත තබන ලද (ආ) (i)පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட (ஆ)(i)இற்கான விைட :

* Answer (b)(i) tabled :

ෙද්ශීය ශමිකයන් - 132

the total cost estimated for the above project
and the final cost at the time of its
completion; and

තනතුර
සාමාන ාධිකාරි

සංඛ ාව
01

නිෙයෝජ සාමාන ාධිකාරි

01

the cost incurred on the labour?

කළමනාකරු

02

නිෙයෝජ කළමනාකරු
සහකාර කළමනාකරු
වැඩපළ භාර ඉංජිෙන්රු
කනිෂ්ඨ ඉංජිෙන්රු

05
06
03
05

අංශ භාර නිලධාරි
තාක්ෂණ ශිල්පි හා යන්ත කියාකරු

02
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එකතුව
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Will he state(i)

the number of local and foreign workers
involved in the project separately;

(ii)

the designations given to the foreign
workers of aforesaid project by the
company or country by whom they were
brought to Sri Lanka; and

(iii)

(c)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

Will he state (i)

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල මසකට - රු.
270,494.00

the values of the EPF and ETF paid on
behalf of the workers of the Sri Lanka
railway lines modernisation project?

If not why?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

විෙද්ශීය ශමිකයන් - 68
තනතුර

සංඛ ාව

සාමාන ාධිකාරි

01

නිෙයෝජ සාමාන ාධිකාරි

01

කළමනාකරු

02

නිෙයෝජ කළමනාකරු

05

සහකාර කළමනාකරු

06

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.

වැඩපළ භාර ඉංජිෙන්රු

(අ)

1 අදියර (මාතර හා ගාල්ල අතර) ආරම්භය - 2009
මාර්තු අවසානය - 2011 මාර්තු

කනිෂ්ඨ ඉංජිෙන්රු

05

අංශ භාර නිලධාරි

02

11 අදියර (කළුතර හා ගාල්ල අතර) ආරම්භය 2010 ඔක්ෙතෝබර් ෙයෝජිත අවසානය - 2012
ඔක්ෙතෝබර්

තාක්ෂණ ශිල්පි හා යන්ත කියාකරු

(i)

එකතුව

03
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පාර්ලිෙම්න්තුව

39
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ඉන්දියන් ෙකොම්පැනියකට ෙම්
වැඩ කටයුතු භාර දීලා, ඒ තුළින් අෙප් රෙට් රක්ෂා ටික පිට රට
අයට ලබා ෙදන්ෙන් අෙප් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දක්ෂ ෙසේවක
පිරිසක් නැද්ද?

40

අවුරුදු 2ක් විතර ගත වුණා. එතැන තිබුෙණ් කිෙලෝමීටර් 9යි. ෙම්
දුම්රිය මාර්ග නවීකරණ ව ාපෘතිය අපි කඩිනමින් කරන්න ඕනෑ.
ඉන්දියන් සමාගම දක්ෂයි. අපි ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. ඉන්දියන්
සමාගම දක්ෂයි. ඒ අය ඉතා ඉක්මනින් ඒ කටයුත්ත කළා. ෙපොඩි
ෙපොඩි වැරදි ඇති. මම කියන්ෙන් නැහැ, ඔවුන් සියයට සියයක්ම
හරිය කියලා. ඒ නිසා ඉන්දියන් සමාගම ඒ කටයුත්ත කළාට ඒෙක්
කිසිම වරදක් නැති බව තමයි මට ෙපනී යන්ෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Kumara Welgama)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

ෙමොකක්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉන්දියන් ෙකොම්පැනියකට ෙම් දුම්රිය මාර්ග නවීකරණ
ව ාපෘතිය භාර දීලා, ඒ අයෙග් ෙසේවක පිරිසත් ෙම් වැඩ
කටයුතුවලට ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන්, ඇයි අෙප් දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දක්ෂ ෙසේවක පිරිසක් නැද්ද?

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ඉන්දියන් සමාගමකට එක ෙකොටසක් ෙදනවා. චීන සමාගමකට
තව ෙකොටසක් ෙදනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මිලියන 4,800ක අලාභයක් ලැබුවා. ෙම්ක ලාභයකට පරිවර්තනය
කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්ෙන් කවදාද කියන එක තමයි
මම අහන්ෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය රජයන් ෙදකක් අතර ඇති ෙවච්ච
ගිවිසුමක්. ඒ ගිවිසුම මත තමයි මාතර සිට කළුතර දක්වා දුම්රිය
මාර්ගය හැදුෙව්. ගරු මන්තීතුමා, මම හිතන හැටියට ඒක ගැන
ෙමතැන විස්තර කරන්න අවශ නැහැ. ෙමොකද, ආණ්ඩු ෙදකක්
අතර ඇති ෙවච්ච ගිවිසුමක්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ආණ්ඩු ෙදකක් අතර ඇති වුණු ගිවිසුමක් වුණාට ඔබතුමා වැඩ
කරන කාර්ය මණ්ඩලෙය් ඇමතිතුමා ෙන්. එතැන දක්ෂෙයෝ
නැද්ද? ෙම් ව ාපෘතිය ඉන්දියන් කට්ටියට භාර දීෙමන්,
සුනාමිෙයන් විනාශ වුණු දුම්රිය මාර්ගය මාසයකින් හදලා දුන්නු ඒ
ෙසේවක පිරිසට අෙගෞරවයක් සිදු වනවා ෙන්ද?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, සුනාමිෙයන් විනාශ වුණු දුම්රිය
මාර්ගය මාසයකින් හැදුවා. ෙමොකද, මුළු workforce එකම
එතැනට ෙයෙදව්ව නිසා. නමුත් අද අපිට එෙහම කරන්න
ශක්තියක් නැහැ. තවමත් අෙප් දුම්රිය මාර්ග ෙහොඳ තත්ත්වෙය්
නැහැ. ෙකොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා දිෙවන දුම්රිය මාර්ගය
ගත්ෙතොත්, ඒ දුම්රිය මාර්ගය තවම ෙහොඳ තත්ත්වෙය් නැහැ. අපි
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි ඉන්න ෙසේවක පිරිෙසන් ඒ දුම්රිය
මාර්ගයත් හදා ෙගන යන්ෙන්. ෙම් දුම්රිය මාර්ග නවීකරණ
ව ාපෘතිය අපි කරන්න ගිෙයොත් ඒකට අවුරුදු ෙදකක් ෙනොෙවයි,
තව අවුරුදු 10ක් විතර ගත ෙවයි.
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙහොඳම උදාහරණය තමයි
ඕමන්තය - පෙලයි දුම්රිය මාර්ගය. ඒ ව ාපෘතිය කරන්න අපිට

ගරු කථානායකතුමනි, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලාභ ලබන
ආයතනයක් හැටියට ෙගන යන්න බැහැ. අපි කරන්ෙන් ෙසේවයක්.
බස් එෙක් ගාස්තුවයි, දුම්රිය ගාස්තුවයි බැලුෙවොත් දුම්රිය ගාස්තුව
ඉතාම අඩුයි. ෙමොකද, රජය ෙම්ක subsidize කරලා ෙගන යන්න
ඕනෑ ආයතනයක්. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම්ෙකන් ලාභ ලබන්න
පුළුවන්ය කියලා. ලාභ ලබන්න නම් ටිකට් එෙක් ගණන වැඩි
කරන්න ඕනෑ. ටිකට් එෙක් ගණන වැඩි කෙළොත් මහජනතාවට
ඒෙක් අමාරුව දැෙනනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, පැහැදිලියි. තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවද?

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
(மாண் மிகு பா

த ெதவரப்ெப ம)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, මම තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, අද වනෙකොට කළුතර ඩිෙපෝෙව් ෙසේවකයන්
වැඩට ෙනොෙගොස් දවස් හයක් විතර ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
ෙසේවකයන්ට අෙපේල් මාසෙය් පඩිය ෙගවා නැහැ. අද වනෙකොට ඒ
ෙසේවකයන් මහ පාෙර්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අදාළ නැති පශ්නයක්. ඒ නිසා
ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න බැහැ.

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
(மாண் மிகு பா

த ெதவரப்ெப ம)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ෙම්ක අතුරු පශ්නයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ඔබතුමාට
අදාළ පශ්නයක්.
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ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව ලබා ෙගන ඇති ණය :
විස්තර

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ෙම් අතුරු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න බැහැ. ෙම් අතුරු පශ්නය
ෙම් පශ්නයට අදාළ එකක් ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි,
ෙම්ක ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න
අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ඉස්ෙසල්ලා ෙමතුමාට
උගන්වන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ෙම් පශ්නය ෙවනම අහන්න.

இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் ெபற்ற
கடன்கள்: விபரம்

LOANS OBTAINED BY CEYLON PETROLEUM CORPORATION :
DETAILS

1867/’11

14. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කථානායකතුමා

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):

(Mr. Speaker)

(අ)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(i)

ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව 2011.06.31 දිනට
ලබා ෙගන ඇති දිගු කාලීන හා ෙකටි කාලීන,
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(ii)

2007 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එක් එක් ණය
අයිතමය යටෙත් ලබා ෙගන ඇති ණය පමාණයන්
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

එකී ණය පමාණයන් ලබා ගැනීමට ෙහේතු
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

එම එක් එක් ණය පමාණයන් ලබා ෙගන ඇති
ෙපොලී අනුපාතිකයන් කවෙර්ද;

(v)

ලබා ගත් එම ණය මුදල්වලින් ෙම් වන විට ෙගවා
ඇති පමාණයන් කවෙර්ද;

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න අහන කමයක් තිෙබනවා. නවක
මන්තීවරුන් ඒවා ඉෙගන ගන්න ඕනෑ.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒවා ෙවනම අහන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව පැනලා ෙදන්ෙන්
නැහැ. පැනලා දීලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේට

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

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

[බාධා කිරීමක්]

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(அ) (i)

இலங்ைக
ெபற்ேறா யக்
கூட் த்தாபனம்
2011.06.31ஆம்
திகதியளவில்
ெபற் க்
ெகாண் ள்ள நீண்ட கால மற் ம் கு ங்கால
உள்நாட்
மற் ம் ெவளிநாட் க் கடன்கள்
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

(ii)

2007 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர
ஒவ்ெவா
கடன்
வைககளின்
கீழ்
ெபற் க்ெகாண் ள்ள
கடன்
ெதாைககள்
வ டாந்த
அ ப்பைடயில்
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள ;

(iii)

இக்கடன் ெதாைககைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்
கான காரணங்கள் வ டாந்த அ ப்பைடயில்
ெவவ்ேவறாக யா ;

(iv)

ஒவ்ெவா
கட
தம் யா ;

(v)

ெபறப்பட் ள்ள ேமற்ப கடன்களில் இ வைர
ெச த்தப்பட் ள்ள ெதாைககள் யாைவ;

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ, දැන් අතුරු පශ්න අහලා ඉවරයි.
පශ්න අංක 13 - 1590/'11, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(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 අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

என்பைத அவர் இச்சைபக்குஅறிவாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Petroleum Industries :
(a)

Will he inform this House of (i)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

க்கும் ெபறப்பட் ள்ள வட்

the domestic and foreign loans obtained by
the Ceylon Petroleum Corporation on long
term and short term basis as at 31.06.2011,
separately;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙකටි කාලීන ණය

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

(b)
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(ii)

the amounts of loans obtained under each
loan item in each year from the year 2007
up to now, separately;

(iii)

the reasons for obtaining the aforesaid loans
in each year mentioned above, separately;

(iv)

the interest rates on which each of the
aforesaid loans was obtained; and

(v)

the amounts that have been repaid by now
out of the loans so obtained?

ෙපටල් හැර ෙබොර ෙතල් සහ නිමි ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන
විකුණනු ලබන්ෙන් පාඩු පිට වන අතර ෙමම ෙකටි කාලීන
ණය සියල්ලම ලබා ෙගන ඇත්ෙත් එම නිෂ්පාදනයන්ෙග්
ආනයන බිල්පත් ෙගවීමටය.
(iv) ණය වර්ගය
දිගු කාලීන ණය

If not, why?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (ඛනිජ ෙතල්
කර්මාන්ත අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

-

ெபற்ேறா யக்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum
Industries)

වාර්ෂික ෙපොලි අනුපාතිකය

ආසියානු සංවර්ධන
බැංකු ණය

14%

ඉන්දියානු ෙකඩිට්
ලයින් ණය

ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු ෙපොලී
අනුපාතය + 0.5%

එක්සිම් බැංකුව ඉන්දියාව

12%

ලංකා බැංකුව

10.75%

ෙකටි කාලීන ණය - 2011.12.31 දිනට
ලංකා බැංකුව විෙද්ශ විනිමය ණය
බැංකු ෙපොලී අනුපාතය + 6%

ලන්ඩන් අන්තර්

බැංකු අයිරා පහසුකම්

12%

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

මහජන බැංකුව තාවකාලික ණය

12%

(අ)

මහජන බැංකුව - විෙද්ශ විනිමය ණය ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු
ෙපොලී අනුපාතය + 6%

(i) දිගු කාලීන ණය

- විෙද්ශීය
- රුපියල් මිලියන

18,434

ෙකටි කාලීන ණය - ෙද්ශීය වශෙයන් ලබා ගත් ෙකටි
කාලීන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් ණය
- රුපියල් මිලියන

(iii) දිගු කාලීන ණය - විෙද්ශීය

ණය ලබා ගත
වර්ෂය

ආසියානු සංවර්ධන
බැංකු ණය මුදල
එක්සිම් බෑන්ක්
ඉන්දියාව

1999
2001

ණය වර්ගය

ණය මුදල ෙයද වූ කාර්යය/
ලබා ගැනීමට ෙහේතුව
ඛනිජ ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය
ඉදි කිරීම පිණිස
නිමි ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන

ආනයනය පිණිස
ඉන්දියන් ලයින් ඔෆ්
ෙකඩිට් ණය පහසුකම

2004

නිමි ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන
ආනයනය පිණිස

ලංකා බැංකුව

2009

බදු ෙගවීම පිණිස

දිගු කාලීන ණය - ෙද්ශීය
2009 වර්ෂෙය් රජයට බදු ෙගවීම සඳහා ලබා ගත් රුපියල්
බිලියන 25ක ණය මුදල 2012 වර්ෂෙය් මුල් මාසය තුළ ෙගවා
නිම කර තිෙබ්.

වර්ෂය
2007

59,121

(ii) කරුණාකර ඇමුණුම බලන්න. ඇමුණුම සභාගත*
කරමි.

ණය
වර්ගය

(v) රුපියල් මිලියන

2008

2009

2010

2011

75.96

75.96

75.96

75.96

ආසියානු
සංවර්ධන 75.96
බැංකු ණය

ඉන්දියානු
ෙකඩිට්
2,300.00 2,305.80 2,172.42 2,402.00
ලයින් ණය

3,653.00

එක්සිම්
බැංකුව ඉන්දියාව

571.00

571.00

-

-

571.00

571.00 571.00

ලංකා බැංකුව -

(ආ)

-

-

පැන ෙනොනඟී.

ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව සම්බන්ධව ඔබතුමාට
විස්තර සහිතව මා කියන්නම්. ලංකා බැංකුව විෙද්ශ විනිමය US
Dollars රුපියල් මිලියන 1945යි. US Dollars රුපියල් මිලියන
1945 මාස හයක් තුළදී බින්දුව - zero - දක්වා ෙගවී ෙගන යනවා.
අපි ෙතල් ආනයනය කරනෙකොට ගන්ෙන් credit. හැබැයි, L/C
open කරලා භාණ්ඩ ආපු ගමන් ඒ මුදල බැංකුෙවන් ෙගවනවා. අපි
ඒ මුදල බැංකුවට මාසිකව ෙගවා ෙගන යනවා. දැන් තිෙයන US
Dollars රුපියල් මිලියන 1945 මාසෙයන් මාසයට ෙගව්වාම
ඔක්ෙතෝබර් 12 වන විට ෙගවී අවසන් ෙවනවා. ජුනි වන විට ඒක
US Dollars රුපියල් මිලියන 427 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
People’s Bank එෙක් foreign currency රුපියල් මිලියන 979යි.
ඒක ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 12 වන විට රුපියල් මිලියන 130 දක්වා
අඩු ෙවනවා. ජුනි මාසය වන විට රුපියල් මිලියන 201යි.
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*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම බරපතළ පශ්නයක් විධියට අපි
දකින ෙදයක් තමයි ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කෙළේ.

කථානායකතුමා

මුදල්වලින් රුපියල් බිලියන 62ක් පසු ගිය අය වැය සමඟ ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවනම පරිපූරකයක් හැටියට අනුමත කරලා ෙම්
අවුරුද්ෙද් පළමු වැනි කාර්තුව තුළදී ඒ රුපියල් බිලියන 62 බැංකු
බැඳුම්කර හැටියට නිකුත් කළා. භාණ්ඩාගාරෙය් උපෙදස් අනුව
නිකුත් කළ බැංකු බැඳුම්කර මඟිනුයි එෙතක් රාජ ආයතනවලින්
ලැබිය යුතු ණය ෙගවලා අවසන් කෙළේ.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පැහැදිලි කිරීම් නැතුව ෙකටිෙයන් පශ්නය අහන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙතල් සංස්ථාව ෙම් වර්ෂය වන විට ෙකෝටි 9500ක පාඩුවක්
ලබමින් තිෙබන ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා. දිගින් දිගටම ණය
ගැනීම්, ණයවලට ෙගවීම් කිරීම් සහ ඒවා මත පාඩු ලැබීම තමයි
සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් ෙවනත් ආයතනවලින්
ඔබතුමාට ලැෙබන්න තිබුණා, -ෙම්ක ඔබතුමාෙග් පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. ෙම්වා ඔබතුමා විසින් ෙගවන කරුම.- ෙකෝටි වශෙයන්
ගත්ෙතොත් 6500ක්. ඔබතුමා ෙකටි කාලීන, දිගු කාලීන ණය මුදල්
අරෙගන සියයට 14, සියයට 6 ෙපොලී ෙගවමින් ඒ මුදල් ෙගවා
දැම්මා. දැන් ආපහු -නැවත- බිලියන 75 දක්වා නැත්නම් ෙකෝටි
7500 දක්වා මුදලක් ෙම් වන විට එකතු ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 ෙදසැම්බර් 31 දින වන විට
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට අය විය යුතු රාජ ආයතනවල

ඉන් පසු ණය තමයි දැන් ආපසු එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
වන ෙකොට -මැයි මාෙසේ 31 වන විට- රාජ ආයතනවලින් එකතු
ෙවච්ච - accumulated - රුපියල් බිලියන 65ක පමාණයක්
තිෙබනවා. භාණ්ඩාගාරය සමඟ දැනට සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා,
ඒකත් කලින් වාෙග්ම පතිපූර්ණය කරන්න. ෙම් විධියට ණය වීමට
සිදු ෙවලා තිෙබන පධානම ෙහේතුව තමයි පසු ගිය මාස හය තුළදී
පමාණවත් වර්ෂාවක් ෙනොලැබීම නිසා පැය විසිහතර පුරා විදුලිය
ලබා ෙදන්න සියයට 80ක් දැවි ෙතල් සහ අෙනකුත් ෙතල් වර්ග
භාවිත කිරීමට සිදු වීම. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව
නිකුත් කරන සෑම දැවි ෙතල් ලීටරයක්ම රුපියල් 37ක් අඩුෙවන්
තමයි විදුලිබල ක්ෙෂේතයට ෙදන්ෙන්. ඒක පාඩුවක් හැටියට
ෙපනුණාට රෙට් විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන ෙකෝටි ෙදකක
ජනතාවට පැය විසිහතරම ඒ පමාණයටවත් විදුලිය ෙදන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ සංස්ථාව මඟින් විදුලිබල ක්ෙෂේතයට
සහනාධාර යටෙත් ෙතල් ෙදන නිසයි. හැබැයි පසු ගිය වතාෙව්දී
වුණා වාෙග්ම භාණ්ඩාගාරය ඉදිරි කාලය තුළදීත් ඒ පමාණය
ෙගවීමට සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ෙම්කත් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය වාෙග්ම තමයි. නමුත් ඒ සහනාධාරය ලැෙබන බව
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා
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මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් සවන් ෙදන්න, ගරු කරු ජයසූරිය
මැතිතුමාෙග් කැබිනට් පතිකා ෙදක -

(Mr. Speaker)

කාලය අවසානයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

පරණ කථාවක් ෙන්.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙද වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙද වැනි අතුරු පශ්නය අහන ෙකොට අෙනක් ෙකනාට 15 වැනි
පශ්නය අහන්න ෙවලාව නැති ෙවනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉක්මනින් අහන්නම්. ෙම්, ණය
සම්බන්ධෙයන් වැදගත් පශ්නයක්. ණය පිට ණය. සමස්ත ජනතාව
පෙයෝජනය ලබනවාය කියලා ඔබතුමා කිව්වාට අභ න්තර
වශෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් මුදල් අමාත ාංශය සහ ඒ ඒ ආයතන
ෙවලාවට, කලාවට ෙගවන්ෙන් නැති එෙක් විශාල පශ්නයක් නිසයි
ඒ හිරවීම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක අවසාන වශෙයන් මිනිසුන්ෙග්
බදු මුදල්වලින් තමයි යන්ෙන්. මම ඔබතුමා කියන එක
පිළිගන්නවා, එහාට ෙමහාට කර ගත්තාම පුළුවන් කියලා. නමුත්
එහාට ෙමහාට කර ගත්තාම යන්ෙන් මිනිසුන්ෙග් සාක්කුෙවනුයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එහාට ෙමහාට කරලා වාඩි ෙවන්න. ෙවලාව ඉවරයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්න යන්ෙන් ෙද වැනි අතුරු
පශ්නයයි. දැන් ෙම් වන ෙකොට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල්
මිලත් එක්ක ඔබතුමන්ලාෙග් LIOC එක ෙතල් මිල වැඩි කරලා
තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, ඒකට regulator ෙකෙනක් නැත්නම්
නියාමකෙයක් නැහැ කියා. නියාමකෙයක් නැති හැම ෙවලාවකම ෆවුසි අමැතිතුමත් ෙමතැන ඉන්නවා. මම හිතන්ෙන් එතුමත්
දන්නවා.- අමාත වරයාට තමයි බලය තිබුෙණ්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විස්තර එපා. නියාමකෙයක් නැද්ද කියලා අහන්න. එතෙකොට
පශ්නය ඉවරයි ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
නමුත් දැන් ඔබතුමා බලයක් ෙදන්ෙන්ත් නැතිව, ෙම් පනත
අනුව ඔබතුමන්ලා නියාමකවරෙයක් පත් කරන්ෙන්ත් නැතිව
Indian Oil සමාගමට ෙම් විධියට ෙතල් මිල වැඩි කරන්න ඉඩ
දුන්ෙන් ඇයි?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ෙම් පශ්නයට ෙහොඳ පිළිතුරක්
ෙදනවා ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ෙම් සභාෙව් හිටියා නම්.

(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

පරණ කථාවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ෙක් heading එක ෙමොකක්ද
කියා අහ ගන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු කරු ජයසූරිය
මැතිතුමා විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත වරයා හැටියට 2002
අෙගොස්තු 21 ෙවනි දා ඉදිරිපත් කළ - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක්
අහ ගන්න. කැබිනට් පතිකාෙව් heading එක තිෙබන්ෙන්
"Liberalization of the Petroleum Sector" කියලායි. ෙමොකක්ද
ෙම් කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අහ ෙගන ඉන්න. ෙකටිෙයන් පිළිතුරු ෙදන්න. පශ්න සඳහා
ලබා දී ඇති කාලය අවසන් ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් පතිකාවලින්ම "liberalization"
කියන එෙකන් එදා තීන්දු කරලා දුන්ෙන් players තුන්ෙදෙනකු
ෙග්න්න, ඉන්දියන් ෙතල් සමාගම, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව සහ
විකුණන්න තිබුණු තුෙනන් එක සඳහා. විකුණන්න තිබුණු
ෙකොටස අපි වික්ෙක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] "Liberalization "
කියන එෙකන් අදහස් කරන්ෙන් ෙවන ෙකෙනකු විසින් ෙමය
පාලනය කරන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ඇෙමරිකාෙව් Caltex [බාධා කිරීමක්] ඉන්න මම උදාහරණ කියන්ෙන්. Caltex, Esso,
Shell කියන ඕනෑම සමාගමක මිල ගණන් ෙවනස්. ඒ වාෙග්ම
ඉන්දියාෙව් Bharat Petroleum එක, LIOC එක සහ Hindustan
කියන ෙම් හැම එෙක්ම ෙතල් මිල ශත ගණනකින් ෙවනස්
ෙවනවා. ෙම්ක තමයි ෙලෝකෙය් හැම තැනකම market එකක්
liberalize වුණාට පසුව ඇති ෙවන තත්ත්වය.
අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා "liberalization" කියන
එෙක් ෙත්රුම ෙහොඳට දන්නවා. ඒ ආණ්ඩුව එදා ගත්ත පියවරත්
එක්ක regulator ෙකෙනකු දැමීෙම් වගකීම තිබුෙණ් එදා. එදා
regulator ෙකෙනක් ෙනොදා තමයි ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව තුනට
කඩලා විකුණුෙව්. ඒක තමයි ෙම් කැබිනට් පතිකාෙව් අදහස.
ඒකට නීතියක් නැහැ. BOC එකට අයිතියක් නැහැ; ඇමතිවරයාට
අයිතියක් නැහැ ඉන්දියන් සමාගම ෙතල් මිල වැඩි කරන එක අඩු
කරන එක පාලනය කරන්න. ඉන්දියන් ෙතල් සමාගම ෙතල් මිල
වැඩි කරන්න කලින් රුපියල් 8ක් වැඩිෙයන් ඩීසල් වික්කා. පාඩු
ලබන නිසා භූමිෙතල් වික්ෙක් නැහැ. නමුත් ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව
ඒ සියලු පාඩු අරෙගන සංස්ථාෙව් වගකීම ඉටු කළා. [බාධා
කිරීමක්] එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණු
කාලෙය්ත් ඉන්දියන් ෙතල් සමාගෙම් මිල ෙවනස් ෙන්. [බාධා
කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් නවත්වන්න. කාලය අවසන්. [බාධා කිරීම්] අන්තිම
පශ්නය අහන්න තිෙබන්ෙන් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාට.
එතුමාට අසාධාරණයක් කරන්න එපා.
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(iii)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

පසු ගිය ෙපබරවාරි 13 දා ෙතල් මිල වැඩි කරන විට
ඔබතුමන්ලා ළඟ අඩුවට ෙගනාපු ෙතල් ෙතොග තිබුණා. වැඩි
ගණනට ෙගනාපු ෙතල් ෙතොග වාෙග් තමයි ඔබතුමන්ලා ඒවා
වික්ෙක්. හරියට කළු කඩ මල්ලිලා වාෙග්. කළු කඩකාරෙයෝත් ඔය
විධියට තමයි කරන්ෙන්. මම අහන්න කැමැතියි, දැන් ෙලෝකෙය්
ෙතල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබන ෙවලාෙව් ඔබතුමන්ලා ෙතල් මිල අඩු
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක්
නැද්ද කියා.

ேமற்ப காலப்பகுதியில் இதற்ெகன ெசலவிடப்
பட்ட பணத்ெதாைககள் வ டாந்த ாீதியாக
தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

Will he inform this House(i)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් ආකාරෙයන්ම ෙතල් මිල පහළට යන
බව සාක්ෂාත් කර ගැනීෙමන් පස්ෙසේ අපි ෙතල් මිෙලහි
සංෙශෝධනයක් කරන්න අෙප්ක්ෂා කරනවා.

of the steps that have been taken by the
government for the protection of the
Christian and Catholic shrines in our
country;

(ii)

කිස්තියානි සහ කෙතෝලික සිද්ධස්ථාන සුරක්ෂිත
කිරීම : රජය වැය කළ මුදල

whether a sufficient amount of money has
been allocated for the aforesaid purpose
during the period from year 2005 upto
2010; and

(iii)

the amounts of money spent for the
aforesaid purpose in each year during the
period of time mentioned above?

(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

கிறிஸ்தவ மற் ம் கத்ேதா க்க மத வழிபாட் த்
தலங்களின் பா காப் : அரசு ெசலவிட்ட ெதாைக
PROTECTION OF CHRISTIAN AND CATHOLIC SHRINES :
MONEY SPENT BY GOVERNMENT
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(b)

If not, why?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

15. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)
(i) අප රෙට් කිස්තියානි සහ කෙතෝලික සිද්ධස්ථාන
සුරක්ෂිත කිරීම උෙදසා රජය විසින් ෙගන ඇති
පියවර කවෙර්ද;
(ii)

වර්ෂ 2005 - 2010 අතර කාල සීමාව තුළදී එම
කියාවලිය සඳහා පමාණවත් මුදලක් ෙවන් කර
තිබුෙණ්ද;

(iii)

එම කාල සීමාව තුළ ඒ සඳහා වැය කළ මුදල්
පමාණය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)
(i) කිස්තියානි ආගමික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
යටෙත් සිදු කරනු ලබන සාමාන රාජකාරි
කටයුතුවලට අමතරව පහත සඳහන් සංවර්ධන
කාර්යයන් සිදු කරනු ලැබ ඇත.
• වන්දනා ගමන් ආඥා පනත යටෙත් හා
කෙතෝලික සභාව විසින් පකාශිත ජාතික
සිද්ධස්ථානවල සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම.
• පසිද්ධ
සිද්ධස්ථානවල
මංගල යන්ට ආධාර ලබා දීම.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

• ආර්ථික වශෙයන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට පත් වී
ඇති වසර 100කට වඩා පැරණි ෙද්වස්ථාන
පතිසංස්කරණය කිරීම.

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

වාර්ෂික

• ආර්ථික සහාය අවශ කිතුනු ෙද්වස්ථානවල
සංවර්ධන හා පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා
ආධාර ලබා දීම.

வல்கள்

(அ) (i)

எம நாட் ல் கிறிஸ்தவ மற் ம் கத்ேதா க்க
மத வழிபாட் த் தலங்கைள பா காப்பதற்காக
அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

2005 - 2010 ஆம் ஆண்
காலப்பகுதியில்
இச்ெசயற்பா க க்ெகன ேபாதியள
நிதி
ஒ க்கப்பட்
ந்ததா என்பைத ம்;

• උතුරු වසන්තය හා නැෙඟනහිර නෙවෝදය
වැඩසටහන් යටෙත් යුද්ධෙයන් හා සුනාමි
ව සනෙයන් හානියට පත් ෙද්වස්ථානවල
පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ආධාර ලබා
දීම.
(ii)

ඔව්.

(iii)

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇති පරිදි ෙවන් කර තිබුණි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා]

ඇමුණුම

(රුපියල් මිලියනවලිනි)
වර්ෂය

2005

2006

2007

2008

2009

2010

එකතුව

කාරණාව
වන්දනා ගමන් ආඥා පනත යටෙත් හා කෙතෝලික
සභාව විසින් පකාශිත ජාතික සිද්ධස්ථානවල
සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම.
පසිද්ධ සිද්ධස්ථානවල වාර්ෂික මංගල යන්ට ආධාර
ලබා දීම.

-

3.1

6.5

5.9

4.4

5.6

25.5

4.4

1.2

0.9

1.6

2.8

2.7

13.6

ආර්ථික වශෙයන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට පත් වී ඇති
වසර 100කට වඩා පැරණි ෙද්වස්ථාන
පතිසංස්කරණය කිරීම.
ආර්ථික සහාය අවශ කිතුනු ෙද්වස්ථානවල
සංවර්ධන හා පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ආධාර
ලබා දීම.
උතුරු වසන්තය හා නැෙඟනහිර නෙවෝදය
වැඩසටහන් යටෙත් යුද්ධෙයන් හා සුනාමි
ව සනෙයන් හානියට පත් ෙද්වස්ථානවල
පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ආධාර ලබා දීම.
නැෙඟනහිර නෙවෝදය වැඩසටහන යටෙත්
යුද්ධෙයන් හා සුනාමි ව සනෙයන් හානියට පත්
ෙද්වස්ථාන පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ආධාර
ලබා දීම.
යුද්ධෙයන් හා සුනාමි ව සනෙයන් හානියට පත්
උතුරු පළාෙත් ෙද්වස්ථාන පතිසංස්කරණ කටයුතු
සඳහා ආධාර ලබා දීම.

-

2.4

-

2.9

2.2

1.3

8.8

0.8

1.5

4.9

9.4

1.8

1.4

19.8

-

-

-

-

-

1.5

1.5

-

-

-

-

-

1.5

1.5

0.3

-

-

-

-

-

0.3

5.5

8.2

12.3

19.8

11.2

14.0

71.0

එකතුව
(ආ) පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ඔව්, ඒක ෙත්ෙරනවාෙන්.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

2005 ඉඳලා 2010 දක්වා ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල් පමාණය
ෙකොච්චරද?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙම්කයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා සඳහන් කරපු ආකාරයට
මධ ම ආණ්ඩුෙවන් ලබා ෙදන -

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

2005 සිට 2010 දක්වා රුපියල් මිලියන 71ක් වියදම් කරලා
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(Mr. Speaker)

විස්තර කරන්ෙන් නැතිව පශ්නය අහන්න. දැන් කාලය
ඉවරයි. ඒ නිසා පශ්නය ෙකටිෙයන් ඉක්මනට අහන්න.

ඒ අවුරුදු ගණනාවටම රුපියල් මිලියන 71යි. එෙහමද?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ඔව්.

ෙකටිෙයන් අහන්ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ කියන්ෙන්, ඒ අවුරුදු හයටම රුපියල් මිලියන 71යි.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙවලාව ඉවරයි.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙහොඳයි. මධ ම ආණ්ඩුෙව් දායකත්වය තුළින් සියලුම
ආගම්වල දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 2,000ක පුස්තකාල
දීමනාවකුත් නිල ඇඳුමකුත් ලබා ෙදනවා. රුපියල් 2,000
පුස්තකාල දීමනාව ඒ විධියටම ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම නිල
ඇඳුමත් ලැෙබන්ෙන් වසර එකහමාරකට පස්ෙසේ.
ෙම් වැරැද්ද නිවැරදි කරන්ෙන් කවදාද?
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ෙපෞද්ගලික බැංකුවල ෙකොටස් මිලදී ගැනීම : වැය
කළ මුදල

தனியார் வங்கிகளின் பங்குக் ெகாள்வன :ெமாத்தக்
கிரயம்
PURCHASE OF SHARES IN PRIVATE BANKS : MONEY SPENT

0449/’10

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3) :

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

(අ)

ඒ ගැන පැමිණිලි ලැබිලා නැහැ.

(i)

වාණිජ බැංකු සම්බන්ධෙයන්
පතිපත්තිය කවෙර්ද;

(ii)

ෙපෞද්ගලික බැංකුවල ෙකොටස් රජය මිලදී
ගනිමින් සිටින්ෙන්ද;

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තුළ දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය
සහතිකයට ඇගයීමක් තිබුණා. රජෙය් රැකියා සඳහා සම්මුඛ
පරීක්ෂණවලට ෙපනී සිටීෙම්දී ඒ සහතිකයට ෙවනම ලකුණු
පමාණයක් ලැබුණා. අද ඒක කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
රාජ ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී ඒ දහම්
පාසල් ධර්මාචාර්ය සහතිකයට ෙවනම ලකුණු පමාණයක් දීෙම්
කමය නැවත වරක් කියාත්මක කරන්ෙන් කවදාද?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙසේවක භාරකාර අරමුදල මගින් ෙහෝ ෙවනත්
රාජ ආයතනයක් මගින් ෙම් වන විට ෙපෞද්ගලික
බැංකුවලින් රජය මිලදී ෙගන ඇති මුළු ෙකොටස්
පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් බැංකුෙවන් මිලදී ගත් ෙකොටස්වල
පතිශතය සහ ඒ සඳහා වැය කළ සම්පූර්ණ මුදල
එම මිලදී ගැනීම සිදු කළ දිනෙය් සිට එක් එක්
වර්ෂෙය්දී, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

ෙකොටස්වල මිල පහත වැටුෙණොත් ෙකොටස් මිලදී
ගැනීෙම් අවදානම දරන්ෙන් කවෙරක්ද;

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත් දැන් අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමින්
යනවා. එදා ලබා දුන්නු ලකුණු පමාණයට වඩා වැඩි ලකුණු
පමාණයක් ලබා ෙදන්න දැන් සාකච්ඡා පවත්වා ෙගන යනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(ii)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙම් දහම් පාසල් අධ ාපනයට තිෙබන බරපතළම තර්ජනය තමයි
ඉරිදා දවස්වල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම. මම කියන්ෙන් නැහැ,
උපකාරක පන්ති නතර කරන්න කියලා. නමුත් අඩුම තරමින්
රජෙය් මැදිහත් වීම තුළින් ඉරිදා දවෙසේ උෙද් වරුව දහම්
අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කර, ඉරිදා සවස් වරුෙව් ෙම් උපකාරක
පන්ති පැවැත්වීම සඳහා යම්කිසි ෙරගුලාසියක් ෙහෝ
චකෙල්ඛනයක් නිකුත් කිරීමට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරනවාද?

வர்த்தக வங்கிகள்
ெகாள்ைக பற்றி ம்;

பற்றிய

அரசாங்கத்தின்

தனியார் வங்கிகளில் அரசாங்கம் பங்குகைளக்
ெகாள்வன ெசய்கின்றதா என்ப பற்றி ம்

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)

இன் ள்ளவாறாக,
ஊழியர்
நம்பிக்ைகப்
ெபா ப் நிதியம் (ஊ.ந.ெபா.நி)அல்ல ேவ
ஏேத ம்
அரச
நி வனங்கள்
ஊடாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
தனியார்
வங்கிகளின்
பங்குக் ெகாள்வனவின் ெமாத்த அளைவ ம்;

(ii)

ஒவ்ெவா
வங்கியி
ந் ம்
ெகாள்வன
ெசய்யப்பட்ட
பங்குகளின்
சத தத்ைத ம்,
ெச த்தப்பட்ட ெமாத்த கிரயத்ைத, அத்தைகய
ெகாள்வன
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
திகதியி
ந்
ெவவ்ேவறாக
ஆண் வாாியாக ம்;

(iii)

பங்கு விைலகள்
ழ்ச்சியைடந்தால், பங்குக்
ெகாள்வனவில் ஏற்ப ம் இடர்கைள ஏற்ப யார்
என்பைத ம்

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ඒ ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න. ඒක කියාත්මක කිරීමට අපි සලකා
බලන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන වටය. පශ්න අංක 01, ගරු රවි කරුණානායක මහතා.
කාලය විනාඩි දහයක් පසු ෙවලා තිෙබන නිසා පිළිතුර සභාගත
කළාට පශ්නයක් නැහැ.

ආණ්ඩුෙව්

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

asked the Minister of Finance and Planning:

* Answer tabled:

(a)

(අ)

(b)

(c)

Will he state(i)

the Government Policy on Commercial
Banks; and

(ii)

whether the Government is purchasing
shares in Private Banks?

(i)

මූල ෙසේවාවන්ෙග් ව ාපෘතිය උෙදසා, බස්නාහිර පළාත
තුළ ශාඛාවක් විවෘත කරනු ලබන සෑම අවස්ථාවකදීම
බස්නාහිර පළාෙතන් පිටත ද ශාඛාවන් ෙදකක් බැගින්
විවෘත කරන ෙලස බැංකුවලට උපෙදස් දී තිෙබ්. එෙසේම
කුඩා හා මධ පරිමාණ කර්මාන්ත අංශය ශක්තිමත්
කිරීමත්, එමඟින් මූල අංශය සඳහා වන පෙව්ශය පුළුල්
කිරීමත් උෙදසා සෑම පළාතකම කුඩා හා මධ පරිමාණ
කර්මාන්ත මධ ස්ථාන පිහිටුවන ෙලස ද බැංකුවලට නියම
කර තිෙබ්. ව වස්ථාපිත විධිවිධාන රැසක් යටෙත් ශී ලංකා
මහ බැංකුව විසින් සියලුම බලපතලාභී බැංකු අධීක්ෂණයට
සහ නියාමනයට ලක් කරනු ලබයි.

Will he inform this House of (i)

the total purchasing of private bank shares
through ETF, or any other government
Institution as at today;

(ii)

the percentage of shares purchased from
each bank and the cost paid in total
separately on per year basis from the date of
such purchasing was done ; and

(iii)

the risk bearer of purchasing of shares in
case of a falling share prices?

(ආ)

If not, why?

(ii)

ඔව්.

(i)

ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින්
2011.06.30 දිනට පුද්ගලික බැංකුවල මිලදී ෙගන ඇති මුළු
ෙකොටස් පමාණය ඇමුණුෙමහි b හා c තීරුවලින් දැක්ෙව්.

(ii)

එක් එක් බැංකුවල නිකුත් කළ ෙකොටස් පමාණෙයන් මිල දී
ගත් ෙකොටස්වල පතිශතය, මිල දී ගත් වර්ෂය, ෙකොටස්
පමාණය හා මුළු පිරිවැය පිළිෙවළින් ඇමුණුෙමහි d, e, f හා
g තීරුවලින් දැක්ෙව්.

(iii)

ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින්
අවදානම දැරිය යුතු ෙව්. ෙකෙසේ නමුදු, මණ්ඩලෙය්
ආෙයෝජන පතිපත්තියට අනුව මුළු ආෙයෝජනයන්ෙගන්
6%ක උපරිමයකට යටත්ව ෙකොටස්වල ආෙයෝජනය
ෙකෙර්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගීතා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கூட் ைணப் அைமச்சர்)

கம -

சர்வேதச நிதிய

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation )

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

වර්තමානෙය් රජය සතු වාණිජ බැංකු ෙදකක් මූල ෙසේවා
සැපයීෙම් නිරත වී සිටී. ඒ සමගම, පුද්ගලික හිමිකාරිත්වය
ඇති බැංකු සහ විෙද්ශීය බැංකුවල ශාඛාවන් රැසකට ද
ෙමරට තුළ කියාත්මක ෙවමින් මූල ෙසේවාවන් සැපයීම
සඳහා අවසර ලබා දී තිෙබ්. රාජ බැංකු ෙදකට අමතරව රට
තුළ කියාත්මක වන වාණිජ බැංකු සංඛ ාව 22ක් ෙව්.

(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් අහන්නට
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්
EPF එෙකන් ෙහෝ ෙවනත් රජෙය් ආයතනයක් මඟින් ෙහෝ
ෙපෞද්ගලික බැංකුවල ෙකොටස් රජය මිලදී ෙගන තිෙබනවාද
කියලායි. කරුණාකර කියන්න පුළුවන්ද, Galadari, Lanka Grain
Elevators, Brown & Company මඟින් ෙහෝ EPF එෙකන්, ETF
එෙකන් ෙහෝ අර ෙගන තිෙබන-

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙමම පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන් බැංකු ගැන ෙන්. බැංකු
ගැන විස්තර මම දීලා තිෙබනවා. ෙවනත් ඒවා ගැන අහලා නැහැ
ෙන්. ඒක ෙවනම අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම අහන්ෙන් අතුරු පශ්නයක්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා මෙගන් අහලා තිෙබන්ෙන් බැංකු ගැන.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙහොඳයි, මම බැංකු සම්බන්ධෙයන් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙහම අහන්නම්. සියයට 2, 3, 4, 5 ආදී වශෙයන් ෙකොටස්
පමාණයක් EPF එෙක් ETF එෙක් මුදල්වලින් මහ බැංකුෙව්
අධිපති මාර්ගෙයන් අර ෙගන තිෙබනවා කියලා අපට
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ෙමවැනි සුළු ෙකොටස් පමාණයක්
ගැනීෙමන් ආණ්ඩුවට සහ වැඩ කරන ජනතාවට ඇති වන වාසිය
ෙමොකක්ද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
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ෙම් මුදල් අපි ආෙයෝජනය කරන්ෙන් දීර්ඝ කාලීන
වැඩසටහනක් හැටියටයි. හුඟක් දුරට කථා කරන්ෙන් ඒ ෙකොටස්
උෙද්ට අරෙගන හවසට විකිණුෙවොත් ඇති වන ලාභය නැත්නම්
පාඩුව ෙමොකක්ද කියලායි; සතියකින් සති ෙදකකින් ඇති වන
ලාභය නැත්නම් පාඩුව ෙමොකක්ද කියලායි. තමුන්නාන්ෙසේලා
උපකල්පනය කරලා ගණනක් හදා ගන්නවා, -that is a notional
figure.- ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ අද තිෙබන මිලට විකිණුෙවොත්
ෙමන්න ෙමච්චර අපට ලාභ ලැෙබනවා කියලා. අපි ෙම් ෙකොටස්
විකුණලා නැහැ. ඔය පශ්න ඇහුවාට ෙම්වා ඔබතුමා ෙහොඳට
දන්නවා. ෙම් margin trading ෙනොෙවයි. ෙම්වා දීර්ඝ කාලීන
ආෙයෝජන. සමහර විට ඒවා අවුරුදු 10කින්, 15කින් mature ෙවන
අෙප් ආෙයෝජනයි. ඒක එකක්.
ෙදවැනි එක, අෙප් ෙද්ශීය ආයතනවල ෙම්කට ෙවනම
මණ්ඩලයක් -තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන විධියට තනිකර ෙනොෙවයිපත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා නම් වශෙයන් මහ බැංකුෙව්
අධිපතිතුමා සඳහන් කළා. ඒක ඉතාම අසාධාරණයි. ෙම්වා
Monetary Board එෙකන් ගන්නා තීරණ. ඒවාට කණ්ඩායමක්
ඇති කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒ කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයන්ෙග් නම්
අෙප් හිතවත් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා. ඒ ෙහොඳ දක්ෂකම්
තිෙබන අය. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙයෝජනා සලකා බලා ඒ
ආෙයෝජනයන් කරනවා. ඒකට Monetary Board එෙක් අනුමැතිය
තිෙබනවා. ඇයි ෙමෙහම කෙළේ කියලා Monetary Board එකට
ඕනෑම ෙවලාවක පශ්න කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
අධීක්ෂණය තිෙබනවා. ඉතින් ඒ මත ගත් පතිපත්තිමය තීරණයක්
ෙම්ක.
ඉස්සර ෙම්වා රජයට විතරයි කරන්න පුළුවන්. සාමාන ෙයන්
ඒ කාලෙය් ඔබතුමා නිතරම විෙව්චනය කළ එකක් තමයි ෙම් අර්ථ
සාධක අරමුදලට ඇයි ෙමච්චර අඩු ෙපොලියක් ෙදන්ෙන් කියන
එක. මීට වඩා ෙදන්න බැරිද කියලා ඔබතුමාම අහලා තිෙබනවා.
ඒක ඔබතුමාෙග් රාජකාරිය. සමහර විට අපි ඔය පැත්ෙත් ඉන්න
ෙකොට අපිත් ඒ පශ්නය ඒ කාලෙය් අහන්න ඇති. දැන් ෙමය
ෙවනම ආකල්පයක්. කරුණාකරලා හිෙත් තියා ගන්න, ෙම් අර
පරණ track එෙක් යන එකක් ෙනොෙවයි කියන එක. ෙම් ෙකොටස්
ගන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ආයතනවලට. අපට ඒවාට venture
capital කියලා කියන්න බැහැ. ඒවා ආෙයෝජන. ෙම් ආෙයෝජන
දීර්ඝ කාලීනව අපට බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒවාෙය්
පතිපාදන ලැෙබන්ෙන් අෙප් ජීවිත කාලෙය් ෙනොෙවන්න පුළුවන්.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමා, මෙග් ඊළඟ කථාෙවනුත් ඔබතුමාෙග් අතුරු
පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්නම්. නමුත් දැන් ඒක මම ෙකටිෙයන්
කියන්නම්.

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් ඉතාම වංචනික කමයක්.
ඒක මම රටට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙකොටස් මුදල් අද කීයද
කියලා ෙම් ගණෙනන් වැඩි කරලා ෙමච්චර පාඩු වුණා කියලා
කියනවා. තව කාලයක ඒ ෙකොටස් මුදල් වැඩි වුණාම ගණන්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

හදලා අපට කියන්න පුළුවන් ෙමච්චර නාමික ගණනක් අපට
ලැෙබනවා කියලා. එක කාලයක අපට කියන්න තිබුණා, Rs. 15
billion ලැබුණා කියලා. නමුත් ඒක උපකල්පනයන් පිළිබඳ
තර්කයක්. ගරු කථානායකතුමනි, යම් කිසි අවශ දවසක ඒ
stocks ටික ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ විකුණනවා නම් එතෙකොට
තමයි අපට ඒක කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
දැන් ෙමතැන ඉඳන් ෙමච්චර අඩු වුණා, ෙමච්චර වැඩි වුණා
යැයි කීම උපකල්පනය කිරීමක්. අන්න ඒකයි අපට ෙදන්න
තිෙබන පිළිතුර.

මම කියන ෙද් අහෙගන ඉන්න දැන්. ඔබතුමා කියන ෙද් මම
අහෙගන සිටියා ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් පශ්නයක් නැහැ ෙන්. ඇමතිතුමා පැහැදිලිව පිළිතුරු
ෙදනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් මුදල් පතිපත්තියක්
තිෙබනවා. ඒෙක් ෙපෞද්ගලික අංශයත් තිෙබනවා, රාජ අංශයත්
තිෙබනවා. මහ බැංකුව තුළින් ෙම් ෙදකම අධීක්ෂණය කර ෙගන
යන ගමනක් තිෙබන්ෙන්. ඒ අධීක්ෂණය කරන අවස්ථාෙව්දී මහ
බැංකුෙව් අධිපති, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකු සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු කරන්න තමයි ෙම් වාෙග් ෙකොටස් පමාණයක් ගන්ෙන්.
ඔබතුමා දන්නවා, දැන් එක බැංකුවකට ෙකොටස් සියයට 15කට
වඩා තියා ගන්න බැහැ කියලා; you cannot hold, in person or
concept, more than 15 per cent of shares. ෙමවැනි කටයුත්තක්
තියා ෙගන, හැම ෙපෞද්ගලික බැංකුවටම රජෙය් අනුගහය පාවිච්චි
කරලා, වැඩ කරන ජනතාවෙග් සල්ලි - captive funds - පාවිච්චි
කරලා රජෙය් අදහස් නැවත ෙපෞද්ගලික අංශයට දැමීෙමන් ෙම්
රටට අහිතකර තත්ත්වයක් ෙනොෙව්ද ඇති වී තිෙබන්ෙන්? දැන්
මාස හයක් තිස්ෙසේ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටිලා
තිෙබනවා. ඒක පිළිගන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒකට ෙහොඳ උත්තරයක් මම ඔබතුමාට ෙදන්නම්. ඉස්සර
ෙවලාම කරුණාකරලා ෙමතැන පුද්ගලෙයෝ ගැන කථා කරන්න
එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ඒක ෙලොකු ආයතනික ෙදයක්. දැන් මන්තීතුමා පිළිගන්නවාද,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් තිෙබන හැම පශ්නයකටම එක්
ෙකෙනකුට වරද කිව්ෙවොත් හරියි කියලා?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වග කියන්න ඕනෑ, එක් ෙකනායි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙම්වා ආයතන. පක්ෂයක ෙවන්නත් පුළුවන්. බැංකුවත්
එෙහමයි. ඉතින් ෙමන්න ෙමෙහමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ස්වාධීන අයිතියක්. ෙම් රෙට් තිෙබන ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ෙවන අංශයක් ෙවන්න පුළුවන්, ඒවාට
ෙම් මුදල් ආෙයෝජනය කිරීමයි සිදු වන්ෙන්.
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ අෙනක් කාරණය, EPF, ETF සල්ලි
කියන්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම කම්කරු අමාත ාංශෙයන් එක්කාහු
මුදල්.
ඒ
සම්බන්ධෙයන්
කරලා
කියාත්මක
කරන
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් උත්තර ෙදන්ෙන් කම්කරු අමාත ාංශය.
නමුත් පාෙයෝගික ෙහේතූන් නිසා, -අපි ෙනොෙවයි- මීට ඉස්සර
තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා, මහ බැංකුවත් ෙමයට සම්බන්ධ
කර ගන්න. ඒක තනිකර මහ බැංකුෙව් කටයුත්තක් ෙනොෙවයි.
කම්කරු ඇමතිතුමාටත්-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක මෙග් අයිතිය. මම කියනවා, මහ බැංකු අධිපති පට්ටපල්
ෙහොෙරක් කියා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා මුදල් ඇමති කාලෙය්?

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

නැහැ, නැහැ. එෙහම පකාශ කරන්න එපා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
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கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රටට වැරදි මතයක් ෙදන්න එපා. මම පැහැදිලි කළා, ෙම්
තනිකර ස්වාධීන තීන්දු ෙනොෙවයි කියලා. ලංකාෙව් ෙම් ක්ෙෂේතය
ගැන ෙහොඳ හැකියාවන් තිෙබන විශාලතම සංඛ ාවක් ඉන්ෙන්-

ෙහොඳයි, කාලය යනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

පස්ෙසේ විවාදෙය්දී මම තවදුරටත් උත්තර ෙදන්නම්.
කරුණාකරලා මතක තියා ගන්න, ෙමය පුද්ගලයන්ට මඩ ගහන්න
ෙයොදා ගන්න එපා. අෙනක් කාරණය, ෙම් රෙට් නැඟී එන ආයතන
-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

අෙප් සල්ලි-[බාධා කිරීමක්]
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(ii)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මම කියන ෙද් අහෙගන ඉන්න. නැඟී එන ෙපෞද්ගලික
ආයතනවලට ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ආයතනවලට,
ෙම් රෙට් පධානම බැංකුවලටත් පහර ගහනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන
පධාන බැංකුත් එක්ක සම්බන්ධයක් ඇති කරලා, ඒ ෙගොල්ලන්ට
මුදල් ලබා ෙදනවා නම් ෙමොකක්ද තිෙබන වැරැද්ද? අපි කිසිම
වැරැද්දක් දකින්ෙන් නැහැ. අන්න ඒකයි අෙප් උත්තරය.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

011.06.29 දින පැවැති නගර සභා රැස්වීම් වාර්තා
අනුව වවුනියාව ෙපොළ අසල පිහිටි ගව මස් ෙවළඳ
සැල එස්. ෙක්. කාදර් නැමැති අයට රු.
859,711.05කට හා එළු මස් ෙවළඳ සැල ෙක්.
ෙක්. මස්තාන් නමැති අයට රු. 79,315.50කට
ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව අඩු මුදලකට ලබා
දී ඇති බවත්;

(ii)

එමඟින් සභාවට ඉහත වර්ෂ තුනට අදාළව රුපියල්
ෙකෝටියක පමණ අලාභයක් සිදු වී ඇති බවත්;

(ඇ)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ලබා ෙදන්ෙන් -

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඈ) එෙසේ නම්, ඊට වග කිව යුත්තන්ෙගන් එම මුදල් අය කර
ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(ඉ)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

உள்
வினா:

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න
ෙදන්න.

කථානායකතුමා

ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

(அ) (i)

வ னியா
நகர
சைபக்குச்
ெசாந்தமான
மாட் ைறச்சி மற் ம் ஆட் ைறச்சி விற்பைன
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள
இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(Mr. Speaker)

දැන් කාලය අවසන්. ෙදවන වටය.

(ஆ) (i)

ந்ேதாட்டம், கு மன்கா
மற் ம் வ னியா
சந்ைதக்கு
அ கி
க்கும்
மாட் ைறச்சி
விற்பைன நிைலயங்கைள ம் கு மண்கா
மற் ம் வ னியா சந்ைதக்கு அ கி
க்கும்
ஆட் ைறச்சி விற்பைன நிைலயங்கைள ம்
குத்தைகக்கு
வழங்கும்ேபா
ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரல் அல்ல பகிரங்க
ஏலவிற்பைன நடத்தப்பட்டதா என்பைத ம்;

(ii)

2009, 2010 மற் ம் 2011ஆம் ஆண் களில்
ேமற்ப
ஒவ்ெவா
விற்பைன நிைலய ம்
குத்தைகக்கு வழங்கப்பட்ட ெதாைக மற் ம்
குத்தைக ெபற்ற தரப்பினர் ெவவ்ேவறாக
யாெதன்பைத ம்

වවුනියාව නගර සභාව: ගව මස් හා එළු මස් ෙවළඳ
සැල්
வ னியா நகர சைப: மாட் ைறச்சி, ஆட் ைறச்சி
விற்பைன நிைலயங்கள்
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4. ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා (ගරු සිවශක්ති ආනන්දන්
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அ. விநாயக
ஆனந்தன் சார்பாக)

ர்த்தி

-

மாண் மிகு

சிவசக்தி

(The Hon. A. Vinayagamoorthy on behalf of the Hon.
Sivasakthy Ananthan)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
(2) :
(අ)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -

(i)

වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ගව මස් හා එළු මස්
ෙවළඳ සැල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ෙවළඳ සැල් පිහිටා ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී එම එක් එක්
ෙවළඳ සැල බදු දුන් මුදල හා බදු ගත් පාර්ශ්වයන්
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

පූන්ෙතෝට්ටම්, කුරුමන්කාඩු හා වවුනියාව ෙපොළ
අසල පිහිටි ගව මස් ෙවළඳ සැල් හා කුරුමන්කාඩු
හා වවුනියාව ෙපොළ අසල පිහිටි එළු මස් ෙවළඳ
සැල් බදු දීෙම්දී ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් ෙහෝ පසිද්ධ
ෙවන්ෙද්සි කිරීමක් සිදු කෙළේද;

(ii)

2011.06.29ஆம் திகதி நைடெபற்ற நகரசைபக்
கூட்டத்தின்
அறிக்ைகயின்ப
வ னியா
சந்ைதக்கு அ கில் அைமந் ள்ள மாட் ைறச்சி
விற்பைன நிைலயம் தி . எஸ். ேக. காதர்
என்பவ க்கு
பா
859,711.05
க்கும்
ஆட் ைறச்சி விற்பைன நிைலயம் தி . ேக. ேக.
மஸ்தான் என்பவ க்கு பா 79,315.50 க்கும்
ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்படாமல் குைறந்த
ெதாைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
அதன்
லம் சைபக்கு ேமற்ப
ன்
வ டங்கள் ெதாடர்பி ம் சுமார் ஒ ேகா
பா நட்டம் ஏற்பட் ள்ள என்பைத ம்

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා]
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

(ஈ)

(உ)

அவ்வாறாயின், அதற்கு ெபா ப் க் கூறேவண் ய
வர்களிடமி ந்
குறித்த
பணத்ைத
அறவிட
நடவ க்ைக
எ ப்பாரா
என்பைத
அவர்
குறிப்பி வாரா?

* Answer tabled:
(අ)

(i)

ගව මස් ෙවෙළඳ සැල් 03
එළු මස් ෙවෙළඳ සැල් 02

இன்ேறல், ஏன்?

(ii)

ගව මස් ෙවෙළඳ සැල් - නව ෙවෙළඳ ෙපොළ අසල
කුරුමන්කාඩු ෙවෙළඳ සැල
පුන්ෙතෝට්ටම් ෙවෙළඳ සැල

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

Will he inform this House(i)

(ii)
(b)

(ii)

(ii)

(d)

the number of beef and mutton stalls
belonging to the Vavuniya Urban Council;
and
the locations of the aforesaid stalls?

whether the calling of tenders or public
auctioning took place in leasing the beef
stalls at Poonthottam, Kurumankadu and
near the Vavuniya fair and the mutton stalls
at Kurumankadu and near the Vauniya fair;
and
separately, the amount for which each stall
was leased in the years 2009, 2010 and 2011
and the names of lessees?

Will he admit that(i)

(c)

කුරුමන්කාඩු ෙවෙළඳ සැල
(ආ)

(i)

(ඇ)

(ii)

ඇමුණුම බලන්න.

(i)

නැත.
2011.06.29 දින සභා රැස්වීෙම්දී අංක 09 දරන තීරණය
පරිදි සියලුම බදු සඳහා වන තීරණ සභා සම්මත කර ඇති
අතර ඊට අනුකූලව සභාව විසින් ෙමම ෙවෙළඳ සැල්
පවරා දී ඇත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඉ)

පැන ෙනොනඟී.

ඇමුණුම

වර්ෂය
2009

as a result, the Council has incurred a loss
amounting to nearly Rs. 10 million in
relation to the above three years?

If not, why?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

නැත.

(ඈ)

according to the minutes of the meeting of
the Urban Council held on 29.06.2011, the
beef stall and the mutton stall near the
Vavuniya fair have been awarded
respectively for a person named S.K. Cader
and a person named K.K. Musthang at
bargain prices of Rs. 859711.05 and Rs.
79315.50 without calling for tenders; and

If so, will he state whether action will be taken to
recover the aforesaid amounts of money from
those responsible for it?

ඔව්.
සියලුම මස් කඩ පුවත් පත් හරහා පසිද්ධ කර ෙටන්ඩර් පත්
ලබා දී ගිවිසුම් අත්සන් කර ලබා දී ඇත.

Will he state(i)

(b)

එළු මස් ෙවෙළඳ සැල් - නව ෙවෙළඳ ෙපොළ අසල

2010

බදු විස්තර

බදු මුදල

කුරුමන්කාඩු
ගව මස්
ෙවෙළඳ සැල
පුන්ෙතෝට්ටම්
ගව මස්
ෙවෙළඳ සැල

රු. 1,249,804.48

එම්.ෙක්. සාජහාන්

රු. 539,770.90

ආර්. නාෙගෝර්පිච්ෙචයි

නව ෙවෙළඳ
ෙපොළ අසල
ගව මස්
ෙවෙළඳ සැල
කුරුමන්කාඩු
එළු මස්
ෙවෙළඳ සැල
නව ෙවෙළඳ
ෙපොළ අසල
එළු මස්
ෙවෙළඳ සැල

රු. 817,080.75

එස්.ෙක්. කාදර්

රු.

76,820.00

එම්.ඒ. අබ්දුල් මජිදන්

රු.

75,382.50

ෙක්.ෙක්. මස්තන්

කුරුමන්කාඩු
ගව මස්
ෙවෙළඳ සැල
පුන්ෙතෝට්ටම්
ගව මස්
ෙවෙළඳ සැල
නව ෙවෙළඳ
ෙපොළ අසල
ගව මස්
ෙවෙළඳ සැල
කුරුමන්කාඩු
එළු මස්
ෙවෙළඳ සැල
නව ෙවෙළඳ
ෙපොළ අසල
එළු මස්
ෙවෙළඳ සැල

බදුකරුෙග් නම

රු. 2,019,400.00

ෙමොහමඩ් යුසූෆ්

රු. 708,153.90

ෙමොහමඩ්කාන්
ෙමොහමඩ් සාජහාන්

රු. 898,788.83

එස්.ෙක්. කාදර්

රු. 191,691.20

මන්සූර් මුජීෆ්

රු.

ෙක්.ෙක්. මස්තාන්

82,920.75
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(ii)

බදුකරුෙග් නම

தற்ேபா
இவர்களின் ச ர்த்தி
நீக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்:

நிவாரணம்

බදු විස්තර

බදු මුදල

කුරුමන්කාඩු
ගව මස්
ෙවෙළඳ සැල
පුන්ෙතෝට්ටම්
ගව මස්
ෙවෙළඳ සැල
නව ෙවෙළඳ
ෙපොළ අසල
ගව මස්
ෙවෙළඳ සැල
කුරුමන්කාඩු
එළු මස්
ෙවෙළඳ සැල
නව ෙවෙළඳ
ෙපොළ අසල
එළු මස්
ෙවෙළඳ සැල

රු. 2,918,403.87

එස්.ඒ.ෙක්. මුනාෆ්

රු. 1,363,653.90

එම්.ෙක්.එම්. අජ්මීර්

රු. 988,667.70

එස්.ෙක්. කාදර්

රු. 295,183.03

අබ්දුල් ලටිෆ්
ෙමොහමඩ් සන්බර්

(இ)

රු.

ෙක්.ෙක්. මස්තන්

asked the Minister of Economic Development:

அவர் அறிவாரா?

91,212.82

(ஆ) ச ர்த்தி
நிவாரணத்ைத
இழந் ள்ளைமயினால்
மிக ம்
நிர்க்கதி
நிைலக்குத்
தள்ளப்பட் ள்ள
இவர்க க்கு மீண் ம் ச ர்த்தி நிவாரணத்ைத
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(a)

இன்ேறல், ஏன்?

Is he aware that(i)

Mr. D.M. Piyadasa, D.M. Gunadasa, R.M.
Amaradasa, T.A. Sarath, M.P. Gunapala,
D.M. Rathnasiri, D.M. Sarath, J.M.
Premalatha and H.M. Gunasekara in the
Galtemmandiya Grama Niladhari Division
in the Buttala Divisional Secretary's
Division in the Moneragala District are low
income earners who received Samurdhi
benefits;and

(ii)

at present, they have been deprived of the
Samurdhi benefit?

(iii)

Will he inform this House whether
arrangements will be made to grant
samurdhi benefits back to those people who
are in a very helpless state owing to the
deprivation of the Samurdhi benefit?

ගල්ටැම්මණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් අඩු
ආදායම්ලාභීන් : සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා හැරීම

கல்டம்மண் ய கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவில்
குைறந்த வ மானம் ெப ேவார்: ச ர்த்தி நிவாரணம்
நீக்கம்
LOW INCOME EARNERS OF GALTEMMANDIYA GRAMA
NILADHARI DIVISION: DEPRIVATION OF SAMURDHI BENEFIT
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5. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම
බණ්ඩාර මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்
மத் மபண்டார சார்பாக )

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. R. M.
Ranjith Madduma Bandara)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(i)

(අ)

(ii)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, බුත්තල පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ගල්ටැම්මණ්ඩිය ගාම
නිලධාරි වසෙම් පදිංචි ඩී. එම්. පියදාස, ඩී. එම්.
ගුණදාස, ආර්. එම්. අමරදාස, ටී. ඒ. සරත්, එම්. පී.
ගුණපාල, ඩී. එම්. රත්නසිරි, ඩී. එම්. සරත්, ෙජ්.
එම්. ෙපේමලතා සහ එච්. එම්. ගුණෙසේකර යන අය
සමෘද්ධි සහන ලැබූ අඩු ආදායම්ලාභීන් බවත්;
ෙම් වන විට ඔවුන්ෙග් සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා
හැර ඇති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) සමෘද්ධි සහනාධාරය අහිමි වීම නිසා ඉතා අසරණභාවයට
පත්ව සිටින ෙමම පිරිසට නැවත සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා
දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(b)

If not, why?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister
of Economic Development)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, බුත්තල පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, ගල්ටැම්මණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් පදිංචි
පහත සඳහන් පුද්ගලයන්ෙග් සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා දීම
පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත පරිදි ෙව්.

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ெமானராகைல மாவட்டத்தின், த்தள பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவில், கல்டம்மண் ய கிராம
உத்திேயாகத்தர் பிாிவில் வசிக்கும் டீ.
எம்.
பியதாஸ, டீ.எம். குணதாஸ, ஆர்.எம். அமரதாஸ,
ாீ.ஏ. சரத், எம்.பீ.குணபால, டீ.எம். ரத்னசிறி,
டீ.எம். சரத், ேஜ.எம். பிேரமலதா மற் ம் எச்.எம்
குணேசகர ஆகிேயார் ச ர்த்தி நிவாரணம்
ெபற்ற குைறந்த வ மானம் ெப ேவார்கள்
என்பைத ம்;

සහ (ii)

01

ඩී.එම්. පියදාස මහතා පුතා හමුදා ෙසේවෙය් නියුතුව
ඇති බැවින් පවුෙල් ආදායම ඉහළ යාම මත සමෘද්ධි
ආධාරය නතර කර ඇත.

02

ඩී.එම්. ගුණදාස මහතා කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින
බැවින් ආදායම ඉහළ යාම මත සමෘද්ධි ආධාරය නතර කර
ඇත.

03

ආර්.එම්. අමරදාස මහතා - වාහන හිමිකරුෙවක් බැවින්
ආදායම ඉහළ යාම මත සමෘද්ධි ආධාරය නතර කර ඇත.

04

ටී.ඒ. සරත් මහතා - සහනාධාරය පතික්ෙෂේප කර ඇත.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]
05

ඩී.එම්. රත්නසිරි මහතා - අලුතින් ඉල්ලුම් කර ඇත. පමුඛතා
ෙල්ඛනගත කර ඇත.

06

ඩී.එම්. සරත් මහතා - අලුතින් ඉල්ලුම් කර ඇත. පමුඛතා
ෙල්ඛනගත කර ඇත.

07

ෙජ්.එම්. ෙපේමලතා මිය - සහනාධාර පතිකාව ලබා ගැනීමට
පැමිණ නැත.

08

එච්.එම්. ගුණෙසේකර මහතා - අලුතින් ඉල්ලුම් කර ඇත.
පමුඛතා ෙල්ඛනගත කර ඇත.

තවද, එම්.පී. ගුණපාල මහතා ෙමම වසෙම් පදිංචි නැති අෙයකි.
(ආ)

2012 වසර සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා දීම, නව වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත්
සිදු කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති බැවින් ෙමම පිරිෙසන් සමෘද්ධි ආධාර
ලැබීමට සුදුසු පවුල් සඳහා සමෘද්ධි ආධාර ලබා දීමට කටයුතු කරනු
ලැෙබ්.

(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE
I

ෙරොෙෂේන් චානක මහතාෙග් ඝාතනය

தி . ெறாேஷன் சானகவின் ப ெகாைல
ASSASSINATION OF MR. ROSHEN CHANAKA

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපෞද්ගලික විශාම වැටුප්
පනතට විරුද්ධව නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපෙය් ෙසේවක පිරිසක්
සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයක ෙයදී සිටි අතර, එහිදී ෙපොලිස් ෙවඩි
තැබීමකින් ෙරොෙෂේන් චානක මහතා මිය ගිෙය්ය. ඒ ෙමොෙහොෙත්
රජය පකාශයක් කරමින් වරදකරුවන් ෙසොයා දඬුවම් දීමටත්, මිය
ගිය තරුණයා ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීමටත් නීතිය කියාත්මක
කිරීම සඳහා මහානාම තිලකරත්න මහතාෙග් පධානත්වෙයන්
කමිටුවක් පත් කරන ලද අතර, එම කමිටු වාර්තාව සතියකින් එළි
දැක්වීමට ද ෙපොෙරොන්දු විය. නමුත් ෙමොහු ෙවනුෙවන් ලබා දුන්
වන්දිය පමාණවත් ෙනොවන අතර මහානාම තිලකරත්න වාර්තාවද
ෙමෙතක් එළි දක්වා නැත.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් මා අහන පශ්න
පහත පරිදි ෙවනවා.
i.

ඒ අනුව, ආණ්ඩුව ෙමම තරුණයාෙග් පවුලට පමාණවත්
වන්දියක් ෙගවන්ෙන්ද,

ii.

මහානාම තිලකරත්න කමිටු වාර්තාව කඩිනමින් එළි
දක්වන්ෙන් නැද්ද, සතියකින් ඉදිරිපත් කරන්න නිෙයෝග
කළත් අද වන තුරු ඒක ඉදිරිපත් කරලා නැහැ.

iii.

ෙමම ෙවඩි තැබීෙම්දී තුවාල හා ආබාධිත වූ 400කට අධික
සංඛ ාවකට ලබා දුන් සහන ෙමොනවාද, සහ

iv.

මින් ඉදිරියට ෙමම අහිංසක ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක
අරමුදලට අත ෙනොතබන බවට ෙදන සහතිකය කුමක්ද,
යන්නත් ෙමම ගරු සභාවට පකාශ කරන්ෙන්ද?
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ගරු කථානායකතුමනි, මම අසා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම සරල
පශ්න හතරක්. ෙම්කට අදාළයි. විශාල අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ජීවිතයක් නැති වුණා. ඔහුෙග් ජීවිතෙය් වටිනාකම
ෙකොච්චරද? ඒ වාෙග්ම තුන් හාරසියයකට තුවාල සිදු වුණා. ඒ
අයට වන්දියක් ලැබුණාද? ඔය පශ්න ටික තමයි අහන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුර.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා 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, කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා
අමාත තුමා දැනට රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහා විෙද්ශ ගත ෙවලා
තිෙබනවා. එතුමාෙග් අමාත ාංශය මට දන්වා තිෙබනවා, එතුමා
පැමිණි වහාම ෙම් සඳහා සුදුසු පිළිතුරක් ලබා ෙදන බව.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

II

ජිනීවා ෙයෝජනාවට පසු සිද්ධිදාමය

ெஜனீவா தீர்மானத்தின் பின்னரான நிகழ் கள்
SERIES OF EVENTS SUBSEQUENT TO GENEVA RESOLUTION

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ජිනීවාහි පැවැති එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
කවුන්සලෙය් 19වැනි සැසි වාරෙය්දී ශී ලංකාව පිළිබඳව සම්මත වූ
ෙයෝජනාවට පසුව සිදු වූ සිද්ධි දාමය ෙවත ෙමම ගරු සභාෙව්
අවධානය ෙයොමු කරවමි.
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් ජිනීවාහි පැවැති එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් 19වැනි සැසි වාරෙය්දී
ශී ලංකාව පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව එම කවුන්සලෙය්
සාමාජික රටවල් 24ක අනුමැතිෙයන් සම්මත වුණා. ෙමම සැසි
වාරයට සහභාගි වූ ශී ලංකාෙව් විශාල නිෙයෝජිත පිරිස අතර
පැවැති මතෙභ්ද, මත ගැටුම් පිළිබඳ විස්තර ඉදිරිපත් කිරීම ෙමහි
අරමුණ ෙනොෙව්. එෙහත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
කවුන්සලෙය්දී සිදු වූෙය් ශී ලංකා ආණ්ඩුව, ශී ලංකාෙව්
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ස්වාධීනත්වය, ස්ෛවරීභාවය හා අභිමානය ආරක්ෂා කිරීමට
මුළුමනින්ම අෙපොෙහොසත් වීම බව සඳහන් ෙනොකර සිටිය
ෙනොහැකිය.
ශී ලංකාව පිළිබඳ ෙයෝජනාෙවන් ශී ලංකාවට බල කරන
ලද්ෙද් උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති
ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීෙම්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග්
මැදිහත්වීමට හා එහි තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමට ශී ලංකාව
එකඟ විය යුතු බවයි. එනම්, ශී ලංකාෙව් අභ න්තර පශ්නයකට
ජාත න්තර පජාව මැදිහත්වීම පිළිගත යුතු බවයි. ජාත න්තර
තලෙය් සිදු වූ ෙමම පරාජය වසන් කිරීමට ආණ්ඩුව මවා ගත්
බටහිර විෙරෝධයක්, මවා ගත් අධිරාජ විෙරෝධයක් ෙපන්වන්නට
උත්සාහ කළත්, එය සාර්ථක වී නැහැ. ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදෙය් මූලිකත්වෙයන් ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාව සම්මත
වීෙමන් පසුව, නායක කාරකාදීන් ඇතුළු ආණ්ඩුවට තවදුරටත්
අධිරාජ විෙරෝධයක් පදර්ශනය කිරීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා.
ෙයෝජනාව සම්මත වීෙමන් පසු ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ
අමාත වරයාට ෙවොෂින්ටනයට එන ෙලස එක්සත් ජනපද රාජ
ෙල්කම්වරිය ආරාධනා කළා. එය ආරාධනයකට වඩා නිෙයෝගයක්
ෙලස හැඳින්විය හැකියි. මක් නිසාද යත්, ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ
කටයුතු පිළිබඳ අමාත වරයා ෙවොෂින්ටන් එන විට උගත් පාඩම් හා
පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ
කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ශී ලංකා ආණ්ඩුවට ඇති කියාකාරී
සැලැස්මද රැෙගන එන ෙලස රාජ ෙල්කම්වරිය ශී ලංකාවට
දැනුම් දී තිබූ නිසායි. එයින් කියැෙවන්ෙන් ඒ කියාකාරී සැලැස්මට
ඇෙමරිකන් එක්සත් ජනපදෙය් අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවක්
ෙනොෙව්ද? එක්සත් ජනපද රාජ ෙල්කම්වරිය ශී ලංකාෙවන්
කියාකාරී සැලැස්මක් අවශ බව කී විට, එවැනි කියාකාරී
සැලැස්මක් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද අධිරාජ වාදය සිත් ගන්නා
පරිදි කඩිමුඩිෙය් සකස් කිරීමට ආණ්ඩුෙව් ඉහළ ෙපෙළේ කීප
ෙදෙනකු පියවර ගත් බව ඒ දිනවල මාධ විසින් වාර්තා කර
තිබුණා. ඒ අතරතුර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් සහකාර
පක්ෂවලින්, උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති
ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ෙග් අදහස්
ඉදිරිපත් කරන ෙලස විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා ඉල්ලා තිබූ බව
වාර්තා වී තිබුණා. සමහර පක්ෂ අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඔවුනට
සකස් කරන ලද කියාකාරී සැලැස්ම ඉදිරිපත් කළාද යන්න පවා
සැක සහිතයි. ආණ්ඩුෙව් ඉහළ ෙපෙළේ කිහිප ෙදෙනකු විසින්
කඩිමුඩිෙය් සකස් කරන ලදුව, විෙදස් කටයුතු අමාත වරයා
ෙවොෂින්ටන් ෙගන ගිය ලිපිය පිළිබඳව ඇමති මණ්ඩලය ෙහෝ
පාර්ලිෙම්න්තුව කිසිවක් දැන සිටිෙය් නැහැ.
ෙමවැනි කියාකාරී සැලැස්මක් ශී ලංකා විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ
අමාත වරයා විසින් එක්සත් ජනපද රාජ ෙල්කම්වරිය ෙවත
ඉදිරිපත් කරන ලද බව රාජ ෙල්කම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිල
මාධ පකාශිකා වික්ෙටෝරියා නියුලන්ඩ් මාධ වලට කියා තිබුණා.
එෙසේම රාජ ෙල්කම්වරියට භාර දුන් කියාකාරී සැලැස්ම අඩංගු
ෙල්ඛනය පසිද්ධියට පත් කරන ෙලසද ශී ලංකාවට බල කරනු
ලැබූ බව වාර්තා වී තිෙබනවා. ඇමති මණ්ඩලයටත්,
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, ලාංෙක්ය සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාවටත්
රහසිගත ෙලස සකස් කර ෙවොෂින්ටනයට භාර දුන් ෙල්ඛනය
ෙහළිදරවු ෙනොකිරීමට එය රහෙසේ සකස් කළ අය කටයුතු
කරනවා. ශී ලංකාෙව් ජාතික පශ්නය විසඳීමට යැයි කියමින්
අතීතෙය්දීත් බලය ෙහබවූ අය රහස් ගිවිසුම්, රහස් ෙල්ඛන, රහස්
සැලසුම් කියාත්මක කළා. නමුත් ඉතා ෙකටි කාලයක් ඇතුළත ඒ
රහසිගත කියා මාර්ග එළිදරවු වුණා. ඒවා අසාර්ථක වුණා. ආණ්ඩුව
ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉහත විස්තර
කරන ලද කියාකාරී සැලැස්ම ඇතුළත් රහසිගත ෙල්ඛනයක් 2012
මැයි මාසෙය් 18වැනි දා විෙද්ශ කටයුතු ඇමති ජී.එල්. පීරිස් මහතා
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් රාජ ෙල්කම්වරියට භාර දී තිෙබ්ද
යන්නත්, එය ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්නත්
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පිළිබඳව විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා ෙමම ගරු සභාව දැනුවත්
කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරමි. විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා
එක්සත් ජනපද රාජ ෙල්කම්වරියට 2012 මැයි මස 18වැනි දින
භාර දුන් කියාකාරී සැලැස්මට අදාළව ඉදිරිපත් කළ කරුණු
දැක්වීම පිළිබඳවද ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයිද
අෙප්ක්ෂා කරමි.
ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා
විෙද්ශගත වී සිටියත්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විසින්
ඉදිරිපත් කරන ලද කාරණය පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක පකාශයක්
එතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මම එය ඉදිරිපත් කරන්න
කැමැතියි.
23(2) දරන ස්ථාවර නිෙයෝගය පකාරව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී
ගරු අනුර දිසානායක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පශ්නය
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදි ෙතොරතුරු මත පදනම් වූවක් බව
ආරම්භෙය්දීම පකාශ කිරීමට කැමැත්ෙතමි.
ෙද්ශීය කරුණු ජාත න්තරකරණය ෙනොවන බවට වග බලා
ගැනීමට රජය නිරන්තරෙයන්ම කටයුතු කර ඇති බව අවධාරණය
කරනු කැමැත්ෙතමි. ෙමය අපෙග් නිත ස්ථාවරය වන අතර, අෙප්
ජාතික පශ්නවලට මැදිහත් වන කවර ෙහෝ ජාත න්තර කියා
මාර්ගයකට ශී ලංකාව දැඩි ෙලස විරුද්ධ වීෙම් පදනම ඇති
වන්ෙන් ඒ ස්ථාවරෙයනි. මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 19වැනි
සැසි වාරෙය්දී එක්සත් ජනපදය මුල් වූ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්
ශී ලංකාවට සහෙයෝගය අෙප්ක්ෂා කරමින් පයත්නයන්
කිහිපයක්ම ගනු ලැබිණ. ෙකෙසේ වුවද, සපුරාම අභ න්තර
කාර්යයන් සම්බන්ධෙයන් ජාත න්තර පජාෙව් ෙකොටසකින්
දණ්ඩනීය කියා මාර්ගයක් පිළිගන්නවාට වඩා ඊට විරුද්ධ වීම
නිසා පාඩු ලැබීම වුවත් පඥාෙගෝචර වන්ෙන් යැයි ශී ලංකා
ජනතාවෙග් ආත්ම ගරුත්වය උෙදසා තීරණය කරන ලදී.
ජිනීවාහිදී ශී ලංකාවට මුහුණ දීමට සිදු වූ විෙරෝධෙය් තරම
සලකා බලන විට, අවසාන පතිඵලෙයන් ෙපෙනන්ෙන් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් සම්පූර්ණ ෙබදීමක් ඇති වූ
බවත්, එයද ශී ලංකාවට වාසිදායක ආකාරයකින් වූ බවත්ය. ඒ ශී
ලාංකික ජනතාවෙග් ස්වයං ගරුත්වය ආරක්ෂා කළ හුෙදක් එක්
වැඩි ඡන්දයකින් පමණක් ලැබූ ජයගහණයකි.
ෙවොෂින්ටනයට යෑම සඳහා ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා
ෙවත සන්නිෙව්දනය සිදු කරන ලද්ෙද් ගරු දිසානායක මන්තීතුමා
පැවසූ පරිදි 2012 මාර්තු මස 3 වැනි සතිෙය්දී මානව හිමිකම්
කවුන්සිලෙය් ෙයෝජනාව පිළිගැනීෙමන් ඉක්බිතිව ෙනොව, 2012
ජනවාරි මාසෙය් අග භාගෙය්දී බව සලකා බලනු වටී. අමාත තුමා
ෙවත එවන ලද්ෙද් ආරාධනාවකට වඩා නිෙයෝගයක්ය යනුෙවන්
ගරු මන්තීතුමා කරන නිරීක්ෂණය අපට ෙනොෙත්ෙර්. එක්සත්
ජනපදෙය් රාජ ෙල්කම්ෙග් ලිපිෙයන් ඇය සඳහන් කරන්ෙන්
ෙමෙසේය.
"වැඩිදුර කටයුතු සම්බන්ධෙයන් අප සිතන ෙද්වලට
මාර්ෙගෝපෙද්ශ ලබා ෙදනු සඳහා පතිසන්ධානය, වගවීම සහ
උතුෙර් පළාත් සභා මැතිවරණය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියට කටයුතු
කරෙගන යෑම සඳහා ඔබෙග් සැලසුම් සාකච්ඡා කිරීම පිණිස
මාර්තු මාසෙය්දී ෙවොෂින්ටනයට පැමිෙණන ෙලස ඔබට ආරාධනා
කිරීමට කැමැත්ෙතමි. බුද්ධිමතුන්ෙග් මණ්ඩල සහ අෙප්
ෙකොංගසය හමු වී ඔවුන්ට අදහස් පැහැදිලි කිරීම සඳහා ෙහොඳ
අවස්ථාවක්ද ෙම් සංචාරෙයන් ඔබට ලැෙබනු ඇත."
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ෙමම වචනවලින්ම පැහැදිලිව ෙපෙනන්ෙන් එය නිෙයෝගයක්
ෙනොව ආරාධනාවක් බවය.
ගරු මන්තීතුමා දන්නා පරිදි, රජෙය් පෙව්ශය වන්ෙන් සිය
හවුල්කාර ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නිරීක්ෂණ නිශ්චිතව තහවුරු කර
ගැනීමයි. අමාත තුමා ෙවොෂින්ටනයට ගිය අවස්ථාව වන විට
රජෙය් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සියලු ස්ථාවරයන් ලැබී ෙනොතිබුණු
අතර, ලැබුණු ඒවා සකස් කරමින් පැවතුණි. ඒ නිසා කියාකාරී
සැලැස්මක් ඇතුළත් වන පූර්ණ ෙල්ඛනයක් සැකසීම කළ
ෙනොහැකි ෙදයකි. කියාකාරී සැලැස්ම ඇතුළත් රහස ෙල්ඛනයක්
එක්සත් ජනපද රාජ ෙල්කම්වරිය ෙවත 2012 මැයි 18 දින අෙප්
හමුෙව්දී බාර දී තිබුෙණ් යයි පැවසීම සම්පූර්ණ පබන්ධ කතාවකි.
"උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිසෙම්
නිර්ෙද්ශ සහ රජෙය් සැලසුම් සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ අමාත තුමා
ඉතා පබල සහ විස්තීරණ පෙව්ශයක් ඉදිරිපත් කෙළේය" යනුෙවන්
එක්සත් ජනපද රාජ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පකාශිකා වික්ෙටෝරියා
නුලන්ඩ් මිය සිය පකාශෙය්දී සඳහන් කිරීෙමන් ම ෙමය තහවුරු
ෙව්. ඇය භාවිත කළ "පෙව්ශය" යන වචනය අවධාරණය කිරීමට
මම කැමැත්ෙතමි. එබැවින්, කියාකාරී සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබුෙව් යැයි එක්සත් ජනපද රාජ ෙදපාර්තෙම්න්තු පකාශිකාව
කිසිම අවස්ථාවක කියා නැත. උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය
පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම
පිළිබඳ පෙව්ශය සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජනපද රාජ ෙල්කම්
ෙවත පැහැදිලි කරන ලද්ෙද් උප ක්ෙෂේත 285ක් සහිත පධාන
නිර්ෙද්ශ 135ක් ඇති බවත්, කියාත්මක කිරීම සඳහාත්, සැකසීෙම්
පහසුව සඳහාත් පහත දැක්ෙවන පරිදි කාණ්ඩ 4ක් යටෙත් ඒවා
සඳහන් කළ හැකි බවත්ය. ඒවා නම්;

•
•
•
•

ජාතික පතිපත්තිය සම්බන්ධ නිර්ෙද්ශ
ගැටුෙම් අවසන් අදියර හා අදාළ නිර්ෙද්ශ
මානව හිමිකම් සහ ආරක්ෂක කරුණු සම්බන්ධ නිර්ෙද්ශ
නැවත පදිංචි කිරීම, සංවර්ධනය සහ මානුෂීය කරුණ
සම්බන්ධ නිර්ෙද්ශ

සමහර නිර්ෙද්ශ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභා මඟින්ද,
සමහර ඒවා අදාළ ආයතන මඟින්ද කියාත්මක කරනු ඇති බව
පැහැදිලි කරන ලදී. එෙසේම, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙල්කම්ෙග්
අධීක්ෂණය යටෙත් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින්
කියාත්මක කිරීම ෙමෙහයවනු ඇති බවත් ෙපන්වා ෙදන ලදී. තවද,
ෙකටි කාලීන, මැදි කාලීන සහ දිගු කාලීන වශෙයන් නිර්ෙද්ශ
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනු ඇති බවත්, පමුඛකරණය මඟින්
ව හාත්මක ආකාරයකින් ඒවා කියාත්මක වනු ඇති බවටත්
තවදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී. එබැවින්, නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අෙප් පෙව්ශය වන්ෙන් ෙම් පියවරයන්ය.
ජාත න්තර පජාෙව් උනන්දුවක් දක්වන අෙනකුත්
සාමාජිකයින් සම්බන්ධෙයන්ද අප සාමාන ෙයන් කරන පරිදි,
වසර ෙදකකට ෙපර ඇය හමු වූ අවස්ථාෙව් සිට ඇති වූ නව
තත්ත්වයන් සම්බන්ධෙයන්ද අමාත තුමා, රාජ
ෙල්කම්
ක්ලින්ටන් මහත්මියට කරුණු පැහැදිලි කෙළේය.
කලින් ගැටුමට සම්බන්ධ වී සිටි පුද්ගලයින් නැවත සමාජගත
කිරීම, ඉතිරි අභ න්තර අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කරවීම,
අධි ආරක්ෂක කලාප ඉවත් කිරීම, බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කිරීෙම්
පගතිය, හදිසි නීති ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීම, ඉඩම් අයිතිය නැවත
ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ගන්නා ලද කියා මාර්ග, උතුෙර්
පළාත් පාලන මැතිවරණ සහ පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාව
- PSC - ඇතුළු ෙද්ශපාලන කියාවලිය යන කරුණු ඊට ඇතුළත්
විය.
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එම නිසා විමසුමට ලක් වී ඇති පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ගරු
මන්තීතුමා විසින් සිදු කරනු ලැබ ඇති නිරීක්ෂණවල කවර ෙහෝ
සත යක් ෙනොමැති බව ඉතාම පැහැදිලිය.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පකාශෙය් ඉංගීසි පරිවර්තනය
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

සභාෙම්සය මත තබන ලද පකාශෙය් ඉංගිසි පරිවර්තනය

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட கூற்றின் ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப் :
English Translation of the Statement tabled:

Hon. Speaker,
At the outset, I wish to observe that the question submitted by the
Hon. Anura Dissanayake, Member of Parliament, under Standing Order
No. 23/2 has resulted from being completely misinformed.

I would like to emphasize that the Government has consistently
sought to ensure non-internationalization of domestic issues. It is our
steadfast position in this regard which provided the basis for Sri Lanka
to categorically oppose any international initiatives which impinge on
our national issues. There were a number of overtures made in seeking
Sri Lanka's cooperation with regard to the US initiated Resolution at the
19th Session of the Human Rights Council. However, it was decided that
in the interest of keeping the self-respect of the people of Sri Lanka, it
was prudent even to lose by opposing rather than accepting punitive
measure from a part of the international community on solely domestic
matters. Considering the might of the opposition, Sri Lanka was faced
with in Geneva, it must be acknowledged that the final result
demonstrated a complete division of the UNHRC and that too in a
favourable manner to Sri Lanka, as it was by a mere one vote and
thereby upheld the self-esteem of the Sri Lankan people.
The Hon. Dissanayake may note that the communication to visit
Washington was delivered to the Hon. Minister of External Affairs at
the end of January, 2012 and not as he said, following the adoption of
the Human Rights Council Resolution which was in the 3rd week of
March, 2012. We do not understand the basis of the Hon. MP’s
observation that it was more an order than an invitation to visit
Washington that was communicated to the Hon. Minister. In this
context, quote from the letter of the US Secretary of State where she
says,
“to help guide our thoughts on further action, I would like to invite
you to Washington in March to discuss your plans to move ahead on
reconciliation, accountability and Provincial Council elections in the
North. The visit also would provide a favourable opportunity for you to
meet with think tanks and our Congress to brief them…..”
It is therefore, evident that this wording construes an invitation
rather than an order.
As the Hon. MP is aware, the Government’s approach has been to
ascertain observations of its constituent political parties. At the time the
Minister visited Washington the positions of all the Government
political parties had not been received, while those received were being
processed. Therefore, compiling a fully fledged document containing an
Action Plan is a misnomer. It is total fiction to state that a secret
document containing the Action Plan had been handed over to the US
Secretary of State at our meeting on 18th May, 2012. This position is
established by the very fact that the Spokesperson of the US Department
of State, Victoria Nuland, in her briefing stated that “the Foreign
Minister presented a very serious and comprehensive approach to the
LLRC recommendations and the plans that the Government
has…………..” I wish to emphasize her word ‘approach.’ Therefore, at
no point has even the US State Department Spokesperson stated that an
Action Plan was presented. With regard to the approach on the
implementation of the LLRC recommendations, it was explained to the

2012 ජුනි 05

73

US Secretary of State that there are 135 main recommendations with sub
areas totaling 285, which for the ease of processing for

implementation would
categories, vis-a-vis :-

be

designated

under
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

four

·

Recommendations relating to national policy

·

Recommendations pertaining to the final phase of the conflict

·

Recommendations related to human rights and security issues

·

Recommendations on resettlement, development and
humanitarian issues.

Further, it was explained that some recommendations would be
implemented through the Parliamentary Select Committee and others by
relevant institutions. It was also pointed out that the implementation
would be directed out by the Presidential Secretariat under the purview
of the Secretary to H.E. the President. It was further explained that the
recommendations would be dealt with under short, medium and longterms and implemented in a structured manner through prioritization.
These steps therefore are our approach to the implementation of the
recommendations.

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

කල්පවෘක්ෂ සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම් )
පනත් ෙකටුම්පත
கல்ப

க்க்ஷ சங்வர்தன பதனம (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

KALPAWRUKSHA DEVELOPMENT FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සදහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කරනවා.
"කල්පවෘක්ෂ සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

පනත්

ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා
The Hon. Minister also briefed Secretary of State, Clinton, as we
normally do with other interested members of the international
community, on the developments since he met her two years ago. This
included the reintegration of ex-combatants, resettlement of the
remaining IDPs, dismantling of the High Security Zones, status of
demining, roll back of the Emergency Regulations, steps taken with
regard to re-possession of land, local government elections in the North
and the political process including the PSC.
It is therefore, abundantly clear that there is no truth whatsoever in
the observations made by the Hon. Member of Parliament in the context
of the question under reference.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමොකක්ද, රීති පශ්නය?

(மாண் மிகு ேத

க விதானகமேக)

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී
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 බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙ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 ெபளத்த சாசன,
மத அ வல்கள் 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 Buddha Sasana and Religious Affairs for report.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

පධාන කටයුතු - අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 සිට 4
දක්වා ෙයෝජනා අනුමත කිරීම. ගරු සරත් අමුණුගම අමාත තුමා.

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් අගනා
පශ්නයකුත් අසා තිෙබනවා. අගනා උත්තරයකුත් දී තිෙබනවා. ඒ
සඳහා එක් දිනක විවාදයක් විපක්ෂයට ලබා ෙදන හැටියට මා
ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා කැමති නම්[බාධා කිරීම්]

ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව

சுங்கக் கட்டைளச்சட்டம்: தீர்மானம்
CUSTOMS ORDINANCE : RESOLUTION
[අ.භා. 2.34]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගීතා අමාත තුමා)

ෙහොඳයි. ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கூட் ைணப் அைமச்சர்)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation )

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත්
කිරීෙම් අවසරය- පැමිණ නැත.

கம -

சர்வேதச நிதிய

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා අද දින ගරු සභාව
ෙවත පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:

පාර්ලිෙම්න්තුව

75
[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

"(235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත්
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් 2012.05.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය. (2012 මාර්තු 30 දිනැති අංක 1751/27 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ
විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත්
නියමය සහ සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝගය ද ෙමම ගරු
සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා මා ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාරණා පිළිබඳව පසුබිම මම
පළමුව ඉදිරිපත් ෙකොට පසුව තවත් කාරණා කිහිපයකුත් ඉදිරිපත්
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
වර්තමානෙය් ෙමරටට ආනයනය ෙකෙරන ෙමෝටර් රථ
සංඛ ාව ශීඝ ෙලස වැඩි වී ඇත. ඉහළ හා අඩු සිලින්ඩර
ධාරිතාවකින් යුතු ෙමෝටර් රථ අතර පවතින ඉහළ බදු පරතරය
ෙහේතුෙවන් විෙශේෂෙයන් අඩු සිලින්ඩර ධාරිතාෙවන් යුතු ෙමෝටර්
රථ හා තිෙරෝද රථ ආනයනය පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ
විශාල වශෙයන් ඉහළ ෙගොස් ඇත. ෙමරටට ෙකෙරන වාහන
ආනයනය කමවත් කර ගැනීම සඳහාත්, ෙමරටට ආනයනය
කරන විවිධ සිලින්ඩර ධාරිතාෙවන් යුත් ෙමෝටර් රථ අතර
සමබරතාවක් පවත්වා ගැනීම ෙමන්ම, ෙම් රට තුළ පවතින මුළු
ෙමෝටර් රථ සංඛ ාව ඉහළ යාෙමන් උද්ගත වන අහිතකර
ආර්ථික හා පාරිසරික තත්ත්වයන් ද සැලකිල්ලට ෙගන අදාළ
බදු ෙමන්ම ආනයන පාලන ෙරගුලාසි සම්බන්ධෙයන් ද
සංෙශෝධනයක් අවශ විය. එෙසේම වාහන අමතර ෙකොටස්,
ෙමෝටර් රථ කැපූ ෙකොටස් , වහන බඳවල් ආදිය ආනයනෙය් ද
මෑත කාලෙය් සිදු වී ඇති වර්ධනයන් සැලකිල්ලට ෙගන ඒ සඳහා
පවතින බදු ද සංෙශෝධනය කිරීමට සිදු විය. 2009 වර්ෂෙය්දී
ෙමරටට ආනයනය කරන ලද මුළු ෙමෝටර් රථ පමාණය ෙදලක්ෂ
එෙකොෙළොස්දහස් හයසිය හැත්තෑනවයක් වූ අතර, 2010 සහ 2011
වර්ෂවලදී එම පමාණය ශීඝෙයන් වර්ධනය විය. 2010 ෙමෝටර්
රථ හාරලක්ෂ හැටනවදහස් ෙදසිය හතක්- ඒ කියන්ෙන් දළ
වශෙයන් ලක්ෂ පහක්- සහ 2011 වර්ෂෙය්දී පන්ලක්ෂ
විසිතුන්දහස් නවසිය හැටතුනක් ද ආනයනය කරනු ලැබුවා. 2009
වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී එම
ආනයනයන්ෙග් වැඩි වීම පිළිෙවළින් සියයට 121 ක් හා සියයට
148කි.
එෙසේම 2009 වසෙර් දී 139,000ක් වූ ආනයනික මුළු යතුරු
පැදි පමාණය, 2010 සහ 2011 වර්ෂ වන විට 228,998ක් සහ
250,318ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. එකී වැඩි වීම 2009 වර්ෂයට
සාෙප්ක්ෂව 2010 සහ 2011 වර්ෂ සඳහා පිළිෙවළින් සියයට 61ක්
සහ සියයට 81ක වර්ධනයකි. 2009 වර්ෂෙය් දී ෙම් රටට
ආනයනය කරන ලද මුළු තී ෙරෝද රථ පමාණය 34,563ක් වූ අතර,
2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී එය 91,230ක් සහ 137,816ක් විය.
2009 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2010 සහ 2011 වර්ෂවල තී ෙරෝද රථ
ආනයනෙය් වැඩිවීම පිළිෙවළින් සියයට 163ක් සහ ඊළඟ වර්ෂෙය්
සියයට 298කි.
ගරු කථානායකතුමනි, එෙසේම 2010 වර්ෂෙය් 37,131ක් වූ
ආනයනික ෙමෝටර් කාර් සංඛ ාවද 2011 වර්ෂය වන විට 58,245ක්
දක්වා සියයට 46කින් වර්ධනය වී ඇත. ෙමෙසේ ෙමෝටර් රථ
ආනයනය අධික ෙලස ඉහළ යෑම නිසා ෙමෝටර් රථ සහ ඒ ආශිත
අමතර ෙකොටස් සඳහා වැය වී ඇති සමස්ත ආනයන වියදම 2009,
2010 සහ 2011වර්ෂයන්හිදී පිළිෙවළින් රුපියල් මිලියන 43,940ක්
සහ රුපියල් මිලියන 125, 258ක් සහ රුපියල් මිලියන 173,292ක්
දක්වා ඉහළ ෙගොස් ඇත. ඊට සාෙප්ක්ෂව සමස්ත ඉන්ධන
පරිෙභෝජනයද ශීඝෙයන් වර්ධනය වී ඇත.
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ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අතර තී ෙරෝද රථ ෙද්ශීයව
නිෂ්පාදනය කිරීෙම් ආෙයෝජනයන්ද පුළුල් ෙවමින් පවතී. ඒ අනුව
ෙමකී තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ෙගන ෙමෝටර් රථ, තී ෙරෝද රථ
සහ ෙමෝටර් බයිසිකල් සඳහා පවත්නා නිෂ්පාදන බද්ද
සංෙශෝධනය කිරීම සුදුසු ෙව්. එෙසේ වුවද, කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර්,
බස් රථ, ෙලොරි රථ, සහ ටක් රථ සඳහා පවතින බදු එෙලසම
පවත්වාෙගන යාමට තීරණය කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව භාවිත
කළ ෙමෝටර් වාහන, ෙමෝටර් රථ කැපූ ෙකොටස්, වාහන බඳවල්
ආදී ෙනොෙයකුත් ෙකොටස් ෙමරටට ආනයනය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් මෑත කාලීනව සිදු වී ඇති වර්ධනය ෙහේතුෙවන්
එම ආනයනය අෛධර්යවත් කිරීම සඳහා දැනට කියාත්මක තීරු
බද්ද සංෙශෝධනය කර ඒ ෙවනුවට ඒකක අගයක් ෙහෝ පතිශත
අගයක් - Ad valorem duty - යන ෙදෙකන් වැඩි අගය අයවන
ෙලස තීරු බදු පැනවීමට තීරණය කර ඇත.
විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා දකිනවා ඇති, ෙර්ගු බදු
ක්ෙෂේතෙය් මිල වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. ඒ වර්ග පිළිබඳව මා
කියන්නට කැමැති නැහැ. ඒ ඒ වර්ගවල මිල වැඩි කරලා
තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන ගැසට් නිෙව්දන මඟින් පකාශයට පත්
කරලා, දැන් ඒවා කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ෙමොකද, ඒක
තමයි පසුබිම. දැන් අපි බලන්නට ඕනෑ, ෙම් ශීඝ වර්ධනෙය්
ආර්ථික සහ සමාජීය පතිඵල ෙමොනවාද කියලා.
අපි පිළිගන්නට ඕනෑ පළමුවැනි ෙද් තමයි, දීර්ඝ කාලීන
යුද්ධයකට පසුව මිනිසුන්ෙග් අවශ තාවන් - සාමාන ෙයන් අපි
කියනවා, "pent-up demand" කියලා.- හුඟාක්දුරට කියාත්මක
කරන්නට බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියන එක. එක්ෙකෝ
අස්ථාවර තත්ත්වයක් නිසා, සැකයක් නිසා, ඒ ආෙයෝජන
කරන්නට කැමැති නැහැ. නමුත් අපිට ෙපෙනනවා, ඒ යුද්ධය
අවසන් වුණාම රජයත් තරමක සහනදායී වැඩ පිළිෙවළවල්
කියාත්මක කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අපි බැංකුවලට උපෙදස්
දුන්නා, සියයට 30ක් දක්වා ණය ලබා දීම සම්බන්ධව. පහසුෙවන්
ණය ලබා ෙදන්න තීරණයක් ෙගන තිෙබන අතර, ෙම් වර්ෂ තුන
තුළ අපට එහි වර්ධනයක් ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. දැන් ෙමහි
ඉතාම ෙහොඳ පවණතාවකුත් අපට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. එකක්
තමයි, අද ගම්බද පළාත්වල සිදු වන වර්ධනය. මා හිතනවා, ෙමහි
සිටින ගම්බද පළාත් නිෙයෝජනය කරන සියලුම මන්තීවරුන්
පිළිගන්නවා ඇති, ඒ පළාත්වල විශාල වර්ධනයක් සිදු වන බව.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ආසනය ගත්ෙතොත් එහි තිෙබන
හැම ගමකම අඩු ගණෙන් තී වීලර් 10ක්, 15ක්, තිෙබනවා;
ෙමෝටර් සයිකල් 20ක් 30ක් තිෙබනවා. පවාහන තත්ත්වය
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවලා. විෙශේෂෙයන් තරුණ ෙකොටස් අද
අෙප් රෙට් නව ජීවන රටාවකට ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා. ඒ
වාෙග්ම ඒ අයට ෙහොඳ අෙප්ක්ෂාවන් තිෙබනවා. ඉදිරිය ගැන
කල්පනා කරනවා. ඒ තරුණ පරපුරට විශාල සහනයක් ලැබිලා
තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් අර්ථ ශාස්තය අනුව අප දන්නවා,
අෙප් හිතවත් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාත් දන්නවා ඇති,
ආර්ථික පිබිදීමක් ඇති වුණාම රටක් තුළ එෙහ ෙමෙහ ගමන්
කිරීම - mobility - අදහස් ෙවනස් කිරීම, ආෙයෝජනය කිරීම වැනි
සමාජ ආර්ථික ෙවනස් වීමක් ඇති ෙවන බව. මිනිසුන්ෙග් දෘෂ්ටි
එකක් ඇති
පථය ෙවනස් ෙවනවා. Entrepreneurial spirit
ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ආෙයෝජනය කරන්නට තිෙබන ආශාව
වැඩි ෙවනවා. ඉස්සර ෙවන කාෙග්වත් කුලීකාරෙයක් හැටියට
හිටි අය -සුළු පඩියකට වැඩ කළ අය- අද ෙවළඳ ෙපොළවල්
තුළින්, ෙවන ෙවන ෙවෙළඳ කටයුතු තුළින් ඊට වඩා රට වටා
හැසිරීෙම් පවණතාවක් - mobility
එකක්- දක්වන බව අප
දකිනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඒ වාෙග් ෙලොකු ෙවනස් වීමක් අද
තිෙබන බව මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. මම හිතන හැටියට
විරුද්ධ පක්ෂයට ඒක ෙලොකු පහරක්. හැම අවුරුද්ෙද්ම
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 5.5ක් විතර අෙප් රෙට් ගම්බද
පළාත්වලට යනවා. ෙසේවකයින්ෙග් ආෙයෝජනය රටට එනවා.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් ෙහොඳට දන්නවා ඇති,
ඔබතුමාෙග් ආසනෙය්ත් හුඟක් දුරට ඒ විධියට ගම්බද
පළාත්වලට සල්ලි ගලා ෙගන එනවා. ඒ අයට ෙපොඩි ෙගයක් හදා
ගන්න, බයිසිකල් එකක් ගන්න, දරුවන්ට ලස්සනට අඳින්න
අවස්ථාව සලසන්න ඕනෑ. මට මතකයි, මම සිංගප්පූරුෙව් එක
කාලයක ජීවත් වුණා. ඒ, ඔය පරිවර්තනය ෙවන කාලෙය්.
ඉස්සෙල්ලාම දකින්නට පුළුවන් ෙවන ෙදය තමයි ඇඳුම්වල
ෙවනස.
Readymade ඇඳුම් තමයි දැන් අඳින්ෙන්. ඉස්සර වාෙග්
ෙට්ලර් සාප්පුවට ගිහින් දැන් ඇඳුම් මහන්ෙන් නැහැ. හුඟ
ෙදෙනක් අද jeans අඳිනවා. Readymade ඇඳුම් අඳිනවා.
සමහරවිට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
නායකතුමා
කාලයකට
ඉස්ෙසල්ලා ඕවා කිව්වා වන්නට ඇති. ඒ වැරදි කාලෙය්. Jeans
ඇඳලා necklace දාලා යන්න පුළුවන්ය කියා ඒ කාලෙය් කිව්වා
වන්නට ඇති.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඒ කාලෙය් හිනා වුණා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒ කාලෙය් හිනා වන්නට ඕනෑ. ෙම්වා දැන් ෙවනස් ෙව්ෙගන
එනවා. දැන් සමාජ ෙවනස් වීමක් ඇති ෙවනවා. ඒ කාලෙය්
මිනිසුන්ට සල්ලි තිබුෙණ් නැහැ. දැන් සල්ලි තිෙබනවා. ඒ නිසා
අෙප් ගම්බද පළාත්වල වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක
ෙහොඳ පැත්ත; ධනාත්මක පැත්ත. නමුත් අද ආර්ථික වශෙයන්
ආදීනවත් තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් ෙගවුම් ෙශේෂෙය්
බරපතළ පශ්න තිෙබනවා. පිට රට යවන අෙප් භාණ්ඩවල
වර්ධනයක් අපට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ෙත් කර්මාන්තය දිහා
බැලුෙවොත්- මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි මෙග් හිතවත් ගරු
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට
එනවා. එතුමාත් එම ඇමතිවරයා හැටියට එක කාලයක් හිටියා.ඉස්සර අෙප් පළාත්වල ෙත් කර්මාන්තය තුළින් ලංකාවටම
ආදායම වශෙයන් ලැබුෙණ් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 800යි,
නැත්නම් 850යි. අද අපට ලැෙබනවා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
බිලියන 1.2ක්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම සංචාරක කර්මාන්තෙය්ත්,
අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය්ත් යම් කිසි දියුණුවක් තිෙබනවා.
නමුත් අප බලන්නට ඕනෑ අද Euro Zone එක. ඒ වාෙග්ම
ඇෙමරිකාව ගැන. එහි ඉල්ලුම අඩු ෙව්ෙගන එනවා. වාසනාවකට
අෙප් අපනයන ක්ෙෂේතය
එතරම් ම පබල නැහැ,
චීනය
රුසියාව වාෙග් රටවල් තරමට.
අද බලන්න ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාවට විශාල
අර්බුදයකට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ
ෙගොල්ෙලෝ මහන්සිෙයන් හදා ගත්ත ඒ අපනයන සංස්කෘතිය සහ
ඒ අපනයන වර්ධනය අද ෙවනස් ෙව්ෙගන එනවා. සියයට 10ක්
වර්ධනය බලාෙපොෙරොතු වුණු අය ඊට පස්ෙසේ ඒක පල්ෙලහාට
ෙගනාවා; scale down කළා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථික
පක්ෙෂේපණය සියයට 8ක් ෙව්ෙගන එනවාය කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ
සියයට 7ක් ෙවනවාය කියා කිව්වා. ඊෙය් ෙපෙර්දා සියයට 5.
6කට ඉන්දියාෙව් projection එක අඩු කර තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් අපනයන දැඩි ෙලස අඩු ෙවලා. එතෙකොට අපට
වාෙග් ම ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ෙවළඳ ෙශේෂෙය් විශාල පශ්නයක් ඇති
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ෙවලා තිෙබනවා. පිට රටින් එන ෙඩොලර් ආදායම බැලුවාම
අෙප් ෙඩොලර් වියදම -ෙඩොලර් අපනයනය කරන පමාණය- වැඩියි.
හුඟක් දුරට අපට එයට ෙහේතුවන්ෙන් එක පැත්තකින් ෙතල් මිල.
ෙතල් සඳහා විශාල මුදලක් ෙදවිධියකින් යනවා. එක පැත්තකින්
ෙතල් මිල වැඩි ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් එම පරිෙභෝජනය
වැඩි ෙවනවා.
මම දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට කිව්වා වාෙග් ෙමෝටර් රථ,
ෙමෝටර් බයිසිකල්, තී වීලර් යන හැම එකකම ඉල්ලුම සියයට
110ක්, 120ක් වැඩි ෙවච්ච නිසා ෙම් රටට ෙගෙනන ෙතල්
පමාණයත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට පරණ විධියටම ඒ
බදු කමය යටෙත් ගියා නම් අෙප් ෙගවුම් ෙශේෂෙය් - balance of
payment එෙක්- ෙලොකු අර්බුදයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ තිබුණා.
අර්ථශාස්තයට අනුව මම දකින හැටියට ඒ අර්බුදය නිසා හුඟක්
දුරට අෙප් රුපියල ෙඩොලර් එෙක් අනුපාතයට අනුව තරමක් දුරට
ෙහල්ෙලනවා; volatility. එය 110යි කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ 115යි
කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ 120යි කිව්වා. ඊටත් පස්ෙසේ 130ට, 134ට ගිහින්
තිෙබනවා. අපි හිතනවා ඒක ආපහු තිබුණු අනුපාතයට එයි කියලා.
ෙමොකද, නියම තත්ත්වයට ආවාම, -124, 125 විතර වන ෙකොටෙදපැත්තටම සාධාරණයි. ෙම් රෙට් මිනිස්සු පිට රටට බඩු
විකුණන ෙකොට, ෙත් අපනයනය කරන ෙකොට, ඇඟලුම්
අපනයනය කරන ෙකොට, IT services අපනයනය කරන ෙකොට ඒ
ෙගොල්ලන්ට සාධාරණ මිලක් ලැෙබනවා, ෙඩොලරෙය් වටිනාකම
123, 124, 125 පදනෙම් ඉන්න ෙකොට. අෙනක් අතට අනවශ
භාණ්ඩ ෙම් රටට ෙගන ඒමටත් එච්චර උනන්දු ෙනොවන
තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. අපි ඒ සමබරතාවට තමයි දැන් ගමන්
කරන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, අර්ථශාස්තය දන්නා මන්තීවරු
ෙබොෙහොමයක් අෙප් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඉස්සර
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳටම විෙව්චනය කළා, "ඇයි ෙම් මහ
බැංකුව ගිහිල්ලා ෙඩොලර් ගන්ෙන්" කියලා. එෙහම artificial rate
එකක් තියා ගත්තා කියලා ෙචෝදනා කළා. සමහර විට ඒවා ෙහොඳ
ෙවන්නත් පුළුවන්; නරක ෙවන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ අපි ඒක
ෙවනස් කළා. හරි. අද බලන්න ෙකෝ ඉන්දියාෙව් ෙවලා තිෙබන
ෙද්. අද ෙමොකක්ද ඉන්දියාව කරන්ෙන්? අද Reserve Bank of
India ආයතනය සල්ලි දමනවා රුපියල ස්ථාවරව තියා ගන්න
ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, ෙම්වා ඉතාම සංකීර්ණ පශ්න. එක
තීන්දුවක් තව තීන්දුවක් ෙකෙරහි බලපානවා. ෙවන රටක සිදු වන
ෙදයක් නැවතත් අප රට ෙකෙරහි බලපානවා. ඒක ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්න සියලු මන්තීවරු ඉෙගන ගන්න ඕනෑ පාඩමක්. අද
ෙලෝක ආර්ථිකයම බද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඉන්ෙන් ඒක
ඇතුෙළේ. ඒ නිසා අපිට ෙකොෙහත්ම කියන්න බැහැ, අෙප් ආර්ථිකය
විතරක් රැක ගනිමු; අෙනක් අය කරන ෙද්වල් අපට බලපාන්ෙන්
නැහැ කියලා. එෙහම ෙකරුෙවොත් ඒක ෙමෝඩ පියවරක්.
සම්පූර්ණෙයන්ම අපනයනය මත ආර්ථිකය රඳවා ගත්ත, නැත්නම්
අපනයනය මත වැඩි වශෙයන් ආදායම් ලබා ගත්ත රටවල් වන
චීනය, වියට්නාමය, ඉන්දියාව වාෙග් දකුණු ආසියානු රටවල් අද
අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ බලනවා, අපි භාණ්ඩ
විකිණීෙමන් ගත්ත සල්ලි එක පාරටම අඩු වුෙණ් ෙකොෙහොමද
කියලා.
මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ මෙග් දැනුෙම් හැටියට
ෙම් කාරණය. ෙම් යන විධියට අපට හිතා ගන්න බැහැ, චීනය ඒ
රටවල්වලට භාණ්ඩ යවපු විධියට, ඉන්දියාව භාණ්ඩ යවපු විධියට,
වියට්නාමය භාණ්ඩ යවපු විධියට භාණ්ඩවලට ඉල්ලුම් ෙපොළක්
ඇෙමරිකාෙව් ඇති ෙවයි, ඇෙමරිකාව නැවත වරක් කැරකිලා
ෙපර තත්ත්වයටම එයි, Euro Zone එක කැරකිලා එයි කියලා.
ෙමොකද, ෙම් එන ඇෙමරිකන් ඡන්දෙය්දී ඒ ෙගොල්ෙලොත් බලනවා
ෙකොෙහොමද ඒ රෙට් රැකියා ඇති කරන්ෙන් කියලා.
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අද ෙලොකු අර්බුදයක් තිෙබනවා. එනම්, growth without
employment. ඒ රටවල් එක්ෙකෝ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා.
එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙවන තීරණ අරෙගන රෙට් ආර්ථිකෙය්
යම් කිසි සංවර්ධනයක් ෙපන්වනවා. නමුත් රැකියා අඩු ෙවනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟ ෙවනවා ඇති ෙම් කාරණයට. අද
ඇෙමරිකන් ඡන්දෙය්දී පධානම පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් job
creation. ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච රක්ෂා ලැෙබනවාද? රක්ෂා
ෙනොලැෙබන ෙකොට පහළම පන්තිෙය් ඉන්න කළු මිනිසුන්ට,
ෙවන ෙවන අයට, ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන්ට -ඒ ෙගොල්ලන්ට
චිකාෙනෝ කියනවා. ඒ වාෙග් ෙකොටස්වලට- තමයි ඉස්ෙසල්ලාම
ෙම්ෙකන් පහර වදින්ෙන්. ඒ පහර වදින්ෙන් ඔබාමාෙග් ඡන්ද
පදනමට. ඉතින් ෙම් වාෙග් ෙලොකු ෙවනස්වීම් ඇති ෙවනවා.
අපට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ, උපකල්පනය කරන්න
බැහැ අනාගතෙය්දී අපිට ෙල්සිෙයන් භාණ්ඩ විකුණන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා. ඒවාට අපි ලෑස්ති ෙවන්න ඕනෑ. අපි
සැලසුම් හදන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් පසුබිම තුළ අපිට ආඩම්බර
ෙවන්න පුළුවන් ෙදයක් තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අද
ෙලෝකෙය් අර්බුද ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි ෙතල් අර්බුදය.
අෙනක් එක තමයි ආහාර අර්බුදය. අෙප් රට ෙහොඳට කෘෂිකාර්මික
ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරපු නිසා අපිට ආහාර අර්බුදය ඇති ෙවන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ෙම් ෙතල් අර්බුදය මතට ආහාර අර්බුදයත් ආවා නම්
අෙප් රෙට් ඇති වන තත්ත්වය ෙමොකක් ෙවයිද? ගරු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙහොඳට මතක ඇති. ඔබතුමා මට
ඉස්සර කියලා තිෙබනවා, ඔබතුමා ෙපොඩි දරුෙවකු කාලෙය්
පියතුමාත් එක්ක එෙහේ ෙමෙහේ සංචාරය කරපු හැටි. චන්දිකා වැවට
ගිය හැටි; උඩවලෙව් ගිය හැටි. ඔබතුමා මට ඒවා කියලා
තිෙබනවා .
ඒ ඔක්ෙකොම කෙළේ ෙම් රෙට් කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්නයි.
"Horn of Africa" කියා කියනවා. අද ඒ රටවල්වල සාගතයක්
ඇති ෙවලා මිනිස්සු මැෙරනවා, දරුවන් මැෙරනවා. අපිකාෙව්
මිනිස්සුන්ට අවශ
කෑම පමාණය, ඒ අයට අවශ කැලරි
පමාණය ෙසොයා ගන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙගොඩක්
සල්ලි තිෙබන රටවලට වුණත් අද ආහාර මිල දී ගන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා. ආදෙර්ට ෙදන්ෙනත් නැහැ, සල්ලිවලට ෙදන්ෙනත්
නැහැ. You cannot buy that foodstuff for either love or
money. ඒ රටවල මිනිසුන්ටත් ඒවා අවශ යි.
ගරු කථානායකතුමනි, මෑත කාලෙය්දී අපි වුණත් ඉන්දියාව
සමඟ සාකච්ඡා කළා, අපට යම් යම් ආහාර දව ෙදන්නය කියා.
ඉන්දියාව ෙමොකද කිව්ෙව්? "ෙම් ෙදන්ෙන් අවසාන වශෙයන්,
නැවත ෙදන්න බැහැ, අෙප් මිනිස්සුත් ඒ කෑම ඉල්ලනවා" කිව්වා.
රටක් දියුණු වන ෙකොට, LDC ඉඳලා මධ ම පන්ති තත්ත්වයට
යන ෙකොට ඒ මිනිසුන්ෙග් භක්ෂණ කමයත් -කෑම කන කමයත්ෙවනස් ෙවනවා. එක ෙව්ලක් කාපු මිනිහා ෙදෙව්ලක් කනවා.
ෙදෙව්ලක් කාපු ඉන්දියන්කාරයා තුන් ෙව්ලක් කනවා. එතෙකොට
ඒ මිනිසුන්ට විකුණන්න තරම් ෙද්වල් නැහැ. ඒ නිසා අපි අෙප් රට
ගැන ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ. අද අපට ආහාර පශ්නයක් නැහැ. අද
ආහාර ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙවලා නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙහොඳට මතක ඇති; මටත්
මතකයි; ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමාටත් මතක ඇති;
ඉස්සර හාල් නැව එන ෙතක් ෙකොළඹ වරාෙය් වාහන ෙපෝලිම්
ගහලා තිෙබනවා. හාල් නැව ආවාම ඒ ෙවලාෙව්දීම හාල් ටික
සමුපකාර ෙලොරිවලට දැම්ෙම් නැත්නම්, එෙහම දමලා ෙලොරිය
සමුපකාරයට ගිෙය් නැත්නම් නුවර ෙවන්න පුළුවන්, මාවනැල්ෙල
ෙවන්න පුළුවන් ඒ හැම තැනකම ෙගෝරි. ෙමොකද, එෙහම වුණා
නම් එදාට සලාකයට හාල් ෙදන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ. අද
ඒවා ෙමොකුත් නැහැ. අද මිනිස්සු අඩු පාඩු කිව්වත් අෙප් රෙට්
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ආහාර නිෂ්පාදනය ෙහොඳින් දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට්
එළවලු නිෂ්පාදනය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් බඩ ඉරිඟු
නිෂ්පාදනය ගැන බැලුවත් එෙහමයි. අද පළමු වතාවට අෙප් රෙට්
බඩ ඉරිඟු පිට රටවලට යවා තිෙබනවා. ෙවන රටවල් ආහාර
හිඟයකට මුහුණ පාන ෙකොට අද අපට පිට රටවලට පවා ආහාර
යවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා ෙහොඳ
ලකුණු. ඒ නිසා ඒ අතිනුත් අපි ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, අපට තවත් වැඩ ෙගොඩක් කරන්න
පුළුවන්. බලන්න ෙම් රටට ෙකොච්චර සීනි
පමාණයක්
ෙගෙනනවාද කියලා; ෙම් රටට ෙකොච්චර කිරි පිටි ෙගෙනනවාද
කියලා. ෙමවැනි දූපතක ඉඳෙගන ෙම් සා පමාණයක් ටින් මාළු
ෙගන්වන රටක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත්
තිෙබනවාද, ගරු
කථානායකතුමනි. ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය්
වුණත් බලපු බලපු පැත්ෙත් මුහුද තිෙබනවා. මට මෙග් යාළුෙවක්
කිව්වා, ලංකාෙව් සිතියම අනික් පැත්ත හැෙරව්ෙවොත්, ෙලෝක
සිතියම අනික් පැත්ත හැෙරව්ෙවොත් එතෙකොට ලංකාෙව් ඉඳන්
උත්තර ධැවය දක්වා කිසිම රටක් නැහැ කියලා. එතෙකොට
මුහුදක් විතරයි තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව්ත් හම්බන්ෙතොටත්,
ෙදවුන්දරත් ගත්ෙතොත් එතැන ඉඳලා පල්ෙලහාට දක්ෂිණ ධැවය South Pole - දක්වාම කිසිම ෙගොඩබිමක් නැහැ. ඔක්ෙකොම
තිෙබන්ෙන් මුහුද. ඒක තමයි blue economy කියන්ෙන්. Blue
economy කියන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය් economy එක ෙනොෙවයි.
ෙම් රෙට් ඉදිරියට යන්ෙන් blue economy එෙකනුයි. අපට ඒක
කරන්න පුළුවන්. ෙද්ශීය ආහාර අංශෙයනුත් අපි තව හුඟක්
ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ෙම්ක පක්ෂ ෙභ්දයකට ෙහේතුවක් ෙවන්න
ඕනෑ නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් වී වගා කරන්න පක්ෂ
ෙභ්දයක් අවශ නැහැ. බඩ ඉරිඟු වවන්න පක්ෂ ෙභ්දයක් අවශ
නැහැ. එළවලු වගා කරන්න පක්ෂ ෙභ්දයක් අවශ නැහැ. අපි
ඒවාට උදවු කරන්න ඕනෑ. කුඩුෙක්ඩුකම් කරන්න එපා. තක්කාලි
මදි වුෙණොත් ඒකටත් බණිනවා. තක්කාලි වැඩි වුෙණොත් ඒකටත්
බණිනවා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත්
දන්නවා ඇති අපි ෙහේවාහැට පළාෙත් ෙකොච්චර වගා කළාද
කියලා. නමුත් අපට ඒවා market කර ගන්න බැරි වුණා. දැන් අපි
ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවලා ඒ පශ්න විසඳන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි
ෙම් ෙගවුම් ෙශේෂය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අපි හැම
ෙවලාෙව්දීම එකිෙනකා එක්ක ගැටුම් ඇති කර ෙගන -

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

The cost of living is very high.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

No, that changes.
දැන් අපි cost of living එක ගැන බැලුෙවොත් ෙතල් මිල
වැඩි වන ෙකොට ඉෙබ්ටම indices උඩට යනවා. මිල පහළට යන
ඒවාත් තිෙබනවා. එළවලු ආදී ෙද්වල මිල තමයි පල්ෙලහාට
යන්ෙන්. එතෙකොට inflation එක අඩු ෙවනවා. ඉතින් අපි හැම
ෙවලාෙව්දීම ඒ inflation එක, ෙපොලී අනුපාතයට - interest rate
එකට - අඩුෙවන් තියා ගන්න බලන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප්
පරමාර්ථය. එෙහම ෙනොවුෙණොත් මිනිස්සුන්ෙග් අෙත් තිෙබන
මුදෙල් වටිනාකම අඩු ෙවනවා ෙන්. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
කරුණාෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් කර ෙගන යන වැෙඩ්
එකට සම්බන්ධයි. ෙම්වා ෙද්ශීය කර්මාන්ත, ෙද්ශීය ෙකොම්පැනි.
ඇයි ෙම් ෙද්ශීය ෙකොම්පැනි දියුණු කරන්න සල්ලි දමන්ෙන් කියා
ෙගොඩාක් අය බණිනවා. ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන වැරැද්ද? අපි
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තීන්දු අරෙගන අෙප් නැගී ෙගන එන ෙද්ශීය ෙකොම්පැනිවලට [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. මෙග් අදහසයි මම
කියන්ෙන්. අද අෙප් රෙට් venture capital ක්ෙෂේතය හුඟක්
දුර්වලයි. ෙහොඳ අදහස් තිෙබන දක්ෂ ෙකෙනකුට, blue- chip
company එකක් ඉහළට නංවා ගන්න මීට වඩා ආයතනික
සහායක් අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ.
අෙප් හිතවත් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා දන්නවා, IFC
එෙක් තිෙබන්ෙන් ෙද්ශීය මුදල් ෙනොෙවයි, ජාත න්තර මුදල්
කියලා. අපි ෙලෝක බැංකුව හරහා කටයුතු කරලා තිෙබනවා, ෙම්
රෙට් blue-chip companiesවල ආෙයෝජනය කරන්න. ඒ
ෙගොල්ලන්ට ෙදන්න පුළුවන් නම් අපට ෙදන්න තිෙබන අමාරුව
ෙමොකක්ද? අනික් ඒවා සුළු සුළු ඒවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිවයි මා ෙම්
කාරණය කියන්ෙන්. Blue-chip company එකක invest කරන
එක නරකයි කියා අපි කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා invest
කරලා තිෙබන්ෙන් blue-chip companiesවල ෙනොෙවයි, The
Finance වාෙග් companyවල. ගිය අවුරුද්ෙද් මිලියන 20ක් පාඩුයි.
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩ්ඩක් ඔබතුමාෙග් අවසරය
ෙදන්න ෙම් කාරණය කියන්න.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙකටිෙයන් කියන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා කියන්ෙන් blue-chip companiesවල, ඒ කියන්ෙන්
ෙහොඳ පිළිගැනීමක් තිෙබන companiesවල invest කරනවාය
කියලායි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක ෙහොඳයිද? ඒකට කැමැතිද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ඒකට අපි විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා invest
කෙළේ බංෙකොෙලොත් companiesවල. The Finance එක
බංෙකොෙලොත් company එකක්. ඒෙක් බිලියන 3,400ක් පාඩුයි.
Galadari Hotel එක සම්පූර්ණෙයන්ම පාඩුයි. ගරු
කථානායකතුමනි, අනික් එක, රජය යටෙත් පවතින සංස්ථා -

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙකටිෙයන් කියන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක ෙම්කට අදාළ නැහැ ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද ෙපෞද්ගලික අංශය
ෙමෙහය වන්ෙන්?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඉන්න මා කියන්නම්. දැන් ඇති. මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා.
ඔබතුමාෙග් ෙවලාව ගන්න. මා උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]
ඉඳ ගන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

When Government corporations are running at a loss,
how can you control the private sector?
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I will tell you. ඔබතුමා නිල වශෙයන් පිළිගත්තා, blue-chip
companiesවලට දුන්නාට කිසිම වරදක් නැහැයි කියලා. ඒක
ඔබතුමා කියනවා ෙන්. ඒ ගැන ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි.
අනික් කාරණය, පාඩුයි කියන කථාව. මා දන්ෙන් නැහැ,
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවාද කියලා, තමුන්නාන්ෙසේ stock exchange
එක ගැන ෙසොයනවා නම් දන්නවා ඇති -

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

That is common sense.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
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மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

රජය යටෙත් පවතින සංස්ථා සියයට 99ක් බංෙකොෙලොත්.

No, not common sense. දැන් ෙම් පාඩුව කියලා
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එක අවස්ථාවක අපි සල්ලි දැම්මාම ඊට
සතියකට ෙහෝ අවුරුද්දකට පස්ෙසේ ඒෙක් share එක ෙමොකක්ද
කියා බලා ඒකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා අපි කියනවා පාඩුයි
කියලා. අනාගතෙය් ඒවා ඉහළට යයිද කියලා කවුද දන්ෙන්?
Margin trading සංකල්පයකින් බලන margin tradersලා
ෙගොඩක් ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් එදා ෙව්ල
toursකාරෙයෝ ෙගොඩක් ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් ගැන
ෙනොෙවයි අපි කථා කරන්ෙන්. අපි කථා කරන්ෙන් එදා ෙව්ල
investorsලා ගැන ෙනොෙවයි. අපි කියන්ෙන් long-term
investment එෙක් කිසිම වරදක් නැහැයි කියලායි. අනික් එක,
- [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක අහන්න. අනික් එක, shares කියන්ෙන්
volatility නිතරම ෙවනස් වන ෙද්වල්. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙම්ක කියන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් හැටියට ඒක කියන්න
ෙහොඳ නැහැ. එතෙකොට හිතයි, ෙම්ක justify කරන්න
කියනවාය කියලා. යම් කිසි ෙලොකු ආයතනයක් ගිහිල්ලා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

දුර්වල ආයතනයක shares ගන්න ෙකොට stock market එෙක්
පතිලාභය ෙමොකක්ද? ෙකළින්ම ඒ stock එක නඟිනවා.
එෙහම ෙනොෙවයිද? ඒක න ායක්. දැන් අෙප් පබල
ආයතනයක් ගිහිල්ලා -ලංකාෙව් පබල බැංකුවක් කියමුෙකෝෙවනත් ආයතනයක shares ගත්තාම ඒ ආෙයෝජකයා හිතනවා
ෙන්, දැන් ෙම් මිනිසුන්ට ෙහොඳ පාලනයක් එනවා; ෙම් මිනිස්සු
පසු පස - [බාධා කිරීමක්] ඉන්න, ඉතින්.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක ෙහොඳ විධියට කෙළොත් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක තමයි අපි කියන්ෙන්. ඒක තමයි පරිකල්පනය; ෙම්ක
හරිද, වැරැදිද කියලා හිතන එක. ඒක ෙවනම කථාවක්. අපි
බලන්ෙන් ඒ සංකල්පය; concept එක. ෙම් විධියට තමන්ෙග්
ෙද්ශීය ෙකොම්පැනි ඉහළ නංවන්න මුදල් අෙයෝජනය කිරීම ගැන
අද ෙලෝකෙය් කවුරුත් අකැමැති ෙවයි කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Regulatory authority එක තමයි මහ බැංකුව. මහ බැංකුව
ඇඟිලි ගහන්න පටන් ගත්තාම regulatory functions ෙනොෙවයි
ෙන් කරන්ෙන්.

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙහම නම් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ගනුෙදනුව
පැත්තකට දැම්ෙම් ඇයි? [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ, නැහැ. ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට ෙපන්වන්න පුළුවන් වුෙණ්
- [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

ඒක තමයි අපි තීරණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්, ආෙයෝජන ලබා
ගන්න මීට වඩා නම ශීලී වන්න ඕනෑ; මීට වඩා කල්පනාකාරී
වන්න ඕනෑ කියා. ඉන්දියාෙව් සහ ලංකාෙව් පරිපාලන කමෙය්
ෙමොකක් ෙහෝ කරුමයක් තිෙබනවා. ඉන්දියාෙවත් ඔය පශ්නය
තිෙබනවා. ඒ රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න ගිෙයොත් හරි අමාරුයි.
මට්ටම් 10ක් 15ක් තිෙබනවා. ඉඩම් ගන්න බැහැ. මුදල් හරියට
නිදහස් කරන්න අමාරුයි. අෙප් ලංකාෙව් ෙලොකු පශ්නයක්
තිෙබනවා. Regulatory agencies තිෙබන්ෙන් හැම ෙදයටම නැහැ
කියන්න ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් හැම අමාත ාංශයක්ම -ෙදපැත්ත
ගැනම මම කියන්ෙන්- regulatory agencies හදන්න ෙබොෙහොම
ආසයි. හැම තැනම regulatory agencies හදනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
හරියට වැඩ කරනවා නම් ෙමතුමා කිව්වා වාෙග් කවුරුවත් විරුද්ධ
වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද regulatory agencies ෙමොනවාද
කරන්ෙන්? හුඟක් දුරට බාධාවන් බවට පත් ෙවනවා. ඒක අපි හදා
ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා -

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
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கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඉන්න, මා කියන්නම්. ඉන්න, මා ෙත්රුම් කරලා ෙදන්නම්.
ඇත්ත වශෙයන් ෙම් ගනුෙදනුව ගැන යම් යම් තීරණ ගත්ත නිසා
ෙම් ෙවලාෙව් post-mortem එකක් කරන එක අෙප් ආර්ථික
තත්ත්වයට, අෙප් රටට ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි දැන් ඒ
පශ්නය විසඳුවා ෙන්. නමුත් අපි එකක් කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
ෙම් රෙට් පුංචි මිනිස්සු දහස් ගණන් සල්ලි ෙයොදවපු ආයතන බැංකු වන්න පුළුවන්, ෆිනෑන්ස් ෙකොම්පැනි වන්න පුළුවන්, ෙවනත්
මූල ආයතන වන්න පුළුවන් - ගැන කථා කරන ෙකොට අපි ඉතාම
වග කීෙමන් කථා කරන්න ඕනෑ. "අන්න අරක කඩා වැෙටනවා.
ෙම්ක බංෙකොෙලොත්" කියලා නිකම් කියන්න එපා. එෙහම කථා
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද ෙලෝකයට ඉතාම අවශ ෙද් තමයි
විශ්වාසය. ඒ විශ්වාසය නැති කරන්න තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා
කථා කරන්ෙන්. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි.
දැන් කරුණාකරලා කල්පනා කරලා බලන්න. අද ෙලෝකෙය්
ආෙයෝජන ස්වරූපය ෙවනස් වනවා. මමත් කියනවා, ෙම් රටට
ආෙයෝජන ගන්න අපි මීට වඩා නම ශීලි වන්න ඕනෑය කියලා.

නැහැ. Regulatory functions තිෙයන්න ඕනෑ. නමුත් ඒවා
පෙව්ශෙමන් කරන්න ඕනෑ කියලා මම කියන්ෙන්. ෙජෝන්
එක්ස්ටර් මහත්මයාෙග් මහ බැංකුව නැත්නම් එන්.යූ. ජයවර්ධන
මහත්මයාෙග් මහ බැංකුව ගැන හිතන්න බැහැ. ඒවාත් කලින්
කලට ෙවනස් ෙව්ෙගන යනවා. සමහර විට ඒ බැංකුව තුළම
සමහර අය ඒ සම්පදායට විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. රටවල්
ගත්තාම එක එක සම්පදායන් තිෙබනවා. දැන් ඉස්සර වාෙග්
ෙනොෙවයි. අප ෙම් වැඩ කරන නිසා ෙම් ගැන දන්නවා. අපි චීනයට
ගියා. අපි ගිහින් ණය ගන්න කථා කළා. චීනය ෙවන්න පුළුවන්;
ඉන්දියාව
ෙවන්න පුළුවන්; සිංගප්පූරුව ෙවන්න පුළුවන්;
තායිලන්තය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ හැම එක්ෙකනාම
ඒෙගොල්ලන්ෙග් බැංකු කමය ෙවනම හදා ෙගන යනවා.
ඒෙගොල්ලන්ෙග් බැංකුත් එක්ක රටක් එක්ක ගනුෙදනු -ණය
ගන්න- කරන්න බැහැ.
අද ෙලෝකෙය්ම National Development Banks - NDBs තමයි හැදී ෙගන එන්ෙන්. National development banks
තිෙයනවා. ඊළඟට regional development banks තිෙබනවා. ඊට
පසුව IMF, World Bank, multilateral institutions තිෙබනවා.
ෙම් ණය ෙදන කම, ෙම්වා account කරන කම, වගකීම් කියන
කම නිරන්තරෙයන් ෙවනස් ෙවනවා. ඉස්සර ඔබතුමන්ලා IMF
එෙක් නීතිරීති ගැන ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් අද එෙහම ෙදයක්
නැහැ. අපට World Bank එක වාෙග්ම ADB එක වටිනවා.
ADB එක ඊට වැඩිය සල්ලි අපට ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම National
development banks තිෙබනවා. Export-Import Bank of China,
Export-Import Bank of India තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, චීනය ෙපෞද්ගලික අංශයට විතරක්
ණය ෙදන්න අලුෙතන් ෙවනම බැංකුවක් හදා ෙගන යනවා. ඒෙක්
නායකයා Mr. Lee Jin. ඉස්සර අපි ළඟින්ම වැඩ කළ ආසියානු
සංවර්ධන බැංකුෙව් ෙදවැනියා හැටියට හිටපු Mr. Lee Jin අලුත්
බැංකුවක් චීනෙය් හදලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ ණය ෙදන්ෙන් ෙපෞද්ගලික
අංශයට විතරයි. රාජ අංශයට ෙවනම විධියක් හදා ෙගන යනවා.
ඒ නිසා මා කියන්ෙන් ෙම් ණය කමය, බැංකු කමය හුඟක් දුරට
ෙවනස් ෙව්ෙගන යනවාය කියන එකයි. ඔබතුමාෙග් යාළුවා
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ෙරොබට් ෙසොලික් ඔබතුමාත් එක්ක කථා කරයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ හැම
ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන් අලුත් අදහස් හදන්න - innovate කරන්න කියායි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා දන්නවාද? ෙම්වා ෙම් ගරු
සභාෙව් අපි කියන්න ඕනෑ.
අද BRICS countries BRICS Bank කියා අලුත් බැංකුවක්
හදන්න හදනවා. ඒකට මමත් ඉන්නවා. ෙලෝකෙයන්ම දහ
ෙදෙනක් Brookings Institution එෙකන් ෙතෝරා එවලා
තිෙබනවා, BRICS Bank එක ගැන කථා කරන්න. මමත් එක්
ෙකෙනක්. මම ඒ බව ෙබොෙහොම නිහතමානීව කියන්න ඕනෑ. අපි
ෙම් ගැන ෙවොෂිංටන්වල සාකච්ඡා කළා. Bretton Woods
ආයතනයත් එක්ක ෙකොෙහොමද ෙම් ෙගොල්ලන් වැඩ කරන්ෙන්?
Regional development banks එක්ක ෙකොෙහොමද ෙම් ෙගොල්ලන්
වැඩ කරන්ෙන්? National development banks එක්ක
ෙකොෙහොමද ෙම් ෙගොල්ලන් වැඩ කරන්ෙන්? අද සංකීර්ණ ෙගෝලීය
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අප කවුරුත් පිළිගන්නවා, වැරදි
කරන්න ෙදන්න බැහැ කියා. නමුත් අලුත් විධියට හිතන්න ඉඩ
ෙනොදී ඉන්න බැහැ. අන්න ඒක අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙලෝක ආර්ථික තත්ත්වය ෙදස
බැලුවාම ෙවනස් වන ස්වරූපය - volatility එක - ගැන බලන්න
ඕනෑ. ෙපොෙසොන් ෙපෝය දවසට පසු කථා කරන්න ගියාම ෙම්
ඔක්ෙකොම ෙවනස් ෙවනවා. බුද්ධාගම වාෙග් තමයි බැංකු කමයත්.
සියලු ෙද් අනිත යයි. ෙවනස් ෙව්ෙගන යනවා. ඒ නිසා අපිත්
කල්පනා කරන්න ඕනෑ-

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ආණ්ඩුවත් අනිත යයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

You are putting me on the celebrated murunga aththa.
We cannot have murunga aththa debates here.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Where credit is due, you have to give that. But, the
nonsense that is going on now ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

What I am saying is, that methodology is at fault. You
freeze everything at a certain time and say, “Look, you
bought the shares at this time and today, its value is this
much”. But, nobody is encashing that; nobody turns that
share into cash. We are waiting for the proximate
moment.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

If you have bought 50 per cent of shares of the
Galadari Hotel, I can understand that. Then, you get
controlling assets. Here, you pay a miniority shareholder
of a majority company, out of this country's [Interruption.]
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගලදාරී ෙහෝටලෙය් ෙකොටස් EPF එක ගත්තාම රුපියල්
37කට යන්ෙන්. දැන් ඒ මිල රුපියල් 11ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
[බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
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கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා සියයට 75ක් හරි ඒවා කියලා සියයට 25ක් හංගනවා.
අපි උදාහරණයක් වශෙයන් ෙහෝටලයක් නැත්නම් ඇඟලුම්
කර්මාන්තශාලාවක් ගනිමු. ඒ ෙවලාෙව් තිෙයන එකම බලන්න
බැහැෙන්. යම් කිසි ආයතනයක් කරන ෙකොට ඔබතුමා අවුරුදු
10කට 15කට ඉස්සරහට plan කර නැද්ද? දැන් stock market
එෙක් තිෙබන වටිනාකම විතරක් අපට ගණන් ගන්න බැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒෙක් තිෙබන plant එක, ඒෙක්
future එක බලන්න ඕනෑ. අද ෙලෝකෙය්ම -[බාධා කිරීමක්]
නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒෙක් ෙදකක් තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා උපකල්පනය කරන්ෙන් ෙම්ක තනියම කවුරු
හරි කරනවාය කියලායි. එෙහම ෙනොෙවයි. මම ඉස්ෙසල්ලා ඒක
පැහැදිලි කළා. We have so many institutional factors that
have to be remembered. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතෙකොට-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

When you were the Minister, you never tolerated this
nonsense. I must tell that to you.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

So, what is wrong with at least getting a foot in the
door? - [Interruption.] I do not want to get into a debate.
ෙම් මුදල් රජය සුරක්ෂිත කරනවාය කියලා අපි ෙපොෙරොන්දුවක්
දීලා තිෙබනවා.
ෙදවැනි කාරණය, අපි දැන ගන්න ඕනෑ, යම් යම් ආයතනවල
ෙකොටස් ෙකොෙහොමද ගන්ෙන් කියලා. උපාලි විජයවර්ධන
මහත්මයා එක පාරටම ගිහිල්ලා ඔක්ෙකෝම ෙකොටස් ගත්තාද?
ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොඳටම දන්නවා ෙන්. ගත්තාද? නැහැ ෙන්.
ඉස්ෙසල්ලාම ගිහිල්ලා එංගලන්තෙය් නාකි ගෑණු ෙදතුන්
ෙදෙනකුෙගන් shares ගත්තා. එෙහමයි කෙළේ. නැද්ද? [බාධා
කිරීමක්] ඔව්, එෙහම අර ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ තව තැනකින් ගත්තා.
ඊට පස්ෙසේ තව තැනකින් ගත්තා. එෙහම එක එක උපාය
මාර්ගවලට අනුව තමයි ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක ගනුෙදනු
කරන්ෙන්. ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමන්ලා උපාසකයන්
වාෙග් හිටියාට ඒ ගැන ෙහොඳටම දන්නවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ
කියාත්මක වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙම් උපාසක
මහත්වරුන් ෙහොඳටම දන්නවා. ඒ ෙවෙළඳ ෙපොෙළත් යම් යම්
න ායන් තිෙබනවා. We have invested in a lot of companies.
You know very well that any trust fund has a portfolio.
අපි දැන් කථා කරමු, ඇෙමරිකාෙව් Trust Fund එක ගැන. ඒ
Trust Fund එෙකන් කරපු ආෙයෝජන විධියට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
portfolios, investments 20, 30 තිෙබනවා. සමහර ඒවා
ඉදිරිෙයන් දුවනවා. සමහර ඒවා මධ ස්ථව යනවා. සමහර ඒවා
පස්ෙසේ යනවා. හරියට අර අශ්වයා පිෙට් දැම්මා වාෙග් තමයි.
ඉතින්, the total thrust is what is important.

පාර්ලිෙම්න්තුව

87
[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

88

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ගරු කථානායකතුමනි, මම මීට වැඩිය කථා කරන්න ඕනෑ
නැහැ. අද අෙප් ආර්ථිකය ගැන අපි ෙගොඩාක් වැදගත් විධියට,
ගැඹුරට කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙම් මුළු ෙලෝකයම
එක්තරා ආර්ථික අෙහේනියකට යන ෙවලාවක්. අෙප් අපනයනයන්
බද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ අෙහේනියට ලක් ෙවච්ච පෙද්ශයන් zones - එක්කයි. අද බලන්න, එක දවසකට ගීසිෙයන් ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් මිලියන දාහක් පිට ෙවනවා. කරුණාකරලා "The
Economist" සඟරාව කියවන්න. අද ඒ අර්බුදය සයිපසයටත්
ගිහිල්ලා. ෙමොකද ගීක බැංකුවලින් තමයි සයිපසයට සියයට 90ක්
ණය දීලා තිෙබන්ෙන්. දැන් සයිපසය දතක් වාෙග් ෙහල්ෙලනවා.
ඉතාලිය ෙහල්ෙලනවා. අද ස්පාඤ්ඤය ෙලොකු අර්බුදයකට
ගිහිල්ලා. අපි ගත්ත එක තීරණයක් අෙනක් ඒවාට බලපානවා.

That is called contagion; one wrong step can lead to
many others. So, we have to be very careful. We have to
be very responsible with our economy. I can tell you that
as far as the Government is concerned, we have the
greatest confidence in the Central Bank. That, I must say.
No Government can afford to play ducks and drakes with
existing financial institutions of this country because
those institutions deal with people’s money. You are
talking about some Government contribution but what
about all those shareholders, those stakeholders? We have
to be conscious of that. We should be very proud that
when the whole Kotelawala empire, one of the biggest
financial and construction companies in Sri Lanka
crashed, we handled the situation carefully.
What happened in other countries? Look at what has
happened in Japan, Korea and in America with the fall of
the housing market.
එකක් වැටුණාම අෙනක් ඒවාත් කඩා ෙගන, කඩා ෙගන
වැෙටනවා. නමුත් එෙහම ෙදයක් ලංකාෙව් වුෙණ් නැහැ. අපි
මැදිහත් ෙවලා ඒ තත්ත්වය ෙබ්රා ගත්තා. ෙගෝල්ඩන් කී එක
විතරයි වැටුෙණ්. අෙනක් ආයතන භාරව ඉන්න මිනිස්සු දුප්පත්
මිනිස්සු; මධ ම පන්තිෙය් මිනිස්සු. ඒ අය තමයි ඒවාට මුදල්
දැම්ෙම්. ඒ අය රැක ගන්න අපි දිවා රෑ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. මීට
ඉස්ෙසල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒ වාෙග් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයත්
කටයුතු කළත් හරි ගිෙය් නැති ඒවා තිෙබනවා. ඒ තමයි
Mercantile Investments Limited එක වාෙග් ඒවා. ඒ ව ාපාර
කෙළේ ඔබතුමන්ලාෙග් යාළුෙවෝ ෙන්. Mercantile Investments
Limited සහ Mercantile Credit Limited වාෙග් ආයතන
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් හිටපු යාළුවන්ෙග් ෙන්. ඒවාට
ෙමොකද වුෙණ්? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාෙන් එයාව ෙහොඳට
ෙෂේප් කරලා දුන්ෙන්. එයා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වීරෙයක් ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] ඇත්තම කියනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා අතර
තිබුණ සම්බන්ධකම් පාවිච්චි කරලාෙන් ඒවා කර ගත්ෙත්. [බාධා
කිරීමක්] ෙමොකද නැත්ෙත්? අපිට ෙබොරු කියන්න එපා. ඒවා
කරලා දැන් අපට බණ කියනවා. ෙම්ක හරි වැඩක් ෙන්. ඒවා
ඔක්ෙකොම තමන්ෙග් යාළු මිතෙයෝ ලෑස්ති කර ෙගන, ෙබ්රා ෙගන
- [බාධා කිරීමක්] That bailout is a hopeless failure. Do you not
agree? That intervention was a terrible failure. ඒවා ඔක්ෙකොම
කරලා දැන් අපිට බණිනවා. අපි ඒවා ගැන හිතන්න ඕනෑ නැහැ.
නමුත් අපි ඒ ඔක්ෙකොම ෙද්වල් ගැන කල්පනා කරනවා. දැන් නම්
ඔබතුමන්ලා ඒවාට බණියි එතුමා අෙප් පැත්තට ඇවිල්ලා තිෙබන
හන්දා. නමුත් ඒ කාලෙය් කට ඇරිෙය් නැහැ.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

තවම ඒ මුදල් ෙගවලාත් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔව්. ඉතින්, ඒ වාෙග් පශ්න අපි ඇති කර ගන්න ඕනෑ නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රුපියල් 50ක් ණය තිෙබන අහිංසක ලිපිකරුෙවක් පස්ෙසේ
දුවනවා නම් ඇයි ෙම් වාෙග් කට්ටිය පස්ෙසේ යන්ෙන් නැත්ෙත්?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

පස්ෙසන් ෙනොගිෙය්, පස්ෙසන් යන්න හදන විට ඔබතුමන්ලා
එයාව ෙබ්රා ගත්ත හන්දා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පස්ෙසන් යන්නත්, ගන්න සල්ලි තිෙබන්න එපායැ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Member, we started on the basis that we should
not attack personalities.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

You gave it to a bankrupt company, which could not
be resuscitated. ඒකයි වැරැද්ද.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

It is said, "When you point a finger at someone else,
four fingers are pointing back at you". So, we would not
do that.
ෙම් ෙයෝජනා සම්මත කර ගැනීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please!
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමා
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. ඉන් පසුව ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමාෙග් කථාව.
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අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ 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. 3.15]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි පහක කාලයක් සභා
ගර්භෙය් රැඳී සිටිනවා නම් මම ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව ගරු කරනවා.
ෙමොකද, ඔබතුමා සඳහන් කළ කාරණා ෙදක තුනක් පිළිබඳව මට
කරුණු කියන්න අවශ නිසා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙහොඳයි. මම රැඳී සිටින්නම්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙහොඳයි. ඔබතුමාට විනාඩි පහකින් යන්න ෙදන්නම්. ඔබතුමා
ඇහුවා, "What is wrong in the EPF investing in these
companies?" කියලා. ඔබතුමා එෙහම කිව්වා. ඔබතුමා කිව්වා, අපි
උපකල්පනය කරලා මිල ගැන කථා කරනවා; freeze කරලා මිල
ගැන විතරක් කථා කරනවා කියලා. You asked what is wrong in
that. ''ඇයි ඒක වැරදි?'' කියලා ඔබතුමා ඇහුවා. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමා කථා කරන විට කිව්වා, ''ඔව්, අපට නියාමන ආයතන
අවශ යි. ඒ ෙරගුලාසි අවශ යි. එෙහම නැතිව ආර්ථිකයක් කර
ෙගන යන්න බැහැ'' කියලා.
මම ෙහොඳටම ගරු කරන ඇමතිවරයකු විධියට ඔබතුමා
දන්නවා, අපි ෙගොඩක් ෙවලාවට පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදීත්,
එළිෙය්දීත් ෙම් සම්බන්ධව කථා කරන බව. ඇෙමරිකාෙව්
ආර්ථිකය කඩා වැටීමට ෙහේතු පිළිබඳව කථා කරන විට, ඒ
ෙරගුලාසි පිළිපදින්ෙන් නැති වීම ගැන දිගින් දිගටම කථා කරලා
තිෙබනවා. ඉතින් ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්නම් ඔබතුමාෙග්
පකාශය වැරදි ඇයි කියලා. I will tell you why this is wrong.
අපි අවුරුදු ගණනාවක් ෙම් ගැන කථා කරනවා ගරු ඇමතිතුමනි.
නමුත් දැන් තමයි ආණ්ඩුව ෙම් පිළිබඳව යම් කිසි ෙහෝ අවධානයක්
ෙයොමු කරන්ෙන්. ඒකත් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව සහ The
Finance Company Limited අතර ඇති වුණ හුටපටය නිසා
ෙවච්ච ෙදයක්.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කාරණයක් කියන්නම්. මම මීට කලින්
ෙම් කරුණ ඇතුළත් ලියවිල්ල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත
කරලාත් තිෙබනවා. ඒ තමයි මහ බැංකුෙව් "ආෙයෝජන පතිපත්ති
පකාශනය සහ වෘත්තීය චර්යා ධර්ම" කියන ලියවිල්ල. ෙම්ක
තමයි ෙරගුලාසිය ගරු ඇමතිතුමා. ෙම් ෙරගුලාසිෙය් 2.6, 2:2
ෙකොටෙසේ තිෙබන්ෙන්, ෙමෙහමයි. ගරු ඇමතිතුමා, ෙහොඳට අහ
ගන්න ඕනෑ. "මුදල් මණ්ඩලය විසින් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
බැංකු සහ මූල ආයතන අධීක්ෂණය කරනු ලබන බැවින්, බැංකු
සහ මූල ආයතනවල, ව ාපාර වස්තුවල ආෙයෝජනය කිරීමට
අරමුදලට අවසර ෙනොමැත" කියලා. What is said is that,
because the Central Bank is a regulator of the EPF and the
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commercial banks, there is a conflict of interest and
therefore, the EPF cannot invest in shares of banks and
financial institutions.
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාත් මාත් සිංහල හා ඉංගීසි භාෂා ෙදකම
දන්නා පුද්ගලෙයෝ හැටියට ෙම්ක ඉතාම පැහැදිලියි. ඒ නිසා ගරු
ඇමතිතුමනි ඔබතුමා ෙකොෙහොමද අහන්ෙන්, "ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් මුදල් ෙමවැනි මූල ආයතනවල ආෙයෝජනය කිරීෙම්
වැරැද්ද ෙමොකක්ද?" කියලා. ඇමතිතුමනි, මට ඔබතුමාට ෙදන්න
තිෙබන ඉතාම ඍජු පිළිතුර ෙම්කයි. ෙම් තිෙබන ෙරගුලාසිවල
ඉතාම පැහැදිලිවම, දැඩි ෙලස, ඍජු ෙලස සඳහන් කරලා
තිෙබනවා ෙකොයි වාෙග් ආෙයෝජනවලද ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන්
ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමා, ETF, EPF කියන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම
Central Bank එෙකන් manage කරන ආයතන ෙනෙමයි. ඒවා
කම්කරු ඇමතිවරයාෙග් - ඔබතුමා අහන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
හිටපු කම්කරු ඇමතිවරයාෙගන්- විෂය පථයට වැෙටනවා කියන
එක තමයි ගැසට් එෙක් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නැහැ, නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Wait, I will explain. That is a function where powers
are divided. It is not solely - [Interruption.] These are
monies that were originated - If you remember, this idea
came from the late Hon. T.B. Ilangaratne, who was at that
time the Minister of Labour.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

දැන් ඔබතුමා “point” එකක් ෙගනාවාෙන්. දැන් මට ඒකට
පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

So, what I am saying is, it is not such a clear-cut
situation as you pointed out.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

කියන්න කනගාටුයි ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ඒ දීපු උත්තරය
වැරැදියි. 1958 දී ගරු ටී.බී. ඉලංගරත්න ඇමතිතුමා ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදලට අදාළ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව්
- ඒ පනත ෙමෙහේ Research Unit එෙක් තිෙබනවා. දැන්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

ෙගනැල්ලා බලන්න පුළුවන්- ඉතාම පැහැදිලිවම කටයුතු ෙවන්
කරලා තිෙබනවා. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල්,
ආෙයෝජනය කිරීෙම් සම්පූර්ණ වගකීම තිෙබන්ෙන් මහ බැංකුෙව්
මුදල් මණ්ඩලයට. නමුත්, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සාමාන
එදිෙනදා කටයුතු කළමනාකරණය සඳහා වගකීම භාර දීලා
තිෙබන්ෙන් කම්කරු අමාත ාංශයට. ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට
කම්කරු අමාත ාංශයට කිසිම විධියකට අයිතියක් නැහැ, ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල් ආෙයෝජනය වන කමය පිළිබඳව
කථා කරන්න. ඔබතුමා දන්නවාද, අඩුම තරමින් කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කම්කරු ෙකොමසාරිස්තුමාවත් ඒ ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් නැහැ කියලා? වෘත්තීය සමිතිවල - trade unionsවලකිසිම ෙකෙනකුට ඔවුන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල ෙකොයි විධියටද
ආෙයෝජනය කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව කථා කරන්න
හැකියාවක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා, ඒ නිසා මට කනගාටුෙවන් හරි
නැවතත් ඔබතුමාට කියන්න සිද්ධ ෙවනවා,-

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ, නැහැ. වැරදි නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

වැරදි නැත්ෙත් ෙකොෙහේද? ෙමතැන තිෙබන එක ෙන් මම
කියන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Let me speak.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

Okay, I will give you time to speak.

(The Hon. John Amaratunga)

The Hon. Gitanjana Gunawardena clearly stated the
other day that the Monetary Board is totally responsible. [Interruption.]
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

92

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

The Ministry of Labour and Labour Relations also has
a role in it.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමා, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කිසිම අයිතියක්
නැහැ. - [Interruption.] එතෙකොට ගරු ඇමතිතුමා, දැන් ෙම්
කරුණ ඉතාම පැහැදිලියි. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් උත්තර
ෙදන්න ඒක එෙහම ෙනෙමයි කියලා. නමුත්, ඔබතුමන්ලාට ෙම්
වාෙග් උත්තර ෙදන්න බැහැ. පනත සංෙශෝධනය කරන්න ෙවනවා
ෙම් වාෙග් උත්තර ෙදන්න නම්. ගරු ඇමතිතුමා, ඒ නිසා මම
ඉතාම වගකීමකින් යුතුව ෙමතැනදී පකාශ කරන්න කැමැතියි,
වැඩ කරන ජනතාවෙග් රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක් වන ඉතිරි කිරීම්
ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා කිසිම විධියකට බලපෑමක් කරන්න
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බැහැ කියන එක.
අනිත් එක තමයි ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් ආචාර ධර්ම සහ
පතිපත්ති පකාශනෙය් තිෙබනවා, "සාමාන
සහ වරණීය
ෙකොටස්වල ආෙයෝජනය ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත
පසිද්ධ සමාගම් ෙහවත් blue-chipsවලට සීමා විය යුතුයි" කියලා.
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් “What is wrong in the EPF
investing in this companies?" කියන පශ්නයටයි මම ෙම්
පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ෙමතැන ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා bluechipsවල පමණයි -පසිද්ධ සමාගම්වල පමණයි- ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදෙල් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් කියලා.
එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිගන්න ඕනෑ ලාෆ්ස්
ආයතනය කියන්ෙන් blue-chip ආයතනයක් ෙනොෙවයි කියලා.
ගලදාරි ආයතනය කියන්ෙන් blue-chip ආයතනයක් ෙනොෙවයි.
Ceylon Grain Elevators Limited කියන්ෙන් blue-chip
ආයතනයක් ෙනොෙවයි. The Finance Company Limited
කියන්ෙන් blue-chip ආයතනයක් ෙනොෙවයි. එෙහම නම් ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් තර්කය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

In terms of Section 5(e) of the Employees’ Provident
Fund Act, the Monetary Board may invest the monies of
the Fund in such securities as the Monetary Board may
consider fit and may sell such securities.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Thank you very much. දැන් මට කථා කරන්න ෙදන්න.
ඔබතුමා කිව්වා ෙන්.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

This replaces - [Interruption.] What you said is
correct. That is, there has been something in 2009. But,
now that has been superseded.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Well, I will come to that.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන ෙකොට, ඔය
වාෙග් කථා කියන්න එපා කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉතා
වගකීෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, කිසිම විධියකට ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල් පනත අපි සංෙශෝධනය කෙළේ නැහැ. ඔබතුමා
කියන ඔය වගන්තිය ඇතුළත් කරලා අපි ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල් පනත සංෙශෝධනය කෙළේ නැහැ. මට කථා කරන්න ඉඩ
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.[බාධා
කිරීම්] මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමා කියන ඔය
සංෙශෝධනය ෙගනාෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න
ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please!

2012 ජුනි 05

93
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. දැන් මෙග් ෙවලාව.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය 5(e) වගන්තිය ෙවනස් කරන්න ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල් පනත සංෙශෝධනය කෙළේ නැහැයි කියලා
මම නැවතත් කියනවා. 5(e) වගන්තිය මම ෙහොඳට දන්නවා. 5(e)
වගන්තිය ඉංගීසි භාෂාෙවන් තිෙබන්ෙන්.
සිංහල භාෂාෙවන් ෙනොෙවයි ඉංගීසි භාෂාෙවන් තිෙබන්ෙන්.
1958 Act එක තිෙබන්ෙන් ඉංගීසි භාෂාෙවන්. ඒෙකන් ෙමෙහම
කියනවා. The EPF may invest any monies that are not
required for present administrative purposes in securities.
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු කාලයක “securities” කියන එෙක්
අර්ථකථනය ලබා ගන්න අවශ වුණා. 1958 ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොළක් තිබුෙණ් නැහැයි කියලා ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා.
එතෙකොට සාමාන ෙයන් ආෙයෝජනය කෙළේ රජෙය් සුරැකුම්පත්,
රජෙය් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් - Government Paper - වල. ඒවාෙය්
තමයි ආෙයෝජනය කෙළේ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 2000
දශකෙය් මුල ගණන්වල-

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Has anybody challenged that in the past? Has it been
challenged? If what you say is correct, then it would have
been challenged and the matter would have become clear.
It has not been challenged.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

People are challenging it.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Right. Let me speak. - [Interruption.] I am challenging
it. - [Interruption.] No, let me speak. Hon. Minister, you
are not allowing me to speak. - [Interruption.] I listened
to you and now I am trying to reply to you. So, please let
me speak. - [Interruption.] People have not been told as
to what is happening. ජනතාව ෙමච්චර කල් දැන ෙගන
හිටිෙය් නැහැ, අර්ථ සාධක අරමුදලත් එක්ක ආණ්ඩුව කරන
ෙද්වල්. 2010 අෙගෝස්තු මාසෙය් ඉඳලා අපි ෙම් ගැන කථා
කළා. දැන් ඔබතුමා කියනවා නම්- [බාධා කිරීම්] හරි ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල් පනත ෙවනස් කරන්න සංෙශෝධනයක්
ෙග්නවා නම් ඒක ෙග්න්න. ඒ සංෙශෝධනය ෙග්න්න.
සංෙශෝධනය ෙගනාවාම අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. මම කියපු
ෙද් ෙහොඳට අහගන්න ඕනෑ. මම කිව්ෙව් පනෙත් තිෙබන්ෙන්
“securities” කියන එක විතරයි කියලා, ගරු ඇමතිතුමනි.
පනෙත් කිසිම විධියකට අර්ථ නිරූපණය කරලා නැහැ
“securities” කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ඒ නිසා ඒ අර්ථ
නිරූපණය කරන්න අවශ වුණා. එතැනදී නීතිපතිතුමා කමලසෙබ්ෂන් මැතිතුමා. මම හිතන්ෙන් අද එතුමා ජීවතුන්
අතර නැහැ.- කමලසෙබ්ෂන් මැතිතුමාෙග් interpretation
එකක් අනුව කිව්වා, ෙකොටස්වල ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්
කියලා. ඒක දුන්නා. අපි කවදාවත් ෙමතැන නැඟිටලා
කියන්ෙන් නැහැ, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල් ෙකොටස්
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ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරන්න එපා කියලා. අපි ඒ
වාෙග් බංෙකොෙලොත් පුද්ගලෙයෝ ෙනොෙවයි. අපි එෙහම
කියන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන් ඒ ෙද් අවශ යි. එය සිදු විය
යුතුයි. සාමාන ෙයන් ෙපොලී අනුපාතය අඩු ෙවනවා නම්ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

This is, nit-picking.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

No, I am not nit-picking. Let me be clear.
අපි කියන්ෙන් ෙපොලිය අඩු ෙවනවා නම්, ෙකොටස් ෙවළඳ
ෙපොෙළන් ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම්, එහි ආෙයෝජනය
කරලා අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ලාභය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් නම්
ඒක කරන්න කියලායි. කමක් නැහැ. නමුත් එය නීති රාමුව
ඇතුෙළේ කරන්න. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. Ceylon Grain Elevators
Limited එෙක් ෙකොටස් රුපියල් ෙදසීය ගණනට අරෙගන එය
25ට බැස්සාම කාෙග් සල්ලිද නාස්ති ෙවන්ෙන්? ගලදාරි
ෙහෝටලෙය් ෙකොටස් රුපියල් තිස් ගණනට අරෙගන 11ට බැස්සාම
කාෙග් සල්ලිද නාස්ති ෙවන්ෙන්? ඒක වන නිසා තමයි ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ අර්ථ කථනය ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ නිසා තමයි ෙම්
චර්යා ධර්මවලට, ෙම් ආෙයෝජන පතිපත්තියට සෘජුවම ඔය කියන
වාක අඩංගු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාක අඩංගු කරලා
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ඔබතුමන්ලා කියනවා, "නැහැ, ඒක ෙවනස්.
අපට දැන් බැංකුවල ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්" කියලා. අපි
එෙහම හිතමු. යම් ෙහයකින් අර්ථ සාධක අරමුදලට බැංකුවල
ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්, ෙම් කඩා වැෙටන බංෙකොෙලොත්
ආයතනවලත් ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් කියන ස්ථාවරෙය්
ඔබතුමන්ලා ඉන්නවාය කියලා හිතමු. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ඒ කම්පැනි බංෙකොෙලොත් කියලා කියන්ෙන් ඔය ෙගොල්ලන්
ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙමොකක්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඔය ෙගොල්ලන් එක එක කම්පැනිවලට බංෙකොෙලොත් කියලා
කියනවා. එෙහම කියන්න එපා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන
ෙද්වල් ලාභ තිෙබන කම්පැනිවලට බලපානවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඒකට මම ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්නම්. මම කියන්ෙන්,
එෙහමනම් අර්ථ සාධක අරමුදලට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත්
කරන්න කියලායි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත්
කරලා කියන්න, අපට ෙම් ෙද් කරන්න පුළුවන් ඇයි කියලා.
එතෙකොට අපි නීති රාමුව ඇතුළට ආෙයත් එනවා. නීති රාමුව
එළියට ගිය- [බාධා කිරීමක්]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Member,ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Yes, Hon. Minister.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I will take only one minute.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Okay.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

We have been advised that we could do this within the
ambit of this section. Now, you are saying that that is not
so and we have a difference of opinion. Certainly, we can
re-look at this subject. But, there has been no challenge.
Till such time that you raised this matter, things have
moved smoothly for a long time. But, if someone - not
only you but any other citizen - as my good Friend, the
Hon. John Amaratunga, Acting Leader of the Opposition
said, the "people" since he, in the absence of his Leader,
represents the people who voted or part of the UNP [Interruption.] Not all. We agree to that. So, we are going
to take that seriously and look at it.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)
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ඉන්දියාෙව් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 289ක සංචිත
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුද්දක්
ඇතුළත ඔය සංචිතවලින් ෙඩොලර් බිලියන 20ක් වියදම් කරලා
තිෙබනවා, ඉන්දියාෙව් රුපියල තැන් තැන්වලදි වැඩිපුර විචලනය
ෙවනවා නම් ඒක අඩු කර ගන්න. ෙඩොලර් බිලියන 289න් ෙඩොලර්
බිලියන 20ක් කියන්ෙන් සියයට 7ක් වාෙග් සුළු පමාණයක්.
දැන් ලංකාෙව් එෙහම ෙනොෙවයි ෙන්. ලංකාෙව් ෙමොකක්ද
වුෙණ්? රුපියල 109ට තියා ගන්නත්, ෙදවනුව රුපියල 114ට තියා
ගන්නත් අපට ෙඩොලර් මිලියන අටක් සංචිත තිබුණා කිව්වා.
ඒෙකන් ෙඩොලර් මිලියන හතරක් විතර ෙම්කට වියදම් කළා. ඒ
කියන්ෙන් සියයට පණහක විතර පමාණයක්. ඒ පශ්නය
නිරාකරණය කර ගන්න බැරිව තමයි ජාත න්තර මූල
අරමුදෙලන් කිව්ෙව් වහාම රුපියල අවපමාණය කරන්න කියලා.
ජිනීවා ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී. රහස්
ගනුෙදනු ගැන මෙග් මිත ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා
කථා කළා, ඒ වාෙග්ම රහස් ගනුෙදනුවකට තමයි ශී ලංකා
ජනරජයත්, ජාත න්තර මූල අරමුදලත් අතර එකඟ ෙවලා
තිෙයන්ෙන්. ජනතාවට ෙම්ක කිව්ෙව් නැහැ. අද ෙවනකම් ෙම්වා
කියලා නැහැ.
IMF එෙක් වාර්තාෙව් 05 වැනි පිටුෙව් "The Policy Package"
යටෙත් තිෙයනවා, කාරණා තුනක් කරන්න ලංකා ආණ්ඩුව
පිළිගත්තාය කියලා . එක කාරණයක් ෙමෙහම කියනවා:
"The central bank has signaled that it intends to phase out its
intervention early in the second quarter, with a view to fully
establishing exchange rate flexibility before the current program
expires.”

ඒ කියන්ෙන්, IMF එෙක් අවසාන ගනුෙදනුව ඉවර ෙවන්න
කලින් -ෙඩොලර් මිලියන 450 ගන්න කලින්- රුපියල
සම්පූර්ණෙයන්ම පා ෙවන්න ඉඩ හරිනවාය කියලා ආණ්ඩුව
පිළිගත්තා ලු. ආණ්ඩුව පිළිගත්තාය කියලා අත්සන් කරලා
තිෙයනවා ෙමන්න ෙම් ලිපිෙය්. ෙම්ක මම කියන ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ජාත න්තර මූල අරමුදල පසිද්ධ කරලා තිෙබන
ලියැවිල්ල.

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

හරි දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන්, ෙම්ක challenge කරන්න කියලා
ෙන්. ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම්ක ෛනතිකව challenge කරන්න
කියලා ෙන්. ඒකද ඔබතුමා කියන්ෙන්? හරි එෙහමනම් අපි ඒ
විධියට කරන්න කටයුතු කරමු. මම කියන්ෙන්-[බාධා කිරීමක්]
No, no. It is very clear. I am quoting from your Investment
Policy Statement. - [Interruption.] If you have changed it [Interruption.] You cannot just change - [Interruption.] I am
quoting from your own document. හරි. ඒ ගැන මීට වඩා කථා
කරන්න ෙදයක් නැහැ. මම හිතන්ෙන් අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිවම
ඔබතුමන්ලාට ෙපන්වා දුන්නා, ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව
ෙමොකක්ද කියලා.You asked as to what is wrong in investing?
ඔබතුමා ඇහුවා, ඇයි ෙම්ක වැරැදි කියලා. ඒ වැරැදි අපි දකින
විධියට ෙපන්වා දුන්නා. ෙමොකද නීති රාමුවට එහා ගිහිල්ලා,
ෙරගුලාසිවලට එහා ගිහිල්ලා කරන ෙම් වැඩ කටයුත්ත වැරැදියි
කියලා තමයි සිංහල හා ඉංගීසි ෙත්ෙරන ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට
වැටෙහන්ෙන්. එෙහම නම්, ඔබතුමන්ලාට අපි කියන්ෙන් ෙම් අර්ථ
සාධක අරමුදල් පනත සංෙශෝධනය කරන්න කියලායි. එතෙකොට
අපට පුළුවන් ඒ ගැන විවාදයක් කරන්න. You said about
volatility. රුපියල හරි volatile. ෙඩොලරය රුපියල් 110ට තිබුණා.
ඉන්පසුව රුපියල් 134ට ගියා, ඊළඟට, 125ට එයි. ඉන්දියාෙව් මහ
බැංකුව ෙම් සංචිත පාවිච්චි කරලා ඉන්දියාෙව් රුපියල defend
කරන්න යනවා. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා දැන් යනවා.
ඒකට කමක් නැහැ.

ෙදවැනි කාරණය තමයි ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ණය
වැඩි වීම අඩු කිරීම; ණය වර්ධනය අඩු කිරීම. ඒක ෙමන්න
ෙමෙහමයි කියන්ෙන්:
“Instead, the central bank adjusted its policy rates and instructed
banks’ to rein in their lending in order to reduce credit growth below 20
percent in 2012.”

ඒ කියන්ෙන් ණය ෙදන එක සියයට 20ට වඩා අඩු කරන්නය
කියන එකයි.
ඊළඟට තුන්වන කාරණය ෙමොකක්ද? ඒක
ෙමෙහමයි :

කියන්ෙන්

"To reduce losses at the state energy enterprises and boost central
government revenues, the authorities raised the retail price of
petroleum products by an average of over 30 per cent in early
February."

ඊළඟට කියනවා, ෙමන්න ෙමෙහම:
"........electricity prices were increased by an average of around 20
per cent"
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දැන් ෙහළි ෙවලා තිෙයන රහස් ගනු ෙදනුෙව් ෙකළින්ම
කියනවාෙන්, -මෙග් මිත ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා
ෙමතැන ඉන්නවා.- ෙපටල් මිල වැඩි කෙළේ ජාත න්තර මූල
අරමුදෙල් එකඟතාව මතයි කියලා. I will give it to you. මම ෙම්
ලියවිල්ල table* කරන්නම්.
ගරු ඇමතිතුමා දන්ෙනත් නැහැ. ඉන්ධන මිල සියයට 30ක
Average එකකිනුත්, විදුලි බිල average සියයට 20ක average
එකකිනුත් වැඩි කරනවා කියා තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි "The
Policy Package" contains three main elements. ෙම්
පතිපත්තිෙය් කුලුනු තුනක් තිෙබනවා. එක කුලුනක් තමයි රුපියල
පා ෙවන එක. ෙදවැනි කුලුන තමයි ණය දීම පාලනය කරන එක.
තුන් වැනි කුලුන තමයි ෙපටල් මිල, ඩීසල් මිල, ලාම්පු ෙතල් මිල,
ලයිට් බිල වැඩි කරන එක. ඉතින් ෙම්ක මම කියන ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි ජාත න්තර මූල අරමුදෙල් රහස්
ගනුෙදනුව කියලා ජනතාවට හංගපු ලියැවිල්ල. ෙම්වා අසත නම්
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ තරම් ෙවලාව තිෙබනවා, අපි අසත කියනවා
කියලා ඔප්පු කරන්න. එෙහම ෙදයක් අපි ෙමතැන කරන්ෙන්
නැහැ. අපි වගකීෙමනුයි ෙමතැන කථා කරන්ෙන්.
අපි ෙමතැන කථා කළා, වැඩ කරන ජනතාවෙග් පශ්න
සම්බන්ධෙයන්. වාහන බදු මහ රෑ හදිසිෙය්ම වැඩි කිරීම නිසා
අර්බුදයට පත් ෙවච්ච අහිංසක ජනතාවට සහනයක් ෙදන්නය
කියලා අපි නිෙයෝජ මුදල් අමාත ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන
මැතිතුමාෙගන් පසු ගිය 22 වැනිදා පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුණු
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටියා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අපට telephone
calls ෙදනවා; ලියුම් එවනවා "කරුණාකර, ෙම්ක ඔබතුමන්ලාවත්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න" කියලා. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලාත්, අෙප් පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාත් ෙම්
ගැන කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම එදා අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් ගැන කථා
කළා. කථා කරලා කිව්වා ෙම්කට සහනයක් ෙදන්නය කියලා. ඒවා
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා.
අපි කිව්ෙව්, හැෙමෝටම සහන ෙදන්න එපා, ජීවිතෙය් එක
පාරක් LC එකක් ඇරපු අයට සහනයක් ෙදන්නය කියලායි. ඒ
කියන්ෙන් genuine කට්ටියට. කාර් විකුණන්න ෙගෙනන අයට
ෙනොෙවයි, ජීවිතෙය් එක පාරක් L/C එකක් ඇරපු, ෙපෞද්ගලික
පාවිච්චිය සඳහා වාහනයක් ආනයනය කරන සුළු පිරිසට,
වාහනයක් ෙගෙනන්න කාලයක් තිස්ෙසේ අමාරුෙවන් ඉතිරි කරපු
අහිංසක මැද පන්තිෙය් සහ පහළ මැද පන්තිෙය් පුද්ගලයින්ට
සහනයක් ෙදන්නය කියලායි. සමහරුන්ට හිතපු නැති විධියට,
ඔවුන් උපකල්පනය කරපු බද්දට වඩා ලක්ෂ 7, ලක්ෂ 12, ලක්ෂ
15 වශෙයන් බද්ද වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, මහ රෑ 12න් පස්ෙසේ.
Lamborghini ගැන ෙනොෙවයි, අපි ෙමතැන කථා කරන්ෙන්. ගරු
ගීතාංජන ගුණවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා, ආණ්ඩුව ඒ
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරනවා කියලා. ඔබතුමා එෙහම
කිව්වා එදා. මැයි මාසෙය් 22 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ඒක
තිෙයනවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඒ ෙවනුවට අද
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නියමයටම අදාළ
සංෙශෝධනයක් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අද ෙම් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කාටද? මහා පරිමාණෙය් වාහන
ආනයනකරුවන්ට. ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම සලකා බලා අෙපේල් 18වැනි
දා සිට බල පවත්වන ආකාරයට ෙමය සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා.

—————————* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
Placed in the Library.
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ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඔබතුමා මම පස්ෙසේ කියපු එකකුයි, ඊට ඉස්සර ෙවලා කියපු
එකකුයි කලබලයට පටලවාෙගන. ෙපොඩ්ඩක් දින පැහැදිලි කර
ගන්න, කියපු දිනයයි, ඊට ඉස්සර ෙවලා කියපු දිනයයි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මට කලබලයක් නැහැ. මම
පටලවාෙගනත් නැහැ. අද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් අෙපේල් මාසෙය්
18වැනි දා ඉඳලා මහා පරිමාණෙය් ව ාපාරිකයන් කරපු ඉල්ලීමක්
සලකා බලා සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. ෙම් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරලා ඔබතුමන්ලා ෙලොකු ව ාපාරිකයන්ටත් ෙමොකක්
හරි සහනයක් සැලසුවාට අපට කමක් නැහැ. නමුත් අහිංසක,
අසරණ මිනිසුන් ගැනත් කල්පනා කර බලන්න. ඔවුන් තමයි ෙම්
ලක්ෂ ෙදෙක්, තුෙන් සහනයක් ඉල්ලන්ෙන්. මම කියන්ෙන් එක
පාරක් LC එකක් ඇරපු පුද්ගලයන්ට විතරක්-

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කරපු
නිසා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Are you raising a point of Order?
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මම පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. මම කිව්ෙව් පියවරින් පියවර ඒ
සහන ලබා දීම සඳහා සලකා බලන බව. අවුරුද්ද, ඉන් අනතුරුව
ඒ ණය බදුකරය යටෙත් ඒ කාලය සහ ෙම් 100ක් 200ක් පමණ
සංඛ ාවට ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන ඒ අභියාචනා අනුව ඒ පිළිබඳව
අමාත ාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරවනවා ඇති.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you may carry on.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the Hon. Member is misleading the House.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything against the Standing Orders, it will
be expunged. You may carry on.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

එෙහම ෙනොෙවයි ඔබතුමා කිව්ෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව

99
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

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

මම පැහැදිලිව ඒක තමයි කිව්ෙව්. මෙග් ළඟ ඒ හැන්සාඩ්
වාර්තාව තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

එෙහම ෙනොෙවයි ඔබතුමා කිව්ෙව්. මා ළඟ ඒ හැන්සාඩ්
වාර්තාව තිෙබනවා.[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා
කථා කරන ෙකොට මම අහ ෙගන හිටියා ෙන්. මට කථා කරන්න
ෙදන්න. මම කිව්ෙව් මැයි මාසෙය් 22වැනි දා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමා කරපු කථාව ගැන. ඔබතුමා දැන්
කියනවා, පියවෙරන් පියවරක් ගැන කිව්වා ලු. ඉන්න, මම
කියවන්නම්. ෙම් මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන් 2012 මැයි මස 22වැනි
දා පළ වූ හැන්සාඩ් වාර්තාව. ඔබතුමා කිව්ෙව්-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)
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Please give me 30 seconds.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, do you want the Hon. Ravi
Karunanayake's time?
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Hon. Minister, this is what you said. - [Interruption.]
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That has already been noted.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, you have only one more
minute.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Okay. Thank you.
එතුමා කිව්ෙව් ෙමෙහමයි. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, 2012 මැයි 22වැනි දා පළ වූ හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්
තීරු අංක 836හි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ඒ සහන ලබා දීම සඳහා අෙප් රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවනවාය කියන
එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා."

ඉතින් පියවරින් පියවරක් ගැන ෙම්ෙක් ෙකොෙහේද කියා
තිෙබන්ෙන්? ෙම් හැන්සාඩ් වාර්තාව අනුව ඔබතුමා කියා
තිෙබන්ෙන් ඒ පිළිබඳ රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරවනවා කියලායි.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් විතරක් අරෙගන ඔබතුමා ඔය
කියන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙම්ක තමයි හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්. එෙහනම්
හැන්සාඩ් වාර්තාව අසත පකාශ කරලා ඇති. මම ෙනොෙවයි ෙම්
කියන්ෙන්. මම කියන්ෙන් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබන ෙද්. මට
පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] I will read the rest of it also. I
will read the whole thing. - [Interruption.]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you cannot read that because your time
is over.

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට
විනාඩියක් ෙදන්න. මම අවසන් කරනවා.
එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්ම තීරු අංක 835 යටෙත් එතුමා
ෙමෙහමත් කියා තිෙබනවා:
"මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා අද තමුන්නාන්ෙසේලාත්, අෙප්
ගරු මන්තීවරුත් -කවුරුත්- කියපු, එක වාහනයක් ආනයනය කරපු අය පිළිබඳ
අභියාචනා මුදල් අමාත ාංශය ෙවත ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. වාහන
ආනයනය කරපු සමස්ත පිරිෙසන් තනි වාහන ආනයනය කරපු ඉතාම සුළු
පිරිසක් හැටියට සලකන 100ක් 200ක් පමණ පිරිසකෙග් අභියාචනා අද මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙවත ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සහන ලබා දීම
සඳහා අෙප් රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවනවාය කියන එකත් මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා."

That is the whole statement.
ෙමතැන අර, "පියවෙරන් පියවර" කියලා කථාවක් නැහැ.
ඔබතුමන්ලා ෙලොකු ව ාපාරිකයන්ට ෙම් සහන ෙදනවා නම්
සාමාන මිනිහාටත් ෙම් සහන ෙදන්න කියලායි අප කියන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලාට ඕකට ඔච්චර කෑ ගහන්න ෙදයක් නැහැ. අප
ෙමතැන වැරැද්දක්, අසත යක් කියනවා ෙනොෙවයි. අප කියන්ෙන්
සාමාන අය ගැනත් කල්පනා කර බලන්න කියලායි. ෙලොකු
මිනිස්සුන්ට සහන ලබා ෙදන ෙකොට සාමාන මිනිස්සුන්ටත් ඒ
සහනය ලබා ෙදන්න කියන එක විතරයි අප ෙමතැන කියන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම
ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ජාත න්තර මූල සහෙයෝගිතා
ඇමතිතුමා කිව්වා, "රුපියල උච්චාවචනය ෙවනවා, එෙහේ යනවා,
ෙමෙහේ යනවා, 110 ඉඳන් 134ට ගිහින් තිෙබනවා" කියලා. මම
ඔබතුමන්ලාට ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කළා IMF එෙකන් සල්ලි
ගන්න නම් ආණ්ඩුව එකඟ ෙවච්ච ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා. එන
සතිෙය් ඉතුරු ෙඩොලර් මිලියන 450 ගන්න ඕනෑ නිසා ආණ්ඩුව
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා -ෙම් ලියවිල්ෙල් තිෙබනවා- රුපියල
සම්පූර්ණෙයන්ම පාෙවන්න අරිනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] Sir,
I will conclude in 30 seconds.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 2012.06.04 දින පළ වූ
"Daily Mirror" පුවත් පෙත් පධාන සිරස්තලය ෙමන්න ෙම්කයි:
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ෙමම පවෘත්තිෙය් තිෙබනවා ෙඩොලරය රුපියල් 125ට තියා
ගන්න වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා
කියලා. ෙම් කාරණාවත් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.
ෙමතැන අතිවිශාල පරස්පරයක් තිෙබනවා. එක පැත්තකින්
කියනවා, ෙඩොලරය රුපියල 125ට තියා ගන්න කියලා. අනික්
පැත්ෙතන් කියනවා රුපියල පාෙවන්න අරිනවා කියලා. දැන්
ෙවලාව නැති නිසා ෙම් ගැන පසුව කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත්
ෙමතැන ඉතා විශාල පශ්නයක් පැන නැෙඟනවා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඔය පශ්නය නිරාකරණය කර ගන්න බැරි
නම් ජනතාවට තමයි තව තවත් ෙම් බර පැටෙවන්ෙන් කියන එක
සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 3.43]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (ඛනිජ ෙතල්
කර්මාන්ත අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - ெபற்ேறா யக்
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum
Industries)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත ාංශය
යටෙත් බදු පැනවීමට අදාළ නියමයන් අනුමත කිරීම සඳහායි අද
ෙම් විවාදය පවත්වා ෙගන යනු ලබන්ෙන්. පධාන වශෙයන්
මත්පැන්, වාහන අමතර ෙකොටස් සඳහා බදු අය කිරීමට අදාළ
ෙරගුලාසි පැනවීමයි ෙමහිදී සිදු වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී
අප සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 2010 වර්ෂෙය්දී වාහනවලට පැන වූ බදු
සම්බන්ධෙයන් යම් සහනයක් ලබා දුන් බව. ඒ මත ඊට ෙපර
වර්ෂවලට සාෙප්ක්ෂව සෑෙහන වාහන පමාණයක් ෙම් රටට
ආනයනය කර ලියා පදිංචි කළා. ඒ අනුව 2011 වර්ෂය තුළදී
වාහන පන්ලක්ෂ විසිතුන්දාහක් වාහන ලියා පදිංචි කිරීෙම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. 2010 වර්ෂය
සමඟ සැසඳුෙවොත් 2011 වර්ෂෙය් සියයට 147ක වැඩි වීමක්
දකින්න තිෙබනවා. 2009 වර්ෂයට වඩා 2010 වර්ෂෙය්දී සියයට
සියයකට වඩා වැඩි වීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව
වර්තමානය වන විට -2011 වර්ෂය අවසන් වන විට- අෙප් රෙට්
සමස්ත වාහන සංඛ ාව ලක්ෂ 43ක් පමණ වනවා. ෙමයින් ලක්ෂ
21ක් ෙමෝටර් සයිකල්. ලක්ෂ හයහමාරක් තී ෙරෝද රථ. අනික් ඒවා
ෙමෝටර් රථ සහ ඩීසල් වාහන. ඒ වාෙග්ම ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙමෝටර්
රථවලට සහ ෙමෝටර් සයිකල්වලට යම් ආකාරයක බදු සහනයක්
ලැබීෙමන් සෑෙහන පමාණයක් ආනයනය කළා.
ෙකෙනක් පශ්න කරන්න පුළුවන් ඒ ෙවලාෙව් ඒ විධියට බදු
අඩු කරලා ආනයනය කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් ඇයි කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ පැවැති යුදමය තත්ත්වය
අවසන් ෙවලා 2009 මැයි මාසෙයන් පස්ෙසේ අෙප් රට තුළ ශීඝ
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ වුණා. අප දකිනවා විපක්ෂෙය්
සමහර ෙද්ශපාලනඥයින් විවිධ ස්ථානවලදී පශ්න කරනවා, එදා
යුද්ධයට වියදම් කරපු මුදල් දැන් ඉතුරුයි, ඒ මුදල්වලට ෙමොනවාද
කෙළේ කියලා.
ෙමහිදී අප විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ, මානුෂික
ෙමෙහයුෙම් අවසාන මාසය වන විට -මැයි මාසය වන විට- අෙප්
රෙට් විෙද්ශ සංචිතෙය් තිබුෙණ් ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක් බව. සති
හයකට පමාණවත් වන ආනයනයන් සඳහා පමණයි එදා
සංචිතවල තිබුණු මුදල් පමාණය සෑහුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව් තිබුණු
තත්ත්වය ඒකයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය 2005 බලයට
පත් වුණාට පස්ෙසේ මානුෂීය ෙමෙහයුම ආරම්භ කරන්න කලින්
මුළු තිවිධ හමුදාවම පතිසංවිධානය කරන්න සිදු වුණා. ඒ අයට
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අවශ වන්නා වූ ආයුධ, උපකරණ, ආම්පන්න ෙම් සියල්ල සපයා
ෙදන්න සිදු වුණා. 2005 වන ෙකොට තිබුණු තිවිධ හමුදාව හා
ෙපොලීසි සංඛ ාව ෙදගුණයකට වැඩි පමාණයකින් වැඩි කරන්න
සිදු වුණා. ඒ පමාණයට සරිලන ෙසේ වැටුප් සහ අෙනකුත් ෙද්වල්
සඳහා විශාල වියදමක් දරන්න සිදු වුණා විතරක් ෙනොෙවයි,
සමහර අවස්ථාවල යුද උපකරණ වාෙග් ඒවා ණයට ලබා ගන්න
සිදු වුණා. අෙත් විශාල මුදල් කන්දරාවක් තියා ෙගන ෙම් රෙට්
මානුෂීය ෙමෙහයුමක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. තිවිධ හමුදාව
වාෙග්ම ජනතාවෙග් විශාල කැප කිරීම් මැද්ෙද්, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය සහ මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ඒ
දැවැන්ත ෙමෙහයුම කළා. එෙතක් රෙට් සංවර්ධනය පසු බෑමට
ලක් වුෙණ් ඇයි? 2001 වන ෙකොට ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය
සෘණ අගයකයි තිබුෙණ්. විපක්ෂය ඒ ෙචෝදනාව එල්ල කරලා
තමයි 2001 නැවත බලයට ආෙව්. පැය 7,8,10,14 ආදී වශෙයන්
එදා විදුලිය කැපුවා. ඒ සියලු තත්ත්වයන් මැද්ෙද් තමයි ඒ විශාල
මානුෂික ෙමෙහයුම දියත් කෙළේ.
ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්නට නම් ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් රටට
සාමය ෙගන එන්නට ඕනෑ, තස්තවාදය අවසන් කරන්න ඕනෑ,
යුද්ධය නිමා කරන්නට ඕනෑ කියන මතෙය් ඉඳෙගන තමයි, අෙත්
මුදල් ෙනොමැති වුණත් විශාල මුදලක් ණයට අරෙගන හරි ඒ
කටයුතු කරන්නට පටන් ගත්ෙත්. ඒවා එෙසේ කරන ගමන් ෙම්
රෙට් දිගුකාලීන ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අවශ වන්නා වූ
වරාය, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, මහා මාර්ග, විදුලිය යන ෙම් සෑම
ක්ෙෂේතයකම පාග්ධන ආෙයෝජනයන් එකක්වත් පස්සට දැම්ෙම්
නැහැ. ඒ නිසා තමයි කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ -අවුරුදු 7ක්, 8ක්
තිස්ෙසේ- රජයන් ෙදකක් යටෙත් පවා නිම කරන්නට බැරි වුණු
දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය ගාල්ල දක්වා නිමා කරන්නට පුළුවන්
වුෙණ්. ඊළඟ මාස කිහිපය තුළ එය මාතර දක්වා නිමා කරන්නට
කටයුතු කරනවා. ෙම්වා අෙත් තිබුණු මුදල්වලින් කරපු ෙද්වල්
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් මහා මාර්ග පද්ධතිය ගත්ෙතොත්, නැෙඟනහිර
මුදා ගැනීෙමන් පසුව අද අම්පාෙරන් පටන් ෙගන මුහුදු මාර්ගය
ඔස්ෙසේ තිකුණාමලය දක්වා යන්නට පුළුවන් සියලු පාලම් හදලා,
මාර්ග carpet කරලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් උහන හරහා
ෙමොනරාගලට එන්න පුළුවන්. ඒ පැත්ෙතන් ගිෙයොත්
හම්බන්ෙතොටට යන්න පුළුවන්. ආපහු ෙම් පැත්ෙතන් ඇවිල්ලා,
ලංකාව වෙට්ම යන්නට පුළුවන්. ෙම් සඳහා විශාල යටි තල
පහසුකම් සංවර්ධනයක් සිදු වුණා.
2005 වර්ෂය වනෙකොට ෙම් රෙට් ජාතික විදුලිබල
පද්ධතිෙයන් විදුලිය ලබා දීලා තිබුෙණ් සියයට 60ක පමණ
පමාණයකටයි. අද වනෙකොට එය සියයට 93 දක්වා වැඩි වී
තිෙබනවා. කරන්නට බැහැ කියලා අත් හැරලා දමා තිබුණු,
ෙමෙගොෙවොට් 300ක් විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය අද වන විට නිම කර ගන්නට
පුළුවන් වී තිෙබනවා. අපට මතකයි, 2002 දී ඉහළ ෙකොත්මෙල්
විදුලි බලාගාරයට මුල් ගල් තැබීෙම් උත්සවය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්ට ආරාධනා පත යවලා තිෙබද්දිත් එදා ඒක අවලංගු
කරන්නට සිදු වුණු බව. අද ඉහළ ෙකොත්මෙල් විදුලි බලාගාරය
ආරම්භ කරලා ෙම් වනෙකොට ෙමෙගොෙවොට් 150ක ජල විදුලිය
ජනනය වනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙයන් ෙමෙගොෙවොට්
300ක විදුලි බලයක් ලැෙබනවා. ෙකරවලපිටිය බලාගාරෙයන්
ෙමෙගොෙවොට් 300ක විදුලි බලයක් ලැෙබනවා. එතෙකොට ඒ
සියල්ෙල් එකතුව ගත්තාම ෙමගාෙවොට් 750ක විදුලි බලයක් ෙම්
කාල සීමාව තුළ අලුෙතන් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු
ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒවාට ෙතල් වැය වනවා ෙන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔව්, ෙතල්වලින් තමයි කියාත්මක කරන්න ෙවන්ෙන්. ඉදිරි
කාලය තුළ සමහර ඒවා ගෑස්වලට පරිවර්තනය කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළකුත් ඒ පසුපස එනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)

ඇමතිතුමනි, ෙතල් මිල අඩු කරන්ෙන් නැද්ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)

කීයකින් අඩු කරනවාද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

අඩු කරන දවසට ඒක තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක නිසා - [බාධා
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා කියා ෙගන ආෙව්
පීඩනයට ලක් ෙවලා හිටපු ජනතාව මානුෂික ෙමෙහයුම අවසාන
කරන ෙතක් ෙකොළඹට වාහනයකින් එන්න භය වුණා කියලායි.
වාහනයක් මිලදී ගන්න ෙනොෙවයි, තිෙබන වාහනෙයන් එන්න භය
වුණා. ෙමොකද, ඔවුන්ට ආපසු යන්න පුළුවන් ෙවයිද කියලා
සැකයක් එදා තිබුණා. අද ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා අද ගම් නියම් ගම්වල ෙවල් ඉපනැලි උඩින් යන මාර්ගවල
ෙකොන්කීට් අතුරලා, ඒ මාර්ග සංවර්ධනය වනෙකොට අඩුම
ගණෙන් bicycle එකක් තිබුණු ෙකනා motorcycle එකක්වත්
මිලදී ගන්නවා; motorcycle එකක් තිබුණු ෙකනා තී ෙරෝද රථයක්
මිලදී ගන්නවා. ඒ කුලියට දුවන්න විතරක් ෙනොෙවයි. දැන්
රූපවාහිනිෙය් ෙවෙළඳ දැන්වීම් තුළින් අපි දකිනවා, පවුෙල් සියලු
ෙදනාම Bajaj three-wheeler එෙක් නැඟලා යනවා. ඒ නිසා තමයි
අද 6,50,000ක් තී ෙරෝද රථ අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

රථෙය්

යන්න

පුළුවන්

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න
රුපියල් 16ක් යනවා නම්, ඇයි ෙගවල්වලින් රුපියල් 50ක් අය
කරන්ෙන්?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

විදුලි ඒකක 90 දක්වා අය කරන්ෙන් ඒකකයට රුපියල් 7.90යි
ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
දැන් ඒකකයකට රුපියල් 50.00යි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

ෙරෝද

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ஏ.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ඇමතිතුමනි, දැන් තී
තුන්ෙදෙනකුට පමණයි ෙන්.

ඛනිජ ෙතල් සම්පත ෙලෝකෙය් හිඟ වී යන සම්පතක්. ඉදිරි
අවුරුදු 40 - 60 තුළ රටවල්වල තිෙබන ඛනිජ ෙතල් සංචිත
කමානුකූලව අවසන් වනවා. ඒ නිසා අද ෙලෝකෙය් ෙසොයා ෙගන
තිෙබනවා, ස්වභාවික වායුව - natural gas - දව - liquid - බවට
පත් කරලා විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා, පවාහනය සඳහා, ෙගදර
ෙදොෙර් ඉවුම් පිහුම් සඳහා භාවිත කරන්න. එය අවුරුදු 200කට
පමාණවත් බව ගණන් බලලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදය shale gas ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ෙතල් ළිංවලින් ෙතල් ආකරවලින්- එන ෙතල්වලට අමතරව formation එකක්
හැෙදනවා. අද ඒ ගෑස් භාවිත කිරීම සඳහා තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපිත් අද එතැනට යාම සඳහා අවශ
පතිපත්තිමය තීන්දු ෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා කාලයක් ගත
ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම් මුළු කලාපය
ගත්ෙතොත්, දකුණු ආසියානු කලාපෙය් පැය 24ම විදුලිය ෙදන රට
ලංකාව. කුමන වියදමක් ගියත් පැය 24ම විදුලිය ෙදනවා. අද
ෙන්පාලය ගත්ෙතොත්, පැය 14ක් විදුලිය නැහැ. පාකිස්තානය
ගත්ෙතොත්, පැය 14ක් විදුලිය නැහැ. ඉන්දියාෙව් පාන්තෙයන්
පාන්තයට විදුලිය කපන ෙව්ලාව ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක
තමයි තත්ත්වය. නමුත් අද අෙප් රෙට් සාමාන විදුලි ඒකකයක
පිරිවැය රුපියල් 16ක් ෙවනවා. අපිට ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය
කරන්න පුළුවන් උපරිම පමාණය ෙමගාෙවොට් 1,100යි. රෙට්
ෛදනික විදුලි ඉල්ලුම හවස 6 ඉඳලා රෑ 11 දක්වා ෙමගාෙවොට්
2,500ක් ෙවනවා.

අඩු කරනවා. ඉදිරි කාලය තුළ අඩු කරනවා.

(மாண் மிகு ஏ.
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. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ පුංචි පවුල රත්තරන් නිසා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි,
රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ෙකොෙහේවත් භාණ්ඩයක මිල
අඩු ෙවලා නැහැ. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක නිෂ්පාදන භාණ්ඩයක
මිල අඩු ෙවලා නැහැ. ඔබතුමාට මතක ඇති, අපි පාසල් ගිය
කාලෙය් - 1960 දශකෙය් අග භාගෙය් - භූමිෙතල් ෙබෝතලයක්
ගත්ෙත් කීයටද කියලා. භූමිෙතල් ෙබෝතලයක් ශත අටයි. 1960
දශකෙය් අග භාගෙය් ෙපටල් ගැලුමක් රුපියල් ෙදකයි ශත තිස්
පහයි.

ඒ වාණිජ සහ අෙනක් ඒවාට. සාමාන ෙයන් පළමුවැනි ඒකක
30 දක්වා ඒකකයකට අය කරන්ෙන් රුපියල් 3.40යි. ඒකක 30
සිට 60 වන ෙතක් ඒකකයකට රුපියල් හයයි ශත හතළිස්
ගණනයි. ඒකක 90 දක්වා ඒකකයකට රුපියල් 7.90යි තිබුෙණ්.
ගැළපීෙම් ගාස්තුවත් එක්ක දැන් රුපියල් 8ක් පමණ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක නිසා විදුලි ඒකකයක සාමාන නිෂ්පාදන පිරිවැය
රුපියල් 16ක් ෙවද්දි අද සාමාන ජනතාව භාවිත කරන විදුලි
ඒකක ගණන 90 දක්වා ගියත් ඒකකයකට අය කරන ගණන
රුපියල් 8න්, 8.50න් එහාට ගිහිල්ලා නැහැ. එෙහම නම් ෙම් ඉතුරු
බර දරන්ෙන් කවුද? ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම එක උදාහරණයක්
කියන්නම්. Furnace oil 1500 සඳහා මිල රක්ෂණය සහ ගැල්
කුලිය - CIF price එක- ෙඩොලර් 107.21ක් ෙවනවා. ඒෙක් ලීටර්
එකක් ෙගොඩබාන මිල රුපියල් 96.04යි. ලංකා ඛනිජ ෙතල්
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නීතිගත සංස්ථාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට furnace oil
ලීටරයක් ෙදන්ෙන් රුපියල් 65.00ටයි. එතෙකොට ෙතල්
ලීටරයකට රුපියල් 38.67ක් අඩුෙවන් තමයි ලංකා ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාව විදුලිබල ක්ෙෂේතයට ෙදන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දවසකට අපි ෙතල්
ෙටොන් 1,800ක් නිකුත් කරනවා. අපි ෙතල් ෙටොන් 1,800
ලීටර්වලට හදලා රුපියල් 38.67න් වැඩි කළාම, ලංකා ඛනිජ
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට දවසකට එන පාඩුව එනවා. Low
sulphur furnace oilවල CIF price එක ෙඩොලර් 108.28යි.
Landed cost එක රුපියල් 97.09යි. අෙනක් ගාස්තු ඔක්ෙකෝම
පැත්තකින් තියලා ගත්තත් අපි ෙදන්ෙන් රුපියල් 75.00ට. ඒෙකන්
රුපියල් 29.44ක් පාඩුයි. අෙනකුත් ගාස්තුත් එක්ක ගත්තාම
රුපියල් 29.44ක් පාඩුවටයි ෙදන්ෙන්.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)

ෙතල් මිල අඩු කරන්ෙන් නැහැ වාෙගයි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.
විදුලිබල ක්ෙෂේතයට අඩු ගාස්තුවලට ෙතල් දීෙමන් විතරක්
දවසට රුපියල් මිලියන 106ක් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාව පාඩු ලබනවා. හැබැයි ඒ නිසා තමයි ඔය පිරිවැයට විදුලි
ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමොකද, පසු ගිය මාස හෙය්ම වැස්ෙසේ නැහැ. ෙවනදාට උපරිමය
ෙමගාෙවොට් 1,100ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ජල විදුලිය
ෙවනුවට අද ෙමගාෙවොට් 2,500න් සියයට 80ක් නිෂ්පාදනය
කරන්ෙන් ෙම් high sulphur සහ low sulphur කියන ෙදක භාවිත
කිරීම තුළිනුයි. ඒ නිසා -[බාධා කිරීමක්]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවසරය ඇතුව මම ෙම් කාරණය කියන්න
කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළ ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය සම්බන්ධෙයන් ෙතල් සැපයීම ඉතාම පැහැදිලියි. නමුත්
දැන් ඔබතුමාම කිව්වා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු වන
ෙවලාෙව්දී ඒෙක් සහනය ෙදන්න නම් යම් කාලයක් යනවා
කියලා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒක ගැන මම කියන්නම්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

හැබැයි, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල වැඩි ෙවන්නත්
කලින් මධ ම රාතිෙය් ෙතල් මිල වැඩි කරනවා. අඩු කරන ෙකොට
තමයි සහනය ෙදන්න කාලයක් යන්ෙන්.
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, that is not a point of Order.
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒත් එක්කම
අෙනක් ෙතල් මිල ගණන් ගැනත් කියන්නම්. ෙම් මැයි මාසෙය්
31වන දිනට ෙපටල් බැරල් එකක් සඳහා මිල රක්ෂණය සහ ගැල්
කුලිය ෙඩොලර් 114.22යි. Landed cost එක, ඒ කියන්ෙන්
ෙගොඩබාන විට මිල රුපියල් 103.17යි. ඒෙක් CIF price එක
රුපියල් 96.39යි. ඒකට එකතු ෙවනවා PAL එක රුපියල් 5.71යි.
Tax එක රුපියල් 37.00යි. Storage Terminal Cost එක රුපියල්
2.68යි. CPC cost එක රුපියල් 4.83යි, ෙපොලී සහ අධිභාරය.
ඊ ළඟට disallowed VAT එක රුපියල් 2.20යි. Dealer
discount එක රුපියල් 3.72යි. ලීටර් එකකට පිරිවැය රුපියල්
152.53යි. විකුණන මිල රුපියල් 149.00යි. එතෙකොට ෙතල්
බැරල් එකක මිල ෙඩොලර් 114.22 කියන ගණන අනුව බැලුවත්
ෙතල් ලීටරයකට රුපියල් 149.00ට වඩා රුපියල් 3.53ක් වැඩිපුර
යනවා.
ඩීසල් සඳහා බද්ද අය කරන්ෙන් ලීටරයකට රුපියල් 4.50යි.
ඩීසල් බැරල් එකකට CIF price එක ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
120.08යි; ෙගොඩබාන මිල - landed cost - ලීටරයකට රුපියල්
108.11යි; ලීටරයකට CIF price එක රුපියල් 101.34යි. ඒකට
PAL එක රුපියල් 6.03ක් ද, taxes රුපියල් 4.50ක්ද, Storage
Terminal Cost, CPC cost සහ dealer discount එක එකතු
වුණාම පිරිවැය 123.51ක් ෙවනවා. අපි ඩීසල් ලීටරය විකුණන්ෙන්
රුපියල් 115ටයි.
ඒ විධියටම ගණන් හැදුවාම භූමිෙතල් ලීටරයකට යන පිරිවැය
රුපියල් 116.72යි. විකුණන්ෙන් ලීටරය රුපියල් 106ට. මම
furnace oil එෙක් high sulphur සහ low sulphur varietiesවල
ගණන කිව්වා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් තිෙබන මිල අද
පුවත් පත ගත්තත් අපට බලන්න පුළුවන්. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
115යි, 120යි අතර මිලක තමයි පිරිපහදු ෙනොකළ ෙතල් බැරල්
එකක මිල ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන්ෙන්. ෙම් මිල අඩු
වීෙම් පවණතාවක් පසු ගිය සති ෙදක තුළ අපට දකින්නට
තිෙබනවා. අපි ඒක දැන් සමීක්ෂණය කර ෙගන යනවා, අෙප්
ෙතල් ඇණවුම් කිරීමත් එක්ක. ෙමොකද ෙහේතුව, ෙපබරවාරි 12
ෙතල් මිල සංෙශෝධනය කිරීෙමන් පසුවත් ඒ තිබුණ අවස්ථාෙවන්
එහාට ෙතල් මිල වැඩි වුණා. ඒ වැඩි වුණ ගණනට නැවත
සංෙශෝධනයක් කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා පසු ගිය මාස ෙදකක පමණ
කාලයක් තුළත් ෙම් කියන පමාණෙයන් පාඩුවටයි ඛනිජ ෙතල්
සංස්ථාව මඟින් ෙතල් දුන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් විදුලිබල මණ්ඩලයට
සහ පාරිෙභෝගිකයන්ට.
ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී මට ෙම් කාරණය පැහැදිලි කර ෙදන්නට
ඕනෑ වුණා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have only two more minutes.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

ඒකට මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්.

(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

තව විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්නම්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා]

ඉන්දියාව පසු ගිය බදාදා ෙපටල් ලීටරයක මිල ලංකාෙව්
සල්ලිවලින් රුපියල් 16කින් වැඩි කළා. නව දිල්ලිෙය් ෙපටල්
ලීටරයක මිල අෙප් සල්ලිවලින් රුපියල් 171යි. අෙනක් සෑම
නගරයකම රුපියල් 180න් එහා. එෙහම නම් තම අවශ තාෙවන්
සියයට 30ක් ෙතල් නිෂ්පාදනය කරන ඉන්දියාවත් ෙතල් මිල වැඩි
කළා. හැබැයි විෙද්ශ විනිම අනුපාතයත් එක්ක ගැටලුවක්
තිෙබනවා. එය අපටත් එෙහමයි. ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා ෙහොඳාකාරව එය දන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙතල් මිල ගළපා ගන්න
අවස්ථාව වන ෙකොට -පසු ගිය ෙපබරවාරි මාසෙය්- අෙප් විෙද්ශ
විනිමය අනුපාතය තිබුෙණ්, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් එකක් රුපියල්
එකසිය ෙදොළෙහේ පමණ මට්ටමට. ඒක උච්චාවචනය වීමත් එක්ක
ඒ ෙතල් ආනයනය කිරීෙම්දී බිල ෙගවන ෙකොට ඒ සඳහා තිෙබන
average price එක ගන්න ෙකොට -අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමාත් දන්නවා- අපට විෙද්ශ විනිමය අනුපාතය එතැනට
ගළපන්න ෙවනවා. ඒ සියලු අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ ෙදමින් තමයි
අපි ෙතල් මිල ෙමයාකාරෙයන් පාලනය කර ෙගන ඉන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙතල් මිල අඩුවීෙම් පවණතාව ආෙව්
යුෙරෝපෙය්, ගීසිය, ස්පාඤ්ඤය ඇතුළු රටවල් කීපයක ඇති වී
තිෙබන ආර්ථික අර්බුද මතයි.
අෙනක් පැත්ෙතන් ඇෙමරිකාෙව් ෙතල් සංචිත එළියට දැම්මා.
ෙමොකද, ඒ අයත් මැතිවරණයකට යනවා. එෙහත් ෙපටල් මිල
ඉහළ ෙගොස් තිබුණා, ගැලුමක් -ලීටර් 3.8ක්- ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
4.35කට. එතෙකොට ලංකාෙව් සල්ලිවලින් ලීටරයක මිල අපි
conversion එකක් කරලා බැලුෙවොත් රුපියල් 140ක් පමණ වුණා.
ඒ ෙතල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල. ෙම් තත්ත්වය නිසා තමයි
ෙතල් මිල පහළ යෑෙම් පවණතාව ආෙව්. ෙම් පවණතාව
ඉදිරියටත් ෙම් ආකාරෙයන් පැවැතුෙණොත් අපි ෙම් සහනය
ජනතාවට දීම සඳහා ෙනොපැකිළව තීන්දුවක් ගන්නවායි කියන එක
ෙමහිදී සඳහන් කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම රජයට සිදු වනවා, යම් පමාණයකින් ෙවෙළඳ
ෙශේෂය -ආනයනය සහ අපනයනය අතර තිෙබන්නා වූ විෙද්ශ
විනිමෙය් පරතරය - පියවා ගැනීම සඳහා විවිධ තීන්දු තීරණ
ගන්න. ඒ නිසා තමයි ෙමවැනි ෙරගුලාසි පනවන්නට සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක ෙමහිදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
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ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමන්ලා දන්නවා, මාස
තුෙනන් තුනට රෙට් බදු පතිපත්ති ෙවනස් කළත් නැතත්
පශ්නයක් නැහැයි කියා ෙමෙතක් සාධාරණීකරණයක් කළාය
කියලා. රෙට් ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය අනුව ජාත න්තර මූල
අරමුදලට අනුව නටන්න තිෙබන නිසා, ඒකට දීලා තිෙබන
ෙපොෙරොන්දු නිසා අද බදු පතිපත්ති සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කරලා
තිෙබනවා කියන එක තමයි අපට දැන ගන්නට ලැබිලා
තිෙබන්ෙන්.
මීට ෙපර කථා කළ මෙග් මිත අමාත සුසිල් ෙපේමජයන්ත
අමාත තුමාට උත්තරයක් නිසියාකාරව දුන්ෙන් නැත්නම් විරුද්ධ
පාර්ශ්වය වශෙයන් මම සාධාරණීකරණයක් ෙනොෙවයි කරන්ෙන්.
එතුමා කිව්වා, ෙතල් මිල ෙමවැනි මිලක තබා රැක ෙගන ඉන්ෙන්
ඇයි කියලා. ෙපබරවාරි මාසෙය් 12වන දා භූමිෙතල් ලීටරයක
මිල රුපියල් 50කින් වැඩි කරන ෙකොට ෙපටල් මිල සියයට
35කින්, 40කින් වැඩි කරන ෙකොටත් කිව්ෙව්, ෙලෝක ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ ෙබොර ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 124ට
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාව පාඩු ලබන නිසා හරියාකාර ෙවනසක් ඇති කරන්න
ඕනෑය කිව්වා. දැන් ඛනිජ ෙතල් මිල ශීඝෙයන් අඩු ෙවනවා. අද
ෙතල් බැරලෙය් මිල ෙඩොලර් 88ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ඒක ගණනය කරලා කිව්වාම ඇමතිතුමා සතුටු ෙව්වි,
ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න. ෙමොකද, එතුමා ඕනෑ ෙවලාවක
උත්තර ෙදන්න සූදානමින් සිටින ඇමතිවරයකු නිසා. අද ෙඩොලර්
88ට ෙතල් බැරලය තිෙබන නිසා, එතුමන්ලාෙග් ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාෙව් formula එක යටෙත්, ෙතල් ලීටරයක්
රුපියල් 73ට ෙකොළඹ වරායට ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඒ රුපියල්
73ට ෙගන්වන ලීටරය තමයි අද රුපියල් 150ට විකුණන්ෙන්. ඒ
නිසා අසාධාරණ මට්ටමකට ෙතල් මිල වැඩි කරලා තිෙබනවාය
කියලා අපට ෙපෙනනවා. ඉතින් කළුකඩ ව ාපාරයක් ෙගන
යන්ෙන් කවුද ඇමතිතුමනි? ඒක කරන්ෙන් ආණ්ඩුව මිසක් ෙවන
කවුරුවත් ෙනොෙවයි. LIOC එක රුපියල් ෙදකකින් ෙතල් මිල
වැඩි කෙළේ ඔබතුමන්ලාෙග් බද්ද ඒ අයට,- [බාධා කිරීමක්]
refined oil ෙනොෙවයි, crude oil.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔබතුමා ඒක හරියට ගණනය කරන්න නම්, refined oil
බැරල් එකක මිල ගන්න ඕනෑ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
[අ.භා. 4.01]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
සතුටු වනවා, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව, නිෂ්පාදන බදු
(විෙශේෂ විධිවිධාන) යටෙත් නියමය සහ සුරාබදු ආඥාපනත
යටෙත් නියමය සහ නිෙයෝගය ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා
කරන්නට ඉඩ පස්ථාව ලැබීම ගැන. ෙම් යටෙත් සමස්ත ආර්ථීකය
සම්බන්ධෙයන්ම කථා කිරීමට තමයි මම අදහස් කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, වාහන සම්බන්ධෙයන්
ඇති බදු පතිපත්ති ෙවනස් කිරීමට තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත්ත් යම් යම් ෙවනස් කිරීම් ඇති
ෙවනවා. නමුත් ෙම්වා තුළින් රෙට් සමස්ත ආර්ථික ගැන කථා
කිරීම තමයි වැදගත් වන්ෙන් කියන එකයි මම සලකන්ෙන්.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

හරි. මම ගත්ෙත් නැහැ, ඒෙකන් ඔබලාට ලැෙබන වාසිය.
ඒෙකන් ලැෙබන aviation fuelවලින්,
ඒෙකන් ලැෙබන
තාරවලින්, ඒෙකන් ලැෙබන නැප්තාවලින් ලැෙබන සම්පූර්ණ
වාසිය මම ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට ලබා දුන්නා. [බාධා
කිරීමක්] නිෂ්පාදනය කරන වියදමකුත්,
ආනයන කරන
වියදමකුත් ෙමතැන තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු
ඇමතිතුමනි, මතක තියා ගන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව, එදා
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පාන් රුපියල් 3.75ට
විකුණනෙකොට රුපියල් 3.50ට පාන් ෙදනවා කියලා බලය ගත්තු
ආණ්ඩුවක්. අද පාන් ෙගඩියක් රුපියල් 63යි. ෙම් විධියට ෙතල්
මිල උච්චාවචනය ෙවනෙකොට, එදා ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් හිටපු ඇමතිවරෙයක් කිව්ෙව්, ''ෙලෝක ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ ෙතල් මිල වැඩි ෙවනෙකොට ෙමෙහත් මිල වැඩි කරන්න
නම් ආණ්ඩුවක් ෙමොකටද'' කියලායි. ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු ෙවනෙකොට අෙප් රෙට් ෙතල් මිල
අඩු කරන්න බැරි ආණ්ඩුවක් ෙමොකටද කියලා මම අහනවා.
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔබතුමා කියන ෙද් මට ෙත්ෙරනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අන්න ඒක තමයි. එදා සීගිරිය දැක්ෙක් නැහැ කියපු අය ෙන්
ෙම්. ඉතින් ඒ වාෙග් ''රන් බඩුවලට'' අපි උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව
කට වහෙගන ඉඳලා හරියන්ෙන් නැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, අමාරු කාර්ය භාරයක් තමයි ඔබතුමා ෙවත
පැවරී තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට හැම ෙකෙනකුෙග්ම පව්වලට කර
ගහන්න ෙවලා තිෙබනවා. විදුලි බල මණ්ඩලෙය් අලාභයත්,
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඉතා
ඕනෑකමින් ඔබතුමාට කියනවා, ඒ අලාභය විදුලි බල මණ්ඩලයටම
දමන්න කියලා. ඇයි ඒ අලාභය ඔබතුමා විඳ දරා ගන්ෙන්?
ෙකොෙහොමටත් ෙලෝකෙයන්ම ලංකාෙව් තමයි ඉහළම විදුලි මිලක්
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙතල් මිලත් ඉහළ මට්ටමක තිෙබන්ෙන්
ලංකාෙව්. ඒ ෙදක තමයි තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය.
ගරු ඇමතිතුමනි, 2011 අවුරුද්ෙද් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාව ෙකෝටි 9400ක අලාභයක් ලබා තිෙබනවා. ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අලාභය ෙකෝටි 2600යි. ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය් අලාභය ෙකෝටි 400යි. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
අලාභය ෙකෝටි 410යි. SriLankan Airlines ආයතනෙය් අලාභය
ෙකෝටි 1900යි. මිහින් ලංකා ආයතනෙය් අලාභය ෙකෝටි 45යි.
ෙම් ගිය අවුරුද්ෙද් අලාභ විතරයි. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය්
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙම් අවුරුද්ෙද් අලාභය ගැන දැනුවත්
කරපු එක ගැන අපි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ජනවාරි 01
වැනි දා සිට අෙපේල් 30 දක්වා ෙකෝටි 2200ක අලාභයක් ෙවලා
තිෙබනවා. අධික ෙතල් මිලක් තිබියදීත් ෙමවැනි අලාභ ඇති
ෙවලා
තිෙබන එක ෙලොකු පශ්නයක්. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය සූරා කන්ෙන් මුදල් අමාත ාංශයයි.
ෙමොකද, බදු පිට බදු පනවා තිෙබනවා. රුපියල් 65ක බදු
පමාණයක් පනවා තිෙබනවා ෙතල්වලට. නිෂ්පාදන බද්දක්
තිෙබනවාය කියනවා; ආනයන බද්දක් තිෙබනවාය කියනවා;
Ports and Airports Development Levy එකක් තිෙබනවාය
කියනවා; පළාත් සභාව පනවපු බදු තිෙබනවාය කියනවා. ෙම්
ඔක්ෙකොම ගත්ෙතොත් රුපියල් 62ක විතර බදු තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි බදු පමාණයක්
තියා ෙගන, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු ෙවනෙකොට
අෙප් රෙට් ෙතල් මිල අඩු ෙනොකරන
ආණ්ඩුවක කිසිම
සාධාරණයක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බැණලා වැඩක්
නැහැ. මුදල් අමාත ාංශෙය් කටයුතු තුළින් තමයි ෙම්වාට උත්තර
ෙදන්න අවශ ෙවන්ෙන්. ඇයි ෙම්වා ෙමෙහම ෙවන්ෙන්?
ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකය කඩා වැටුණත් ලංකාෙව් ආර්ථිකය කඩා
වැෙටන්ෙන් නැහැ කිව්ෙව් කවුද? දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා,
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා වාෙග් අය තමයි එෙහම
කිව්ෙව්. එෙහම කිව්වත්, ජනවාරි මාසෙය් රුපියල් 114ට තිබුණු
ෙඩොලරයක වටිනාකම අද රුපියල් 132යි. යම් අය විපක්ෂෙය්
ඉන්න අපට කියනවා ෙම්වා කියන්න එපා කියලා. ඉදිරිෙය් දකින
ෙද් ජනතාවට කියන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකටද අපි ජනතාව
ෙවනුෙවන් ඉන්ෙන්? ඇයි අපි කට වහෙගන ඉන්ෙන්? අපි
ඉන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව රකින්න ෙනොෙවයි. අපි ඉන්ෙන් ෙම් රට
ආරක්ෂා කරන්න මිසක් ෙම් ආණ්ඩුව රකින්න ෙනොෙවයි. අපට
අවශ ෙවන්ෙන් අහිංසක ජනතාව ආරක්ෂා කරෙගන ඉදිරි
දැක්මක් සහිත ආණ්ඩුවක් ඇති කිරීමයි.
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කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට්
අපනයනය ශීඝෙයන් අඩු ෙවනවා. ආනයනය ශීඝෙයන් වැඩි
ෙවනවා. ෙම් පරතරයට තමයි ෙවළඳ ෙශේෂ හිඟය කියන්ෙන්. ෙම්
ෙවළඳ ෙශේෂ හිඟය දවසින් දවස වැඩි ෙවනවා. ෙවළඳ ෙශේෂ හිඟය
වැඩි ෙවනෙකොට රුපියෙල් අගය ඉෙබ්ම අඩු ෙවනවා.
ෙම්ක ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි බලපාන්ෙන්, ඉන්දියාවටත්
බලපානවා. පසු ගිය අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුව ෙමොනවාද කිව්ෙව්?
ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 125 ෙවනෙකොට ෙඩොලරෙය් අගය ඉහළ
යෑම නවත්වනවා කියලා කිව්වා. ඒක කිව්ව දවෙසේම ෙඩොලරෙය්
අගය රුපියල් 132ට ගියා. ඒ කියන අවස්ථාෙව්දී ඉන්දියාෙව්
ෙඩොලරෙය් අගය තිබුෙණ් රුපියල් 49කට. අද ඒක රුපියල් 58යි.
අවසානෙය් ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 145ට, 150ට වඩා ගිහිල්ලා
අෙප් ලංකාෙව් රුපියල තවත් අවපමාණය වනවාය කියන එක
අකැමැත්ෙතන් වුණත් කියන්න අවශ යි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වය ඇති
කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? "අනවශ ආනයන නවත්වන්න.
රුපියෙල් අගය සංෙශෝධනය කරන්න" කියලා අවුරුද්දකට
ඉස්ෙසල්ලා අපි කිව්වාම ඒක ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. එතෙකොට
කිව්වා, "ආර්ථිකය හසුරුවන්න නිසි කළමනාකරණයක් අපට
තිෙබනවා. එම නිසා විපක්ෂෙය් උදවු අවශ නැහැ" කියලා. නමුත්
ඒ අදහසට සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් අදහසක් තමයි දැන්
දරන්ෙන්.
දැන් බලන්න, 2012.06.05 වන දින "DailyFT"පුවත් පෙත්
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
“Imports lose steam; exports fall by 10 %”

ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය. ජුනි මාසෙය් 04 වන දා "Daily
Mirror" පතයට ජනාධිපති ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
“Stabilise Exchange Rates: MR. tells Govt.”

ජනාධිපති දැන්ද නින්ෙදන් නැඟිට්ෙට්? ෙමෙතක් කල්
ෙමොනවාද බලා ෙගන සිටිෙය්? ජනවාරි මාසෙය් රුපියල් 114ට
තිබුණු ෙඩොලරෙය් අගය, ඊෙය් වන විට රුපියල් 132 දක්වා යන
එක දැක්ෙක් දැන්ද? අපනයනකරුවන් තුළින් අෙප් රෙට් ජීවන
වියදම පාලනය කිරීම තමයි කරපු ෙලොකුම අපරාධය. ඒෙකන්
වුෙණ්, රුපියෙල් අගය සාෙප්ක්ෂව ෙහොඳට තිබුණු නිසා ආනයනය
සාර්ථක වීමයි; අපනයනය අසාර්ථක වීමයි. ෙමොකද, අනික්
රටවල් එක්ක සංසන්දනය කළාම අපි අධිතක්ෙසේරුවකයි සිටිෙය්.
ඉතින් ෙම්ක පී.බී. ජයසුන්දර හා නිවාඩ් කබ්රාල් අතර තිෙබන
ඝට්ටනයක්. අපි ෙම්ක එදා ඉඳලාම ෙපන්නුවා. මා කියන්ෙන්,
පී.බී. ජයසුන්දර එදා කිව්ව එක හරි කියලායි. ඒක හරි නම්, ඒක
කරන්න ෙමච්චර කාලයක් ගිෙය් ඇයි? ෙම් ටික මීට ඉස්ෙසල්ලා
කළා නම් රුපියල ඉෙබ්ම සාෙප්ක්ෂව හරි තැනකට, equilibrium
එකකට එනවා.
දැන් බලන්න. 2012 ජුනි මාසෙය් 05 වන දා "The Island"
පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
“Global price movements apart poor governance wreck CPC, CEB”

ෙම්වා අපි කියන ඒවා ෙනොෙවයි. ෙම්වා ආණ්ඩුෙව් අයම
කියන ඒවා.
ඛනිජ ෙතල් සම්බන්ධෙයන් ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත
ඇමතිතුමාට බැණලා වැඩක් නැහැ ෙන්. ඛනිජ ෙතල් ආනයනය
කරන්න තිෙබන්ෙන් එතුමා යටෙත් නම්, විකුණන මිල තීරණය
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

කරන්ෙන් එතුමා යටෙත් නම්, එතුමා සම්පූර්ණ වගකීම භාර
ගැනීම සාධාරණයි. නමුත් ඒක එෙහම ෙනොෙවයි සිද්ධ වන්ෙන්.
ඛනිජ ෙතල් මිල පාලනය කරන්ෙන් මුදල් අමාත ාංශෙයන්. ඛනිජ
ෙතල් ආනයනය කරන්ෙන් මුදල් අමාත ාංශෙය් තව ෙකොටසකින්.
නමුත් ඛනිජ ෙතල් සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ඇති වුණාම aviation fuel ෙගෙනන්ෙන් නැතුව භූමිෙතල් ෙගනාවාම- ඒෙක්
බර වැෙටන්ෙන් ඇමතිතුමාෙග් ඔළුවටයි. අන්න ඒක තමයි සැබෑ
තත්ත්වය.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහජින් සූදුව සම්බන්ධ
පශ්නය ඇති කෙළේ කවුද? ඒක ඇති කෙළේ මහ බැංකුෙව් අධිපති.
ඒක කරන්න එපා කියලා අපි කිව්වාම, "නැහැ. පශ්නයක් නැහැ"
කියලා කිව්වා. දැන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පශ්නය ඇති කෙළේ
කවුද? ඒකත් කෙළේ මහ බැංකුෙව් අධිපති. ෙම් ගැන කථා කරන්න
යම් යම් ෙලොකු පශ්න තිෙබනවා. අපි අහනවා, ෙම්කට වග
කියන්න අවශ වන්ෙන් කවුද කියලා. ෙහජින් සූදුව මහ බැංකුෙව්
අධිපති කළා වාෙග්ම, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වැටීම
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳවත් එතුමා වග කියන්න
අවශ යි. Mrs. Sugathadasa ඉල්ලා අස් වීෙම් ලිපියක් දීෙමන්
පැහැදිලි වන්ෙන් ෙම් තත්ත්වය පාලනය කරන්න බැහැයි කියන
එකයි. අපි ගරු කරනවා, එතුමියට. රජෙය් සම්පූර්ණෙයන් බලතල
තබා ෙගන, ඒක යටෙත් රැෙකන්න පුළුවන්කම තිබියදී ඒවා
පැත්තකට දමලා, "ෙම් වාෙග් දූෂණයට මා යට වන්ෙන් නැහැ"යි
කියලා එතුමිය ඉල්ලා අස් ෙවලා ගියා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොළ තවම කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්. මුදල් අමාත ාංශෙයන්
කියනවා, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට ඒ ෙකොටස් ගන්න කිව්ෙව්
මුදල් අමාත ාංශය ෙනොෙවයි කියලා. එෙහම නම් අපි එය අගය
කරනවා. එෙහම නම් ඒ තීරණය ගන්න තිෙබන්ෙන් Monetary
Board එෙකන්. ඒෙක් පධානියා වශෙයන් ඉන්ෙන් කවුද? එයා
තමයි මහ බැංකුෙව් අධිපති. ඉතින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියන්න
පුළුවන් වන්ෙන් ෙමොනවාද?
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. IMF එක සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම්,
ණය අවශ යි කියලා ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ කවුද? රංජිත්
සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා හා නිවාඩ් කබ්රාල්. එදා ෙඩොලරෙය් අගය
රුපියල් 109ට තිෙයද්දී, ඒක රුපියල් 150, 155 දක්වා ඉහළ ගියත්
කමක් නැහැයි කියලා ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ කවුද? අත්සන් කෙළේ
නිවාඩ් කබ්රාල්. ඉතින් මහ බැංකුෙව් අධිපති ෙම්වාට වග කියන්න
අවශ නම් ආණ්ඩුව දැන ගන්න ඕනෑ, කාටද ෙම් කටයුතු භාර දීලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්
සභාපතිවරයකු වශෙයන්වත් පත් කෙළේ නැති පුද්ගලෙයක් තමයි
දැන් ආර්ථිකය හසුරුවන්න පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි
තිෙබන පශ්නය. එදා ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී
ෙපනුණා, කවුද වැරැදි කරලා තිබුෙණ් කියලා. තමන් ලස්සණට
පැත්තකට ෙවලා, අහිංසක අනික් අය ඉදිරියට දමලා, තමන්ෙග්
ෙබල්ල ආරක්ෂා වන විධියට තවත් ෙකනකුෙග් ෙබල්ල කපලා
දැම්මා. ඉතින් ෙම්වා මා ෙම් සභාවට ෙපන්වන්න හදන්ෙන්, ෙම්
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වට්ටන්ෙන් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේම ඉන්න අය
මිසක් ෙවනත් අය ෙනොෙවයි කියලා ඔප්පු කරන්නයි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය වශෙයන් අපි ෙම් කරුණු ෙහළිදරවු කරන ෙකොට
අපි ෙද්ශ ෙදෝහිෙයෝ. ඒ ෙහොරකම් කරන අය ෙද්ශ ෙපේමිෙයෝ.
දැන් බලන්න, ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරුන් ගැන. 2012.06.01 දින
"Ceylon Today" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
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ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරු කියන්ෙන්, "අපට වැඩි බලතල ෙදන්න.
අපි නිකම් උඩ බලබලා ඉන්නවා. අපට දක්ෂතාව තිෙබනවා.
හැකියාව තිෙබනවා. නමුත් අපට අවස්ථාව නැහැ. කරුණාකර
අපට වැඩි බලතල ලබා ෙදන්න" කියලායි.
ඔබතුමන්ලාෙග් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාව ගනිමු. අපි හිතුවා, ඒක වසා දමලා කියා. නමුත්
'දිනමිණ' පත්තෙර් පවෘත්තියක් පළ ෙවලා තිෙබනවා. කවුරු ෙහෝ
ඕනෑකමින් පළ කර තිෙබනවා,"අල්ලස් ෙචෝදනාවලින් මුල් තැන
අධ ාපනයට. ෙදක ෙපොලීසියට. තුන ෙසෞඛ යට" කියලා.
ෙමෙහම කියන්ෙන් කවුද? “දිනමිණ” පත්තෙර්. ෙමෙහම
දමන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් දැනුවත්කම තුළින් ෙන්. ආණ්ඩුෙව්
දැනුවත්කමක් නැතුව එෙහම දමන්න බැහැ ෙන්.
මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය කඩා වැටුණු ෙහේතුව කියනවා. "DailyFT" of 1st June,
2012 පත්තෙර් පළ ෙවලා තිෙබනවා, “Dr. PB exposes what
stifles investments” කියලා. අඩු ගණෙන් ෙම් වාෙග් පශ්නයක්
තිෙබන ෙවලාෙව් එතුමා ඇත්ත කියන එක මම අගය කරනවා. අපි
විපක්ෂයක් වශෙයන් කියන්ෙනත් ඒකයි. එෙහම නැතුව අඬ ෙබර
ගහලා පශ්නයක් ඇති කිරීම ෙනොෙවයි. ඇත්ත කියන විට එකට
එකතු ෙවලා ඒ තිෙබන පශ්නය නිරාකරණය කිරීමට අපි සූදානම්.
අපි හැම අවස්ථාෙව්දීම කියනවා, රෙට් ජාතික ආර්ථිකයක් හැදීම
අති විෙශේෂයි කියා. ඔබතුමන්ලා දවසින් දවස වැෙනන සුළු බදු
පතිපත්තියක් තමයි අනුගමනය කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අය වැෙය්දී
ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් පකාශ කළා, ෙමම බදු
පතිපත්තිය තුළින් අහිංසක පවුලකට කාර් එකක් ගන්න අවස්ථාව
ලබා ෙදනවා කියා. ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති අනුව මාස තුනකදී ඒ
සම්පූර්ණෙයන්
ෙවනස්
කර
ජනාධිපතිතුමා
පකාශය
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් කියනවා, "නැහැ. අපි දැන් ඒක ෙවනස්
කර තිෙබනවා" කියා. රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමාද,
මුදල් අමාත ාංශෙය් ඉන්න අයද, එෙහම
නැත්නම් මහ බැංකුෙව් අධිපතිද? එක තීන්දුවක් තිෙයන්න ඕනෑ
ෙන්ද? අඩු ගණෙන් ඒ පතිපත්තිය අවුරුදු ෙදක තුනක් තිබුණා නම්
එම කාලය තුළ ඒ පතිපත්තිවල හරි වැරදි ෙහොයා ගන්න පුළුවන්.
එක පාරට අඩු කර ඊට පසු කාර් ගණනාවක් එන්න පටන් ගත්තාම
මූල අරමුදෙලන් පශ්න ඇති කළාම ඒෙක් ෙවනස්කම් ඇති
කරන්න යනෙකොට තමයි ෙම් වාෙග් පතිවිපාක ඇති වන්ෙන්.
අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා අෙප් ගුණවර්ධන නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාත් සමඟ ෙපොඩි ඝට්ටනයක් ඇති වුෙණ්, බදු පතිපත්තිය
ෙමොකක්ද කියලායි. ෙලොකු අයට දීලා ෙපොඩි අයට ෙනොදී සිටීම
අසාධාරණයක් ෙනොෙවයිද? ඒ වාෙග් එකක් තමයි ෙපන්වන්න
අවශ වන්ෙන්. ඇයි, එෙහම කරන්ෙන්? ඊට වැඩිය කියන්න
අවශ නැහැ. ඔබතුමාෙග් විෂය පද්ධතියට අයත් භූමි ෙතල්
ෙවනුවට ගුවන් යානා ෙතල් ලීටර් 13,200ක් ඉන්ධන පිරවුම්හල්
මඟින් ෙබදා හැර තිෙබනවා. ඔබතුමා සාධාරණ උත්තරයක් අපට
ලබා දී තිෙබනවා. නමුත් ෙමයට වග කියන්න අවශ වන්ෙන්
කවුද? අඩු ගණෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා ඒවා කවුද
කර තිෙබන්ෙන් කියා අපව දැනුවත් කරන්න. ඒක තමයි තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය වන්ෙන්. එක පැත්තකින් කියනවා, ෙම් රෙට්
මුදල් වියදම අඩු කරන්න ඕනෑ කියා. අෙනක් පැත්ෙතන් ආණ්ඩුව
විසින්ම මුදල් විසි කර කර යනවා, Carlton Sports Network
කියා. ඔබතුමාත් ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරෙයක්. මමත් ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරෙයක්. ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙකොළඹ නගර සභාවට අයිති
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තුන්මුල්ල හන්දිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනය යටෙත් වැඩ
කටයුත්ෙත්දී ෙබෝඩ් ලෑලි සම්පූර්ණෙයන් ගලවා Carlton Sports
Network කියන එක ගහෙගන Insurance Corporation,
SriLankan Airlines ආයතනෙය් ෙකොඩි දමා ෙකොළඹ නගර
සභාවට කිසිම බද්දක් ෙගවන්ෙන් නැතුව කටයුතු කර ෙගන
යනවා. ඇමතිතුමනි, ඒක සාධාරණද? ෙකොළඹ නගර සභාෙව්
පාලනය එක්සත් ජාතික පක්ෂය යටෙත් තිෙබන්ෙන්. කිසිම
අවසරයක් නැතුව රුපියල් 5,000 ටිකට් විකුණා තිෙබනවා.
ඒෙකන් ශත 5ක්වත් ෙකොළඹ නගර සභාවට ඇවිත් නැහැ. මම
එන්න ඉස්සර අෙප් නගරාධිපති මුසම්මිල් මැතිතුමාට කථා කර
ඇහුවා, ඒවාට බදු ෙගවා තිෙබනවාද කියා. කිසිම ඉල්ලීමක්වත්
කර නැහැයි කියනවා.
සුපිරි පන්තිෙය් Carlton Sports Network එකට තිෙබන්ෙන්
ෙමොනවාද? Carlton Sports Network එෙක් තිෙබනවා TV
rights. සාමාන ඉන්දීය IPL එෙක් මාසයකට season එකයි.
ජාතික මට්ටමින් විකාශනය කරන්න මාස ෙදකකට මිලියන 500ක්
ඒ TV rights වලට ෙගවනවා. අවුරුදු තුනකට කිසිම ෙටන්ඩර්
එකක් නැතුව ෙහෝ ෙටන්ඩර් එකක් තිෙබනවා කියා ෙපන්වා ෙගන
එක තැනකින් Carlton Sports Network එකට අවුරුදු තුනකට
මිලියන 125කට දීලා තිෙබනවා. එෙහම වුණාම රූපවාහිනී
සංස්ථාවට ෙමොනවාද වන්ෙන්? ෙම් වාෙග්ම සිරස ආයතනය
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, "කරුණාකර අපට ෙම්ක ෙදන්න. අපි
ඊට වැඩිය මිලියන සිය ගුණයක් වැඩිෙයන් ෙදන්නම්" කියා. ඒක
පතික්ෙෂේප කරලා, ඒෙක් ෙල්කම් නිශාන්ත රණතුංග තුළින්
Carlton Sports Network එකට දීලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින්
කියනවා, තමාෙග් තිෙබන රුපියල ෙදක ඉතිරි කර කරුණාකර
රෙට් සංවර්ධනය ඇති කරන්නය කියා. ෙම් වාෙග් ඒවා සිදු වන විට
කාෙගන් අහන්නද? ෙම් වාෙග් ෙකොම්පැනිවලට විතරක් විෙශේෂ
වරපසාද තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම්වා අහන විට අපි ෙද්ශෙදෝහිෙයෝ.
ෙම්වා කරන අය ෙද්ශෙපේමිෙයෝ. අපි උසාවි ගිහින් ෙතල් මිල අඩු
කරන්න හැදුවාම ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කෙළේ කවුද?
ඇමතිතුමනි, ෙමහිදී අපට ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන් එකම ෙද්
තමයි SriLankan Airlines ආයතනය ලැබූ අධික අලාභය. පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් රුපියල් ෙකෝටි 1,900ක අලාභයක් තිෙබනවා. ඒ අයම
Carlton Super 7s’ Rugby Tournament එකට sponsor කරනවා.
එක පැත්තකින් අධික අලාභයක් දරා ෙගන යන අවස්ථාෙව්දී ඒකට
තවත් වියදම් වැඩි කරලා ආදායම අඩු ෙවන තත්ත්වයක් ඇති
වුෙණොත් කවුද ඒකට වග කියන්න අවශ වන්ෙන්? ෙමය
ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනියක් නම් ඒ අය වග කියාවි. ෙමය බදු
ෙගවන ලංකාෙව් ෙකොම්පැනියක්. මම ඇමතිතුමාට කියන්ෙන්,
කරුණාකරලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් එෙක් කථා කරන්න
කියලායි. ඔබතුමා කථා ෙනොකරනවා ෙනොෙවයි. හැබැයි ෙම්
පිළිබඳව කථා කළාම ඒෙක් පතිවිපාක අනුව ෙමොනවා ෙවයිද
කියන භයට නිශ්ශබ්දව ඉන්න එපා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙහළිදරව් කරලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ජාතික
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව සහ ද ෆිනෑන්ස් සමාගම අතර තිෙබන
හුටපටය ගැන කථා කරන ෙකොට-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
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අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි
මහතා ] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர்
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
அவர்கள்

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථා කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාට තව විනාඩියක
කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, when you are in the Chair, I am sure that I can get
an additional couple of minutes through your generosity
because that shifting also took about two minutes. So, on
that basis, Hon. Deputy Speaker, ඒ ජාතික ඉතිරි කිරීෙම්
බැංකුව සම්බන්ධ කාරණයයි. ඒ එක ෙකොටසක්. ඒ EPF එක
යටෙත්. බලන්න, ලංකා බැංකුෙවන් ෙකොතරම් ෙකොටස්වලට
ආෙයෝජනය කරලා නාස්ති කරලා තිෙබනවාද කියලා. ශී ලංකා
රක්ෂණ සංස්ථාව Tess Agro PLC කියන ෙකොම්පැනියක්
අරෙගන තිෙබනවා. ඒක තුට්ටු ෙදකක් වටින්ෙන් නැති
ෙකොම්පැනියක්. ඒ වාෙග්ම Blue Diamonds Jewellery
Worldwide Limitedහි වටිනාකම නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම E-Channelling PLC කියලා ෙකොම්පැනියක් අධික
මිලකට ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ එහි net asset value එක අඩු
ෙවනවා. රජෙය් සල්ලි, ජනතාවෙග් සල්ලි කාබාසිනියාවට ලක්
කරලා තිෙබනවා. කවුද ෙම්වාට වග කියන්න අවශ වන්ෙන්? ෙම්
අය හිතන්ෙන්, අපි EPF එක, ETF එක විතරයි ඉලක්ක කරන්ෙන්
කියලා. නැහැ. රජෙය් සල්ලි හුවමාරු කරන හැම තැනකම සිදු
වන දූෂණ සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කරනවා. ඒක තමයි නැවත
කියන්ෙන්, ෙම්වා මහ බැංකු අධිපති කරන වැඩ පිළිෙවළවල්ය
කියලා. අපි එෙහම නම් කරන්ෙන්ම ඒ නිසයි. අපි ෙමෙතක් දුර
නම් කෙළේ නැහැ. නමුත් ෙපෙනන හැම ෙකොටසකටම අහිංසක
අය අල්ලන්ෙන් නැතුව හරි තැනට ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් වග
කියන්න ඕනෑ කවුද කියන එක තමයි අපි කියන්න ඕනෑ.
ද ෆිනෑන්ස් ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් අජිත් ෙද්වසුෙර්න්ද
වාෙග් අය පත් කෙළේ කවුද? මහ බැංකුෙව් අධිපති. ඒ අයට තමයි
රුපියල් 50ට අඩුෙවන් සියයට 15ක shares පමාණයක් ගන්න
කියන එක සම්බන්ධව දැනුවත්කමක් තිබුෙණ්. අස් ෙවලා ඉන්න
අය අද හුදකලා ෙවලයි සිටින්ෙන්. එදා ගන්න කියපු කවුරුවත් අද
ඒ ෙගොල්ලන්ට උදව් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් තමයි අපව
දැනුවත් කරන්ෙන්. ඉතින් ෙම්වා දැන ෙගන අපට කට වහ ෙගන
ඉන්න කියලද කියන්ෙන්? සමස්ත ජනතාවත්, රෙට් ආර්ථිකයත්
ආරක්ෂා කිරීම තමයි අෙප් යුතුකම වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම EPF එක
යටෙත් මිලදී ගත්ත Brown & Company PLC, Ceylon Grain
Elevators PLC- [බාධා කිරීමක්] ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ ගලදාරි
ෙහොෙටල්හි ෙකොටසක වටිනාකම රුපියල් 25කින් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම්ක යථා තත්ත්වයට පත් ෙවන්න තව ෙකොපමණ
කාලයක් ඉන්න අවශ ෙවනවාද? ETF එෙක් සල්ලි මුතුරාජෙවල
ව ාපෘතියකට දානවා. කරුණාකරලා අපට දැන ගන්න අවශ යි
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

මම ගරු කරන ඇමතිවරෙයක් තමයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා. එතුමා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? "රජයට සම්බන්ධ ඇතැම්
ෙද්ශපාලනඥයන් සිදු කරන මිනී මැරුම්, ස්තී දූෂණ, මං
ෙකොල්ලකෑම්, කුඩු ජාවාරම් ඇතුළු විවිධ නීති විෙරෝධී කටයුතු
ගැන රාජ බලය සහ මුදල් බලය ෙහේතු ෙකොටෙගන ෙනොමැෙරන
මිනිස්සු ෙලස කටයුතු කරන ආකාරය ෙදස බැලූ විට ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා ෙලස තමා දැඩි ෙව්දනාවකින් හා
කලකිරීමකට පත් වී සිටින බව ෙසෞඛ ඇමති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මහතා කිව්ෙව්ය." කියලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන් වී ඇත.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අෙන්, තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. මම ඊට වැඩි කාලයක් ගන්ෙන් නැහැ.
ෙම්ක කිව්ෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ෙනොෙවයි. ෙම්
කථාව වැදගත් අවස්ථාවක, ෙබොෙහොම වගකීමකින්, හරි
ආකාරයටයි කියලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි MBSL
Savings Bank එක. ෙම්කත් තව වංචාවක්. ෙම්කත් නවත්වලායි
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් මම මීට වැඩිය කාල ෙව්ලාව ගන්ෙන් නැහැ.
ජනාධිපති උපෙදසින් රුපියල් මිලියන 107ක් ඉතිරි කළා කියලා
"දිනමිණ" පත්තෙර් අපව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. මම අහනවා,
එෙහම නම් ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් මිලියන 1,900ක නාස්තිය
නතර කිරීමට කටයුතු කරලා නැත්ෙත් ඇයි කියලා. [බාධා
කිරීමක්] තව ෙමොෙහොතක් ඉන්න. ඒ වාෙග්ම තමයි රජය ෙකෝටි
5,000ක් ෙපොෙහොර සහනාධාරය සම්බන්ධෙයන් වියදම් කරනවා
කියලා ජගත් පුෂ්පකුමාර ඇමතිතුමා ඊෙය් කිව්වා. මම කියනවා, ඒ
සඳහා ෙකෝටි කීයක් වියදම් කරනවාද කියලා පාර්ලිෙම්න්තුව
දැනුවත් කරන්න කියලා. නිකරුෙණ් ෙකෝටි 5,000ක් ෙනොෙවයි. ඒ
සඳහා වියදම් වන සැබෑ මුදල් පමාණය කීයක් වනවාද කියලා අපව
දැනුවත් කරලා, අහිංසක ජනතාවට එහි පතිලාභය ලැෙබන්න
පුළුවන් විධියට කටයුතු කරලා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය තවත් නාස්ති
කරන්ෙන් නැතුව ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක්
හදලා ෙදන්න කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා.
[අ. භා. 4.22]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද තිෙබන විෂයට අනුකූලව
කථා කරන්නයි මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
බදු පිළිබඳව කථා කරද්දී කියන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා.
යහ පාලනය තිෙබන රටක් පුරවැසියන්ට සලකන්ෙන් රජෙය්
අයිතිකරුවන් ෙලසටයි. ඒ ෙගොල්ලන් තමයි ownersලා. සියයට
90ක්ම බදු ෙගවන්ෙන් ජනතාවයි. සියයට 10ක් තමයි රජෙයන්
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උපයා ගන්ෙන්. සියයට 90ක් ජනතාවයි උපයලා ෙදන්ෙන්. ඒ
නිසා ජනතාවෙග් පැත්ත බලද්දී 2007 වර්ෂෙය්දී එක් පුද්ගලෙයක්
රුපියල් 13,600ක් විතර බදු ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ වර්ෂෙය්දී එක්
පුද්ගලෙයකුෙග් වාර්ෂික ආදායම US Dollars 1,100ක් තිබුණා.
දැන් 2,000කට කිට්ටු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අනුව පතිශතය
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් 2005 දී රෙටන් විෙද්ශ ගත වූ අය
උපයන ලද ආදායම ෙඩොලර් දස ලක්ෂ 1,918ක්. ඉතින් අපි ෙම්
විධියට දුක් විඳින්න ඕනෑ රටක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආදායම ලංකාවට
ආවාද, නැත්නම් ගිජුලිහිණිෙයෝ වාෙග් මග ඉඳලා ෙවන රටවලට
අර ගත්තාද?
ෙමන්න ෙම්වා තමයි කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ.
නැත්නම් අපට පශ්නයක් නැහැ. විෙද්ශ රටවල ඉල්ලුමට අපි
හැකි තරම් අෙප් ශමය සැපයූෙවොත් විශාල මුදල් පමාණයක් අපට
ලබා ගන්න පුළුවන්; ආර්ථිකය සශීක කරන්න පුළුවන්;
සමෘද්ධිමත් කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ගන්න කමෙව්ද තව දුරටත්
පාෙයෝගිකව කල්පනා කරලා වැඩි දියුණු කරන්න ඕනෑ කියන
අදහස මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඊ ළඟට මම අෙප් ෙහදියන්
ගැන කියන්න කැමැතියි. ඒ අයට ෙහද අධ ාපනය ඉංශීසි
භාෂාෙවන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එවිට ෙහොඳ ඉල්ලුමක් තිෙබනවා.
මම හිතනවා ඒ අයට ඉංජිෙන්රුවන්ට වඩා ඉල්ලුමක් තිෙබනවා
කියලා. අපි ඒවා ගැන කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් අපිට ඒ කටයුතු
කරන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම වාහන ගැනත්
යමක් කියන්නට ඕනෑ. අපි වාහන ගැන ෙමොන තරම් කථා කළත්
ෙම් රෙට් පාරවල් තිෙබන්ෙන් - "ඒ" ෙශේණිෙය් පාරවල්, "බී"
ෙශේණිෙය් පාරවල් සහ "ඒ-බී" ෙශේණිෙය් පාරවල් ආදී සියල්ල
බලද්දී- කිෙලෝමීටර් 12,019යි. කිෙලෝමීටර් 13,000ක් වත් නැහැ.
ෙම් පාරවල්වලට සාෙප්ක්ෂව ෙගන්වන වාහන පමාණය
ෙකොෙහොමද? 2010, 2011 වර්ෂ ෙදක තුළ විතරක් වාහන
මිලියනයක් -ලක්ෂ 10ක්- ෙගනත් තිෙබනවා. ජනගහනය
බැලුෙවොත්, මුළු ජනගහනය ලක්ෂ 200ක් -මිලියන 20ක්- විතර
ෙවනවා. ඒ අනුව පවුලක සාමාජිකයින්පස් ෙදෙනක් ඉන්නවා
කියලා බැලුෙවොත් සාමාන පවුල් සංඛ ාව- කුටුම්බ සංඛ ාවලක්ෂ 40යි. ඒ කුටුම්බ ලක්ෂ 40 සඳහා 2010, 2011 වර්ෂ තුළ
වාහන ලක්ෂ 10ක් ආනයනය කර තිෙබනවා. එෙහම නම් වාහන
ආනයනය කිරීම අපි පාලනය කළ යුතුද, නැද්ද? පශ්නය ෙම්කයි.
පාලනය කළ යුතුයි. ඊ ළඟට, 2010ට ෙපර ෙගන්වන ලද වාහන
සංඛ ාවත් බලන්න ඕනෑ. පවුල් එෙහම නැත්නම් කුටුම්බ ලක්ෂ
40ක් තිෙබනවා නම්, අවුරුදු ෙදකකට වාහන ලක්ෂ 10ක්
ෙගනාවා නම් අඩු තරමින් ලක්ෂ 40කට ආසන්න වාහන
සංඛ ාවක් -තී විලර් ඇතුළු සියලු වාහන- ෙම් රෙට් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද SLTB
එෙකත් ආදායම් පතිශතය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් හුඟක්
ෙදෙනකු ෙපෞද්ගලික වාහන පාවිච්චියට ෙයොමු වනවා. නමුත්
ෙතල් බිංදුවක් නැති රටක්. ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම්ක පාලනය
කරන්න අවශ කාරණයක්. එෙහම නම් අපි කුමක් කළ යුතුද?
එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි ෙමොන වාෙග්
වාහනද ෙග්න්න ඕනෑ? ෙම් ගැනත් මෙග් මතයක් තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම වාහන ෙගන්වීෙම්දී ඒවාෙය් ගුණාත්මක භාවය quality එක- බලන්න ඕනෑ. Euro 4 standard, Euro 6 standard
කියලා වාහන වර්ගීකරණයක් තිෙබනවා. පරිසර දූෂණය නැති, දුම
අඩු, කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් පිට ෙනොකරන ගුණාත්මක භාවෙයන්
වැඩි වාහනවලට තමයි දියුණු රටවල ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන්. ඒ
රටවල් ජපානෙයන් වාහන ෙගන්වන්ෙන් ෙදෙවනි වාහනයක්
විධියට, secondary වාහනයක් විධියටයි. හැබැයි ඒවා left-hand
drive vehicles; වම් පැත්ෙතන් ධාවනය කරන වාහන. ෙම් වාහන
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අෙප් රටට ෙග්න්න ඉඩ දුන්ෙනොත් අෙප් විෙද්ශ විනිමෙයන්
භාගයක් ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙමෝටර් රථ පවාහන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවසරයක් ෙදන්න ඕනෑ, left-hand drive, right
-hand drive කරන්න. එතෙකොට අඩු මුදලකට වාහනයක් ගන්න
පුළුවන්. ඇෙමරිකාෙව් පාවිච්චි කරන ජපන් වාහනයක් ජපානයට
වඩා අඩුෙවන් ගන්න පුළුවන්. ඇෙමරිකාව ආසන්නෙය් තිෙබන
රටවල, කැනඩාෙව් පාවිච්චි කරන ජපන් වාහනයක් ජපානෙයන්
ගන්නවාට වඩා තුට්ටු ෙදකට ගන්න පුළුවන්. ඒ අය ෙම්ක
secondary වාහනයක් විධියට පාවිච්චි කරනවා. වාහන ෙදක, තුන
තියා ෙගන ඉන්නවා. ෙපොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා අයින් කරලා
දානවා. ෙම්වා ආනයනය කරන්න ඉඩ දුන්ෙනොත් අෙප් විෙද්ශ
විනිමය වැය වීම අඩු කර ගන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අවුරුදු 2ක් පරණ hybrid
වාහන තමයි දැන් ෙගන්වන්න ෙදන්ෙන්. ඒ කාල සීමාව අවුරුදු 4
දක්වා වැඩි කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. හැබැයි ලක්ෂ
10ක් වැඩිපුර excise duty ගහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අවුරුදු 4ක් යද්දී
එෙහේ වටිනාකම ගණනය කරන්ෙන් සියයට 5කට 10කට තමයි.
අපට ඕනෑ නම් බැටරියක් දා ගන්න පුළුවන්. බැටරියක මිල ෙපොඩි
ගණනක් අඩු කරලා දුන්ෙනොත් අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් විෙද්ශ
විනිමය පිට රට ඇදී යන එක අඩු කර ගන්න පුළුවන්. මම හිතන
විධියට ඒවා තමයි කළ යුත්ෙත්. ඒවා කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද
කියා මම දන්ෙන් නැහැ. පාෙයෝගිකව මම හිතන්ෙන්. ෙම්ෙක්
ඇත්ත, නැත්ත පිළිබඳව කටයුතු කිරීම ගරු ඇමතිතුමාට භාරයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් ෙමොනවා
නැති වුණත් අපි ජනතාවට ෙගොඩක් උදව් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ව ාපාරිකෙයෝ ඉන්නවා, ඒ ව ාපාරිකෙයෝ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
නිසියාකාරව බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ. සල්ලි තිෙබන ව ාපාරිකෙයෝ.
වක බදුවලින් තමයි බදු මුදල් වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඇති හැකි අය පනිනවා. පැනීම නිසා බදු ෙගවීම අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි දියුණු බදු පතිපත්තියක්, ජාතික බදු
පතිපත්තියක් ඇති කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන්
bars ටික දිහා බලන්න. ඒක එක විෂයයක්. මහ නගර සභා බල
පෙද්ශයක liquor licence එකක් සඳහා වසරකට ගන්ෙන් රුපියල්
22,500යි. එතෙකොට මාසයකට කීයද? ඉස්සර නම් කච්ෙච්රියට
පවරලා තිබුෙණ්. එතෙකොට අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට ෙටන්ඩර්
කැෙඳව්වා, රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ආණ්ඩුවට ආවා. දැන් එෙහම
එන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා ඒවා ෙටන්ඩර් කරන්න. අඩු තරමින්
අවුරුදු 4කට සැරයක්වත්, අවුරුදු 3කට සැරයක්වත් ෙටන්ඩර්
කරන්න. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් මා එක්ක තරහා ෙවයි. නමුත්
ෙටන්ඩර් කරන්න. ෙටන්ඩර් කෙළොත් රුපියල් ලක්ෂ ගණනක්
ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි liquor licence තිෙබන ෙසේරම
bars ටික දැන් නගරයට සංකමණය ෙවනවා. දැන්
supermarketsවලට තමයි liquor licence තිෙබන්ෙන්. මම
ඒවාෙය් නම් කියන්න කැමැති නැහැ. නමුත්, පසිද්ධ supermarkets
වර්ග තුනක් තිෙබනවා. ඒ හැම එකකටම liquor licence
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ තැන්වල ඒවා විකුණනවා. හැබැයි,
අවුරුද්දක් සඳහා රුපියල් 22,500කට ෙදන liquor licence එක ඒ
අය අතුරු විධියට, අත යටින් දීලා රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරක්
ෙදකක් ගන්නවා. ඒ නිසා රජයට ලැෙබන ආදායම අහිමි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒවා නගරයට
සංකමණය ෙවන්න ෙවන්න ගෙම් ෙකෙනකුට හදිසියකටවත්,
උත්සවයක් අවස්ථාවකදීවත්, ටිකක් ෙවෙහස වුණු ෙවලාවක පුංචි
අඩියක් ගහන්නවත් අවස්ථාවක් නැතුව යනවා. මතට තිත තිබුණත්
අවස්ථාවක් නැතුව යනවා. ඒ දවස්වල ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා ලීටර්
කාෙල් ෙබෝතලය නිෂ්පාදනය කරන්න අවසර දුන්නා. එතෙකොට
කසිප්පු පාවිච්චිය අඩු ෙවලා ගියා. අපි කවුරුත් දන්නා කතන්දරය
තමයි කසිප්පුවල ඊෙත්න් සහ මීෙත්න් කියලා වර්ග ෙදකක්
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තිෙබනවා කියන එක. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. කසිප්පු නැති
කරන්න නම් ගමට bars යන්න ඕනෑ කියන එකයි මෙග් මතය.
ෙමතැන ඇත්ත කථා කරන්න එපායැ. එෙහම නැත්නම් ෙවන්ෙන්
ෙමොකක්ද? අවුරුද්දකට රුපියල් 22,500ක් ෙගවලා ගන්නා liquor
licence එක ෙකළින්ම නගරයට සංකමණය ෙවනවා. එතෙකොට
supermarket chain එක ඒවා ඩැහැ ගන්නවා, ගිල ගන්නවා. ඊට
පස්ෙසේ ගෙම් අයට ෙවෙහස නිවා ගන්න ෙමොකුත් නැහැ.
එතෙකොට ඒ ෙගොල්ෙලෝ කසිප්පු වෙග් මත් දව වලට ෙයොමු
ෙවනවා. එෙසේ ෙයොමු වුණාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? [බාධා
කිරීමක්] මතට ෙකොමා එකක් දමා ගන්න ඕනෑ. තිතම තියලා
හරියන්ෙන් නැහැ, ෙකොමාවකුත් දමා ගත්තාම හරි. ඊළඟට
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒවායින් මිනිස්සුන්ට ෙලඩ ෙරෝග විශාල
පමාණයක් හැෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් අදහස් ගැන ෙපොඩ්ඩක්
කල්පනා කරන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මාර්ග සංවර්ධනය ගැන
බලද්දීත් රජය විසින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබන බව
ෙපෙනනවා. අපි කාටවත් නැහැයි කියන්න බැහැ. ෙමොකද, මාර්ග
සංවර්ධනය නිසා අද "මරුටි" කාර් එකකින් ෙහල්ෙලන්ෙන්
නැතිව, ගැස්ෙසන්ෙන් නැතිව ලංකාව පුරාම යන්න පුළුවන්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා හරියන්ෙන් යූඑන්පී එකට.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඇයි ඒ? යූඑන්පී එෙක් ඉන්ෙන් කන ෙබොන කට්ටියද? [බාධා
කිරීමක්] කාලා නැති කරන කට්ටිය. රට කන කට්ටිය.
ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි ෙකොච්චර කථා ෙකරුවත් ෙම් රෙට් කෘෂි
කර්මාන්තය දිහා බැලුවාම යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තයක් තමයි ෙම්
රෙට් තිෙබන්ෙන්. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් එක
ෙගොවිෙයකුට තිෙබන භූමි පමාණය අනුව එක කන්නයකට හම්බ
කරන්ෙන් රුපියල් 20,251යි. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් රුපියල්
25,970යි. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් රුපියල් 17,381යි. නුවරඑළිය
දිස්තික්කෙය් රුපියල් 7,531යි. කලුතර දිස්තික්ෙය් රුපියල්
තුන්දහස් ගණනයි. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ සඳහා අපි ෙපොෙහොර
සහනාධාරයක් වශෙයන් ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 350 ගණෙන්
ෙදනවා. ඒවා ෙනොදුන්ෙනොත් අපට කවදාවත් කෘෂිකර්මෙයන්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුව විශාල වියදමක්
දරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් බලද්දී වියලි
කලාපෙය් තමයි වැඩි අස්වැන්නක් ලැෙබන්ෙන්. ෙතත් කලාපෙය්
ෙනෙමයි. ඒ නිසා රට දියුණු කරන්න නම් වගාවන් කියන එක
දැන් ෙවනස් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. වගාවන්
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
රෙට් වවන්න පුළුවන් ෙද්වල් සම්පදායයක් විධියට හැමදාම වගා
කරන්ෙන් නැතිව ෙවනත් වගාවලට අපි ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. දැන්
සිංගප්පූරුව දිහා බලන්න. සිංගප්පූරුව වාහන ආනයනය
කරන්ෙන් ඒ රෙට් තිෙබන භූමි පමාණය අනුවයි. ඉතින් අපි ජාතික
පතිපත්තියක් හදනවාය කියන්ෙන් අෙප් භූමි පමාණය අනුව තමයි
මීට පස්ෙසේ වාහන ආනයනය කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට control
එකක් තියා ගන්න පුළුවන්. ෙමච්චර ගණනක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා
කියලා අපි දන්නවා. එතෙකොට ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන්.
අෙනක, ෙපොදු පවාහන ෙසේවයත් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ.
උදාහරණයක් කිව්ෙවොත් ගාල්ෙල් ඉඳලා ෙකොළඹට දුම්රිෙයන්
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[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

එන්න පැය ෙදකක් ෙදකහමාරක් විතර යනවා. අපි පැය ෙදකක්
කියලා ගනිමු. එතෙකොට යන්නයි එන්නයි පැය හතරක කාලයක්
යනවා. පැය අටක් වැඩ කරන ෙකෙනකුට පැය හතරක්ම මඟට
වැය කරන්න ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කරුණු කාරණා ගැන සලකා
බලන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද අෙප් රට නිදහස් කර
ෙගන තිෙබනවා. තස්තවාදය නැති කරලා තිෙබනවා. තස්තවාදය
නැති කරපු අයට රට සංවර්ධනය කිරීමත් අපහසුවක් වන්ෙන්
නැහැ. අයිතිය තිෙබන්ෙන්ත් ඒ ෙගොල්ලන්ටයි. ෙම් හැම ෙදයක්ම
ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ෙවන කිසි ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි, තස්තවාදය
නැති කරපු නිසායි. ඒ නිසා තමයි අද විෙව්චනාත්මක අයිතියත්
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද අපි උතුර බැලුෙවොත්,
උතුෙර් ෙලොකු සංවර්ධනයක් තිෙබනවා. උතුෙර් නැවතත් යුද්ධයක්
ඇති ෙවනවාට කැමැති නැහැ. කැමැති නැත්ෙත් සිංහල අය
ෙනොෙවයි, දවිඩ ජනතාවයි. තව දවස් ෙදක තුනකින් අපි උතුෙර්
ෙපොඩි වැඩ කටයුත්තක් -සමාජ ෙසේවා වැඩ පිළිෙවළක්- කරන්න
යනවා. දැනටමත් ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ෙලොකු උද්ෙයෝගයක්
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගිය සතිෙය් ඉඳලා වයස
අවුරුදු 70ට වැඩි අයට ආණ්ඩුෙවන් රුපියල් 1000 බැගින් ෙදනවා.
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක ආබාධිත අය සිටින පවුල් 34කට
රුපියල් 3000 බැගින් ජීවිතාන්තය දක්වා ෙදනවා. ඒ අය සියයට
7ක් විතර ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ෙපොදු පහසුකම් -සමෘද්ධිය,
ෙපොෙහොර සහනාධාරය, අධ ාපනය- සඳහා කරන වියදම්
ඉතාමත්ම අසීමිතයි කියන එකයි මෙග් මතය. O/L වලින් පස්ෙසේ
A/L පාස් ෙවන කී ෙදනාද ඉන්ෙන්? වර්ෂයකට ෙකොච්චර
පතිශතයක් අඩු ෙවනවාද? ෙකොච්චර අඩු ෙවනවාද කියන එක
අෙප් ගරු අධ ාපන අමාත තුමා කියාවි. ඒ අයට වෘත්තීය
පුහුණුවක් දුන්ෙනොත් රෙට් සංවර්ධනයට දායක කර ගන්න
පුළුවන්. ෙකොරියාෙව් ගිය ෙවලාෙව් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
කිව්වා, ෙහොඳම ශමිකයන් එවන්ෙන් ශී ලංකාෙවන්, උගත්
ශමිකයන් එවන්ෙන් ශී ලංකාෙවන් කියලා. ඒක maintain කර
ගත්ෙතොත් අපට දුෂ්කරතාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැයි කියලා මම
හිතනවා. බදු ෙගවන මහජනයා තමයි ෙම් රෙට් අයිතිකරුවන්. යහ
පාලනයක් තිෙබන රටක අයිතිකරුවන් සුරක්ෂිත කරන්නට ඕනෑ.
නිකම් ෙචෝදනා කරමින් ඉඳලා හරියන්ෙන් නැහැ. විපක්ෂෙය්
හිටියත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත් ෙහොඳ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිත සාක්ෂාත් කරන්නට ඕනෑ. ඒක නිසායි මම
ෙම් ටික කියන්ෙන්.
දැන් බදු ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ඉස්සර ෙකොච්චර බදු
ෙහොරකම් කළාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට මතකද? වැට්
ෙහොරකම් කරපු කී ෙදෙනක් ෙම් රෙට් හිටියාද? අද ඒ තත්ත්වය
නැති කර දමා තිෙබනවා.
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා කිව්වා.
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ ගැන බලයි. එතුමා දැන්
ජාත න්තර ජාලය සමඟ ෙලොකු සම්බන්ධකම් ඇති කර ෙගන
තිෙබනවා. හැම විටම රටකට ගියාම එතුමා ඒ රෙට් ව ාපාරිකෙයෝ
හම්බ ෙවනවා. ආෙයෝජන අවස්ථා සලසා ගන්නවා. දැන් සංචාරක
ව ාපාරෙය් ෙලොකු පගතියක් තිෙබනවා. සංචාරක ව ාපාරය තුළින්
පමණක් ජීවත් වන රටවල් රාශියක් තිෙබනවා. අෙප් රටට එන
සංචාරකයන්ෙග් පමාණය ෙම් සුළු කාලයට ලක්ෂ 10 ඉලක්කය
ඉක්මවලා තිෙබනවා. ඒ අයෙගන් ලැෙබන විෙද්ශ විනිමය
ෙකොපමණද? ඒ සංචාරකෙයෝ ෙමහාට එන්ෙන් ඇයි? එක
පැත්තකින් රජෙය් දක්ෂතාව. අෙනක් පැත්ෙතන් රෙට් සාමය
තිබීම. ෙබෝම්බ පිපිෙරන පෙද්ශවලට සංචාරකෙයෝ යන්ෙන් නැහැ
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ෙන්. අෙප් රට ගැන අපි ධනාත්මකව බලන්න ඕනෑ. ඍණාත්මකව
බලලා හරියන්ෙන් නැහැ. ධනාත්මකව බැලුෙවොත් අපට
ෙපෙනනවා, අෙප් රෙට් විශාල සංවර්ධනයක් සිදු වන බව. ෙම් රට
කළමනාකරණය කරන්න අපි දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා.
අෙප් රෙට් යුද්ධය අවසන් ෙවලා වැඩි කාලයක් නැහැ ෙන්. ඕනෑ
නම් අවුරුදු තුනක් හතරක් ඇති. ෙම් කාලය තුළ අපි කරපු ෙද්වල්
මදිද? පශ්න ටිකක් තිෙබනවා. වැඩ කර ෙගන යද්දී පශ්න ඇති
ෙවනවා. අපි පාරවල් පළල් කරලා තිෙබනවා. පාරවල් දික් කරලා
තිෙබනවා. හැම ෙකෙනක්ම බලන්ෙන් කාලය කළමනාකරණය
කර ගන්නයි. ගාට ගාට යන්න ෙනොෙවයි ෙන් පාරවල් පළල්
කරන්ෙන්. ඒ නිසා speed සීමාවන් ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න ඕනෑ.
කැෙල් ඉඳලාත් ෙපොලීසිය අත දමනවා. අත දමලා වාහනය
නවත්වා ගන්නවා. ෙපොලීසිෙයන් දඩ ගහනවා. දඩය ෙගවන්න ඒ
ෙගොල්ලන් කියන ගණන අපි පිළිගන්න ඕනෑ. Speed එක 120යි
කියලා යන්තයක් ෙපන්වනවා. ඔප්පු කරන්න විධියක් නැහැ. ඒක
පිළිගන්න ඕනෑ. නැත්නම් උසාවි යන්න ෙවනවා. ඒ නිසා අපි කථා
කරලා ෙම්වා ෙවනස් කර ගන්න ඕනෑ. ෙම්කට කමයක් හදන්න
ඕනෑ. අපට ආරංචියක් ආවා e-mail එෙකන් දඩ ෙගවන්න පුළුවන්
කියලා. අන්න එතෙකොට පශ්න ෙගොඩක් අඩු ෙවනවා. නිකම්
කීයක් හරි ෙගවනවාට වඩා e-mail එෙකන් ෙගවන්න පුළුවන්.
ෙම් පශ්නවලට පාෙයෝගික විසඳුම් ෙසොයන්න දැන් ආණ්ඩුව
මැදිහත් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] කලින් ෙගවන්නත් පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, දැන් ලකුණු ෙදන
කමයකුත් තිෙබනවා. එක පාරක් වරදක් කෙළොත් ලකුණු
කැෙපනවා. ෙදපාරක් වරදක් කෙළොත් තව ලකුණු කැෙපනවා.
ලකුණු ෙගොඩක් කැෙපනවා. විපක්ෂෙය් නම් ලකුණු කැපිලා. අපි
නම් දැන් වාහනයක් පදවන්නන්ට විතරයි ෙම් ලකුණු කැපීම
කරන්ෙන්. එෙහම ෙන්ද ගරු ෙරෝහණ දිසානායක නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි? එෙහම තමයි අපි කරන්ෙන්. අෙප් පවාහන
නිෙයෝජ ඇමතිවරයා වශෙයන් මම ඔබතුමාට කියනවා, පුළුවන්
තරම් දුම්රිය ෙසේවය ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය කරන්න කියලා.
දුම්රිය ෙසේවය පකෘතිමත් ෙකරුෙවොත් අපට ෙලොකු මුදලක් ඉතිරි
කර ගන්න පුළුවන්. ඒෙක් න ාය තමයි බස් එකට ෙතල් ලීටරයක්
ගැහුෙවොත් කිෙලෝමීටර් තුනක්, තුන හමාරක් යනවා. දුම්රියට
ෙතල් ලීටර් තුනක් ගැහුෙවොත් කිෙලෝමීටරයක් ඉස්සරහට යනවා.
ෙබොෙහොම ෙලෙහසියි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

දුම්රියට ෙතල් ලීටර්වලින් ගහන්ෙන් නැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

සාමාන ෙයන් අඩු ඉලක්කමකට හදා ගත්ෙතොත් ගැලුම්වලින්
කියන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙද්වල්වලින් කියන්න
පුළුවන්. අන්තිම කුඩා ඒකකයට ගණන් හදා ගත්ෙතොත් එෙහමයි.
රුපියල කියන්ෙන් කුඩා ඒකකයක්. ඒෙකන් ෙන් මිලියන
හැෙදන්ෙන්. මිලියනවලින් කථා කරනවාට වඩා ෙහොඳයි
රුපියල්වලින් කථා කරන එක. ඇත්ත තත්ත්වය ඒකයි.
මම කියන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුෙව් ෙම් බදු පතිපත්තිය හෑල්ලුවට
ලක් කරන්න එපාය කියන එකයි. ෙම් බදු පතිපත්තිය පිළිබඳව
ධනාත්මකව හිතන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙම් බදු පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න ආණ්ඩුවට සිද්ධ වුෙණ්
ඇයි කියන එක මම විගහ ෙකරුවා. කුටුම්භ ලක්ෂ 40ක් සිටින
අෙප් රටට අවුරුද්දකට වාහන ලක්ෂ 10ක් ෙගනාවාම ඒ වාහන
පදවන්න ෙම් රෙට් ඉඩක් තිෙබනවාද? කිෙලෝමීටර් 13,000ක්වත්
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නැති පාරවල් සඳහා ෙමච්චර වාහන කුමකටද? ෙම්වා ෙගන්වන්න
දීෙමන් පිට රට ගිය විෙද්ශ විනිමය ෙකොපමණද? ෙම්වා අඩු කර
ගත්ෙත් නැත්නම් අවාසි ෙවන්ෙන් කාටද? ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයටද? එක්සත් ජාතික පක්ෂයටද? නැහැ. ෙම් රෙට්
ජනතාවටයි අවාසි. එම නිසා අද ගත් ෙම් පියවර ගැන අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙපොඩි ඉල්ලීමක් තිෙබනවා,
ඒකත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. විපක්ෂෙයනුත් ඒ ඉල්ලීම කළා.
අර සංකාන්ති කාලෙය් තනි පුද්ගලෙයෝ විසින් ෙගනාපු, දැනට
ෙර්ගුෙව් හිර ෙවලා තිෙබන වාහනවලට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්
එක්ක කථා කරලා සහනයක් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි. ඒ අය ෙබොෙහොම
ෙව්දනාෙවන් ඉන්නවා. ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න කියලා
අපටත් කිව්වා. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් කල්පනා කරලා බලන්න
කියලා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අය ඉන්ෙන්
ෙබොෙහොම සීමිත පිරිසක්. එක පාරක් LC එකක් ඇරපු අයට ඒ
අවස්ථාව දුන්නාට කමක් නැහැ. අෙනක් පැත්ෙතන් අර කීප
ෙදෙනක් එකතු ෙවලා ගිහිල්ලා කථා කරලා වාහන ලක්ෂ 100ක්
ෙගන්වන්නට බලපතයක් දීමට ෙයෝජනා කළා. ඒක ෙයෝජනාවක්
විතරයි. නමුත් ඒක ආණ්ඩුව තවමත් පිළිඅරෙගන නැහැ. එම නිසා
තවමත් අවස්ථාව තිෙබනවා, ෙම් ෙවච්ච ෙපොඩි ෙපොඩි අඩු පාඩු හදා
ගන්න. මූල පතිපත්තියක් තිෙබනවා. හදිසිෙය් යම් කිසි මුදලක්
වැඩි කර ගත්තාම අරෙකන් අඩු කරන්න, ෙම්ෙකන් අඩු කරන්න
කියලා බලයක් නැහැ. ඒ නිෙෂේධ බලය තිෙබන්ෙන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට පමණයි. හැබැයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා සංෙව්දී පුද්ගලෙයක් නිසා පශ්නයක් කථා කෙළොත්
ඒකට උත්තර ෙදන්න එතුමා කැමැති ෙවනවා. එම නිසා පශ්නයක්
ෙවන එකක් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා කථා කෙළොත්, තමුන්නාන්ෙසේලා
ගිහිල්ලා කථා කෙළොත්, ඒ අවංක රජෙය් ෙසේවකයන්ට, ව ාපාරික
ෙනොවන අයට ඒ අවස්ථාව ලබා දීමට කටයුතු කරයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මෙග් ෙවලාව ඉවරද?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙවලාව ඉවරයි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

අෙප් ෙදොඩන්ෙගොඩ ඇමතිතුමාෙග් ඥාති සම්බන්ධයක්
ඔබතුමාට තිෙබනවා. මම එතුමාට ෙගොඩක් ගරු කරනවා.
ඔබතුමාටත් ගරු කරනවා. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.
ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු ජානක
බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු
ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
வினா வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.

[අ. භා. 4.43]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නැවත
වතාවක් වාහන සම්බන්ධෙයන් නිෂ්පාදන බදු ඉහළ දැමීම
පිළිබඳව සිදු ෙකෙරන ෙම් විවාදෙය්දීත්, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු
රැස්වීම් සතිෙය්දීත් ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා මතු කරපු
ආකාරයටම ෙම් වාහන බදු ඉහළ දැමීම නිසා පීඩාවට පත් ෙවච්ච
පිරිසක් පිළිබඳව කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම විශාම ගිය අය,
රජෙය් ෙසේවකයින්, පුංචි ව ාපාර කර ෙගන යන අය, අෙප් රෙට්
ඉන්න පහළ මැද පන්තික ෙකොටස් තනි පුද්ගලයන් හැටියට ඒ
අයෙග් ජීවිතෙය් ෙලොකු හීනයක් සෑබෑ කර ගන්නට ගිහින් වාහනයක් ෙගන්වන්න ගිහිල්ලා- අද ෙලොකු කරදරයකට පත්
ෙවලා ඉන්නවා. ඒ විවාදෙය්දී එදා දවස පුරාම ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
සහ විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාත් -දැන් ගරු ඇමතිතුමාත්
අවධාරණය කළ විධියට- අවංකවම ඉදිරිපත් කරපු ෙම් ෙයෝජනාව
සලකා බලා නිෙයෝජ මුදල් ඇමතිතුමා වන ගරු ගීතාංජන
ගුණවර්ධන මැතිතුමා එතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දීත් ඉතා
පැහැදිලිව කිව්වා, "100ක් 200ක් විතර ෙම් අයදුම, ෙම් අභියාචනය
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙමවැනි අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ පිළිබඳව සලකා බලා ඒ අයට
සහනයක් ෙදන්න කටයුතු කරන ෙලස භාණ්ඩාගාරයට කියනවා"
කියලා.
එෙහම කිව්ෙව් බලයක් තිෙබන නිෙයෝජ මුදල් අමාත තුමා.
නමුත් ඊට පහුෙවනි දා ඉඳලා මාධ වල - "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්,
"අද" පුවත් පෙත් ෙම් හැම එෙක්ම -පළ ෙවනවා, මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා කිව්වායි කියලා, "එෙහම කරන්න
බැහැ. බදු නීතිය කාටත් එකයි. ගැහුවා නම් ගැහුවා තමයි" කියා.
චණ්ඩි පාට් එෙකන් බජාර් එෙක් කථාව කියනවා. එතෙකොට අපට
තිෙබන එක පශ්නයක් තමයි, -බද්ද ෙනොෙවයි දැන් පශ්නය - ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ මුදල් අමාත තුමාෙග් බලය ෙමොකක්ද
කියන එක. මුදල් ඇමතිතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමා. මුදල්
සම්බන්ධෙයන් එතුමා ළඟට ඉන්න ඊළඟ පුද්ගලයා තමයි
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

නිෙයෝජ මුදල් අමාත තුමා කියන්ෙන්. එතෙකොට නිෙයෝජ
මුදල් අමාත තුමා ෙමතැන -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්- යම්
සහතිකයක් ෙදනවා; යම් වැදගත් පකාශයක් කරනවා. මම
හිතන්ෙන් එතුමා මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම අදහස්වලට යම්
සැලකිල්ලක්
දක්වලා
කරපු
කථාවට,
භාණ්ඩාගාරෙය්
ෙල්කම්තුමා, -එතුමා අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා. එතුමාට තමයි
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා අමාත තුමනි, ඇත්තටම නිෙෂේධ බලය
තිෙබන්ෙන්. - "ඒක වැඩක් නැහැ, එෙහම කරන්ෙන් නැහැ"
කියලා පකාශයක් කරනවා. ඉතින් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන
කථා එතෙකොට වැඩක් නැහැ.
අද ඒ අහිංසක මිනිසුන්ට ෙම්වා ගැන කියන්න තැනක් නැහැ.
අද ඒ මිනිස්සු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරුන් හම්බ ෙවනවා;
ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරුන් හම්බ ෙවනවා; ඇමතිවරුන් හම්බ
ෙවනවා. ඇත්තටම ඒ අය ජාවාරම්කාරෙයෝ විධියට වාහන
ෙවෙළඳාෙම් ෙයදුණු මිනිසුන් නම් ෙමෙහම කරන්න ඕනෑ නැහැ.
ඒ කට්ටියට එක පැත්තකින් බද්ද වැඩි වන ෙකොට ෙගනැත්
තිෙබන වාහන ටිෙකන් ඒ ගණන අල්ලන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන ෙද් ඔබතුමාට
ෙත්ෙරනවා ෙන්ද? එතෙකොට ඒ සූදුකරුවන් ෙනොෙවයි. මම මෙග්
කථාෙව්දී ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, ඒ අය ජීවිෙත් එක වතාවක්
විතරක් වාහනයක් ෙගන්වන අය කියලා. එය ඔප්පු කරන්න
පුළුවන්. ඒ අයට තිෙබන්ෙන් ව ාපාරිකයන්ට තිෙබන වැට්
අංකයක් ෙනොෙවයි. 2525+ ඒ අයෙග් හැඳුනුම්පත් අංකය ගැහුවා
නම් ඒ ෙගනා පුද්ගලයාෙග් නම එනවා; විස්තරය එනවා. එවැනි
අයට සහනයක් ෙදන්නවත් බැරි ඇයි? මම කියන්ෙන් ඒ
උද්දච්චකම නිසා කියලායි. ෙවන ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි.
උදුම්මාෙගන ඉන්නවා. ෙද්ශපාලන උද්දච්චකම නිසා කළ
පළිගැනීමක්. ෙවන ෙහේතුවක් නැහැ. ෙම්, රගර් කීඩාවට -රග්බි
කීඩාවට- නිළිෙයෝ ෙගන්වන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම්
කරන රටක්. පැයකට ෙමහාට ඇවිල්ලා ඒ අයෙග් ෙමොකක් හරි
ෙපන්වලා යන්න ආවාට පස්ෙසේ ඒකට රුපියල් ෙකෝටි ගණනක්
වියදම් කරන රටක -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

බිකිනිය ෙපන්වන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද කියලා. ඒ ඉඟි බිඟි ෙපන්වලා
යන අයට ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරන රටක්. අර අහිංසක
මිනිසුන්ට සහනයක් ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] අද ඒ අයට
යන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් කා ළඟටද? ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලියි,
එවැනි අසාධාරණයට ලක් ෙවච්ච පිරිසක් ඉන්නවා කියන එක. අපි
නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ අයව ෙහට පිටෙකොටුවට, ෙකොටුවට
ඇවිල්ලා උපවාස කරන තත්ත්වයට පත් කරන්න එපා; ඒ අය
පාෙර් ෙබෝඩ් අල්ලා ෙගන ඉන්න තත්ත්වයට පත් කරන්න එපා
කියලා. ඊට පස්ෙසේ කියන්න එපා, "ෙම් කට්ටිය අරයා උසි
ගන්වනවා, ෙමයා උසි ගන්වනවා, අහවල් පක්ෂය පස්ෙසේ
ඉන්නවා" කියලා. එෙහම එකක් නැහැ. ඒ නිසා නැවත වතාවක්
ඉතා පැහැදිලිව අවධානයට ගන්න ඕනෑ, ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ෙග්
ආයාචනය පිළිබඳව. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් වඩා උඩින් ඉන්න,
මහා සර්ව බලධාරි ෙදවියන් වහන්ෙසේ වාෙග් ඉන්න මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙග් නැණැස, නුවණ, බුද්ධිය,
අවෙබෝධය, ඥානය, පඥාව -ඒ සියල්ලම- පහළ ෙවලා ඒ සහනය
ලබා ෙදන්න හැකියාව ලැෙබන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.

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

සාදු! සාදු!! සාදු!!!

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙම් වාහන ෙගන්වීම සම්බන්ධෙයන් බදු වැඩි කිරීෙම් ෙහේතුව
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්, "2010
වර්ෂෙය්ත්, 2011 වර්ෂෙය්ත් අෙප් රටට විශාල වශෙයන් වාහන
ආනයනය කළා. එෙසේ ආනයනය කළ නිසා ෙවෙළඳ ෙශේෂය මත
බරපතළ ගැටලුවක් නිර්මාණය වුණා. ඒක නිසා දැන් මූල
අර්බුදයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙගවුම් ෙශේෂ අර්බුදයක්
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් වාහන
වැඩිපුර ෙගන්වීම" කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තාවලම
තිෙබනවා, ෙතල් ආනයනය වැඩි ෙවනවා. වාහන තදබදය ඇති
ෙවනවා. ෙම් පසුබිම තුළ වාහන ෙගන්වීම අෛධර්යවත් කරන්න
තමයි ෙම් බදු ගහන්ෙන් කියලා. ආණ්ඩුව, කන්න ඕනෑ ෙවලාවට
කබර ෙගොයාත් තල ෙගොයා කර ගන්නවා. ඒක තමයි ෙම් න ාය.
අය වැෙය්දී, අය වැය පුම්බලා ෙපන්වන්න, ඥාති සමාගම් ඇතුෙළේ
සිද්ධ වන ගනුෙදනුවලට වාසියක් හැටියට වාහන ෙගන්වීෙම්
ආනයන බදු එක පාර අසාමාන විධියට අඩු කරනවා. අසාමාන
විධියට අඩු කරලා වාහන ටිකක් ෙගෙනනවා. ෙගනැල්ලා
ව ාපාරික පජාව ඒක ෙමෙහේ ගබඩා - store - කර ගත්තාට
පස්ෙසේ, ෙමෙහේ ගුදම්වලට ෙගනාවාට පස්ෙසේ ඊළඟට ආනයන බදු
වැඩි කරනවා.
ඉතින් ඇත්තටම ෙමවැනි කියාවලියක් නිසා පීඩාවට පත්
ෙවන්ෙන් අහිංසක මිනිස්සුයි. ඒක තමයි ෙම් ෙවන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා වාහන බදු අඩු කරන්ෙනත් ෙද්ශපාලන ෙහේතු
මතයි. අය වැෙය් බඩු මිල වැඩි කරන ඒවා, බදු ගහන ඒවා
වහන්න, ෙද්ශපාලන පචාරය ලබා ගන්න කියනවා, "ෙමන්න
වාහන සඳහා සහනයක්. රජෙය් ෙසේවකයාට සහනයක්.
විශාමිකයාට සහනයක්" කියලා. එදාට පත්තරවල ෙපොල් ෙගඩි
අකුරින් දානවා "වාහන බදු අඩු ෙව්. සියලු ජනතාවට සහන
ලැෙබ්" කියලා. ඊළඟට අෙනක් පැත්තට දැන් කියනවා, ෙම්
විෙද්ශ විනිමය එළියට ගිහිල්ලාය, වාහන තදබදය වැඩි ෙවලාය
කියලා. ෙම් එකම ආණ්ඩුවක්. එකම නිලධාරින්. ෙම් තීන්දු
ෙදකම ගන්ෙන් එකම කට්ටිය. අපි ෙදකම අහන්න ඕනෑ. වාහන
බද්ද අඩු කරන තීන්දුව ගන්ෙනත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙන්. දැන් ෙම්
කියන විධියට 2009, 2010, 2011 වාහන ෙගන්වීම නිසා ෙම් තරම්
විෙද්ශ විනිමය රටින් එළියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා නම් ඒකට වග
කියන්න ඕනෑ කවුද? වාහන ෙගනාපු අහිංසක මිනිස්සුද,
ජනතාවද, ෙම් විපක්ෂෙය් අපිද? නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලායි. ඉවක්
බවක් නැතිව, ෙහොයා බලන්ෙන් නැතිව, සැලැස්මක් නැතිව ඒ
තීන්දුව ගත්ෙතත් තමුන්නාන්ෙසේලායි. පරීක්ෂණයක් නැතිව,
නිරීක්ෂණයක් නැතිව, නිගමනය කළා; අය වැෙය් පුම්බලා
ෙපන්වන්න එක පාර ෙගන්නුවා. ඊට පස්ෙසේ දැන් ෙම් නීති
ෙගෙනන්ෙනත් තමුන්නාන්ෙසේලාමයි. දැන් කියනවා, "ෙමන්න
කෑෙවෝ කෑෙවෝ" කියලා. විෙද්ශ විනිමය ෙඩොලර් මිලියන 881ක්
ෙම් නිසා එළියට ගිහිල්ලාය, ෙම්ක වහ ගන්න ඕනෑය කියලා දැන්
ෙම්ක හතර පැත්ෙතන් වහ ගන්න දඟලනවා. ඉතින් ඒෙකන් එක
ෙදයක් ෙත්ෙරනවා. ඒ තමයි ආණ්ඩුෙව් අද තිෙබන්ෙන් එදා ෙව්ල
ආර්ථික කළමනාකරණයක් කියන එක. ඉතින් ඒෙක් ෙචෝදනාව
විපක්ෂයට පටවලා වැඩක් නැහැ. ෙම් සියලුම ඒවාෙය් ෙචෝදනා
විපක්ෂයට පටවලා වැඩක් නැහැ. වාහන තදබදය ඇති වුණාද,
වාහන ෙගන්වන්න විෙද්ශ විනිමය ෙකොච්චර රටින් එළියට
යනවාද, ඒක කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියලා
කියන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේලායි. ඒකට තමයි ආණ්ඩුව
තිෙයන්ෙන්. එෙහම නැතිව අහිංසක මනුෂ යකු ෙගෙනන
වාහනයට බද්ද ගහලා ෙබල්ල හිර කරන්න ෙනොෙවයි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් 'දිනමිණ' පත්තෙර්
පධාන පවෘත්තිය පළ ෙවන්ෙන්, "රෙට් ආර්ථිකය වට්ටන්න
විපක්ෂෙය් කට්ටියක් වැඩ" යනුෙවනුයි.
ෙම්ක මට අදාළ
ෙවන්ෙන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් සම්බන්ධ කරලා තිෙබන
නිසායි. ෙම්ෙක් කියන විධියට ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය සහ මූල
පද්ධතිය අස්ථාවර කිරීෙම් අරමුණින් විපක්ෂය සැලසුම් සහගත
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවාය, ඒ බව රජය අවධාරණය
කරනවාය, එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් පිරිසක් එම උත්සාහෙය් නිරත ෙවමින්
සිටිනවාය, ශී ලංකාෙව් මහ බැංකුව, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ, අර්ථ
සාධක අරමුදල -ෙම් ඔක්ෙකොම- අස්ථාවර කරන්න හදනවාය
කියලා තිෙබනවා. දැන් ඇත්තටම මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු
හැටියට කරන පකාශයකින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයයි, ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළයි, අර්ථ සාධක අරමුදලයි -ඔක්ෙකෝම- කඩා
වැෙටනවා නම් ෙම් ආර්ථිකෙය් තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද
කියලා ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ කියන්ෙන්
මන්තීවරයකුෙග් පකාශයකින් ආර්ථිකයක් කඩා වට්ටන්න පුළුවන්
නම් ෙම්ක හරි පුදුම ආර්ථිකයක් ෙන්. එෙහනම් ෙම්ක ඒ තරමට
වැෙටන ආර්ථිකයක්. ඒ මට්ටමටම කඩා වැටිලා තිෙබන
ආර්ථිකයක්. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිවම ෙම්ෙකදී අපට ඇඟිල්ල දිගු
කරලා වැඩක් නැහැ.
ඊළඟට පුදුම සහගත ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙම්
නිෙව්දනය දමන්ෙන් රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ
ජනරාල් මහාචාර්ය ඇතුගල මහත්මයා. ඇත්තටම එතුමා සමාජ
විද ාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරෙයක්. අපි ෙහොඳට දන්නා ෙකෙනක්.
එතුමාෙග් සමාජ විද ාත්මක දැනුමට, උගත්කමට අපි ගරු
කරනවා වාෙග්ම ෙම් සමහර අය ලියලා ෙදන අවලාද, නින්දා
නිෙව්දන නිකුත් කරලා අපරාෙද් එතුමාට තිෙබන කීර්ති නාමයත්,
ෙගෞරවයත් ෙකෙලසා ගන්න එපාය කියන එකයි අපට එතුමාට
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා නම්
කඩා වට්ටලා තිෙබන්ෙන් ෙම් අවුරුදු පහෙළොවක් විස්සක් තිස්ෙසේ
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ගත්ත වැරදි ෙද්ශපාලන තීන්දු
තීරණ නිසායි; ආර්ථිකය ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීෙම් පතිඵල
නිසායි; සම්පූර්ණ ෙද්ශපාලන තීන්දු ආර්ථිකය මත බෙලන්
පටවන්න හදන නිසායි. එෙහම නැතිව ෙම් විපක්ෂෙය් ඉන්න
මන්තීවරයකුට ෙදන්ෙනකුට ආර්ථිකයක් කඩා වට්ටන්න බැහැ.
එෙහම පුළුවන් කියලා කියනවා නම් එක පැත්තකින් අපි සතුටු
ෙවනවා. අපි කරන පකාශයක් නිසා ෙම් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා
නම් පුදුම ආර්ථිකයක් ෙම්ක. එෙහම නම් පරිස්සම් ෙවන්න ඕනෑ.
කල්පනා කරලා බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න, ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදල සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය පහෙළොස්වැනි දා මම
කරපු පකාශයක් සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීම් කර "අද" පුවත්
පෙත් ව ාපාරික ෙකොටෙසේ සම්පූර්ණ පිටු භාගයකට වැඩි
පමාණයක පළ කරලා තිෙබනවා. ෙම්කට ෙම් තරම් තටමන්න
ඕනෑ නැහැ. ෙම් තැටමිල්ෙලන්ම ෙත්ෙරනවා අර ෙවච්ච වැරැද්ද
වහ ගන්න ෙමොන තරම් දඟලනවාද කියලා. හරියට බළලුන් අත
පය හතර අතට දමලා වසුරු ෙගොඩ වහ ගන්න හදනවා වාෙග්
ෙදයක් ෙම් කරන්ෙන්. හත් ෙපොෙළේම ගා ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්
අය දැන් ෙම් කරන වැෙඩන් තමයි නාන්ෙන්.
අපි කරන පකාශවලින් ෙනොෙවයි ඒක ෙවන්ෙන්. ෙම්
ආර්ථිකය කඩා වැටිලාද නැද්ද කියලා අද මුළු රටම දන්නවා. අද
මුළු රටම දන්නවා ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය වහන්න
බැහැ කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "දිනමිණ" පුවත් පෙත්
තිෙබනවා, "ශී ලංකාෙව් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ සහ රෙට් මූල
පද්ධතිය පිළිබඳව ජනතාව තුළ සැකයක් ඇති කරවීම ඔවුන්ෙග්
අරමුණ වී තිෙබන අතර, එම ආයතන සම්බන්ධෙයන් කිසිදු බියක්
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ඇති කර ගත යුතු නැතැයි රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව
සඳහන් කරයි" කියලා. රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ඇතුගල මහත්මයා එෙහම කියනවා.
ෙදයියෙන්! ඒක කියන්නවත් ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් රජෙය්
පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විතරයි. ඒක කියන්න මහ බැංකුව
නැහැ; භාණ්ඩාගාරය නැහැ; මුදල් ඇමතිතුමා නැහැ. ඒ කට්ටිය
ෙනොෙවයි ඒකත් කියන්ෙන්. රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව
තමයි ඒකත් කියන්ෙන්.
රෙට් ආර්ථිකය ස්ථාවරයි ලු. එෙහනම් පශ්නයක් නැහැෙන්.
එෙහනම් ෙම් අපි කියන ෙද්වල් ගණන් ගන්න ඕනෑ නැහැ. එෙහම
නම් ෙම් අපි කියන ෙද්වල් ගණන් ගන්න එපා. එෙහම මහා
ස්ථාවරත්වයක් තිෙබනවා නම් ජනතාවට සහන ෙදන්න, බඩු මිල
අඩු කරන්න. නිකම් ෙම් විධියට බදු පනවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් බදු
බර ජනතාව පිට පටවන්න ඕනෑ නැහැ; කිරි පිටිවල මිල වැඩි
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු
ෙවලා තිෙයද්දීත්, අද ෙමෙහේ ෙතල් මිල රුපියලකින්වත් අඩු කර
ගන්න බැරිව තටමනවා. එෙහම දඟලන්න ඕනෑ නැහැ, ෙම් කියන
විධියට ආර්ථිකය ස්ථාවර නම්, ආර්ථිකය ශක්තිමත් නම්. ඒ නිසා
ඉතාම පැහැදිලියි, අද තමුන්නාන්ෙසේලා හත් ෙපොෙළේ ගා ෙගන
තිෙබන බව. ඒකට පධාන ෙහේතුව ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව
නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න ගරු ඇමතිතුමන්ලා
ෙනොවන බව මා අවධාරණය කරනවා. ඔබතුමන්ලාට එක එක
අමාත ාංශ භාර දුන්නාට පස්ෙසේ, ඒ අමාත ාංශෙය් ෙමොකක් හරි
කරෙගන ඔබතුමන්ලා ඉන්නවා.
නිෙයෝජ මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා
කියනවා, "ඔව්, ෙදතුන් සීයක් ඒ සහනය ඉල්ලලා තිෙබනවා, මම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ඒ සහනය ෙදන්න" කියලා. ඉතින් ඒක
හරි අවංක පකාශයක්. හැබැයි ෙදන්න බැහැ. ෙමොකද ගිහිල්ලා ඒ
කාරණය අතැනට කිව්ව ගමන් පුප්පනවා. ඉතින් නිෙයෝජ මුදල්
ඇමතිතුමාෙග් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉන්න අපි 225ෙදනා නිකම් කථා සාප්පුවක වාෙග් ෙම්වා ගැන
කථා කළාට වැඩක් නැහැ. මීට ඉහළින් ඉන්න උදවිය තමයි ෙම්
ආර්ථිකය වට්ටන්ෙන්. ඒ නිසා විපක්ෂෙය් අපට ඇඟිල්ල දිගු
කරලා වැඩක් නැහැ.
අද මුළු ආර්ථිකයම පාලනය කරන සමස්ත ෙද්හයම -මහා
භාණ්ඩාගාරය, මහ බැංකුව, අර්ථසාධක අරමුදල වැනි රජෙය්
අරමුදල්- සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම්වා නිලධාරිවාදයට යට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතාම පැහැදිලියි,
ඒ ආයතන ෙද්ශපාලනීකරණය වීෙම්, ඒ නිලධාරිවාදෙය් උද්ධච්ච
කියා මාර්ගවල පතිඵල තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන් කියලා. තමන්ෙග්
ගජ මිතුරන්ෙග් වුවමනාවලට අර්ථ සාධක අරමුදල විනාශ
කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක ගැන දැන් කථා කරලා වැඩක් නැහැ.
අෙප් අර්ථ සාධක අරමුදල කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1,000ක්
තිෙබන, දකුණු ආසියාෙව් තිෙබන විශාලතම අරමුදල. අපි
අහන්ෙන් ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි, ෙමච්චරයි. අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් මුදල්, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සූදු පිටියට දමන්න
අනුමැතිය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? තමුන්නාන්ෙසේලාට එෙහම
අනුමැතියක් තිෙබනවා නම් ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. හැබැයි,
මූල ක්ෙෂේතය පිළිබඳව විද්වත් අය, ඒ වාෙග්ම මහ බැංකුවට
උපෙදස්
ෙදන
ආචාර්ය
මහාචාර්යවරු,
නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්වරු කියනවා එෙහම බලයක්
නැහැ කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර්ථ සාධක අරමුදල වාර්ෂික
වාර්තාව හදන්ෙන් අවුරුද්දකට සැරයයි. හැබැයි ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ business කරන කට්ටිය එෙහම ෙනොෙවයි. එහිදී මාස
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙදෙකන් තුෙනන් -හැම දාම- වාර්තා බල බලා තමයි ඒ සූදු පිටියට
බහින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙවන මහා පාඩු විඳ දරා ගන්න වන්ෙන්
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සියලු සාමාජිකයන්ටයි. අප දන්නවා අර්ථ
සාධක අරමුදෙල් සල්ලි ණය හැටියට භාණ්ඩාගාරයට ෙදන්න
පුළුවන් බව. ඒ සල්ලි භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආෙයෝජනය
කරන්න පුළුවන්; රජෙය් බැඳුම්කරවලට ෙදන්න පුළුවන්; රජෙය්
සුරැකුම්පත්වලට ෙදන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි පනෙත් තිෙබන
බලතල අනුව කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. හැබැයි, ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සූදු පිටියට ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සල්ලි
ෙගනි යන්න පුළුවන් කියලා පනෙත් ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්?
ඒකයි තිෙබන පශ්නය.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ඒ පිස්සු කථා කියන්න එපා.
ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන් භාණ්ඩාගාරයක් ඇති එකක්. ඒ
භාණ්ඩාගාරෙය් තිෙබන මුදල් රජෙය් සහ ජනතාවෙග් මුදල්;
ජනතාව උපයන මුදල්. ඒවා සූදු පිටිවලට දාන්න බැහැ. ඒවා බූරු
පිටිවලට දාන්න බැහැ. ඒවා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ වාෙග්
ව ාපාරික පිට්ටනිවලට ෙගන යන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]
පුත්තලෙම් අස්වර් මන්තීතුමා පුන්නක්කු ෙවෙළඳ ෙපොළයි -[බාධා
කිරීම්]

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අෙන්, ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලියි, අද NSB ගනුෙදනුෙව්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමා මෙග් නම කිව්වා. මම පුත්තලෙමන් ආෙව් නැහැ. මම
ෙකොළඹින් ආෙව්. මම දැක්කා, පුත්තලෙම් කල්පිටිෙය්දී එයා
වාෙග් බූරුෙවක්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ නැතිව ෙලෝකෙය් ආණ්ඩුවක්
කරන්නට බැහැ.

අන්න ඒ ගැනයි එතුමා වර්ණනා කරන්ෙන්. පුත්තලෙම් ඕනෑ
තරම් බූරුෙවෝ ඉන්නවා, "හඳුන්ෙනත්ති"

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නැහැ, නැහැ. එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ආන්න! දැන් එතුමා කියන විධියට,- [බාධා කිරීමක්] වැදගත්
පකාශයක් කෙළේ. හරි, හරි. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
පුත්තලම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු අස්වර් මන්තීතුමා
කියන විධියට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ නැතිව ආණ්ඩුවක් කරන්න
බැහැ ලු! ඔන්න බලන්න! ඉතින් තව ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ගරු
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, පුත්තලෙම් මන්තීතුමා කියනවා
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ නැතිව ආණ්ඩුවක් කරන්න බැහැ ලු.
එතුමා හිතන්ෙන් රෙට් ජනතාවෙග් බදු මුදල් ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොළ් දැම්මාම ඔක්ෙකොම හරි කියලායි. එතුමා දන්න එකම
ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ! පුත්තලෙම් අස්වර්
මන්තීතුමා පුන්නක්කු ෙවෙළඳ ෙපොළයි, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළයි
තමයි ෙවෙළඳ ෙපොළවල් හැටියට දන්ෙන්.

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

කියලා ගහලා තිෙබන; ෙකොටලා තිෙබන.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

පුත්තලෙම් ෙකොෙහේද බූරුෙවෝ? කථා කරන විධියට
ෙත්ෙරනවා ෙකොෙහේද බූරුෙවෝ ඉන්ෙන් කියලා. පුත්තලෙම්
බූරුෙවෝ නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
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ඇත්තටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි මූල පාලනෙය්
පරමාධිපත ය බලය තිෙබන්ෙන්. දැන් අපි හැම ෙද්කටම
කියනවා, "අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියා මාර්ගයක් ගනීවි, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා නියමයක් ෙදයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
නිෙයෝගයක් ෙදයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇහුම්කන් ෙදයි,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඔක්ෙකොම කරයි" කියලා. ඒක වැරැදියි.
ෙමොකද පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි ෙම් කරුණු ජනාධිපතිතුමාට දැනුම්
ෙදන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි නීති සම්පාදනය කරන්ෙන්.
ජනාධිපතිතුමා සර්ව බලධාරි නැහැ. ජනාධිපතිතුමා කියන්න ඕනෑ,
"අෙප් ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු කියා ඇති පරිදි මම
ෙම්ක කරනවා" කියලායි. එෙහමයි ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් දැන්
පැත්ත මාරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු මිතපාල
මැතිතුමනි, ඔබතුමාට ඒක හරි. [බාධා කිරීමක්] ඒක අපි දන්නවා.
නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි රෙට් මූල පාලන බලය තිෙබන්ෙන්.
එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කරන්න ඕනෑ,
"අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මූල පාලන බලය සහිතයි" කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)
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එහා ගිය බලයක්, මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් එතුමාට තිෙබන
බලය පිළිබඳව ඔබතුමාට නිසි වැටහීමක් නැහැ කියන එක තමයි
මා කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ නිසා මා ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් කථා
කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ.
අද ෙලෝක පරිසර දිනය. ෙලෝක පරිසර දිනෙය් අෙප් රට
ෙලෝක පරිසරයත් එක්ක, ෙලෝක වා තලයත් එක්ක අලුත් ගමනක්
යන අවස්ථාවක තමයි අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා
ඉන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ෙම් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් ඒ උතුම්
වගකීම ඉෂ්ට කරන්න තමයි අපි අද කථා කරන්ෙන්. අද දවෙසේ
ෙම් සභාෙව්දී විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා කරන ලද කථාවලට
ඇහුම් කන් ෙදන ෙකොට අපට කල්පනා වුණු ෙදයක් තිෙබනවා.
ෙපොෙසොන් පුන් ෙපොෙහොය දිනය අපි ඊෙය් සැමරුවා. මිහිඳු මහ
රහතන් වහන්ෙසේ ෙම් රෙට් අලුත් අලුත් යුගයක්, අලුත්
සංස්කෘතියක්, අලුත් සාහිත යක් නිර්මාණය කරන්න දායක වුණා.
එදා ෙද්වානම්පියතිස්ස රජතුමා අම්බස්තලෙය් -මිහින්තල වනෙය්දඩ ෙකළිෙය් ෙයෙදන ෙකොට මිහිඳු මහ රහතන් වහන්ෙසේ
ඇවිල්ලා පශ්න ඇහුවා. ''ෙම් ගස ෙමොන ගසක්ද, ෙම් අඹ ගස
හැෙරන්න ෙවනත් අඹ ගස් තිෙබනවාද, ඒ ගස් හැර ෙවනත් අඹ
ගස් තිෙබනවාද?'' කියලා ඇහුවා. එදා අෙප් ජනතාවෙග් දැනුම
පිළිබඳව මිහිඳු මහ රහතන් වහන්ෙසේ ඉතාම ෙහොඳින් වැටහීමක්
කරෙගන තමයි අලුත් සංස්කෘතියක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය කෙළේ.
ඒ නිසා තමයි අද සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල්, ෙබෞද්ධ,
හින්දු, කිස්තියානි, ඉස්ලාම් කියන අපි ඔක්ෙකොම එක ජාතියක්
වශෙයන් අලුත් ගමනක් යන්ෙන්.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙමතුමන්ලා කියන විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි ඒ
බලය තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මූල
පාලන බලය හිමි ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 148 වන ව වස්ථාව ෙවනස් කරන්න ෙවනවා, "රාජ
මූල ය පිළිබඳ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතුය" කියන එක
ෙවනුවට, "රාජ මූල
පාලන බලය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
සතුය" කියලා. ඔබතුමන්ලාට හීන ෙපෙනන්ෙන්ත් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා නිසාය කියලාත් දා ගන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මා නැවතත්
අවධාරණය කරනවා, ෙම් විහිළු කථා පැත්තකින් තියලා පීඩාවට
පත් ෙවච්ච අයට යම් සහනයක් ෙදන්න අදවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
තීරණයක් ගන්න කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ. භා. 5.01]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

பிரதி

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of
Transport)

මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, (253 වැනි අධිකාරය
වන) ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව, 1989 අංක 13 දරන
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය, (52 වැනි
අධිකාරය වන) සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නියමය සහ සුරාබදු
ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝගය පිළිබඳව ෙම් සභාෙව් වචන
ස්වල්පයක් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු
වනවා.
අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට මුලින්ම කියන්න
ඕනෑ, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව නැවත කියවලා එන්න කියලා.
ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලයටත්, විධායක
ජනාධිපතිවරයකු වශෙයන් ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන බලයටත්

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙත්ෙරන ෙදයක් තමයි,
අවුරුදු තිහක් පැවති කාලකණ්ණි, මිෙල්ච්ඡ තස්තවාදය පරාජය
කරලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද අලුත් ගමනක් යන රජයක්
බවට ෙම් රජය පත් කරලා තිෙබනවාය කියන එක. විෙශේෂෙයන්
ෙම් රෙට් යුද්ධයට තිතක් තියලා, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය අලුත්
දිසානතියකට හරවා, ෙම් රට එකම ආර්ථික කලාපයක් බවට පත්
කර -උතුරු පළාත, නැෙඟනහිර පළාත, දකුණු පළාත, මධ ම
පළාත ආදී සියලුම පළාත් එකම ආර්ථික කලාපයක් බවට පත්
කර- ආර්ථික කලාපයක් වශෙයන් ෙලෝකයත් එක්ක ඉස්සරහට
ගමනක් යන්න තමයි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය
අවශ කටයුතු සංවිධානය කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් ෙවලාවක
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් අය වැයක්
යම් කිසි අය වැය පතිපත්තියක් ෙම්
ඉදිරිපත් කළා;
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඉදිරි අවුරුද්දට ෙහෝ අවුරුදු කිහිපයකටයි.
සමහර ෙවලාවට ආර්ථිකෙය් පවතින යම් යම් ෙහේතු පදනම් කර
ෙගන අප ඒ අය වැෙයන් ගන්නා තීන්දු තීරණ යම් ආකාරයකට
ෙවනස්
කර අණපනත් ෙගන එනවා.
එම නිසා තමයි
පාර්ලිෙම්න්තුවට
අණපනත් ෙගන ඒෙම් බලය ලබා දී
තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට වරින් වර අණපනත් ෙගනැවිත්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙග් වැඩි ඡන්දයකින් ඒවා සම්මත
කර නීති පනවා ඒ වාෙග් තීන්දු තීරණ ගන්න අවශ වැඩ
පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබන්ෙන්
ඒ නිසායි.
ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාවට අනුව ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ෙහොඳ
ගැළපීමක් තිෙබනවා. අවස්ථානුකූලව රජෙය් ඉදිරි ගමන් මෙඟ්
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්නට යම් කිසි අණපනතක්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන්නට ඕනෑ නම්, ඒ පනත ෙගනැවිත්
ඉදිරිපත් කර ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට ෙගන යෑම රජෙය්
වගකීමක්.
පසු ගිය කාලෙය්දී ෙම් රෙට් පරිසරය ගැන විශාල ගැටලු
තිබුණා. විෙශේෂෙයන් මාර්ගවලට වැෙටන වාහන පමාණය ගැන,
මාර්ග පද්ධතිය පිළිබඳව. වාහන ගැන ෙනොෙවයි, අපට ගැටලුවක්
තිබුෙණ්. ෙම් ගරු සභාෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඉන්නවා. අප
ෙම් කාරණය කියන්නට ඕනෑ. දැන් පසු ගිය දවසක සුෂ්මා
ස්වරාජ් මැතිනිය ඉන්දියාෙව් විපක්ෂ නායිකාව හැටියට ලංකාවට
ආවා. ලංකාවට ඇවිත් එතුමිය ජනාධිපතිතුමාත්, ඇමතිවරුනුත්
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සමඟ ෙනොෙයක් තැන්වලට ගියා, සාකච්ඡාවලට සහභාගි වුණා.
හැබැයි විපක්ෂ නායිකාව වශෙයන් එතුමියෙගන් කිසිම ෙවලාවක,
ඉන්දියානු රජයට එෙරහිව කිසිම අකටයුත්තක්, අවැඩක් සිදු
වුෙණ් නැහැ. එතුමිය ඉන්දියානු රජයට එෙරහිව අංශු මාතයක
ෙහෝ වචනයක්
කියා තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් රෙට් විපක්ෂ
නායකතුමා ෙවනත් රටකට යැව්වා නම් ෙකොෙහොම තිෙය්විද? ඒ
වාෙග් රජය නිෙයෝජනය කරන්න අෙප් රෙට් විපක්ෂ නායකතුමා
ෙවනත් රටකට යැව්වා නම් ෙදයියන්ෙග්ම පිහිටයි කියලා තමයි
අපට කියන්නට තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් මිනිස්සු පාස්ෙපෝට්
එකට විතරයි ෙන් "ශීලංකන්" කියා කියන්ෙන්. ඉන්දියානුවන්
ෙලෝකෙය්
හැම
තැනකදීම
"ඉන්දියානු".ඇෙමරිකානුවන්
ෙලෝකෙය් හැම තැනකදීම "ඇෙමරිකානු". අප "ශීලංකන්" කියා
පාස්ෙපෝට් එෙක් ලියනවා. හැබැයි ඒ පාස්ෙපෝට් එක අරෙගන
ෙවනත් රටකට ගියාට පස්ෙසේ පාස් ෙපෝට් එෙක් ලියා තිෙබන
"ශීලංකන්" කියන එක අමතකයි. "ශීලංකන්" ෙකෙනක් වශෙයන්
-ශී ලාංකිකෙයක් වශෙයන්- කවදාවත් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.
රටට විරුද්ධව තමයි කටයුතු කරන්ෙන්.
අපි දැක්කා, ආෙව්ගෙයන්, ද්ෙව්ශෙයන්, ෛවරෙයන්,
ෙකෝධෙයන් ෙම් ගරු සභාව අමතනවා; ඒ ඔක්ෙකොෙගන්ම
එහාට ගිහින් මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ගැන පී.බී.ජයසුන්දර මැතිතුමා ගැන- කියනවා. අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තීන්දු තීරණ ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගකීම අපට තිෙබනවා. මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා වශෙයන් එතුමාෙග් වගකීම
නිසියාකාරව ඉෂ්ට කරනවා. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ -ෙද්ශපාලනය
කරන උදවිය- සමහර විට ව ාපාරිකෙයෝ වන්නට පුළුවන්;
නීතිඥවරු වන්නට පුළුවන්; ෛවද වරු වන්නට පුළුවන්; රජෙය්
නිලධාරින් වන්නට පුළුවන්. යම් කිසි තීන්දු තීරණ කියාත්මක
කරනෙකොට ඔවුන්ට වගකීමක් තිෙබනවා. ඔවුන් එක්ක ඕනෑම
ෙදයක් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.
අෙප් නිෙයෝජ අමාත ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්
සඳහන් කළා වාෙග්,
ෙහට දවෙසේදී එතුමාත් එක්ක
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ඕනෑම ෙදයක් සාකච්ඡා කරන්නට
පුළුවන්. ෙමොකද, අෙප් නායකතුමා ජනාධිපතිතුමායි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට අද සැබෑ නායකෙයක් නැහැ. නායකෙයෝ කිහිප
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණටත් එෙහමයි. අපට
ඉන්ෙන් එක නායකයායි. එතුමා පක්ෂෙය් නායකයා; රාජ
නායකයා; ෙසේනාධිනායකයා; මුදල් අමාත තුමා. එතුමාත් එක්ක
සකච්ඡා කර තීන්දු තීරණ ගැනීෙම් වගකීම අපට තිෙබනවා.
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ගරු
ගීතාංජන ගුණවර්ධන නිෙයෝජ මුදල්
අමාත තුමාට කථා
කරන්නට පුළුවන්. එතුමාට යම් කිසි පතිඥාවක් ෙදන්න පුළුවන්.
යම් කිසි ෙකෙනකුට යම් කිසි ෙදයක් නිසා යම් ආකාරයක
බලපෑමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්
දැනුවත් කිරීම, වගකිව යුත්තන් දැනුවත් කිරීම නිෙයෝජ මුදල්
අමාත වරයා ෙලස එතුමාෙග් වගකිමක්.
අද මන්තීතුමන්ලා කථා කළා, විෙශේෂෙයන් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ගැන. අද ෙම් අණ පනත් යටෙත් නිෙයෝග සහ
නියමයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙවලාෙව් ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ගැන කථා කළා. අප අවුරුදු ගණනාවක් ෙපොෙහොර සහනාධාරය
දුන්නා. ඉස්ෙසල්ලාම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන ෙකොට ඔවුන්
එෙහම හිතුෙව් නැහැ. ඔවුන් හිතුෙව් ඒ කන්නෙය් විතරයි
ෙපොෙහොර සහනාධාර ෙදන්නට පුළුවන් වන්ෙන් කියලායි, ඊ ළඟ
කන්නයට ෙපොෙහොර සහනාධාර ෙදන්නට බැරිෙවයි කියලායි. අද
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල්
ආර්ථික වශෙයන් වැෙටනෙකොට, ෙබොෙහෝ රටවල වී නිෂ්පාදනය
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බිඳ වැෙටන ෙකොට එළවලු නිෂ්පාදනය බිඳ වැෙටන ෙකොට අෙප්
රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය පවත්වාෙගන ගිෙය් ෙකොෙහොමද? ගරු
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, 2010 මහා
ගංවතුරක් ආවා. ඒ ගංවතුර ෙවලාෙව් අලි පැටව් මැරුණාෙන්
ගස් උඩ. අඩි 18ක් උස ගහක් උඩ අලි පැටිෙයක් මැරිලා
හිටියාෙන්.
ඒ අවස්ථාෙව් ෙමොනවාද කිව්ෙව්? මිරිස් කරල ෙව්දිකාවට
ෙගනල්ලා ෙපන්නුවා, රුපියල් 6යි කියලා. ෙම් රෙට් ගංවතුරක්
ඇති ෙවලා තිබුණා, ෙකොට්ට ෙමට්ට පවා ගංවතුරට ගහෙගන
ෙගොස් තිබුණා. දරුවන්ෙග් ෙපොත්පත්, ඒ ඔක්ෙකොම ගංවතුරට
ගහෙගන ෙගොස් තිබුණා. එවැනි අවස්ථාවක විපක්ෂය ඒක
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන න ාය පතයට ෙයොදා ගත්තා, "ෙම්ක තමයි
ෙහොඳම ෙවලාව ආණ්ඩුව ෙපරළන්න" කියලා. හැබැයි, බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමැතිතුමාත්, රාජ
නායකයා ෙලස අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත්, රජයත් ඉදිරිපත් ෙවලා රට වෙට් ගිහිල්ලා ඒ
තත්ත්වය සමනය කරන්නට අවශ කටයුතු කළා; ආපදාවට ලක්
වුණු අය ෙවනුෙවන් සහන සලසන්නට කටයුතු කළා.
අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ගැන සතුටු ෙවනවා, එතුමාට
ලැබුණු නව නායකත්වය සම්බන්ධෙයන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙමොන wing එෙකන්ද? සජිත් ද, රනිල් ද?

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

No, that is third party. - [Interruption.] අපි සතුටු වනවා.
මූලාසනාරූඪගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන හැටියට රාජ
නායකයකුෙග් වගකීම තමයි ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කිරීම.
අද අපි ෙමෝටර් රථ ගැන කථා කරනෙකොට, විෙශේෂෙයන්ම
ෙමතැනදී කියන්නට ඕනෑ කරණායක් තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට්
හැම තැනම මහා මාර්ග, අධිෙව්ගී මාර්ග, ගාමීය මාර්ග - ඒ
කාලෙය් කිව්ෙව් පළාත් සභා මාර්ග කියලා. - ඒ, බී, සී, ඩී මාර්ග ෙම් ඔක්ෙකෝම- කිෙලෝමීටර් 1,65,000ක් විතර -මහා මාර්ග
පද්ධතිය- අද සංවර්ධනය ෙවමින් පවතිනවා. ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමනී, ඔබතුමාත් දකින්නට ඇති, ඊෙය් ෙමොන තරම්
ජනතාවක් ෙම් රට පුරා තිබුණු දන්සැල්වලට සහභාගි වුණාද
කියලා. මා දැක්කා කිස්තියානි පුජකතුෙමක් දන්සැලක බත්
ෙබදනවා. ඉස්ලාමීය ජනතාව ඒ දන්සැල්වලට එක්කහුෙවලා
සිටිනවා අපි දැක්කා. දමිළ ජනතාව ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් ඒ
දන්සැල්වලට එක්කහුෙවලා සිටිනවා අපි දැක්කා.
පවාහන අමාත ාංශයට අයත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙලස
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා ගන්නා
ෙතොරතුරු අනුව අපි දන්නවා, සාමාන ෙයන් ෙම් රෙට් වාහන
ලක්ෂ 50ක් තිෙබන බව. ඒවා ෙමෝටර් රථ වන්නට පුළුවන්;
තී ෙරෝද රථ වන්නට පුළුවන්; ෙමෝටර් සයිකල් වන්නට පුළුවන්.
හැබැයි, පුදුමාකාර නිදහසකින් ජනතාව ෙම් ෙපොෙසොන් උත්සවය
සමරන්නට වුණා. ජාති, ආගම්, කුල මල, ෙම් ෙභ්ද කිසිවක්
තිබුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව විසින් අපි සියලු
ෙදනාටම ෙදන ආදර්ශය කියලා මා හිතනවා. ෙම්ක විපක්ෂයට
ෙදන ආදර්ශයක්. ෙම්ක ආණ්ඩුවට ෙදන ආදර්ශයක්. ෙදමළ
ඩයස්ෙපෝරාවට විරුද්ධව ෙලෝකය පුරා ජාත න්තරව ෙම් රට රැක
ගැනීම සඳහා ෙදමළ ජනතාව ෙවනම සංවිධානයක් ෙලස අද ඒක
රාශි වනවා. ඒක යුගෙය් වගකීමක්, යුගෙය් අවශ තාවක් ඔවුන්
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ඉෂ්ට කිරීම වනවා. ෙමොකද, තස්තවාදය පරාජය කරන්නට,
අනාගත අනතුරු පරාජය කරන්නට තමයි ඔවුන් ෙම් එකතු
වන්ෙන්. ඒක නිසා ෙම් ෙවලාෙව් මහජනතාව යථාර්ථවාදීවයි
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා රජයටත් ඒ තුළින් සැඟවුණු යම් කිසි
පණිවුඩයක් ෙදනවා; විපක්ෂයටත් යම් කිසි පණිවුඩයක් ෙදනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව අද වැෙටයි, ෙහට වැෙටයි කියලා
හිෙත් තියාෙගන ඉන්නවා නම්, ආණ්ඩුව වට්ටවන්නට හිතා ෙගන
ඉන්නවා නම්, ඒ තුළින් ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් ජනතාව ඒ අයටත්
ෙලොකු පණිවුඩයක් ෙදනවා. අපි ඒවා ෙත්රුම් ෙගන කටයුතු
කරන්නට ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ගත්ෙතොත්, ෙම් රෙට්
private buses 22,000ක් පමණ තිෙබනවා. ඒවා ෙල්ලන්ඩ් බස්
රථ වන්නට පුළුවන්; ටාටා බස් රථ වන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම
ලංගම බස් රථ 6,000ක් පමණ තිෙබනවා. දැන් ෙම් රජය විසින්
ෙපොදු බස් රථ ෙගන්වන්නටත් අවශ තීරු බදු නිදහස ෙපෞද්ගලික
අංශයට ලබා දීලා තිෙබනවා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි.
එතෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශය Win-Win Partnership, ඒ වාෙග්ම
පනහට පනහ - fifty-fifty partnership - ඒ වාෙග්ම PublicPrivate Partnership - PPP -, රාජ සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
සියලුම ව ාපෘති ඉස්සරහට ෙගනල්ලා තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය්
ආර්ථික වශෙයන් ජයගහණය කර තිෙබන සියලුම රටවල්වල
ෙපෞද්ගලික අංශය සහ රාජ අංශය එකට එකතු ෙවලා තමයි ඒ
ගමන යන්ෙන්. මට මතකයි 2010 අවුරුද්ෙද් අෙප් රෙට් වාහන
මිල එකපාරටම අඩු කරපු ෙවලාෙව්, තී ෙරෝද රථවල මිල ගණන්
අඩු කරපු ෙවලාෙව් අෙප් විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන් ඇහුවා,
"වාහන කන්නද?" කියලා. අද වාහන ආනයන බදු වැඩි
කරනෙකොට ජනතාව ගැන ආදරෙයන් කථා කරන මන්තීවරුන්
එදා ඇහුෙව් වාහන කන්නද කියලායි. පරිප්පුවල මිල ගණන්
ෙමෙහමයි, අලවල මිල ගණන් ෙමෙහමයි, වාහන කන්නද කියලා,
එදා වාහන මිල අඩු කරනෙකොට විපක්ෂය ඇහුවා. අද ෙවනත්
කථාවක් කියනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක
කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

මට තවත් විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මා ඉතාම පැහැදිලිව කියන්නට කැමැතියි, අද අලුත්
තාක්ෂණෙයන් අෙප් රට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබන බව. අෙප් රට
තාක්ෂණෙයන් ඉස්සරහට ගිය ෙවලාෙව් අෙප් රජයට යම් වග
කීමක් තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා. දැරීෙම් ශක්තිය ෙම් රටට
තිෙබන්නට ඕනෑ. Sustainable transport system එකක් ෙම් රෙට්
කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. ඉතින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ තමයි ෙම්
රෙට් කියාත්මක වන්ෙන්. ඒක නිසා දුම්රිය ෙසේවය, බස් ෙසේවය, ඒ
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය -ෙම් ඔක්ෙකොම- අද
කියාත්මක වනවා. ඕනෑම අෙයක් ගමනක් යන්න මාර්ගයට
ආපුවාම ඒ තැනැත්තාට කලට ෙව්ලාවට තමන්ෙග් ගමනාන්තය
දක්වා යන්නට අවශ පහසුකම් සැලසීෙම් වගකීම අෙප් රජය
විසින් ඉෂ්ට කළ යුතු වනවා.
අද තවත් නිෙයෝග, නියමයන් සහ ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා. එම නිෙයෝග, නියමයන් සහ ෙයෝජනා ගැන
කාෙලෝචිතව කල්පනා කරලා බලලා, ඒවා අනුමත කර ගැනීම
සඳහා
සහෙයෝගය
ලබා
ෙදන්නය
කියලා
මා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ ඉදිරිපත් කර ඇති
ෙයෝජනා, නියම හා නිෙයෝග කිහිපය පිළිබඳව කථා කරන්න
ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් පශ්න කිහිපයක්
ගැන ගරු ෙරෝහණ දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් කථා කළා.
එතුමා කළ කථාව ඇහුවාම මට හිෙතන්ෙන් එතුමා ටිකක්
කැමැතියි වාෙග් ලංකාව ඇතුෙළේ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බස් රථ
ධාවනය වර්ධනය ෙවනවා නම්. එතුමා කිව්වා PPP තිෙබනවා
කියලා. මම කිව්වා, ඒක ෙහොඳයි කියලා.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු මන්තීතුමා - [බාධා කිරීමක්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ, මම කියන්ෙන්, ඔබතුමා පවාහන ක්ෙෂේතෙය් ඉඳලා, ඒ
ගැන ඉෙගන ෙගන තිබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද,
ලංගමයට ෙහෝ නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට ෙම්වා
ටික කරන්න බැහැ කියලා දැන් ඔබතුමන්ලාම ෙත්රුම් අරෙගන
තිෙබන එක ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මත්පැන් සම්බන්ධව
ෙපොඩි කාරණා කිහිපයක් කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසු
ගිය කාල වකවානුෙව් ෙම් සම්බන්ධව ආණ්ඩුෙව් ව ාපෘති
ගණනාවක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන් "මතට තිත" වැඩ පිළිෙවළ ඉන්
එකක්. අපි දන්නවා ඒ කාලෙය් අමද ප ව ාපාරය කියලා විශාල
ව ාපාරයක් හරහා තමයි ජාතික ව ාපාරය ඉස්සරහාට ආෙව්
කියලා. ඒ වාෙග්ම ජාතික සංගමය වාෙග් ව ාපාරත් එක්ක
ඇවිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය බිහි ෙවලා බලය එක්ක හැදුණු
කියාකාරකමක් බවට පත් වුණා. ඇත්තටම 2005 දී
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව බලයට ෙගෙනන ෙවලාෙවත් යම් කිසි
විධියකට අමද ප ව ාපාරයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු ජාතික
ව ාපාරයක් විධියට "මතට තිත" වැඩ පිළිෙවළ අරෙගන ආවා. ඒ
වැඩ පිළිෙවළට දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
විෙශේෂෙයන් 2005 ඉඳලා රට ඇතුෙළේ නිපදවපු සුරා පමාණය
ලීටර් මිලියනවලින් ගත්ෙතොත්, 2005 දී මිලියන 92ක් සුරා
නිපදවපු රට "මතට තිත" ව ාපෘතිය යටෙත් රෙට් මත් දව
සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කරන්න, නැත්නම් සම්පූර්ණෙයන් ඉවත්
කරන්න කථා කරපු ආණ්ඩුව යටෙත් 2010 වන ෙකොට සුරා
පමාණය ලීටර් මිලියන 120 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා.
එතෙකොට මම අහන්න කැමැතියි "මතට තිත" නමටද, නැත්නම්
මතට තිතටත් තිත තබලාද කියලා. එතැනට ෙම් සුරා නිෂ්පාදනය
තල්ලු ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයට සාමාන ෙයන් කියන
ජනපියම කථාව තමයි, 2009න් පස්ෙසේ සංචාරක ව ාපාරය දියුණු
වුණ නිසා සංචාරකෙයෝ ආවා; සංචාරකෙයෝ වැඩිෙයන් සුරා
පානය කරන හින්දා නිෂ්පාදනය වැඩි වුණා කියලා. මම
කියන්ෙන්, සංචාරකෙයෝ ෙබොනවා නම් ෙබොන්ෙන් ෙමෙහම
ෙනොෙවයි. සංචාරකෙයෝ ෙබොන්ෙන් ෙහෝටල්වලට ගිහිල්ලා.
පාරවල් දිෙග් තියා ෙගන ෙබොන්ෙන් නැහැ ෙන්. අෙප් මුදල් හා
කම සම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්න නිසා මම ෙම් කියන්ෙන්, එතුමාට දීලා තිෙබන
උත්තරවලත් ලියලා තිෙබන්ෙන් සංචාරක ව ාපාරය වර්ධනය වීම
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

නිසා සුරා නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. නමුත්
ඇත්ත වශෙයන්ම සංචාරක ව ාපාරය වර්ධනය වීෙම් පතිඵලයකට
ෙනොෙවයි ලංකාව ඇතුෙළේ සුරා නිෂ්පාදනය වර්ධනය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. සංචාරකෙයෝ ඇවිල්ලා ෙබොනවා නම් ෙබොන්ෙන්
ෙහෝටල් ඇතුෙළේ තිෙබන ඒවා.
ඔබතුමන්ලා පසු ගිය කාලෙය් දීලා තිෙබන මත්පැන් බලපත
පමාණය ගත්තාම හැම අවුරුද්දකම 50කට ආසන්න සංඛ ාවක්
තිෙබනවා. මත්පැන් බලපත එකක්වත් ෙනොදී ඉන්න තරමට වැඩ
පිළිෙවළවල් ෙගනාවාට දීපු සුරා බලපත සංඛ ාව ඒකයි. මම
ඒකයි කියන්ෙන් අපිට ෙම්ක නතර කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ
කියලා. ෙමොකද, ජනාධිපති මන්දිරය හැටියට පාවිච්චි කරන
අරලියගහ මන්දිරය දහසය වැනි සියවස අග භාගෙය් ලන්ෙද්සි
ජාතිකෙයෝ හදපු මාළිගාවක්. ඒ කාලෙය් ඒ මාළිගාව පාවිච්චි කෙළේ
මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානයක් විධියට. ඒ වාෙග්
ස්ථානයක ඉඳලා "මතට තිත" තියන්න අමාරු වාතාවරණයක්
තිෙබන හින්දා තමයි මම කල්පනා කෙළේ ෙම්ක කවදාකවත් නතර
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒක ෙහොඳට තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක ෙහොඳට තිෙබනවා. මම දන්නවා. ඒ නිසා- [බාධා කිරීමක්]
ජනාධිපතිතුමා ගැන ෙමොකක් ෙහෝ කිව්ව ගමන් තමුන්නාන්ෙසේ
නැඟිටිනවා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ෙම්ක
කියා ගන්න ෙදන්න. දැන් ජනාධිපති මන්දිරය ගැන කථා කරන්න
ෙදන්ෙනත් නැහැ. ජනාධිපති මන්දිරෙය් toilet එක ගැන කථා
කළත් අස්වර් මන්තීතුමා නැඟිටිනවා. ෙපොඩ්ඩක් අහ ෙගන ඉන්න
ෙකෝ. ඒ ගමන ෙම්ක විහිළුවක් වාෙග්යි. මම කිව්ෙව්, දහසය වැනි
සියවස අග භාගෙය් හදපු අරලියගහ මන්දිරය ඒ කාලෙය්
ලන්ෙද්සිකාරෙයක් පාවිච්චි කළා කියලා අරක්කු නිෂ්පාදනය
කරන්න. අද ඒක තමයි ජනාධිපති මන්දිරය හැටියට පාවිච්චි
කරන්ෙන්. ඉතින් අපි මැෙරන්නද? ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට
තමුන්නාන්ෙසේ ෙමොනවා කරන්නද? මම ජනාධිපතිතුමාට
කියන්නම් තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්කට සෑෙහන්න කෑ ගැහුවයි කියලා.
ඉතින් මම කියන්න කැමැතියි අද මත්පැන් නිෂ්පාදනය නතර
කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන බව.
අපි දන්නවා සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් ෙගනාපු වැඩ පිළිෙවළ
යටෙත්ම ලංකාෙව් සිගරට් එකක මිල රුපියල් 30 දක්වා වැඩි
කරනවා කියලා තමයි ආචාර්ය නිශාන් ද ෙමල් ඉදිරිපත් කරපු
වාර්තාවට අනුව ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව පිළි ගත්ෙත්.
එතෙකොට ඒෙකන් අදහස් කෙළේ ෙමොකක්ද? සිගරට් මිල වැඩි
කළාම සිගරට් පරිෙභෝජනය අඩු ෙවනවාය කියන එකයි. නමුත්
අද වනෙකොටවත් ඔබතුමන්ලා ඒක අනුගමනය කරලා නැහැ.
තවමත් සිගරට් එකක මිල රුපියල් 22ට තමයි තිෙබන්ෙන්. මම
කියන්ෙන් ෙම්ක වැඩි කරන්නය කියායි. [බාධා කිරීමක්] තවම
ෙගනල්ලා නැහැ. තවම ෙමොකුත් ෙගනල්ලා නැහැ. ෙමතැනදී
ඔබතුමන්ලාෙග් තර්කය ෙවලා තිෙබන්ෙන් සමාගම් දිගින් දිගටම
මිල වැඩි කළාම ෙහොර සිගරට් ෙගෙනන එක වැඩි ෙවනවාය
කියන එකයි. නැහැ. අද කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙපෞද්ගලික
සමාගම් විසින්ම ෙහොර සිගරට් ෙගනල්ලා විකුණන තත්ත්වයක් අද
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනික් රටවල් එක්ක බැලුවාම
තායිලන්තය සිගරට්වලින් සියයට 79ක බද්දක් අය කරනවා.
මියන්මාරය සියයට 75ක බද්දක් අය කරනවා. ෙන්පාලය සියයට
70ක බද්දක් අය කරනවා. ඉන්දියාව සියයට 57ක බද්දක් අය
කරනවා. ලංකාෙව් ඒ පමාණය සියයට 54 දක්වා අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ තිබුෙණ් ෙම්ක සියයට
90 දක්වා වැඩි කරන්නයි. ''මතට තිත'' ගැන කථා කරන
ඔබතුමන්ලාම දැන් බියර් ෙබොන්න පුළුවන් ස්ථාන තැනින් තැන
හදා තිෙබනවා. අපි නම් ඒකට ඒ තරම් විරුද්ධතාවක් නැහැ.
''මතට තිත'' කියාත්මක කරන ආණ්ඩුවක් විධියට ඔබතුමන්ලා
ෙබොෙහොම අකැමැත්තක් තමයි බියර්වලටත්, අරක්කුවලටත්
දක්වන්ෙන්. නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් රූපවාහිනිෙයන් ෙපන්වන
advertisement එෙක් කියන්ෙන් ''හැමදාම යාළුවන්ට වැඩ
ෙපන්නලා ෙමොකටද? ලංකාවටම colours ෙපන්නමුද මචං''
කියායි. ලංකාෙව් ''මතට තිත'' තියන්න කථා කරපු ආණ්ඩුව
ජනතාව අතර සුරාව පාවිච්චිය වැඩි කරන්න භාවිත කරන
advertisement එක තමයි ඒ. ඉතින් මම අහන්ෙන් ඔබතුමන්ලා
ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ''මතට තිත'' ව ාපාරය කියාත්මක
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. ''බැරි වැඩ ෙනොකරන්
අබෙරෝ'' කියා කථාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන කථා
ෙනොකර ෙවන ෙමොනවා හරි ගැන කථා කළා නම් ෙහොඳයි කියන
එක තමයි මට ෙමතැනදී කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක
කරුමක්කාර බදු විධියට හඳුන්වාෙගන බද්දක් ගැහුවා නම්
ෙහොඳයි. ජාතික ව ාපාර හදන්න යන නායකයන්ට ඔය වාෙග්
ඉරණමක් තමයි අවසානෙය්දී අත් ෙවන්ෙන්. ෙමොකුත් කර ගන්න
බැරි තැනකට පත් ෙවනවා. අමද ප ජාතික ව ාපාරයත් අවසන්
වුෙණ් අමද ප ව ාපාරයක් විධියට ෙනොෙවයි. එදා අමද ප
ව ාපාරෙය් හිටපු වැඩි පිරිසක් හවසට අමද ප ව ාපාරය ගැන
කථා කරලා රෑට ෙගදර ගිහිල්ලා ෙහොඳට විස්කි, බැන්ඩි බීපු අය.
එෙහම අය තමයි එතැනත් හිටිෙය්. අදත් ෙම් රෙට් සිද්ධ
ෙවන්ෙන් ඒකම තමයි කියන එක මම කියනවා.
අෙප් ආර්ථිකය ගැන ගරු ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමා
කථා කළා. අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන බැලුෙවොත්
තමුන්නාන්ෙසේලා පහු ගිය කාල වකවානුෙව් කරපු වැඩ පිළිෙවළ
පදනම් ෙකොටෙගන ෙව්ගෙයන්ම වැෙටන ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ
බවට අද අෙප් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
වනෙකොට ලංකාෙව් තිෙබන ෙනොම්මර එෙක් blue-chip
ෙකොම්පැනිය වන John Keells එෙක් ෙකොටසක අගය සියයට
හයකින් -රුපියල් හයකින්- පහත බැහැලා තිෙබනවා. ඒක
ලංකාෙව් තිෙබන ෙහොඳම blue-chip ෙකොම්පැනිය. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි තවත් ෙකොම්පැනි ගණනාවක ෙකොටස් මිල පහත
වැටිලා. ෙකොමර්ෂල් බැංකුෙව් ෙකොටස්වල මිල විශාල
පමාණයකින් පහත වැටිලා තිෙබනවා. දැන් සිද්ධ ෙවමින්
තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා කරපු
විගඩම්වල පතිඵල. ආණ්ඩුව එක දවසකට එකක් කියනවා; තව
දවසකට තව එකක් කියනවා. NSB ගනුෙදනුව දැන් නතර කරලා
තිෙබනවා. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙකෙරහි මිනිසුන් තුළ තිබුණු
විශ්වාසයත් ඒ තුළින් නැති කළා. ඒ විශ්වාසය නැති කිරීෙම්
පතිඵලයක් විධියට අද දැවැන්ත විධියට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ
කඩා වැටී තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි John Keells
ආයතනෙය් ෙකොටස් මිල රුපියල් 6කින් වැටීමට ෙහේතුව ෙසොයා
ෙගන ෙසොයා ෙගන යනෙකොට - [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි
කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ අඩුම ගණෙන් ඉතින් බිත්තරයවත්,
කුකුළාවත් ෙතෝරා ගන්න බැරි මිනිෙහක් ෙන්. බිත්තරයත්,
කුකුළත් ෙතෝරා ගන්න බැරි මිනිහාට ෙකොෙහොමද ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන ෙත්ෙරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ පාඩුෙව්
වැඩක් බලාෙගන ඉන්න. කිරි හරෙකක් ෙදන්ෙනක් බලාෙගන
ඉන්න.
ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය, තායිලන්තය, විෙශේෂෙයන්
ෙන්පාලය
වැනි හැම රටකම
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ
වැෙටනෙකොට ආණ්ඩුව ගිහින් ඒකට මැදිහත් ෙවලා ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළ උස්සලා තිබ්බා.

137

2012 ජුනි 05

අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙහොඳට
තිබුණු ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවලා කඩා
වැට්ටුවා. ඒක තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. අද වන ෙකොටත් ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ස්ථිර අධ ක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් - DirectorGeneral ෙකෙනක් - නැහැ. වැඩ බලන අධ ක්ෂ ජනරාල්
ෙකෙනක් ඉන්ෙන්. දැන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සභාපතිතුමා
ජාතික ෙහළ උරුමය පක්ෂෙය් ඉඳලා ආපු, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය්ත් හිටපු අෙප් මන්තීතුෙමක් වන තිලක් කරුණාරත්න
මැතිතුමායි. එතුමාට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන ඒ තරම්
දැනුමක් නැහැ. නමුත් ඊට පහළ ඉන්න අධ ක්ෂ ජනරාල් Director-General - දැන ගන්න ඕනෑ, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ෙමොකද වන්ෙන් කියලා. එතුමාත් පත් කරලා තිෙබන්ෙන් acting
post එකටයි. එතුමා දන්න ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළක් නැහැ.
එතුමාත් ෙකොෙහන් ෙකොෙහන් ෙහෝ කිහිප ෙදනකු එකට එකතු
කර ෙගන කර ගත්ත වැඩක පතිඵලයි ෙම් තිෙබන්ෙන්.
අද සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ෙම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
manipulation එක ආපසු ෙවනස් වනවා. ඇයි? අර ෙකොටස්
පමාණය යම් කිසි පුද්ගලයකුට ගන්න ඕනෑ නම්, විෙද්ශිකයකුට
විකුණන්න අවශ කරන වාතාවරණයට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ෙකොටස් මිල ගණන් අඩු කළාම විෙද්ශිකයා ඒ ෙකොටස්
විකුණනවා. එතෙකොට අර ගන්න ඕනෑ පුද්ගලයා කිහිප ෙදෙනකු
සමඟ එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරලා ඒ ෙකොටස් ටික ගන්නවා.
එෙහම manipulation එකක් ෙම් යන්ෙන්. ෙම්කත් manipulation
එකක්. ඉතින් ෙම් වාෙග් කාරණා සිද්ධ වන ෙකොට ෙම්වා
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත් කියලා ආණ්ඩුෙව් කියා
මාර්ගයක් තිෙබන්න ඕනෑ. දවස ගණෙන් ෙම්වා කඩා ෙගන
වැෙටනවා. දුප්පත් මිනිසුන් ෙදලක්ෂ ගණනකෙග් accounts
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇතුෙළේ තිෙබනවා. දුප්පත් මිනිස්සු විශාල
සංඛ ාවක් ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම ආණ්ඩුෙවන්
ගිහිල්ලා, තැරැව්කාරයන්ට කියලා, ඒ ෙගොල්ලන් ගම්වලට ගිහින්
සාකච්ඡා කරලා සල්ලි තැන්පත් කරන්න කිව්වා. ඒ මිනිසුන්ෙග්
අෙත් තබා ෙගන හිටපු සල්ලි තැන්පත් කළා. දැන් ඒ සියල්ල කඩා
වැටිලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නැවත ශක්තිමත්
කරන්න ආණ්ඩුව ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලායි අපි
අහන්ෙන්. ඒ වාෙග් තත්ත්වයකට වැටිලායි තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි.
අපි දන්නවා, ඔබතුමන්ලාෙග් අලුත්අලුත් theories එක්ක, අලුත්
අලුත් කියා මාර්ග එක්ක, සියයට 9ට තිබුණු ෙපොලී අනුපාතය interest rate එක- අද සියයට 14 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන බව.
ඉන්දියාෙව් rate cut එකක් දමා ෙපොලී අනුපාතය අඩු කරලා
තිබුණා. ෙපොලී අනුපාතය අඩු වන ෙකොට තමයි ඇත්තටම ෙද්ශීය
වශෙයන් පටන් ගන්නා අලුත් කර්මාන්ත, ආෙයෝජන investments - ඇති වන්ෙන්. අද ලංකාෙව් ෙපොලී අනුපාතය
සියයට 14ට තිෙබන ෙකොට ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කරන්න
එන්ෙන් කවුද? අපි අහන්ෙන් ඒකයි. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා
ලංකාෙව්ම ආෙයෝජන බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම්, පිට රට
ආෙයෝජන බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙබොෙහොම සුළු සංඛ ාවක්
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ලංකාෙව් ෙකෝටිපතියන් බිහි කරන්න
කටයුතු කරනවා නම්, ලංකාෙව් ෙපොලී පතිශතය අඩු කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියා අපි අහන්න
කැමැතියි. ඒ සඳහා කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් මහා භාණ්ඩාගාරෙය්
ෙල්කම්තුමා කියා තිබුණා, ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 125 පැන්න
ගමන් එය අඩු කරන්න ආණ්ඩුව මැදිහත් වනවාය කියලා. රුපියල
ශක්තිමත් කරන්න ආණ්ඩුව මැදිහත් වනවාය කියලා පසු ගිය කාල
වකවානුෙව් එතුමා පුනපුනා කිව්වා. අද ෙඩොලරෙය් වටිනාකම
කීයද? අද ෙඩොලරෙය් වටිනාකම රුපියල් 131.70යි. දැන් ෙම්කට
වග කියන්ෙන් කවුද?
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ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ වාෙග් එතුමන්ලා අතරත් පශ්න
තිෙබනවා. එක ඇමති ෙකෙනක් එකක් කියන ෙකොට තව ඇමති
ෙකෙනක් තව කථාවක් කියනවා වාෙග් කබ්රාල් මහත්මයා එකක්
කියන ෙකොට ජයසුන්දර මහත්මයා තව එකක් කියනවා. ඒකයි අපි
කියන්ෙන්, "බ්රා" එෙක් තිෙබන පශ්නයයි ෙම් තිෙබන්ෙන්
කියලා. "බ්රා" කබ්රාල්. "බ්රා" එක ෙහොඳට තිබුණා නම් ඔය
වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. නරකම සර්පයා තමයි
cobra. ඒක දන්නා නිසායි මා කිව්ෙව්. කබ්රාල් කියන්ෙන් "බ්රා"
එක upset ෙවලා. එම නිසා හරි "බ්රා" එකක් ඇඳ ෙගන ඔය
වැෙඩ් කරන්න කියලායි කියන්ෙන්. ෙම්වාට වන්දි ෙගවන්ෙන්
කවුද? වන්දි ෙගවන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි; අෙප් රෙට්
අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවයි. ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 125ට එන
ෙකොට අල්ලා ගන්නවාය කියපු පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමාට
රුපියල් 125ට ෙනොෙවයි, රුපියල් 131ට එන ෙකොටත් අල්ලා
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මා අහන්ෙන්, ෙම්ක ෙබ්රා ගන්ෙන්
ෙකොෙහන්ද කියලායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් සුසිල් ෙපේමජයන්ත
මැතිතුමා ෙතල් මිල සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. අපි
දන්නවා, පසු ගිය ෙපබරවාරි 13 වන දා ලංකාෙව් ෙතල් මිල වැඩි
කරන ෙකොට තිබුණු මිල කීයද කියලා. එදා ෙගනාපු ෙතල්වල මිල
ගණන් එෙහමම තිබුණා. ෙතල් මිල අලුතින් වැඩි ෙවලා තිබුෙණ්
නැහැ. තිබුණු ෙතල් stock එක තබා ෙගන, ලබන සතිෙය් අලුතින්
එන්න තිෙබන ෙතල් stock එකට තමයි ෙම් මිල වැඩි කෙළේ. ඒ
කියන්ෙන් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල වැඩි වනවා දැකලා,
ලංකාෙව් ෙමෙහේ තිබුණු තමන්ෙග් ෙතොග පමාණයත් තබා ෙගන,
අලුතින් එන්න තිෙබන ෙතල්වල මිල තමයි ආණ්ඩුව වැඩි කෙළේ.
ආණ්ඩුව හරියට කළු කඩකාරයා වාෙගයි. තමුන්නාන්ෙසේලා
දන්නවා, කළු කඩකාරයා ෙමොකද කරන්ෙන් කියලා. අරෙහේ අල
මිල වැඩි වුණු ගමන් ෙමෙහේ අල මිල වැඩි කරනවා, ඉදිරියට එන්න
තිෙබන අල load එෙක් ගණනත් අල්ලලා. දැන් ආණ්ඩුවත් ඒ
වාෙග් තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල්
මිල අඩු ෙවමින් අඩු ෙවමින් ගිහින් දැන් ඉතාම පහළට වැටී
තිෙබන ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතල් මිල අඩු කරන්ෙන්
නැහැ. ඒකට තව සති හයක් යනවාය කියනවා. තව සති හයක්
යනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ලාභ උපයලා ඔක්ෙකොම කරලා
ඉවරයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන වශෙයන්
අහන්න කැමැතියි, ෙම් පාඩුව විඳින්න සිදු වන්ෙන් කාටද කියා.
ඔබතුමන්ලාට රුපියෙල් අගය අඩු කර ගන්න, රුපියෙල් අගය
ස්ථාවර කර ගන්න බැරි වීෙම් පශ්නය අෙප් රෙට් ජනතාව මත
තමයි දමා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වර්ෂෙය් ෙතල් සංස්ථාෙව් පාඩුව
රුපියල් ෙකෝටි 9,500යි. පසු ගිය කාල වකවානුෙව් රුපියල්
බිලියන 65ක් -රුපියල් ෙකෝටි 6500ක්- පිට ආයතනවලින්
ෙගවන්න තිබුණා. ඒ ආයතනවලින් ෙගවන්න තිබුණු පමාණය
ආණ්ඩුව bonds ටිකක් දමලා යන්තම් ෙබ්රා ගත්තාට පසුව, දැන්
ආෙයත් බලන ෙකොට රුපියල් ෙකෝටි 7,500ට ඒ පමාණය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. නැවතත් රුපියල් ෙකෝටි 7,500ක් පිට
ආයතනවලින් ෙගවන්න තිෙබනවා. ෙමය අෙප් පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. ෙමය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පශ්නයක්. හැබැයි, ෙම්
පශ්නයට අවසාන වශෙයන් වග කියන්න ඕනෑ කවුද? අන්තිමට
පශ්නයට මැදිහත්කරුෙවෝ බවට පත් වන්ෙන් කවුද? අෙප් අහිංසක
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

දුප්පත් මිනිස්සු. අද වන විට ණය බරින් මිරිකුණු ආයතන ෙබ්රා
ගන්න බැරුව ඒෙක් මූලික වගකීම අවසාන වශෙයන් අහිංසක
දුප්පත් දරුවන්ට දරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
බිත්තරය හදා ගත්තාම බිත්තරය විකුණා ගන්න. කිරි ටික හදා
ගත්තාම කිරි ටික පාෙර් හලන්න වැඩ කරන්ෙන් නැතුව
කරුණාකර කිරි හරෙකක් හදා ගන්නය කියා අෙප් මිතපාල
මැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන
කරනවා.
[අ. භා. 5.30]

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පදනම් කර ෙගන සමස්ත ආර්ථිකෙය්
කඩා වැටීමක් පිළිබඳව විගහයක් කරන්න උත්සාහ කළා. සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් ෙම් ආර්ථිකෙය් සමස්ත කඩා වැටීමක්
ගැන කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොස් ෙගඩියක් කඩා ෙගන
වැෙටනවා වාෙග් ආර්ථිකයක් කඩා ෙගන වැෙටන්ෙන් නැහැ.
රටක සමස්ත නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවා. ආදායමක් තිෙබනවා.
ෙසේවා නියුක්තියක් තිෙබනවා. මිල මට්ටමක් තිෙබනවා. ෙගවුම්
ෙශේෂයක් තිෙබනවා. ඉතුරුම් තිෙබනවා. ආෙයෝජනයක් තිෙබනවා.
සාර්ව ආර්ථික විචල යන්ට ඇති වන බලපෑම අනුව තමයි
ආර්ථිකයක් යහපත්ද අයහපත්ද කියන එක තීන්දු වන්ෙන්.
ආර්ථිකයක සිද්ධි තිෙබනවා. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
සඳහන් කළා, රුපියෙල් අගය කඩා වැටීම, අගය අඩු වීම පිළිබඳව
රජය මැදිහත් ෙවලා නැහැ කියා. රජය මැදිහත් ෙවලා තිෙබන
කමය තමයි ෙම්. අපි කැමැති වුණත් අකමැති වුණත් රුපියෙල්
අගය තීන්දු වීම ෙකෙරහි ෙහට ජාත න්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති
වන ෙවෙළඳ ෙපොළ තත්ත්වයන් බලපානවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ විවෘත ෙවෙළඳ ආර්ථික කමය යටෙත් ෙලෝකෙය් අෙනක්
රටවල් සමඟ අපට ගනුෙදනු කරන්න ෙවනවා. ඒ ගනුෙදනු
වාර්ෂිකව යම්කිසි ෙල්ඛනයක සටහන් කරනවා. අපි එයට
කියනවා, ෙගවුම් තුලාව, ෙගවුම් ෙශේෂය - balance of payments කියා.
යම්කිසි රටක් ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල් සමඟ කරන ලද
සියලුම ගනුෙදනු හර හා බැර වශෙයන් ෙල්ඛනයක සටහන්
කළාම ඒ ෙල්ඛනයට කියනවා, අන්තර් ජාතික ෙගවුම් තුලාව
කියා. ෙවෙළඳ ගිණුම, ෙසේවා ගිණුම, සංකාම ගිණුම, ජංගම ගිණුම,
පාග්ධන ගිණුම වැනි විවිධ ගිණුම් ගැළපීෙමන් පසුව තමයි ෙගවුම්
ෙශේෂය, මූලික ෙශේෂය එෙහම නැත්නම් සමස්ත ෙශේෂය
ලැෙබන්ෙන්. අපි කෘෂි කාර්මික භාණ්ඩ වශෙයන් ෙත්, රබර් සහ
ෙපොල්, සුළු කෘෂි ෙභෝග අපනයනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම කාර්මික
භාණ්ඩ අපනයනය කරනවා. මැණික්, ඛනිජ වාෙග් ෙද්වල්
අපනයනය කරනවා. ෙම්වා නිර්යාත කිරීම තුළින් අපට ආදායමක්
ලැෙබනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පවත්වා ෙගන යාම සඳහා,
ආර්ථික වෘද්ධි කියාවලිය සඳහා ෙවන රටවලින් විවිධ භාණ්ඩ
ආනයනය කරනවා. පරිෙභෝජන භාණ්ඩ ආනයනය කරනවා.
අන්තර් භාණ්ඩ ආනයනය කරනවා. ආෙයෝජන භාණ්ඩ ආනයනය
කරනවා. භාණ්ඩ නිර්යාත ආදායමත් ආයාත වියදමත් අතර
ෙවනස මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවෙළඳ හිඟය - trade
balance - කියා අපි සඳහන් කරනවා.
ඒ ෙවළඳ හිඟය පසු ගිය 2010 වර්ෂෙය් තිබුෙණ් ෙමෙහමයි.
ලංකාව කෘෂි කාර්මික භාණ්ඩ, කාර්මික භාණ්ඩ, ඛනිජ හා ෙවනත්
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අපනයන පිට රට යවලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 8,626ක්
උපයා ගත්තා. ඒ වර්ෂෙය් භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 13,451ක් වියදම් කළා. ඒ අනුව
ෙවළඳ ගිණුෙම් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,825ක හිඟයක් ආවා. ෙම්
ෙවළඳ ගිණුෙම් කවදාවත් අතිරික්තයක් ඇති ෙවලා නැහැ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 1971 එදා මුදල් අමාත වරයා
වශෙයන් පත් වුණු එන්.එම්. ෙපෙර්රා මුදල් ඇමතිවරයාෙග්
අවසාන කාලෙය්දී පමණයි -1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
බලයට එන අවුරුද්ෙද් පමණයි- ෙවළඳ ගිණුෙම් අතිරික්තයක්
වාර්තා කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් හැම වර්ෂයකම හිඟයකුයි
තිබුෙණ්. නමුත් 2011 වර්ෂෙය්දී ඊට වඩා ෙවනසක් සිද්ධ වුණා.
ෙම් හිඟය අසාමාන ෙලස වර්ධනය වුණා. 2011 වර්ෂෙය්දී අෙප්
අපනයන ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 10,559යි. ආයාත
සඳහා දරපු වියදම ෙඩොලර් මිලියන 20,269යි. එතෙකොට ඒ වර්ෂය
තුළදී ෙඩොලර් මිලියන 10,559ක භාණ්ඩ පිට රට යවලා, ෙඩොලර්
මිලියන 20,269ක භාණ්ඩ ආනයනය කළාම ෙවළඳ හිඟෙය්
ෙඩොලර් මිලියන 9,710 බරපතළ හිඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම්ක ලංකා ඉතිහාසෙය් වාර්තා ෙවලා තිෙබන විශාලතම ෙවළඳ
හිඟයයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට ෙවළඳ හිඟයක්
ඇති වුණාම ඒ ඇතිවන ෙවළඳ හිඟය ඊට පහළින් තිෙබන ෙසේවා
ලැබීම්, ෙසේවා ෙගවීම්වලින්, -ෙසේවා ගිණුෙමන්- විෙද්ශයන්හි
රැකියා නියුතු ශී ලාංකිකයන්ෙග් ආමුඛ ෙපේෂණ යනාදිෙයන් පියවා
ගන්න බැරි නම් -සංකාමවලින් පියවන්න බැරි නම්- අපට ජංගම
ගිණුෙම් හිඟයක් එනවා. ජංගම ගිණුෙම් හිඟයක් ආවාට පස්ෙසේ
ජංගම ගිණුෙම් හිඟය පියවා ගන්නට තරම් පාග්ධන ගිණුම
වාසිදායක වුෙණ් නැත්නම් සමස්ත ෙශේෂෙය් නැත්නම් ෙගවුම්
ෙශේෂෙය් හිඟයක් ඇති ෙවනවා. එෙහම ෙගවුම් ෙශේෂෙය් හිඟයක්
ඇති වුෙණොත් වර්ෂය අවසානෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ෙගවුම්
තුලාව තුලනය කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට අපට පාවිච්චි
කරන්න කම කිහිපයක් තිෙබනවා. විෙද්ශ ණය ගන්න පුළුවන්.
විෙද්ශ සංචිත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විෙද්ශ ආධාර ගන්න
පුළුවන්. විෙද්ශ ණය, විෙද්ශ ආධාර හා විෙද්ශ සංචිතවලින් තමයි
ෙගවුම් ෙශේෂෙය් හිඟය පියවා ගන්න ෙවන්ෙන්. ෙම් විෙද්ශ සංචිත
පමාණය පාවිච්චි කළාම ජාත න්තර සංචිත - international
reserves - පහත වැෙටනවා. ඒ පහත වැටුණාට පස්ෙසේ අපට ඒ
ජාත න්තර සංචිතය මත මුදෙල් බාහිර අගය නැත්නම් විෙද්ශ
විනිමය අනුපාතය පවත්වා ෙගන යාම පිළිබඳ අර්බුදයක් ඇති
ෙවනවා. ෙම්ක තමයි ආර්ථික න ාය. ෙම් න ායෙයන් අපට
ගැලෙවන්න බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකද ජාත න්තර මූල
අරමුදල තමයි ෙලෝකෙය් ජාත න්තර මුදල් කමය පවත්වාෙගන
යන්ෙන්. ඒක ෙඩොලර්, පවුම්, ෙඩොයිෂ් මාක්, පංශ ෆෑන්ක්, ජපන්
ෙයන්, යූෙරෝ වාෙග් විවිධ මුදල් වර්ගත්, ලංකාෙව් තිෙබන
රුපියල්, පාකිස්තාන රුපියල්, ෙන්පාල රුපියල් වාෙග් ඒවා අතර
ෙම් විනිමය අනුපාත පවත්වාෙගන යාම පිළිබඳ කතාන්දරයක්.
ඒක ෙම් කියන සරල කතාන්දරයක් වාෙග් ෙනොෙවයි. ඒක ෙලෝක
ආර්ථික සිද්ධාන්තයක් හා න ායක්. ඒ නිසා රෙට් ආර්ථිකය
හසුරුවනු ලබන මුදල් අමාත ාංශය පමුඛ අෙනක් ආර්ථික
සැලසුම්කරුෙවෝ ෙමවැනි විවෘත ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් තුළ
ෙවළඳ ගිණුෙම් අසාමාන හිඟයක් ඇති ෙවන ෙකොට ඒ හිඟය
වැළැක්වීම සඳහා විද ාත්මක හා තාර්කික පදනමක් යටෙත්
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම මැදිහත් ෙවන්ෙන් නැත්නම් එතැන
ආණ්ඩුවක් නැති ෙවළඳ ෙපොළ කමයකුයි තිෙබන්ෙන්. Guided
market economy එකක් ෙනොෙවයි පූර්ණ සුපිරි ෙවළඳ ෙපොළ
ආර්ථිකයකුයි තිෙබන්ෙන්. එවැනි ආර්ථික කම ෙලෝකෙය් නැහැ.
ෙලෝකෙය් සෑම රටකම යම් කිසි අවස්ථාවකදී ෙවළඳ ෙපොළ
කමයට රජය මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ අනුව පසු ගිය කාලය
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තුළදී ෙම් විශාල ෙවළඳ හිඟය ඇති වන්න ආයාත වියදම් වැඩි
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොන අංශවලට ද කියලා ෙම් සැලසුම්කරුෙවෝ
කල්පනා කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් රථ ආනයනය
ගත්ෙතොත් 2009ට වඩා 2010 දී ලංකාවට ආනයනය කරන
ෙමෝටර් රථ පමාණය සියයට 121කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
2010ට වඩා 2011දී ආනයනය කරන ෙමෝටර් රථ පමාණය සියයට
147කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රටක් එක වර්ෂයක් තුළදී ඒ රටට
ආනයනය කරන ෙමෝටර් රථ පමාණය පමණක් සියයට 150කින්
වැඩි කරනවා. 147ක් කියන්ෙන් සියයට 150ක් ෙන්. තිබුණු ගුණය
වාෙග් තව එකහමාර ගුණයකටත් වඩා වැඩිෙයන් ආනයනය
කරනවා.
සියයට 147කින් ෙමෝටර් රථ ආනයන වියදම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. එම ආනයන වියදම වැඩි වීම පිළිබඳව ෙම් ගරු
සභාවටත්, මාධ හිතවතුන්ටත් දැනුම් ෙදන්න මම කැමැතියි. ෙම්
විධියටයි ෙමෝටර් රථ ආනයන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
Motor cars ආනයනය කරන්නට 2009 දී රුපියල් බිලියන 2.2ක්
වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. 2009 දී ලංකාවට කාර් ෙගන්වන්න
ඔක්ෙකොම වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 2.2යි. 2010
දී එය රුපියල් බිලියන 41.2යි. මම කියන්ෙන් රුපියල්
බිලියනවලින්. US Dollars ෙනොෙවයි. 2011 දී එය රුපියල්
බිලියන 75.1යි. ෙම් වියදම වැඩිවීම දිහා බැලුෙවොත් එය විශ්මය
දනවන වියදම වැඩි වීමක් ෙන්. 2009දී කාර් ආනයනය කරන්න
රුපියල් බිලියන 2.2ක් ගිය රටකට 2011 දී රුපියල් බිලියන
75.1ක් යනවා. ෙම් වාෙග් පුංචි ආර්ථිකයක් තිෙබන රටකට ෙම්
ආනයන වියදම ඔෙරොත්තු ෙදනවාද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊ ළඟට වෑන්, කැබ් රථවල
ආනයන වියදම 2009 දී රුපියල් බිලියන 8.7යි. 2010 දී එය
රුපියල් බිලියන 26.7යි. 2011දී එය රුපියල් බිලියන 57.2යි. 2009
දී වෑන් සහ කැබ් රථවල ආනයන වියදම රුපියල් බිලියන 8.7ක්
තිබුණ එක 2011 වන විට රුපියල් බිලියන 57.2 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. තී විලර් රථ ආනයන වියදම 2009 දී රුපියල් බිලියන
6යි. 2010 දී රුපියල් බිලියන 15.9යි. 2011 දී රුපියල් බිලියන
24.5යි. 2010 දී රුපියල් බිලියන 6ක් වූ තී විලර් රථ ආනයන
වියදම 2011 දී රුපියල් බිලියන 24.5ක් ෙවලා තිෙබනවා. යතුරු
පැදි සඳහා ආනයන වියදම 2009දී රුපියල් බිලියන 10යි. 2010 දී
එය රුපියල් බිලියන 16.8යි. 2011 දී රුපියල් බිලියන 20.11යි.
ෙම්වාෙය් බදු වැඩි කරලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි රජය වශෙයන්
කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ, කාර්මික භාණ්ඩ, ටැක්ටර්, බස් රථ, ෙලොරි
රථ, ටක් රථ යනාදිෙය් බදු වැඩි කිරීමක් කරලා නැහැ. අෙනක්
ඒවාෙය් තමයි නිෂ්පාදන බද්ද වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමෙලසින්
ෙමෝටර් රථ ආනයනය ඉතා විශාල ෙලස වැඩි වන විට පධාන
පතිවිපාක ෙදකක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එකක්, අපි ඛනිජ ෙතල්
නිෂ්පාදනය කරන රටක් ෙනොෙවයි. ෙමෝටර් රථ පමාණය වැඩි
ෙවනවාත් එක්ක -අපි තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් දන්නවා
හිතවත්කමට ටයර් කරකැෙවන්ෙන් නැහැ කියලා- ඒ සඳහා
ඉන්ධන අවශ යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉන්ධන නිෂ්පාදනය
කරන්ෙන් නැති රටක්. එතෙකොට අපි ඉන්ධන ආනයනය
කරන්නට ඕනෑ. ඉන්ධන ආනයනය කිරීම සඳහා දරපු වියදම
ෙමෙහමයි. 2005 දී -[බාධා කිරීමක්] කරුණාකරලා මට කථා
කරන්න ෙදන්න. මට අයිතියක් තිෙබනවා කථාවක් කරන්න. ඒ
නිසා තමුන්නාන්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේෙග් රාජකාරියක් කර ෙගන,
වාඩි ෙවලා අහ ෙගන ඉන්න. එෙහම නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේ
එළියට ෙවලා ඉන්න. ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කරන්න- [බාධා
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කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාව ෙම් රෙට්
මහජන නිෙයෝජිතයින් ඉන්න උත්තරීතර සභාවක් ෙලස
සලකලායි මම ෙම් කරුණු ටික සඳහන් කරන්ෙන්. ඒ නිසා මට
ඔබතුමා ඒ සඳහා ඉඩ සලසා ෙදන්න.
2005 දී ලංකාවට ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කරන්න ගිහින්
තිෙබන වියදම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,657යි. 2009 දී
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2,184ක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා.
2011 දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4,795ක් ගිහින් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2009 දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 2,184ක් වුණ ඛනිජ ෙතල් ආනයන බිල 2011 දී
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4,795ක් වුණාම ඛනිජ ෙතල්
ආනයනය සඳහා දරා තිෙබන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් පමාණය
සියයට 100කටත් වඩා වැඩියි. යම් කිසි ආර්ථිකයක් සතුව තිෙබන
ඉතාම හිඟ සම්පතක් තමයි විෙද්ශ විනිමය සම්පත. ෙමෝටර් රථ
ආනයන වියදම සහ අපි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් නැති ඛනිජ ෙතල්
සඳහා යන වියදම අසාමාන ෙලස වැඩි වීම නිසා රටක විෙද්ශ
විනිමය පිළිබඳව හා ෙගවුම් ෙශේෂෙය් ඇති වන අර්බුදය විසඳා
ගැනීම සඳහා අපි කැමැති වුණත් නැතත් රජයට මැදිහත් ෙවන්න
සිදු ෙවනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් වන්ෙන්, -තාවකාලිකව ඇති
ෙවන සන්ෙතෝෂය ෙහෝ විෙව්චනය වාෙග් ෙනොෙවයි- අෙප්
ෙවෙළඳ හිඟය පුළුල් ෙවලා, ජංගම ගිණුම්, සංකාම ගිණුම් යනාදිය
තුළින් එය පියවන්න බැරි ෙවලා, පාග්ධන ගිණුම අවාසිදායක
ෙවලා, සමස්ත ෙශේෂය අවාසිදායක ෙවලා, අපි සතුව තිෙබන
විෙද්ශ සංචිත පහත වැටිලා, ෙඩොලරය සඳහා ෙගවන්න ෙවන
රුපියල් පමාණය 150ට 200ට වැඩි වුෙණොත් එයින් සමස්ත
ජනතාවට ඇති ෙවන ජීවන වියදෙම් පීඩනය හා නිෂ්පාදන අංශ
ෙකෙරහි ඇති වන අහිතකර බලපෑම් වළක්වා ගන්න රජයන්
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි රජය විසින් ෙම්
අත වශ ෙනොවන ෙමෝටර් වාහන සඳහා පනවනු ලබන බදු
පමාණය තාවකාලික වශෙයන් ඉහළ නංවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කරමින් කිව්වා, යම්
යම් පිරිස්වලට, රජෙය් ෙසේවකයන්ට හා සුළු අයට ෙම් ගැසට්
නිෙව්දනය අනුව අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒක කෙළේ නිලධාරින්
කාටවත්
වරදක්
වන
විධියට
උද්දච්චකමකටවත්,
හිතුවක්කාරකමකටවත් ෙනොෙවයි. රජෙය් බදු නීතිය අනුව ගැසට්
නිෙව්දනයක් නිකුත් කළාට පස්ෙසේ පුද්ගල විෙශේෂතා අනුව ඒ
ගැසට් නිෙව්දන ෙවනස් කරන්න බැහැ. එෙහම කරන්න නම්,
ෙර්ගු ආඥාපනෙත්, නිෂ්පාදන බදු පනෙත් සහ ෙවනත් බදු
පනත්වලට අනුව ඒ සඳහා බලය තිෙබන එකම පුද්ගලයා මුදල්
හා කමසම්පාදන අමාත තුමා පමණයි. පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ඒ
බලය දීලා තිෙබන්ෙන් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාටයි.
නිලධාරින්ට අවශ ෙලස ෙහෝ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට
ෙහෝ අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්ට ෙහෝ ෙර්ගු අධ ක්ෂවරුන්ට ෙහෝ
ගැසට් නිෙව්දන ෙවනස් කරන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඒ සඳහා වන
දුක්ගැනවිල්ලක් තිෙබනවා නම්, එයට යම් කිසි මැදිහත් වීමක්
කරන්න පුළුවන් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාට පමණයි. ඒ
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නිසා ෙම් තීන්දුව හා තීරණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්, -සමහර
භාණ්ඩවල නිෂ්පාදන බදු සහ ෙමෝටර් වාහනවල බදු වැඩි කරලා
තිෙබන්ෙන්- ජාතිෙය්ත්, ජාතික ආර්ථිකෙය්ත් යහපතට අදාළ වන
ෙලස, වඩා දූරදර්ශී පියවරක් හැටියටයි කියන එක සඳහන් කරමින්
මෙග් වචන කීපය ෙමයින් සමාප්ත කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට කථා කරන්ෙන් ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා.
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු
මන්තීවරෙයක් ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමාෙග් නම
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්.
අස්වර් මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

[අ. භා. 5.46]
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කථා කරන මාතෘකාව
ගැන කථා කරන්න පථමෙයන්, අද සිද්ධ වුණු විවාදය ගැන කරුණු
කීපයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අද හුඟක් ෙදෙනක් කථා කළා
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන. ෙම් ආර්ථික පතිපත්ති පිළිබඳවත්,
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳවත් කථා කිරීෙම්දී විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් රජය අපහසුතාවට පත් කරනවාය කියලා මීට දවස්
ෙදක තුනකට උඩදී රජෙය් නිෙව්දනයක තිබුණා. රජය එවැනි
නිෙව්දනයක් කළත්, අපි ෙමතැනදී කියන්න අවශ යි, ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 148 වැනි ව වස්ථාෙවන් මූල පිළිබඳව අපට යම්
කිසි වගකීමක් දීලා තිෙබන බව. ඒ ව වස්ථාදායක වගකීම අපි
දිගින් දිගටම ඉෂ්ට කරනවා. ඒක පමණයි අපි කරන්ෙන්.
විපක්ෂයට වගකීමක් තිෙබනවා රාජ මූල පිළිබඳව පශ්න
අහන්න, ඒ ගැන රජෙයන් විමසීමක් කරන්න. ඒ නිසා ඒ
අරමුණින් තමයි අපි ෙම් ෙද්වල් කරන්ෙන්.
අද සමහර අය සඳහන් කළා, මහ බැංකුෙව් යම් කිසි වැරැදි
තීරණ පිළිබඳව අපි විෙව්චනය කරද්දී, ඒක මහ බැංකුවට
අපහසුතාවක් වුණා කියලා. ඇත්තටම මහ බැංකුව ගැන පශ්නයක්
තිෙබනවා. ඒක අපි දිගින් දිගටම කියනවා. එක පැත්තකින්
බැලුෙවොත්, මහ බැංකුව තමයි අෙප් බැංකු පාලනය කරන
මණ්ඩලය; regulator. ඒ වාෙග්ම මහ බැංකුව ඒ බැංකුවල
කියාකාරිත්වයට අත තැබුවාම, එතැනදී එක වරම ගැටලුවක් ඇති
ෙවනවා, conflict of interest එකක් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ සම්බන්ධවත් මහ බැංකුවට තිෙබන
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පශ්නය ඒකම තමයි. ෙමොකද, මහ බැංකුව ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් කළමනාකරණ කටයුතුවල ෙයෙදන නිසා ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මුදල් ආෙයෝජනය කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් ඇති
ෙවනවා. ඒකට නිදහසට කරුණක් හැටියට දැන් ඔබතුමන්ලා
සඳහන් කරනවා, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල්, ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කෙළේ දීර්ඝ කාලීන ආෙයෝජනය
හැටියටයි කියලා. ඒ බව පිළිගන්නට අපට ෙබොෙහොම අපහසුයි.
ෙමොකද, අපි දන්නවා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ blue-chip
companiesවල පමණයි ෙම් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්
කියලා. නමුත් අලාභ ලබන ෙකොම්පැනිවලත් ෙම් මුදල්
ආෙයෝජනය කර තිෙබනවා.
ආෙයෝජන සම්පදාය අනුව, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ආෙයෝජනයක් කරන ෙකොට, ඒක ආෙයෝජනයක්ද, නැත්නම්
ගනුෙදනුවක්ද - Is it in the Trading Account or the Investment
Account?- කියලා තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. මුළු ෙලෝකෙය්ම ෙම්
නීතිරීති එක හා සමානවයි කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම් ෙදක ගැන
මුලින්ම තීරණයක් ගන්න අවශ යි. ගනුෙදනුවක් හැටියට
කෙළොත් එක විධියකට තමයි ගණන් බලන්ෙන්; ලාභය අලාභය
ගණන් බලන්ෙන්. ඒක ආෙයෝජනයක් හැටියට කෙළොත් ඒ ලාභය
අලාභය බලන්න ෙවන කමයක් තිෙබනවා. අවුරුදු පහකට
ආෙයෝජනය කළත්, දිර්ඝ කාලීනව අවුරුදු දහයකට ආෙයෝජනය
කළත් හැම අවුරුද්ෙද්ම ඒ ලාභය අලාභය ගණන් බලන
accounting කම තිෙබනවා. ඒ කම අනුව තමයි ගණන්
බලන්ෙන්. ඉතින් අපි ෙම්වා විෙව්චනය කරන ෙකොට සාධාරණවයි
විෙව්චනය කරන්ෙන්. දිගු කාලීන කියලා කියන ෙම් ආෙයෝජන
ෙබොෙහොම වැරදි ආෙයෝජන කියලායි අපි ඒ කම අනුව කියන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම ඒවා අලාභ සහිතයි. පුද්ගලයන්ට ඒවායින් ලාභ ලැබිලා
තිෙබනවා. නමුත් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට ඒක අලාභයක්.
ඒ වාෙග්ම ලැයිස්තුගත විතරක් ෙනොෙවයි, ලැයිස්තුගත ෙනොවන
සමාගම්වලත් ෙම් මුදල් ආෙයෝජන කරලා තිෙබනවා. ලැයිස්තුගත
ෙනොවන සමාගම් කිව්වාම, ඒවා ස්වල්ප ෙදනකුෙග් ෙපෞද්ගලික
සමාගම්. ඒවාෙය් අලාභ තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන ෙසොයලා බලන්න
කියලා අපි දිගින් දිගටම කියනවා. ඒ ගැන ෙසොයලා බලන්න
අවශ යි. ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්
කරන්න. පුද්ගලයන් ස්වල්ප ෙදෙනක් ෙම් ආෙයෝජනවලින් ලාභ
ලබනවා. නමුත් කම්කරු ජනතාවට විශාල අසාධාරණයක් සිදු
ෙවනවා.
අද සමහර ගරු මන්තීවරුන් කිව්වා අෙප් විෙව්චන නිසා
රජෙය් මූල ආයතන ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය කැඩී බිඳී යනවා
කියලා. නමුත් අපි ෙමතැන ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් ඒ
අරමුණින් ෙනොෙවයි. ඇත්තටම අපි කථා කරන්ෙන් ෙම් ආයතන
ශක්තිමත් කරන්නටයි. මූල ආයතනවලට නුසුදුසු පුද්ගලයන්
පත් කෙළොත් අපි ඒක විෙව්චනය කරන එක වැරදිද? මූල
ආයතනවල ෙහොර, ෙබොරු, වංචා කරන අය සිටිනවා නම්, ඒ අයව
ආරක්ෂා කරන එකට විරුද්ධව තමයි අපි ෙම් විෙව්චන කරන්ෙන්.
ෙම් ළඟදී NSB එකත්, ද ෆිනෑන්ස් ෙකොම්පැනි එක ගැනත්
විශාල විවාදයක් තිබුණා. ඒ ගනුෙදනුෙවන් නැති වුණ මුදල්
පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 16ක් විතර ෙවනවා. දැන් ඒක නැවත
සකස් කරන්න තීරණයක් අර ෙගන තිෙබනවා. නමුත් තවත් එක
සමාගමකින් විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 1500ක අලාභයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොන accounting කමයට බැලුවත් එක
සමාගමකින් ඒ අලාභය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි
කියන්ෙන්, රාජ මූල ආයතන ෙකෙරහි විශ්වාසය ඇති කරන්න
නම්, රජය ෙම් විෙව්චනය පිළිෙගන යම්කිසි කියා මාර්ගවල
ෙයෙදන්න ඕනෑ කියලා. පණිවිඩය ෙගෙනන පණිවිඩකාරයාව
මරලා හරියන්ෙන් නැහැ, පණිවිඩය අසන්න අවශ යි. රටත්,
රජයත් අතර ෙවනසක් තිෙබනවා. අපි ෙමතැන කථා කරන්ෙන්
රට ගැනයි. ඒෙකන් රජය අපහසුතාවට පත් ෙවනවා නම්, අපට
නිසි පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න රජය ෙමොනවා හරි කියා මාර්ගයක්
ගන්න ඕනෑ.
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අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනා ගැන කථා කරන විට මම
කරුණු ෙදකක් ගැන එනම් දුම්ෙකොළ බදු සහ මධ සාර බදු ගැන
කියන්න කැමැතියි. දුම්ෙකොළ බදු ගැන කියන ෙකොට, පසු ගිය අය
වැෙයන් සිගරැට්වල මිල වැඩි කළා. ඒෙකන් අපට කරුණු
කිහිපයක් ෙපනුණා. එකක් ඒවාෙය් මිල වැඩි වුණා. බදුවලට වඩා
ඒවාෙය් මිල වැඩි වුණා. 1980 ඉඳලා අද වන ෙතක් අවුරුදු තිහක
කාලය බැලුෙවොත් සමහර ෙවලාවට ෙම්වාෙය් ෙවනස් වීමක්
තිෙබනවා. නමුත් දශකයක් අවසානයට එන ෙකොට ඒ ෙවනස
හරිගැස්ෙසනවා. උද්ධමනයට අනුව ඒක හරි ගස්සනවා.
ඒකපුද්ගල ආදායම වැඩි ෙවන ෙකොට ඉෙබ්ටම ෙම්වාෙය්
පරිහරණය වැඩි ෙවනවා. ඒ කරුණු සලකලා අවශ ඒ බදු
පමාණය හරිගස්සනවා. 1980 ඉඳලා බැලුෙවොත් අද වන ෙතක්
දශකයක් අවසානෙය් දී ඒ පරතරෙය් යම්කිසි හරිගැස්සීමක්
තිෙබනවා. නමුත් 2010 දශකය අවසානෙය් දී ඒක සිදු වුෙණ්
නැහැ. තව විධියකට කිව්ෙවොත් බදු වැඩි වුණා. නමුත් බද්දට වැඩිය
හුඟක් ඉහළින් මිල ඉහළට ගියා. ඉතින් ෙමොනවාද ඒෙකන්
ෙවන්ෙන්? ඒෙකන් ෙවන්ෙන් ෙම් දුම් ෙකොළ සමාගම්වලට
තිෙබන ලාභය වැඩි වීමයි. රජයට වැඩිෙයන් මුදලක් ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. දුම් ෙකොළ සමාගම්වල ලාභය වැඩි වනවා. ඉතින් ෙමය හරි
ගස්සන්න අවශ යි. 2009 ඒ තිබුණු පමාණයන් ගත්ෙතොත් ඒක හරි
ගස්සන්න, හරි පමාණයට ෙගෙනන්න නම් සිගරට්ටුවක මිල
සියයට පණහකින් විතර වැඩි කරන්නට ෙවනවා. එතෙකොට
ඉල්ලුම අඩු ෙවයි. අපි ඒක හරි ගැස්සුෙවොත් ඒත් අවුරුද්දකට 2012දී- රුපියල් බිලියන 16ක් විතර එකතු කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ
කියන්ෙන් තව විධියකට කිව්ෙවොත් සමෘද්ධිලාභීන්ට ෙදන
මුදෙලන් ෙදගුණයකට වැඩිය ඔය සිගරට්වලට ගහන බද්ෙදන්
විතරක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. නමුත් අවුරුදු පහක කාලයක්
බැලුෙවොත් -2005 සිට 2010 ෙවනකම් බැලුෙවොත්- රුපියල්
බිලියන 100ක් විතර රජයට නැති ෙවලා තිෙබනවා කියලා ආර්ථික
විෙශේෂඥයන් කියනවා. ආචාර්ය නිශාන් ද ෙමල් සඳහන් කරනවා,
රුපියල් බිලියන 100ක් විතර රජයට ෙම් පතිපත්තිෙයන් අහිමි
ෙවලා කියලා. කවුරු හරි ඒක තර්ක කරන්නට පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද ෙම් දත්ත ෙගනාවා.
සිගරට්වල මිෙලන් බදු පමාණය දිහා බලන විට තායිලන්තය
ගත්ෙතොත් සියයට 79ක් ෙවනවා. මියන්මාරය ගත්ෙතොත් සියයට
75ක් ෙවනවා. ෙන්පාලය ගත්ෙතොත් සියයට 70යි. ඉන්දියාව
ගත්ෙතොත් සියයට 58යි. නමුත් ලංකාෙව් සියයට 54ක් විතර
ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් කියපු රටවලින් සිගරට්වලට බදු
අඩුෙවන්ම අය කරන රට හැටියට සලකන්නට පුළුවන් ලංකාවයි.
දැන් ෙම් බිත්තරවල මිල වැඩිවීම බැලුවත්, සම්බා සහල්වල මිල
වැඩි වීම බැලුවත්, ෙපොල්වල මිල වැඩිවීම බැලුවත්, පරිප්පුවල මිල
වැඩිවීම බැලුවත් ඒ ඕනෑ එකකට සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත් ෙම්
සිගරට්වලට ගහන බදු පමාණය ෙබොෙහොම අඩුයි කියලා සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ. ඉතින් දුම් ෙකොළ සමාගම්වල ආදායම වැඩි
ෙවනවා. ඇයි ඔවුන්ව ෙපොෙහොසත් කරන්ෙන් කියන පශ්නය අපට
තිෙබනවා. ෙමොකද ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක දුම් ෙකොළ සමාගම්
රජයට බලපෑමක් ඇති කරනවා. හුඟක් ෙවලාවට දුම් ෙකොළ
සමාගම් සහ රජයන් අතර දූෂණය ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපට
විනිවිදව දැන ගන්නට ඕනෑ, ඇත්තටම දුම් ෙකොළවලට ෙම් බදු
පනවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙමොකද අපට ෙපෙනනවා,
පතිශතයක් හැටියට ඒ බදු දිගින් දිගටම අඩු ෙව් ෙගන යනවා
කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාව අවසන් කෙළොත්
ෙහොඳයි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
මම ඉක්මනට අවසන් කරන්නම්.
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මද සාරය ගැනත් කිවයුතු ෙවනවා. අපි දන්නවා, අෙප්
ජනාධිපතිතුමාත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් non-communicable
diseases සමුළුවට, ඒ කියන්ෙන් ෙනොපැතිෙරන ෙරෝග සමුළුවට
ගිය අවුරුද්ද අවසානෙය්දී සහභාගි වුණා කියලා. එතැනදී
ෙපනුණා, ෙලෝකෙය් හුඟක් අය මිය යන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම දුම්
ෙකොළ අඩංගු ෙද්වල් පානය කිරීෙමන්, මත් දව ගැනීෙමන්
කියලා; ඒ වාෙග්ම ව ායාම නැති නිසාත්, ෙසෞඛ
අහිතකරභාවයන් නිසාත්ය කියලා. නමුත් ඒ ගැන කථා කරන්න
ෙවලාව නැති නිසා අපි ෙයෝජනා කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම
මද සාරය පිළිබඳව ස්වාධීන අධ යනයක් අවශ යි කියලා.
ෙසෞඛ අමාත ාංශය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙසෞඛ ය, අධ ාපනය,
බලශක්ති, කෘෂිකර්ම, කම්කරු ඒ වාෙග්ම කර්මාන්ත, මුදල් හා
ආර්ථික ෙසේවා ෙම්වා ඔක්ෙකෝම එකතු කරලා යම් කිසි ස්වාධීන
අධ යනයක් අවශ යි.
අපට ෙපෙනනවා, ෙම් මද සාරය විකුණා ගන්න අෙප්
දරුවන්ව එල්ල කර ෙගන තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් සුපර්
මාර්කට්වලටත් ෙම් බීර ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් මද සාර
අඩු පතිශතයක් තිෙබනවා කියලා ඒවා තරුණයන්ට ෙයොමු
කරනවා. ෙමතැන තිෙබනවා අලුත් කමයක්. විෙශේෂෙයන්ම
තරුණයන්ට ගිහිල්ලා swimming pool එෙක් ෙසල්ලම් කරලා,
ඔවුන්ට computer ලබා ෙගන ෙම් මද සාරය පිළිබඳව බලන්න
පුළුවන්. එක ෙකොම්පැනියක් විතරක් ෙම් වාෙග් මද සාර
මධ ස්ථාන 15ක් විවෘත කරලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන ෙහොයලා
බලන්නට ඕනෑ.
කාගිල්ස් සමාගෙමන් දැන් රුපියල් සියයකට බියර් එකක්
ෙදනවා. සාමාන ෙයන් බියර් එකක් රුපියල් 225යි. ෙම්වා
ෙදනවා කියලා කියන්ෙන් ලයිසන්ස් තිෙබන සමාගම්වලටයි.
නමුත් අපි කියනවා, ෙම් ගැන ෙසොයලා බලන්නය කියලා. "මචං"
කියන ෙල්බලය යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් බියර් භාවිතය වැඩි
කර ෙගන යනවා. ෙමයත් අෙප් දරුවන්ට පශ්නයක් වනවා.
"මතට තිත" කියලා පතිපත්තියක් තිබුණාට, මතට තිතක්
වුෙණ් නැහැ. මත් දව වැඩි වුණා, මත් පැන් වැඩි වුණා,
මද සාරය වැඩි වුණා. ඒ නිසා අපි රජෙයන් ඉල්ලනවා, ස්වාධීනව
අධ යනය කරලා රජෙයන් පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරන්න
කියලා. ෙකොෙහොමත් ඒ වාර්තාව 2013 දී එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සමුළුවට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.

අමාත තුමා. ඔබතුමාට

[අ.භා. 5.59 ]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙගන් විනාඩි 05ක් කපලා.
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ යන
ෙදෙගොල්ල එකතු ෙවලා ෙම් රජය ෙගෝනි බිල්ෙලක් කියලා
ෙපන්වන්න යනවා; එෙහම නැත්නම් ෙත් ෙකෝප්පෙය් කුණාටුවක්
තිෙබනවා කියලා ෙපන්වන්න යනවා. ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව
පිළිගන්ෙන් නැහැ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2008 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 05
වන දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ෙමෙහම කියා තිෙබනවා. ඒ, අපි යුද්ධය කරලා, අෙප් තිවිධ
හමුදාව ඉදිරියට යන ෙවලාව. 2008 සැප්තැම්බර් 05 වන සිකුරාදා
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 3283 වන තීරුවට අනුව එතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
"ෙමෙහම කරලා දැන් ෙබොරුව ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි
දැන් තිෙබන යුද්ධය. හැම දාම කිලිෙනොච්චි
කිලිෙනොච්චි කියනවා.
වටිනාකමක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ
කිලිෙනොච්චිය කියලා යන්ෙන් මැදවච්චියට. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ අලි මංකඩ කියලා
යන්ෙන් පාමංකඩට. ෙමන්න ෙම්වා තමයි කරන්ෙන්."

ෙම්, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්
යුද්ධ කරන්න හමුදාව ඉස්සරහට යන ෙකොට ෙම් ගරු සභාෙව්,
ඉස්සරහ ඉඳන් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කියාපු කථාවක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් පත්තරෙය්
-ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාෙග් ෙෆොෙටෝ එකකුත් ෙම්
පත්තරෙය් තිෙබනවා. The "Daily Mirror" of 1st June, 2012
පත්තරෙය්- ෙමෙහම කියනවා: "EPF, NSB, Govt. face barrage
of criticism". ෙම් ඉන්ෙන් පක්ෂ තුනක්. දැන් ෙජ්වීපී එකයි,
යූඑන්පී එකයි එකතු ෙවලා. ෙජ්වීපීකාරෙයෝ තමයි බස් ගිනි තියලා,
පාලම් කඩලා, හැඳුනුම් පත් එකතු කරලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට
රුපියල් මිලියන ගණනක විනාශයක් කෙළේ. යූඑන්පී එකට
ෙබ්ෙරන්න බැහැ, 89 භීෂණෙයන්. 60,000ක් තරුණෙයෝ මැරුවා.
අද වැඩ බලන විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කිව්වා, "එක
තරුණයකුෙග් ජීවිතයක වටිනාකම කියන්න බැහැ." කියලා. අපි
අහනවා, "එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් -1989- තරුණෙයෝ
60,000ක් වළ පල්ලට ගියා. එෙහම නම් ඒ ජීවිතවල වටිනාකම
ෙකොච්චරද කියලා තීන්දු කරන්න පුළුවන්ද?" කියලා. අන්න ඒ
නිසා තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යූඑන්පී එක කියන
කථාව ජනතාව විශ්වාස කරන්ෙන් නැත්ෙත්.
ෙම් EPF එක ගැන ෙලොකු ෙබොරුවක් මවනවා. එච්චර භය
ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. අද අෙප් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල තමයි
ෙම් රෙට් වැඩිම මුදලක් ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන්. රුපියල්
ටිලියනයක් ඒ කියන්ෙන් විශාල මුදලක් අද ආෙයෝජනය කරලා
තිෙබනවා. ඒ මුදල සම්බන්ධෙයන් අද ජනතාවෙග් විශ්වාසය
තහවුරු වන අයුරින් ඉතාම විශ්වාසනීය ෙලස කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද කියන්න බැහැ, EPF එක, එෙහම නැත්නම්
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල් ආෙයෝජනයක් සිද්ධ ෙවලා
නැහැයි කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මුළු ආෙයෝජනය ගත්තාම
එයින් සියයට 91ක් -ඒ කියන්ෙන් සියයට 91ක ආෙයෝජනයක්සුරැකුම්පත්වල ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම්
රුපියල් ටිලියනයක් වාෙග් මුදලක් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙයොදලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල්. 2011
අවසාන භාගය වන ෙකොට ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ශුද්ධ
වටිනාකම රුපියල් ටිලියනයක්; රුපියල් බිලියන 1,000ක් . ඒ
වාෙග්ම ෙම් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ආෙයෝජන
සම්බන්ධෙයන් "Daily Mirror" පත්තරෙය් ඒ අය ෙමොකක්ද ෙම්
කියන්ෙන්?

"JVP Parliamentarian Sunil Handunnetti stated that
the average and poor investors in Sri Lanka were
suffering because of the investments......"
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ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙම් විධියට කියන ෙකොට ඇත්තටම ෙමොනවාද
ෙවන්ෙන්? අද රජෙය් සුරැකුම්පත්වල අපි සියයට 91ක්
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. සමාගම් ෙකොටස්වල සියයට 7.4ක්
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. බැඳුම්කරවල සියයට 1ක්
ආෙයෝජනය කර තිෙබනවා. ඉතිරි සුළු පමාණය තමයි -මුළු
වත්කමින් සියයට දශම ගණනක්- එදිෙනදා ගනුෙදනු සඳහා
භාවිතයට අරන් තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහද ෙම්වා ආෙයෝජන කරලා
තිෙබන්ෙන්? බැංකු හා මූල ආයතනවල, ආහාර නිෂ්පාදනය
කරන ආයතනවල, ෙගොඩනැඟිලි හා ඉංජිෙන්රු ආයතනවල,
ජනසන්නිෙව්දන ආයතනවල සහ ඉඩම් හා ෙගොඩනැඟිලි කටයුතු
කරන ආයතනවල.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් මූල ක්ෙෂේතෙය්
විශ්වසනීයත්වයක් තිෙයන ආයතනවල තමයි වැඩි පමාණයක්
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන්. සියයට 91ක්, ඒ කියන්ෙන්
ටිලියනයක -බිලියන 1000ක- වටිනාකෙමන් සියයට 91ක්
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් සුරැකුම් පත්වලයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් එවැනි ආයතනයක්
කඩා වැෙටනවා කියලා ෙම් විෙව්චනය කරන්ෙන් ෙම් ෙගොල්ලන්
යූඑන්පී එෙහම නැත්නම් ෙකොළ කණ්ණාඩි දමා ෙගනයි. ෙම් අය
දකින්ෙන් ඒ විධියටයි.
එදා ෙම් අය යුද්ධය ගැන දැක්ෙක්ත් එෙහමයි. යුද්ධය
ජයගහණය කරන්න බැරි එකක් හැටියටයි ෙම් අය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳන් කථා කෙළේ. විපක්ෂය ඒ විධියට අද ෙම්
ගැනත් වැරදි මතයක් ෙගොඩ නඟන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. ෙකෝ,
කඩා වැටුණු කිසිම ආයතනයක් ගැන කිව්ෙව් නැහැ; ෙහොරකම්
කරපු මනුෂ යකු ගැන කිව්ෙව් නැහැ; පාඩු ලබන ආයතන
ෙමොනවාද කියලා ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. ෙම් කිසි
ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ. ආයතන ගැන කියනවා. නමුත් නමක්
කියන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මුළු මුදල්
පමාණෙයන් ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය
කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් දසලක්ෂ විසිහයදහස් නවසියයයි.
ලංකා ෙහෝටල් සංස්ථාෙව් ආෙයෝජනය කළ මුදල රුපියල්
දසලක්ෂ හයසියඅසූනවයයි දශම ෙදකයි. එතෙකොට ෙකොළඹ
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කළ මුදලින් රුපියල්
දසලක්ෂ විසිදහස් තුන්සියහැත්තෑහයක මුදලක් ලාභය හැටියට
උපයා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒක ෙහොඳ නැද්ද? එෙහමනම් පාඩු
ලබා තිෙබනවාද? ලංකා ෙහෝටල් සංස්ථාෙව් ආෙයෝජනය කරලා
රුපියල් දසලක්ෂ එකසියවිසිහතයි දශම හතරක් ලාභ ලබා
තිෙබනවා.
අෙප් ගරු හර්ෂ මන්තීතුමා කියනවා, "ෂැංගිලා, ෂැංගිලා"
කියලා. ෙම් ෙකොම්පැනිය ෙගෙනන්න එපා; ෙම්ෙකන් ආදායමක්
නැහැ; ඉඩම් විකුණනවා කියනවා. මහින්ද චින්තනය යටෙත්
2005න් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් කිසිම ඉඩමක්, රජෙය් ආයතනයක්
විකුණා නැහැ. ෂැංගිලා ෙහෝටල් ව ාපෘතිය ආවාම විශාල
සංචාරකයින් පමාණයක් එනවා. ෙලොකු ෙහෝටල් හැදුණාම ෙසේවා
නියුක්තියක් ඇති ෙවනවා. ඉතින් ෙමන්න ෙම්වාට ෙම් ෙගොල්ලන්
ඊර්ෂ යායි. ෙම් ෙගොල්ලන් බලන්ෙන් ෙවනත් ෙකෝණයකින්. ඒ
ෙකෝණෙයන් තමයි අද ෙම් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල දිහාත්
බලලා තිෙබන්ෙන්.
අද ෙම් අරමුදලින් සියයට 12.5ක ෙපොලියක් ෙගවනවා. ජාතික
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව ෙගවන්ෙන් 8.5යි. ඒ වාෙග්ම දායක මුදල්
එවන සාමාජිකයන් මිලියන 2.3ක් ඇතුළත්ව මුළු සාමාජික ගිණුම්
සංඛ ාව මිලියන 13.3 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම සාමාජිකයින් එක්ලක්ෂ හාරදහස්පන්සිය විසිඅටක් සඳහා
විශාම පතිලාභ රුපියල් මිලියන 34,896ක් ෙගවලා තිෙබනවා.
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ණය ෙදන ආයතනවලින් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ෙශේෂය
ඇපයට තබා ෙගන නිවාස ණය ලබා ගැනීම සඳහා ෙශේෂ සහතික
පත් 13,848ක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කටයුතු
කාරණා සිද්ධ ෙවන ෙකොට විපක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා
කියනවා EPF එක කඩා වැෙටන්න යනවා, එෙහම නැත්නම් බිඳ
වැෙටන්න යනවා කියලා.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා, "අපි රට ගැනයි
කථා කරන්ෙන්" කියලා. ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාට අපි
කියනවා, රට ගැන කථා කරනවා නම් ෙම් විධිෙය් අසත
ෙතොරතුරු ෙදන්න එපාය කියලා. ටිලියනයක මුදලින් සියයට 92ක්
ව වස්ථානුකූලව රජෙය් ආයතනයක -රජෙය් සුරැකුම්පත්වලආෙයෝජනය කරලා තිබියදී, එවැනි ආයතනයක් කඩා වැෙටනවා,
බිඳ වැෙටනවා කියලා ෙමවැනි පුවත් පත් සාකච්ඡා තියලා කථා
කරන්ෙන් රටට තිෙබන ආදරයක් හින්දා ෙනොෙවයි, බලයට
තිෙබන කෑදරකම නිසාය කියලා අපි කියනවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් කාලෙය් ෙනොෙවයි ඇති
කෙළේ. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් සමඟි ෙපරමුණු
ආණ්ඩුව කාලෙය් ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා මහත්මයා යි ඒක ආරම්භ
කෙළේ. අද ඒක ගමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ශාඛා ෙදසිය ගණනක්
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. මිලියන ගණන් මුදල් ඉතිරි ෙවලා
තිෙබනවා. මෑතදී එක්තරා ගනුෙදනුවක් සිදු කිරීමට ෙගොස් ඒ
ගනුෙදනුව දැන් නවත්වා තිෙයනවා. ඒෙකන් සාමාජිකත්වයට
නැත්නම් ආෙයෝජනවලට කිසිම හානියක් වුෙණ් නැහැ. එෙසේ සිදු
වන්න අපි ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් අය තමයි සෙතොස වාෙග්
ආයතන පැය 24ම ඇරලා තියලා, ඒවා විකුණලා, ශීලංකන් ගුවන්
ෙසේවා ආයතනය එමිෙර්ට්ස් එකට විකුණලා කටයුතු කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රක්ෂණ සංස්ථාව ගැන
කථා කරනවා. රක්ෂණ සංස්ථාව ආපසු ගත්ෙත් අෙප් ආණ්ඩුව
යටෙත්. ඒක අරෙගන ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරලා
තිෙබන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත්යි. ඒ නිසා ඒ අයට ඒ ගැන කථා
කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා ෙමන්න ෙමය ජනතාව දන්නවා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙකෝප්ෙපක කුණාටුවක් මවන්න යනවා; ෙගෝනි බිල්ෙලක්
මවන්න යනවා. එෙසේ කරන්ෙන් නැතිව පක්ෂෙය් පතිපත්තියක්
අනුව ජනතාවට දැෙනන ෙදයක් ගැන කථා කරන්නය කියන
ඉල්ලීම කරමින්, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ඔය කියන
තත්ත්වයක් නැහැ, ඒක අද ජනතාවෙග් විශ්වාසය දිනාෙගන
රජෙය් ආයතනවලට සියයට අනූ ගණනක දායකත්වය ලබා
ෙදමින් ඉදිරියට යන බව මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා,
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 6.08]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

කමක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ලලිත්
දිසානායක නිෙයෝජ අමාත තුමා නතර කරපු තැනින් මට කථාව
පටන් ගන්නට සිද්ධ ෙවනවා. එතුමා කිව්වා, " විපක්ෂය බලයට
තිෙබන කෑදරකමට ෙබොරු කියනවා" කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

කෑදරකම තමයි-

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඉන්න, ඉන්න. ඔබතුමා කලබල ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමා
කියන ෙකොට අපි අහෙගන හිටියා. ඔබතුමාත් අහගන්න. ෙසෞඛ
ෙහොඳ නම් අහෙගන ඉන්නත් පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට ආයතන
ගණනාවක් විකුණලා ඉවරයි. බංගෙදණිෙය් පිඟන් ගෙඩොල්
කර්මාන්තශාලාව විකුණලා ඉවරයි. ඒ කර්මාන්තශාලාව ෙම්
දවස්වල ගෙඩොල්වලට ගලවලා ෙගනියනවා, එය මිලදී ගත්ත
එක්ෙකනා. ඇඹිලිපිටිෙය් කඩදාසි කර්මාන්තශාලාව විකුණලා
ඉවරයි. අර ඌන කියාකාරී ව වසායන් සහ ඌන උපෙයෝජිත
වත්කම් පුනරුදය කිරීෙම් පනත ෙගනැල්ලා එමඟින් ආයතන
37ක් රජයට පවරා ගත්තා. ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ පවරා ගත්ත
ආයතන 37න් ආයතන 11ක් විකුණලා ඉවරයි. ෙම් ගැන ගරු
ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා දන්ෙනත් නැහැ. අෙප්
දිස්තික්කෙය් ගරු දයාශිත තිෙසේරා ඇමතිතුමා දන්නවා, විකුණලා
තිෙබන ආයතන සංඛ ාව. ඉතින් ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා ෙම්වා දන්ෙන් නැතිව ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාට
ෙදොස් කිව්වාට වැඩක් නැහැ. ඒෙකන් එතුමාෙග් ෙනොදැනුවත්කම
විදහා පාන එක තමයි එතුමා කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ණයවලිනුයි,
බදුවලිනුයි දුවන ආණ්ඩුවක්. ෙවන කිසිම උපයන ෙදයක් නැහැ.
ෙලෝකෙයන් ණය ගන්නවා. ඊට අමතරව රෙට් ජනතාවට බදු
ගහනවා. ෙම් ෙදක කරලා ජනතාව පීඩනයට පත් කරනවා.
ජනතාව උපයන හැම රුපියල් 100කින්ම රුපියල් 81ක් අද ණය
වශෙයන් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙමොකක්ද
තිෙබන කළමනාකරණය?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු නවයක් පමණ තිෙබනවා.
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(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

මම පැහැදිලි කරන්නම්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

නවයයිද තිෙබන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔව්. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න ඉන්නවා.

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඔබතුමා පසුව පැහැදිලි කරන්න. ෙම්කට උත්තර ෙදන්න
ඇමතිතුෙමක් ඉන්නවා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ඔෙහොම ඉන්න ෙකෝ.
ෙමන්න ෙම්කයි තත්ත්වය. උපයන එෙකන් සියයට 81ක්ම
ණයවලට යනවා නම් රටක ආර්ථිකයට ෙමොකද වන්ෙන්? රෙට්
අනාගතයට ෙමොකද වන්ෙන්? ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා
වැටීම ෙහෝ රෙට් ආර්ථිකෙය් දියුණුවක් නැතිකම පිළිබඳව අලුතින්
කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම්වා ෙත්ෙරනවා.
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ගන්න.

[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ලංගමය තවත් ෙකෝටි 175ක්
මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ඉල්ලයි" කියලා අද "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්
මුල් පිටුෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා. ලංගමයට ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? වැඩිය ඕනෑ නැහැ, මම එක ආයතනයක් ගන්නම්.
කළුතර ඩිෙපෝව තමයි පවාහන ඇමතිතුමාෙග් ආසනෙය් තිෙබන
පධානම ලංගම ඩිෙපෝ එක. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
රියැදුරන් 104 ෙදෙනක්, ෙකොන්ෙදොස්තරවරු 100ක්, කාර්මික
නිලධාරින් 71ක්, ආරක්ෂක නිලධාරින් 6ක් වශෙයන් නිලධාරින්
281 ෙදෙනක් කළුතර ඩිෙපෝ එෙක් විතරක් වැඩ කරනවා. ෙම්
නිලධාරින්ෙග් අෙපේල් මාසෙය් පඩිය අද ෙවනකම් ෙගවලා නැහැ.
අෙපේල් මාසෙය් පඩිය ෙදන්න කියලා ඒ නිලධාරින් ඉල්ලන ෙකොට
රජය ෙමොකක්ද කෙළේ? "පඩි නැහැ, වැඩ කරන්න" කියලා කිව්වා.
ඊට පස්ෙසේ අමාත වරයා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එෙහම කිව්ෙව් නැත්නම් ඔබවහන්ෙසේ නායක ස්වාමීන්
වහන්ෙසේ
ෙකෙනක්
නිසාත්,
ඔබවහන්ෙසේෙග්
පුරාවිද ා චකවර්තීකමටත් ගරු කරමින් මම එය ඉල්ලා අස් කර
ගන්නම්. හැබැයි ගරු මන්තී හාමුදුරුවන් වහන්ස, ඕනෑ තරම්
මාධ වල ෙම් කථාව පළ වුණා. නිධන් හාරන්නට රජයට
අයිතියක් තිෙබනවා කියන එකත් කිව්වා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක පුන පුනා කියන්න බැහැ. උන්වහන්ෙසේ ඒක පතික්ෙෂේප
කරනවා නම් ඔබතුමාට එය පුන පුනා කියන්න බැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

ආයුධ සන්නද්ධව ගිහිල්ලා, බස් ටික අරෙගන ගිහින් පානදුර
ඩිෙපෝ එකට දමලා කියනවා, "කළුතර ඩිෙපෝ එකට වාර්තා
කරන්න බැහැ, සියලුම නිලධාරින් එන්න ඕනෑ පානදුරට, පානදුරට
ඇවිත් ෙසේවයට වාර්තා කරන්න, එතැන ඉඳලා වැඩ කරන්න"
කියලා. ඉල්ලුෙව් පඩිය. දුන්ෙන් දඬුවමක්. ෙමන්න රජෙය්
ෙකරුවාව! ඉතින් කියනවා ෙම්ක ෙබොෙහොම ෙද්ශ ෙපේමී, ෙද්ශ
හිෛතෂී, රජෙය් නිලධාරින්ට ආදරය තිෙබන, රෙට් ජනතාවට
ආදරය තිෙබන ඉතාම සුෙකොමල, සුන්දර ආණ්ඩුවක් කියලා.
ෙම්ෙක් තිෙබන සුෙකොමලභාවය ෙමොකක්ද මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි? ෙම්ෙක් තිෙබන සුන්දරභාවය ෙමොකක්ද? ෙම්
ආණ්ඩුෙව් ඇති සුන්දරභාවයක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන්ෙන්
පඩි ෙනොෙගවා, වැඩ කරපල්ලා කියන න ායක්. ෙම්ක වහල්
ෙසේවය වාෙග් ෙසේවයක් ෙගන යන ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙපන්වන්න
පුළුවන්. එෙහම කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ජනතාවෙග්
අයිතිවාසිකම ෙදන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙයෝජනා හා නියමයන්ෙගන් ෙදකක් සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත්
එන නිසා මම ෙම් සුරාව ගැන ටිකක් කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. "මතට තිත" තියනවා කියලා තමයි ෙම්
ආණ්ඩුව කිව්ෙව්. අෙප් ෙගෞරවණීය එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද නායක
හිමිපාෙණෝ කිව්වා "අරලියගහ මන්දිරෙය් නම් අඩියක් පුඩියක්
ගැහුවාට කමක් නැහැ" කියලා. එතැනට තිත් ෙනොෙවයි,
ෙකොමාවත් ඕනෑ නැහැ කියලා තමයි උන්වහන්ෙසේ කිව්ෙව්.
"ආණ්ඩුව නිධන් හෑරුවාට කමක් නැහැ" කියලාත් උන්වහන්ෙසේ
එදා පකාශ කර තිබුණා.

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒකට උත්තර ෙදන්නම්.
එෙහම නම් එදා කියන්න තිබුණා එය අසත යක් කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙහම කියන්න බැහැ. එය ඉල්ලා අස්කර ගන්න. එච්චරයි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එෙහම නම් එදා එය පතික්ෙෂේප කරන්න තිබුණා. මම
ෙනොෙවයි ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ. එදා ඒ පකාශය කළාය
කියලා මාධ වල පළ වන ෙකොට ඔබවහන්ෙසේට මාධ යට
කියන්න තිබුණා, "මම එෙහම එකක් කිව්ෙව් නැහැ" කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මත්පැන් නිෂ්පාදනෙය් පධාන
තැනක් ගන්නා පළාතක් තමයි පුත්තලම දිස්තික්කය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් පුත්තලම දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන නිසා-

ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි -

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

නැඟී සිටිෙය්ය.

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)
(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

எ ந்தார்.
rose.

ගරු මන්තීතුමනි, ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද
හිමිපාෙණෝ point of Order එකක් ඉදිරිපත් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(The Presiding Member)

ගරු පූජ
එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද ස්වාමීන්
ඔබවහන්ෙසේෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද?

වහන්ස,

ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ කැත කථාව ඉල්ලා අස් කර
ගන්න. මම එෙහම ෙදයක් කවදාවත් කිව්ෙව් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග් මන්තීවරෙයක් ඒ වාෙග් කැත කථාවක් ෙම්
ගරු සභාෙව්දී පකාශ කරන එක වැරැදියි. ඒක ඉල්ලා අස් කර

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

මම ඒ දවස්වල ඒ මාධ වලට ලිව්වා. නමුත් මාධ ඒවා පළ
කෙළේ නැහැ. ඒකයි වරද. ඊෙය් ෙපෙර්දාත් නිධන් කථාවට මම
පිළිතුරු ලිව්වා. නමුත් ඒ එකක්වත් කෙළේ නැහැ. ඒකයි වරද.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඩු තරෙම් ෙමය "දිනමිණ"
පුවත් පෙත් හරි පළ කරන්න තිබුණා ෙන්, උන්වහන්ෙසේ
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ෙබ්රන්න. ඒකවත් කෙළේ නැහැ ෙන්. බලන්නෙකෝ කරලා තිෙබන
අපරාධය. ෙම්ක හිතා මතා උන්වහන්ෙසේට ගහන එකක්. මම
දන්ෙන් නැහැ.
එෙහම කරන්න එපා, අෙප් නායක හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේට.
එෙහම නම් මින් පස්ෙසේ උන් වහන්ෙසේ ගැන කථා කරන්න, උන්
වහන්ෙසේව ආරක්ෂා කරන්න අප ඉන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුත්තලම් දිස්තික්කය මත්පැන්
නිෂ්පාදනයට, විෙශේෂෙයන්ම රා නිෂ්පාදනයට ෙබොෙහොම පසිද්ධ
තැනක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රා නිෂ්පාදනය කරන
පධාන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස වශෙයන් අපට හලාවත,
මාදම්ෙප්, මහවැව, ෙවන්නප්පුව, දංෙකොටුව ෙකොට්ඨාස
ෙපන්වන්න පුළුවන්. ෙම් කලාපය තුළ එක පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයක දළ වශෙයන් රා
factories ෙදකක් තුනක්
තිෙබනවා. සමස්ත දිස්තික්කයම ගත්තාම රා ෙබෝතල් කිරීෙම්
කර්මාන්තය කර ෙගන යන කර්මාන්තශාලා 12ක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් හැම කර්මාන්තශාලාවකටම
ගස් 2,500ක් ෙහෝ 3,000ක් අතර පමාණයකට තමයි බලපත ලබා
ෙගන තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් එක ගහකින් නිෂ්පාදනය
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් රා ලීටර් එකහමාරයි. එතෙකොට එක
දවසකට factory එකක දළ වශෙයන් රා ලීටර් 3,000ක් 3,600ක
විතර පමාණයක් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා ෙබදා හරින්නට
හැකියාව තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රා
නිෂ්පාදනය ලීටර් 3,600ක් වාෙග් පමාණයක් වුණාට පුත්තලම
දිස්තික්කෙය් තිෙබන හැම රා කර්මාන්තශාලාවකින්ම දවසකට රා
ලීටර් 4,500 ගණෙන් පටවපු ෙලොරි පහක් එළියට යනවා. ෙම් ගස්
පමාණය අනුව රා ලීටර් 3,600යි උපරිමෙය් නිෂ්පාදනය කරන්න
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. එක ගහකින් ගන්න පුළුවන් උපරිම රා
පමාණය ලීටර් එකහමාරයි. ගස් 3,000ක් තිෙබනවා නම් ගන්න
පුළුවන් රා ලීටර් පමාණය ෙකොපමණද? සාමාන ෙයන් ගස්
2,500ක් නැත්නම් 3,000ක් අතර පමාණයක් තිෙබන ෙකොට
බලපත ලැබී ඇති ගස් පමාණය අනුව දළ වශෙයන් factory
එකකින් දිනකට ලැෙබන්ෙන්
රා ලීටර් 3,600යි, ගරු
ඇමතිතුමනි. එෙහම තිෙයද්දීත් ෙලොරි පහක් පටවලා යවනවා.
යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, තිකුණාමලය, මුලතිව්, වවුනියාව, හැටන්,
දික්ඔය, මහනුවර, නුවරඑළිය වාෙග් පෙද්ශවලට හැම දාම
අතිවිශාල රා පමාණයක් ෙමෙහන් යවනවා. අඩුම තරමින් factory
එකකින් ෙලොරි පහ ගණෙන් ගත්තත් ෙම් කර්මාන්තශාලා 12 න්
ෙකොච්චර ෙලොරි පමාණයක් දවසකට එතැනින් යනවාද කියලා
ඔබතුමන්ලා ගණනය කරලා බලන්න. අඩුම තරමින් එක
කර්මාන්තශාලාවකින් දවසකට ලීටර් 22,250ක් පිට ෙවනවා. ෙම්
පමාණය 12න් වැඩි කළාම ෙකොච්චර පමාණයක් පිට කරනවාද
කියලා බලන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ගෙහන්
ෙපරලා ගන්න රා ටික ෙනොෙවයි ෙම් යවන්ෙන්. නුවරඑළියට
යවන්ෙන්ත්, ඊට අමතරව ස්කාගාර සංස්ථාවටත් යවන්ෙන්ත් ෙම්
කර්මාන්තශාලාවල නිෂ්පාදනය කරන රා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, එෙහම නම් ෙම් ස්කාගාර සංස්ථාවට එවන රාත්, මා
ඉහතින් කිවූ පෙද්ශවලට එවන රාත් ගෙහේ මෙලන් මැදලා ගන්න
මුට්ටිෙයන් එන රා ෙනොෙවයි. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද රා
ගන්ෙන්?
ෙම් පෙද්ශෙය් හැම රා කර්මාන්තශාලාවකම සිෙමන්තිෙයන්
බැඳපු විශාල ටැංකි තිෙබනවා. ෙම් සිෙමන්තිෙයන් බැඳපු විශාල
ටැංකියට ඒ ෙගොල්ෙලෝ වතුර දානවා. ඒ වතුරට අමතරව ඊස්ට්,
යූරියා, ඇෙමෝනියා, සීනි, දිය ලුණු, ෙෆෝමලින් දානවා. ෙම් සීනි
සහ ලුණු ආදිය ටැංකියට දාලා කකුෙලන් දිය කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක දවස් ෙදකක් ෙම් ටැංකිෙය්
පල් කරනවා. අෙප් ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ඒක
ෙහොඳටම දන්නවා. එතුමා ඒක අනුමත කරනවා. ටැංකිෙය් දාලා
දවස් ෙදකක් ෙම්වා පල් කරනවා. ඒ පල් කරපු ඇෙමෝනියා, ඊස්ට්,
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යූරියා, සීනි, දිය ලුණු, මළ මිනියට දාන ෙෆෝමලින් ෙගනිහින්
රාවලට දමනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් විධියට ෙබෝතල් කරලා
එවන රා ජීවිෙත්ට ෙබොන්න නම් එපා. දවස් ෙදකක් ටැංකිෙය් පල්
කරලා ඊට පස්ෙසේ ෙබෝතල් කරලා ෙලොරිවලින් ෙමහාට එවනවා.
ෙම්ක නැතිව ජනතාව ෙවවුල ෙවවුලා බලා ෙගන ඉන්නවා. ෙම්
වස ටික බිව්වාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ මිනිස්සු ෙරෝගීන් බවට
පත් ෙවනවා. ෙරෝගීන්ව නඩත්තු කිරීම සඳහා ෙම් ගන්නා බදු මුදල්
ෙරෝහල්වලට ෙයොදවන්නට වනවා.
ගරු දයාරත්න ඇමතිතුමා ෙසෞඛ ඇමතිතුමා වශෙයන් වැඩ
කටයුතු කළා. ෙසෞඛ ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය්
එතුමා දන්නවා ඇති, බීමත්ව ෙරෝගී වූ පුද්ගලයන් ෙමොන තරම්
පමාණයක් රජෙය් ෙරෝහල්වල ලැග ෙගන පතිකාර ගන්න ඇත්ද
කියලා. ෙෆෝමලින් බිව්වාම ඉතුරු ෙවයිද? ඇෙමෝනියා බිව්වාම
ඉතුරු ෙවයිද? යූරියා ෙපොෙහොර දිය කරලා බිව්වාම ඉතුරු ෙවයිද?
ෙම්වා බිව්වාම ඇතුෙළේ තිෙබන අවයව ටික කඩා ෙගන වැෙටන්න
එපායැ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ආයතනවල පරීක්ෂාවටත්
සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් - Excise Department එෙක් නිලධාරින් ෙයොදවලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ටත් එක
ෙබෝතලයකට රුපියල් තුන ගණෙන් ලැෙබනවාය කියන එක මා
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරනවා.
ෙබොෙහොම විශ්වාසවන්තවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ විධියට
තමයි ෙම් ෙබෝතල් රා නිෂ්පාදනය කර එවන්ෙන්. වස විෂවලින්
පිරිච්ච ෙබෝතල් රා තමයි රට පුරා ෙබදන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔව්. ගරු මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳයි
නැවැත්තුෙවොත්.

දැන්

කථාව

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඇහුෙණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන්
කිව්ෙව්.

කථාව

නැවැත්තුෙවොත් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලායි

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

රා ෙබොන්න? රා ෙබොන එක ෙහොඳ ඇති.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙකොයි විධියට අදහස් කර ගත්තත් කමක් නැහැ. නමුත් දැන්
කථාවට තිත තිබීම ෙහොඳයි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මතට තිත තිබ්ෙබොත් ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] කථාවටද තිත
තියන්න කිව්ෙව්? ඒකත් මම කරන්නම්. මම තත්පරයකින් මෙග්
කථාව අවසාන කරන්නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා]

මම කිවූ අර ෆැක්ටරිවල උෙද්ට රා ටික ෙබෝතල් කරලා
යැව්වාට පසුව ආෙයත් ඒ ෆැක්ටරිවල රා තිෙබන්නට විධියක්
නැහැ. නමුත් දවල් 12.00ට ගිහින් බැලුවත්, සවස 2.00ට ගිහින්
බැලුවත්, රාතී 12.00ට ගිහින් බැලුවත් අර ටැංකිවල රා පිරිලා
තිෙබනවා. ඒවා ගස්වලින් ෙපරාපු රා ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. අර විධියට හදපු කෘතිම රා තමයි ඒ තිෙබන්ෙන්.
ෙම්වා ශරීරයට අගුණයි. එෙහම නම් නිවැරදිව කටයුතු කරන්න
පුළුවන්, විශ්වාසවන්ත නිලධාරින් ටිකක් ෙම්කට ෙයොමු කරලා,
රජෙය් රස පරීක්ෂකවරයාටත් ෙයොමු කරලා ෙම් වස විෂ
නිෂ්පාදනය කිරීම නතර කරන්නට කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලා
සිටිනවා. එෙහම කටයුතු කෙළොත්
මිනිසුන්ට ෙහොඳ රා
ෙබෝතලයක් ෙබොන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. මතට තිත තියනවා
නම් ඒ විධියට කටයුතු කිරීම වඩාත් වටිනවාය කියන එක මතක්
කරමින්, ඔබතුමාටත් ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු ලලිත් දිසානායක
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාටත් ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 6.20]

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

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබුණු ෙම් අවස්ථාෙව්දී
දීර්ඝව කථා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
ෙකොෙහොමටත් රා ෙපරන එක සම්බන්ධෙයන් නම් මා
පැටෙලන්නට අදහසක් නැහැ. ඒ ගැන දන්ෙනෝ දනිති. රා ෙපරන
අය දන්නවා, රා ෙපෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා.
මා එක කාරණයක් විතරක් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ගරු
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන් කිව්වා, මත්පැන්
පරිෙභෝජනෙය් වැඩි වීමක් තිෙබනවාය කියා. මම ඉතාම
ෙකටිෙයන් ඒ වැඩි වීම ගැන කියන්නට ඕනෑ. 2009, 2010, 2011
වර්ෂය වන විට උතුරු පළාෙත් බියර් පරිෙභෝජනය ෙදගුණයකින්
වැඩි වී තිෙබනවා. 2009 දී ලීටර් මිලියන 1.965ක් තිබුණු බියර්
පරිෙභෝජනය 2010 වන විට 4.143 දක්වා වැඩි වී තිෙබනවා. 2011
වන විට 5.828 දක්වා වැඩි වී තිෙබනවා. අරක්කු පරිෙභෝජනයත්
වැඩි වී තිෙබනවා. 2009දී අරක්කු පරිෙභෝජනය ලීටර් මිලියන
1,699ක් තිබුණු එක 2010 වන විට ලීටර් මිලියන 3.253 දක්වා
වැඩි වී තිෙබනවා. 2011 වන විට එය ලීටර් මිලියන 3.886 දක්වා
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් නැෙඟනහිර පළාෙත් බියර්
පරිෙභෝජනය 2009 වන විට ලීටර් මිලියන 1.707ක්ව තිබුණු
පමාණය 2010 වන විට ලීටර් මිලියන 3.569 දක්වා වැඩි වී
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2011 වන විට බියර් පරිෙභෝජනය ලීටර්
මිලියන 6.564 දක්වා වැඩි වී තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2009 වර්ෂෙය්දී
නැෙඟනහිර පළාෙත් අරක්කු පරිෙභෝජනය ලීටර් මිලියන 2.843යි.
2010 වර්ෂෙය්දී ලීටර් මිලියන 2.767යි. 2011 වන විට 3.638
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සංචාරක කර්මාන්තෙය්දී ෙකෙරන
පරිෙභෝජනයට අමතරවයි ෙම් වැඩි වීම ෙපන්නුම් කර තිෙබන්ෙන්.
ෙම් රෙට් ජීවත් වන සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් ෙනොවන සියලු ජන
ෙකොටස් ෙම් පරිෙභෝජනයට දායක වී තිෙබනවාය කියන එක අප
මතක් කරන්නට ඕනෑ. උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල තිබුණු
තත්ත්වය ෙවනස් වීමත් සමඟ පරිෙභෝජන රටාෙව්ත් විශාල
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ෙවනසක් ඇති වී තිෙබනවා. රටට ලැබුණු සාමය තුළ ෙම් රෙට්
සංචාරක කර්මාන්තෙය් දියුණුවත්, උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල
තිබුණු තත්ත්වය ෙවනස් වීමත් මීට විශාල වශෙයන් දායක ෙවලා
තිෙබනවාය කියන එක මා ඉතා ඕනෑකමින් මතක් කරන්නට
ඕනෑ. උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල මත්පැන් පරිෙභෝජනය වැඩි
වීම පිළිබඳව ෙතොරතුරු දැක්ෙවන ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා.
තවත් කාරණයක් මා විෙශේෂෙයන් පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ.
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා, මම අභිෙයෝග කරද්දීත් මෙග්
කතාෙවන් ෙකොටසක් විතරයි කිෙයව්ෙව්. මට එය නිවැරදි
කරන්නට ඕනෑ.
2012 මැයි 22වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තු හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්
835වැනි තීරුෙව් සඳහන් මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් ගැන මා
නැවත මතක් කරන්නට කැමැතියි. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"අපි ෙම් මුහුණ ෙදන ආර්ථික පවණතාවන් තුළ සාධාරණ තීරණ ගන්න
ෙම් රජය කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පා පැදිය, තීවීලරය, කුඩා
රථය සහ සුෙඛෝපෙභෝගී රථය භාවිතා කරන අය පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම
වාහන ආනයනය කරන ලද 1,700ක් පමණ වන පිරිසක් සඳහා රජය ගත්
තීරණය තුළ පියවෙරන් පියවර සහන ලබා දීමට කටයුතු කරලා
තිෙබනවා."

ඉතා පැහැදිලිව තුන්සැරයක් විතර මා ෙම් ගැන කියද්දිත්
ඉහළ ෙඡ්දෙය් තිබුණු ෙම් වචන ටික එතුමා විසින් පකාශ කෙළේ
නැහැ. මාෙග් එම කථාෙව් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ඒ සහන ලබා දීම තුළ පළමුව ඒ බද්ද අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද වැඩි කරලා
එක් සහනයක් ලබා දීමට කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩි වුණු බදු
ෙගවීම සඳහා මාස හයක කාලයක බැඳුම්කරයක් තුළින් සහන ලබා දීමට
කටයුතු කරන්නට රජය කටයුතු කර තිෙබනවා."

ඒකයි අපි කිව්ෙව්, පියවෙරන් පියවර කියලා. ඉන් අනතුරුව
මෙග් කථාෙව් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
"ඒ නිසා අද තමුන්නාන්ෙසේලාත්, අෙප් මන්තීවරුත් -කවුරුත්- කියපු, එක
වාහනයක් ආනයනය කරපු අය පිළිබඳ අභියාචනා, මුදල් අමාත ාංශය
ෙවත ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. වාහන ආනයනය කරපු සමස්ත පිරිෙසන්
තනි වාහන ආනයනය කරපු ඉතාම සුළු පිරිසක් හැටියට සලකන 100ක්,
200ක් පමණ පිරිසකෙග් අභියාචනා අද මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා
ෙවත ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. "

ඒ ටික තමයි මම කිව්ෙව්. ඒ පිළිබඳව ගරු අමාත තුමාට සහ
රජයට තිෙබන බලය අනුව ඉදිරිෙය් දී ෙදන්නට පුළුවන් සහනය
කුමක්ද කියන එක ගැන අමාත ාංශය හැටියට අපි සලකා
බලනවාය කියන ටිකයි මා එදා ඉතා පැහැදිලිව කිව්ෙව්. ඔවුන්ෙග්
අභියාචනා සලකා බැලිය යුතුයි කියන ටික තමයි අපි එදා කිව්වා
වාෙග්ම අදත් කියන්ෙන් කියන එකත් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ
නිසා ෙම් පියවෙරන් පියවර අඩිය තබනවාය කියලා කිව්ෙව් ඒකයි
කියන ටිකත් මා නැවත වරක් පැහැදිලි කරන්නට කැමැතියි.
මා තවත් කාරණයක් මතක් කරන්නට ඕනෑ. හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා විසින් සඳහන් කළා, ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
සම්බන්ධව. එතුමා කිව්වා, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහ බැංකුවල ආෙයෝජනය කරන්නට එම පනත
අනුව අවසරයක් නැහැයි කියලා. Section 5 (e) of the
Employees’ Provident Fund Act states that the Monetary
Board may invest the monies of the Fund in such securities
as the Monetary Board may consider fit and may sell such
securities.

————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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Accordingly, the EPF clearly has the authority to
make investments in the share market, including the
banking and financial sectors. The Monetary Board of the
Central Bank has, from time to time, revised its
investment strategies in line with the trends in global,
domestic, economic and financial sector developments.
The Investment Policy Statement and Standards of
Professional Conduct of EPF issued in 2002, which stated
that the EPF could not invest in stocks of the banking and
financial sectors, is now updated and the EPF has
invested in the banking sector since 2009, following the
decisions taken by the Monetary Board. It had formulated
a new policy in 2009 and that is how investments started
to be made in other sectors. It has the authority and the
power to change according to the developments that take
place in the financial and the economic sectors. So, that is
how the EPF came to invest in other sectors.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියයට 88.4ක් Treasury
Bondsවල ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. එයින් සියයට 2.36ක්
rupee loansවල දමලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම listed
investmentsවල සියයට 7.4ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සියයට
0.09ක් tradingවල තිෙබනවා. Unlisted equitiesවල තිෙබන්ෙන්
සියයට 0.46යි. සියයට 88ක්ම ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන්
Treasury Bondsවල. Corporate Bondsවල සියයට 0.76යි. ඊට
අදාළ ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.
ෙකොටස්වල ආෙයෝජනය කරපු ෙමවැනි සුළු පතිශතෙයන් (%)
මුදලක් ගැන තමයි විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කිරීමට
ෙමතුමන්ලා කටයුතු කරන්ෙන් කියන ටික ඉතාම ඕනෑකමින් අපි
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ෙම් තුළ-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

——————* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පිළිබඳව නඟන ෙචෝදනා ගැන
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණයයි කියන ටික අපි
පැහැදිලිව මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා ලංගමය ගැන
කිව්වා. මෙග් ළඟ තිෙබනවා 2002 මැයි 19වන දා "ලංකාදීප"
පත්තරය. ඒෙක් headline එක වශෙයන් ෙමෙසේ සඳහන් වී
තිෙබනවා:
"ෙකෝටි 25ක් උපයා ගන්න ශී ලංගම බස් දාහක් විකුණයි. මණ්ඩලෙය්
මුදල් අර්බුදයට පිළියමක්"

ෙම් රටට අදත් ෙගොඩ බහින්නට බැරි බංෙකොෙලොත් රවි
ෙවත්තසිංහ කියන මහත්මයාට ලංගමය විකුණන්නට හැදුවා.
අෙප් උසස් අධ ාපන අමාත ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා
එදා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී එයට විරුද්ධ වුණා. නමුත් ඒ
විෙරෝධතාව ෙනොතකා එය කරන්නට උත්සාහ දැරුවයි කියන
එකට එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා සහ ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමා සාක්ෂි දරනවා. ෙමෙලස එදා ලංගමය සතු මිලියන
3,000ක EPF මුදල් ෙකොල්ල කාලා තිබුණා. ඒ රජය තුළ
ෙකොල්ල කාපු EPF මුදල් පමාණය ගැන අද එක වචනයක්වත් ෙම්
විරුද්ධ පක්ෂෙය් එදා හිටපු ඇමතිවරු සහ මන්තීවරු කියන්ෙන්
නැහැ කියන ටික අපි මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් අපි අද
ඊට වඩා වග කීමකින් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල්
පාලනය කරන්නට කටයුතු කරනවායි කියන ටික ඉතාම
ඕනෑකමින් මතක් කරන්නට ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්නට ඕනෑ ෙම් සහන ලබා දීමටත්, අද
අෙප් කථික ඇමතිවරු, මන්තීවරු කළ කථාවලින් ඉදිරිපත් කරපු
ෙයෝජනා පිළිබඳවත්, ඒ තුළ ඇති ඉල්ලීම්වලටත්, කරපු විෙව්චන
ගැනත් අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවනවා; ඒ සඳහා මුදල්
අමාත ාංශය මැදිහත් ෙවනවා කියලා. අද ෙම් අවස්ථාෙව් විවාදයට
සහභාගි වුණු සියලු ෙදනාටත්, මුදල් අමාත ාංශය ෙවනුෙවන්
ෙමහි පැමිණි සියලු ෙදනාටත් අෙප් ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කාලය ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනයට අෙප්
ස්තුතිය පළ කරනවා.

සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛන :

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் :
Documents tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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“That the Order made by the Minister of Finance and Planning,
under Section 22(1) of the Excise Ordinance (Chapter 52) relating to
Excise Duties on Liquor, and published in the Gazette Extraordinary
No. 1751/29 of March 30th, 2012, which was presented on 24.05.2012,
be approved.
(Excise Notification Numbers 947, 948, 949 and 950)
(Cabinet approval signified.)”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

සුරාබදු ආඥාපනත : නිෙයෝගය

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : கட்டைள
EXCISE ORDINANCE : ORDER
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත :
නියමය

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்:
கட்டைள

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
“That the Order made by the President, under Section 22 (1) of the
Excise Ordinance (Chapter 52), read with Article 44 (2) of the
Constitution relating to Excise Duties on Liquor, and published in the
Gazette Extraordinary No. 1751/30 of March 30th, 2012, which was
presented on 24.05.2012, be approved.

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT : ORDER
(Excise Notification Number 951)
(Cabinet approval signified.)”

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
“That the Order made by the Minister of Finance and Planning,
under Section 3 of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of
1989, relating to Excise Duty and published in the Gazette
Extraordinary No. 1751/28 of March 30th, 2012, which was
presented on 24.05.2012, be approved.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
(Cabinet approval signified.)”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

සුරාබදු ආඥාපනත : නියමය

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : கட்டைள
EXCISE ORDINANCE : ORDER
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා.
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ෙපර පාසල් සඳහා ජාතික මට්ටමින් විෂය
නිර්ෙද්ශයක්
ன்பள்ளிக

க்கான ேதசியப் பாடத்திட்டம்

NATIONAL SYLLABUS FOR PRESCHOOLS

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරනවා:
"දරුෙවකුෙග් පාරම්භක අවධිය තම නිවස තුළින් ෙදමාපියන්ෙගන්,
වැඩිහිටියන්ෙගන් සහ ඥාතීන්ෙගන් ලැබුණද ඊට පාෙයෝගික වටිනාකමක්
සහිතව දරුවාෙග් මනස ෙපෝෂණය කරන ආදර්ශවත් ෙපර ගමන්කරුවා
ෙපර පාසල් පාලිකාව සහ එහි සහායිකාවයි. ෙපර පාසල් අධ ාපනය
හරහා දරුෙවකුට ලබා ෙදන්නා වූ පාරම්භක මෙනෝ මූලික දැනුම පාසල්
අධ ාපනෙය් සිට උසස් අධ ාපනය දක්වා ඍජු බලපෑමක් ඇති කරයි.
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන මඟින් විවිධ වැඩසටහන් මඟින්
ෙපර පාසල් පාලිකාවන් සහ සහායිකාවන් දිරි ගන්වනු ලැෙබ්. එෙහත් ඊට
සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් දක්වා සාර්ථකව කියාත්මක ෙනොෙව්.
දරුවන්ෙග් මානසික සංවර්ධනය සඳහා ඔවුන් විසින් දරන්නාවූ කැපවීම
මීට වඩා අගය කළ යුතුය. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් 2011
වසෙර් ශී ලංකාෙව් පථම වරට ෙපර පාසල නගා සිටුවීමට මූල පතිපාදන
ෙවන් කිරීම ඉතා පශංසනීයය. ෙපර පාසල තුළින් දරුවන් ෙවත ලබා ෙදන
දැනුම විවිධාකාර මට්ටම් තිෙබ්. ඇතැම් ෙපර පාසල් තුළින් දරුවන්ෙග්
මනසට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන දැනුමක් සහ තවත් සමහර ෙපර පාසල් තුළින්
අවම මට්ටෙම් දැනුමකුත් ලබා ෙදන බව පාෙයෝගිකව දැකිය හැකි
කරුණකි. ඒ අනුව ෙපර පාසල් පාලිකාව සහ ෙපර පාසල් සහායිකාව
ෛධර්යවත් වන ආකාරයට ජාතික වශෙයන් සියලුම ෙපර පාසල් ෙවත
සම දැනුමක් ලබා දීමට හැකි වන අයුරින් ජාතික මට්ටමින් ෙපර පාසල්
විෂය නිර්ෙද්ශයක් සම්පාදනය කිරීම ඉතා සුදුසු බවට ගරු සභාවට
ෙයෝජනා කරමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා විෙශේෂෙයන්ම
ෙපර පාසල් අධ ාපනය ෙකෙරහි වර්තමානෙය් ෙදමව්පියන් තුළ
විශාල උනන්දුවක් තිෙබන බව. මීට වසර දහයකට පහෙළොවකට
ෙපර ෙපර පාසල් අධ ාපනය පිළිබඳ විශාල අවධානයක් සමාජය
තුළ, ෙදමව්පියන් තුළ තිබුෙණ් නැහැ. සාමාන ෙයන්, ගමක දැන
උගත් ෙකනකු ළඟට, එෙහම නැත්නම් විශාමික ගුරුවරයකු
ළඟට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් දරුවන්ට මූලික දැනුමක් ලබා ගන්නා
ආකාරයක් තමයි දක්නට තිබුෙණ්. නමුත් අද වනෙකොට ගාමීය
වශෙයනුත්, පාෙද්ශීය වශෙයනුත්, නාගරික වශෙයනුත් ෙපර
පාසල් පද්ධතිය ඉතාම පුළුල් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර විට ගාමීය
වශෙයන් දරුවන් කීප ෙදනකු එකතු කර ෙගන, ෙපර පාසල්
පාලිකාවන් හැටියට කටයුතු කරමින් ෙපර පාසල් අධ ාපනය ලබා
දීම සඳහා සමහර අය කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර අය
ෙපර පාසල් අධ ාපනය පිළිබඳව ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙහෝ
රජෙය් ආයතන මඟින් පවත්වන ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලා හදාරලා,
ෙපර පාසල් පාලිකාවන් බවට පත් ෙවලා ෙපර පාසල් කියාත්මක
කරෙගන යනවා.
හැම ෙදමව්පිෙයකුෙග්ම වටිනාම සම්පත දරුවා බව ෙත්රුම්
ෙගන, රෙට් අනාගතය භාර ගන්න ඉන්නා දරුවන්ට ෙහොඳ
අධ ාපනයක් ලබා දීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස්
සහ මඟ ෙපන්වීම යටෙත් වර්තමාන අධ ාපන අමාත ාංශය,
අධ ාපන අමාත තුමා, නිෙයෝජ අමාත තුමා ඇතුළු කාර්ය
මණ්ඩලය විශාල කැප වීමකින් කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ
වාෙග්ම ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශ
මඟින් ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමා ළමා සංවර්ධනය
පිළිබඳ විවිධ වැඩසටහන්, ව ාපෘති කියාත්මක කරෙගන යනවා.
ඒ වාෙග්ම ජාතිෙය් අනාගතය ෙවනුෙවන්, අෙප් රෙට් අනාගතය
භාර ගන්න ඉන්නා දූ දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙහොඳ පාෙයෝගික,
යථාර්ථවාදී අධ ාපන කමයක් රටට හඳුන්වා දීම සඳහා අෙප්
අධ ාපන අමාත ාංශය විසින් නව අධ ාපන පනත් ෙකටුම්පතක්
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වැඩ
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කර ගන්න අවශ
පිළිෙවළක් නිර්මාණය කරෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සාමාජිකයකු හැටියට මම දන්නවා
විශාල උනන්දුවක්, මහන්සියක් දරමින් ෙම් නව අධ ාපන පනත්
ෙකටුම්පත සකස් කරන්න උත්සාහ දරන බව. ඒ නිසා මා
කල්පනා කළා, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ෙහොඳම ෙවලාව
ෙම්කයි කියලා. අෙප් අධ ාපනෙය් යම් ෙවනසක් කරන්න සූදානම්
වන ෙවලාෙව් ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා ළමා කටයුතු
පිළිබඳ විෂය භාර ගරු අමාත තුමාෙග්ත්, අධ ාපන
අමාත තුමාෙග්ත් යන ෙදෙදනාෙග්ම මැදිහත් වීම තුළ ෙම්
වැදගත් තීන්දුව ගත යුතුයි කියන ස්ථාවරයට ඇවිල්ලා තමයි මා
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න තීරණය කෙළේ.
අද ෙපර පාසල් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙදමව්පියන් විශාල
වියදමක් දරනවා. ගාමීය ෙපර පාසල් සඳහා ෙදමව්පියන්
සාමාන මුදලක් වැය කළත්, නාගරික වශෙයන් තිෙබන ෙපර
පාසල්වල ඇතුළත් වීෙම් ගාස්තුව පමණක් රුපියල් 2500ටත්
වැඩියි. සමහර ෙපර පාසල්වල ඇතුළත් වීෙම් ගාස්තුව රුපියල්
10,000ක් ෙවනවා. තමන්ෙග් ආර්ථික මට්ටම් අනුව ෙදමව්පියන්
ඒ ගාස්තු ෙගවලා, දරුවන් ඒ ෙපර පාසල්වලට ඇතුළු කරලා,
සමහර විට මාසික දීමනාවක් වශෙයන් එක දරුවකු ෙවනුෙවන්
රුපියල් 1000, රුපියල් 1500, රුපියල් 2000 ආදී වශෙයන් ලබා
ෙදන අවස්ථාද තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගදර ඉඳලා ඇවිදෙගන
ගිහිල්ලා පන්සෙල් ෙහෝ, ගෙම් තිෙබන ෙපොදු මධ ස්ථානයක
තිෙබන ෙපර පාසලක ෙහෝ ඉෙගන ගත්ත දරුවා අද කුලී වෑන්
රථවලින් ගිහිල්ලා ෙපර පාසල් අධ ාපනය ලබන තත්ත්වයට පවා
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙදමව්පියන් තුළ තිෙබන දැඩි උනන්දුව
නිසාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
අද සමහර ෙපර පාසල් සම්පූර්ණෙයන්ම ව ාපාර බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ව ාපාර මට්ටෙමන් තමයි ඒවා කියාත්මක
කරන්ෙන්. ව ාපාර හැටියට විශාල ආදායම් උත්පාදනය කරන
මධ ස්ථාන බවට ඒවා පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒවායින් යහපත්
පතිඵලයක් ලැබුණත්, දරුවන්ට අධ ාපනයක් ලබා දීම සිදු වුණත්,
ඒ තුළින් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අරමුණු කරා ගමන් කරන්න
පුළුවන්ද කියන පශ්නය තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගාමීය පෙද්ශවල
දරුවන්ට අධ ාපනය ලබා ෙදමින් ඉතාම අපහසුෙවන් පවත්වා
ෙගන යන ෙපර පාසල් තිෙබනවා. පක්ෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව
පළාත්
සභාවල
ගරු
මන්තිතුමන්ලා,
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීතුමන්ලා, මැති ඇමතිතුමන්ලා තමන්ෙග් විමධ ගත මුදලින්
ඒ ඒ පෙද්ශවල ෙපර පාසල් නගා සිටුවීම සඳහා විෙශේෂ අවධානය
ඒක සාමාන
ෙයොමු කරලා
කටයුතු කරනවා. නමුත්
තත්ත්වයක තමයි තිබුෙණ්. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, අෙප් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජක්ෂ මැතිතුමා කවුරුවත් අවධානය ෙයොමු ෙනොකළ පැත්තක්
හැටියට තිබුණු ෙපර පාසල් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම ගැන.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාතාංශය මගින් පථම වතාවට සෑම
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම, සෑම මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසයකටම ෙපර පාසල් නගා සිටුවීම සඳහා උපරිමය
රුපියල් 50,000ක් ෙවන ආකාරයට මුදල් පතිපාදන ලබා දීලා, ඒ
ෙපර පාසල්වල අවශ තා ඉටු කරන්න විෙශේෂ අනුගහයක් ලබා
දීම අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී අගය කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, පළාත්
ආෙයෝජනවලින් සහ විමධ ගත මුදල්වලින් තමයි ෙමෙතක් කල්
දිගටම ඒ ෙපර පාසල්වලට සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ
පළාත් පාලන ආයතන ගැන. පළාත් පාලන ආයතන මඟිනුත්
විශාල සහෙයෝගයක්, අනුගහයක් ෙපර පාසල් නඟා සිටු වීම සඳහා
ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා තුළ, විෙශේෂෙයන් මා
නිෙයෝජනය කළ වයඹ පළාත් සභාෙව්ත් "පූර්ව ළමා සංවර්ධන
අධිකාරිය" නමින් ෙවනම අධිකාරියක් පවා පිහිටුවා ෙපර පාසල්
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විධිමත් කරන්න, ෙපර පාසල් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරවා
ෙපර පාසල් අධ ාපනය උපරිම ආකාරෙයන් ලබා ෙදන්න යම්
මැදිහත් වීමක් කරමින් සිටිනවාය කියන එකත් මතක් කරන්න
අවශ යි. පධාන පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා
තිෙබන තරගයම අද ෙපර පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කර
ගැනීෙම්දී පවා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් කරුණු
සියල්ලම අපි සැලකිල්ලට ගන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙපර පාසල්වල
පධානාචාර්යතුමන්ලා, පධානාචාර්යතුමියන්ලා, ඒ වාෙග්ම සහාය
ආචාර්ය මණ්ඩල ඉන්නවා. සමහර ෙපර පාසල්වල සිටින සිසුන්
සංඛ ාව 250යි, 300යි. මා නිෙයෝජනය කරන දඹෙදනිය
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ත් එක්තරා ෙපර පාසලක් තිෙබනවා.
ඒෙක් දරුෙවෝ 350කට වැඩි පමාණයක් ඉන්නවා; ආචාර්ය
මණ්ඩලෙය් 10 ෙදෙනක් පමණ ඉන්නවා. ගාමීය වශෙයන්
ගත්තත්, පාෙද්ශීය වශෙයන් ගත්තත් දරුවන් විශාල සංඛ ාවක්
සිටින ෙපර පාසල් තිෙබනවා. නගරවලට එද්දී ෙම් පමාණය ඊට
වඩා වැඩි තත්ත්වයක තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර ෙපර පාසල්වල
දරුවන්ට අවශ පමාණයට වඩා වැඩිෙයන් දැනුම ෙදනවා.
ෙමොකද, තරගකාරිත්වය නිසා ෙදමවුපියන් බලන්ෙන් අද
ෙකොපමණ පමාණයක් උගන්වා තිෙබනවාද, උගන්වා තිෙබන්ෙන්
ෙමොනවාද, ඉංගීසි කථා කරන්න උගන්වා තිෙබනවාද, එෙහම
නැත්නම් ගණිතය හදා තිෙබනවාද, ලියන්න, කියන්න උගන්වා
තිෙබනවාද කියලායි. දරුවකුට මූලික අධ ාපනයක් ලබා ෙදන, ඒ
දරුවාෙග් හස්ත ෙකෞශල ය දියුණු කරන, මෙනෝ චාලක
හැකියාවන් දියුණු කරන ෙපර හුරුවක් තමයි ඇත්ෙතන්ම ෙපර
පාසලකින් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් තරගකාරිත්වය නිසා
වැඩි අධ ාපනයක් ලබා ෙදනවාය කියන පණිවුඩය ෙදමවුපියන්ට
ලබා ෙදමින් වැඩි දරුවන් පිරිසක් එම ෙපර පාසල්වලට ෙගන්වා
ගන්න සමහර ෙපර පාසල්වල පාලිකාවන් කටයුතු කරනවා. ඉතින්
ඒ අධ ාපනය ඒ දරුවන්ට අවශ පමාණයට වඩා වැඩියි;
overload. ඉතින් ඒක ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සමහර ෙපර පාසල්
තිෙබනවා, නිසි පුහුණුවක් ෙනොලැබූ පාලිකාවන් විසින් පවත්වා
ෙගන යනු ලබන ෙපර පාසල්. එම ෙපර පාසල්වල අවශ
පමාණයට දැනුම ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් කරුණු ෙදකම දිහා
අපි බලන්න ඕනෑ. සමහර ෙපර පාසල්වලින් අවශ පමාණයට
වඩා දැනුම ලබා ෙදනවා. සමහර ෙපර පාසල්වලින් අවශ
පමාණෙය් දැනුම ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් සියල්ල
සැලකිල්ලට ෙගන බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැණවත්, ගුණවත්
දරුවකු බිහි කරන්නයි. නැණවත්, ගුණවත්, යහපත් දරුවකු ෙම්
සමාජයට දායාද කරන්න කටයුතු කිරීම මා හිතන හැටියට ෙම්
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි හැම ෙදනාෙග්ත්, ෙම්
රජෙය් වග කිව යුතු අපි හැම ෙදනාෙග්ත් වග කීමක් සහ යුතුකමක්
ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විනය පිළිබඳව විශාල
පශ්නයක් තිෙබනවා. එම නිසා ෙපර පාසල් අධ ාපනය, පාථමික
අධ ාපනය, ද්විතීයික අධ ාපනය, උසස් අධ ාපනය ඇතුළු
සියල්ල ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාලය උදා
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව
හරහා මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
අමාත ාංශයත්, අධ ාපන අමාත ාංශයත් මැදිහත් ෙවලා
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන, ජාතික මට්ටෙම් විෂය
නිර්ෙද්ශයක් සකස් කරන ෙලසයි. මුළු ලංකාව පුරා සෑම තැනම
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කියාත්මක වන අනික් විෂය නිර්ෙද්ශ වාෙග්ම නගරවල ෙව්වා,
පාෙද්ශීය මට්ටෙම් ෙව්වා, ගාමීය මට්ටෙම් ෙව්වා සැම දරුවකුටම
සමාන අධ ාපනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ
පාලිකාවන් දැනුවත් කිරීමට සහ ඔවුන් පුරුදු කිරීමට ජාතික
මට්ටෙම් ෙපර පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයක් අප සකස් කළ යුතුයි
කියන ෙයෝජනාව ෙගන එමින් මා නවතිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතියි.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න මට අවස්ථාවක්
ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත
ෙයෝජනාවක්. එතුමා කිව්ව පරිදි ෙපර පාසල් සඳහා ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය තුළින් විශාල මුදලක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. 2012 වසෙර් මාර්තු මාසය වන ෙකොට ෙපර පාසල්
5,384ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 167ක් -රුපියල් ලක්ෂ 1,670ක්ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසි දවසක ෙපර
පාසල් සඳහා ෙමවැනි මුදලක් ෙවන් කරලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමාෙග් තර්කය වන්ෙන්, විධිමත්භාවයක් ඇතුව,
පිළිෙවළක් ඇතුව, යම් කිසි පරිපාලනයක් ඇතුව ජනතාවෙග් ශුභ
සිද්ධිය සඳහා ෙම් ෙපර පාසල් කියාත්මක විය යුතුයි කියන එකයි.
ඒ වාෙග්ම ෙම් වසර ෙපර පාසල්වලට සමගාමීව පාසල්වලට
අතිශය වැදගත් වූ වැසිකිළි, කැසිකිළි පද්ධතිය සඳහා පමණක්
රුපියල් මිලියන 1,441ක් -රුපියල් ලක්ෂ 14,000ක්- වැය කරපු
වසරක්. ෙමහිදීත් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, වයස අවුරුදු තුෙන්,
හතෙර් දරුවන් ෙපර පාසල් අධ ාපනෙයන් පසුව පාථමික
අධ ාපනය සඳහා පාසලකට යන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම එම
පාසල්වල තිබිය යුතු මූලික අවශ තාවන් සඳහා විෙශේෂ අවධානය
ෙයොමු කරන්නයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතා වැදගත් දවසක්.
අධ ාපන පතිපත්තිය හා ෙයෝජනාව පිළිබඳව ගරු බන්දුල
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම ගරු විජිත් විජයමුණි ද
ෙසොයිසා නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් එක්ක විෙශේෂ සාකච්ඡාවක්
පැවැති අද වැනි දවසක තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්ෙන්. තිස්ස
කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමා යටෙත් තිෙබන ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශය ඒකාබද්ධව වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ කියන ස්ථාවරෙය් ඉඳෙගන ඒ අදාළ
ෙසසු ආයතන සම්බන්ධ කළ යුතුයි කියන කතිකාව ඇති කර ගත්
දවසක ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම
ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
දරුවා පථම වතාවට ෙදමවුපියන් විසින් ළදරු පාසලක තවත්
පිරිසකට නැත්නම් ගුරුවරෙයකුට භාර ෙදනවා. දරුවා අනාගතයට
ෙයොමු කරන ඒ ෙපර පාසෙල් පරිපාලනයක් සහ කමවත් වැඩ
සටහනක් තිබිය යුතුයි කියන එකයි ෙමහි මූල ධර්මය වන්ෙන්.
එහිදී ලබා ෙදන අධ ාපනෙය් පසු බිම තුළින් ඒ දරුවා පාසල්ගත
ෙවලා, උසස් අධ ාපනය ලබා විශ්වවිද ාලයට ගිහින් සමාජගත
වීම ආරම්භ කරන ෙපර පාසලට විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීම
ඉතා වැදගත්. හුෙදක් පසු බිෙම් තිෙබන ෙභෞතික සම්පත් පමණක්
ෙනොෙවයි, අධ ාත්මික වටිනාකමක් ඇති ෙද්වල්, අධ ාපන
පද්ධතියට අවශ පහසුකම් ලබා දීම වැනි සියලු ෙද්වල්
සමන්විතව කළ යුතුයි කියන එක තමයි ෙමහි අදහස වන්ෙන්.
ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. එය ස්ථීර
කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාෙව්
අරමුණත් ඉතා වැදගත්. විෙශේෂෙයන් නාගරිකව ඉන්න ෙකොට අපි
දන්නවා, ෙපර පාසල්වලට සම්බන්ධ වන්ෙන් එක ජාතියක, එක
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ආගමක් අදහන ළමා පිරිසක් ෙනොවන බව. ෙබෞද්ධ, හින්දු,
මුස්ලිම්, බර්ගර් යනාදී සියලු දරුදැරියන් ෙපර පාසලට එනවා.
ෙපර පාසලට කිසිම පාටක් ෙභ්දයක් නැහැ. ඒ ආරම්භ කරන
පසුතලය අතිශය වැදගත්. ඒ පසුතලය තුළින් තමයි පාසල්
අධ ාපනය සඳහා දරුවන් යන්ෙන්. ෙපර පාසල් පද්ධතියට විෙශේෂ
අවධානයක් ෙයොමු කිරීමට ගන්නා උත්සාහය ගැනත්, ඒ ගැන
කතිකාවක් ඇති කිරීම ගැනත් ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාට ස්තුති
වන්ත ෙවනවා වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන්
ස්ථීර කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වටිනා කාලය රජය ෙවනුෙවන්
හැම ෙවලාෙව්ම ආර්ථාන්විතව ෙයොදවන්න උත්සාහ කරන
මන්තීවරෙයක්. එතුමා විෙශේෂ උනන්දුෙවන් වැදගත් කාරණා
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා සඳහා
රජයට ඇති අවස්ථාව භාවිත කරනවා.
ෙපර පාසල් අධ ාපනය පිළිබඳව ඇති උනන්දුව සහ ෙපර
පාසල් අධ ාපනය ගැන රජය විසින් දැක් විය යුතු දායකත්වය
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු වීම පිළිබඳව අප සතුටු ෙවනවා. අෙනක්
අතට රජෙය් පශ්න, රජෙය් පතිපත්තිය පිළිබඳ පශ්න රජය තුළ
විසඳා ගන්නවා මිස ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න තරම්
කාරණාවක් ෙනොෙවයි. එෙහම සන්නිෙව්දනයක් ෙම් රජෙය්
කියාකාරිත්වය තුළ නැද්ද කියා එක අතකින් සැකයකුත් මතු
ෙවනවා. රජෙය් ඉන්න මන්තීවරුන්ට රජෙය් අමාත වරුන් සමඟ
කථා බහ කර ෙම් කාරණා විසඳා ගන්නත් ඒවා කියාවට
නඟන්නත් කිසිම බාධාවක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් වැදගත් කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු
කරපු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් අදහස් අගය කරන ගමන්
අධ ාපනය පිළිබඳ මතු ෙවලා තිෙබන වැදගත් පශ්න කිහිපයක්
ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
අද සාකච්ඡාවට ලක් වුණා, ෙම් රෙට් මද සාර සහ දුම්ෙකොළ
බදු පතිපත්තිය පිළිබඳ රජෙය් ස්ථාවරය. මුළු ආසියානු කලාපය
ගත්තාම මද සාර සඳහා බදු අඩුෙවන්ම අය කරන රට ලංකාවයි.
තායිලන්තය සියයට 79ක් බදු අය කරනවා. මියන්මාරය -බුරුමයසියයට 75ක් බදු අය කරනවා. ෙන්පාලය සියයට 70ක් බදු අය
කරනවා. ඉන්දියාව සියයට 58ක් බදු අය කරද්දී ශී ලංකාව සියයට
54ක් පමණයි බදු අය කරන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය මතට තිත
වුණාට තිතට මත තියනවා වාෙග් ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් බදු
අය කිරීමට සාෙප්ක්ෂව ගත්තාම එක අතකින් මත්පැන්, දුම්ෙකොළ
නිෂ්පාදකයන්ෙගන් අඩු බදු මුදලක් අය කිරීෙමන් රජෙය්
කියාකාරිත්වයත් ඒ වාෙග්ම මත්පැන් සහ දුම්ෙකොළ
ව ාපාරිකෙයොත් අතර වංක සහෙයෝගයක් තිෙබනවාද කියන
කාරණය ගැන සැකයක් ඇති ෙවනවා. ෙමොකද පාවිච්චි කරන
මත්පැන් ලීටර පමාණය එන්න එන්නම වැඩි ෙවනවා.
මත්පැන්වලින් රජය අය කර ගන්නා බදු පමාණය එන්න එන්න
වැඩි ෙවනවා. ෙම් පසු බිම තුළ මම ෙම් ෙගෞරවණීය සභාෙව්
අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කර වන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙවන ෙකොට තරුණයන්ව‚
විෙශේෂෙයන්ම පාසල් ශිෂ යන්ව මත්පැනට ඇදලා ගන්න විෙශේෂ
කුමන්තණකාරී උපකම කියාත්මක ෙවනවා. අද වන ෙකොට
ලංකාව පුරාම "මචං" යන නාමෙයන් යුෙරෝපීය රටවල තිෙබන
pubsවල ආකෘතියට අනුව, අපට ෙත්ෙරන භාෂාෙවන් කියනවා
නම් restaurants පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක restaurant
එකට එහා ගිය ෙදයක්. ෙම්ක pub එකක්. ෙම්ක pub එකක
ආකෘතියට අනුවයි යන්ෙන්. ෙමහි හඳුන්වා දීමක් හැටියට අඩු
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මිලට මත්පැන් ලබා ෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම නිෙයෝජනය
කරන පානදුර පෙද්ශෙය්ත් ෙම් "මචං" කියන pub එකක් දාලා
තිෙබනවා. අද ළමයි පාසල් යන්ෙන් නැතුව, අමතර පන්තිවලට
යන්ෙන් නැතුව "මචං" pub එකට යනවා. දැන් ෙම් කාරණය
පිළිබඳ ඒ පෙද්ශෙය් වැඩිහිටිෙයක් මෙග් අවධානය ෙයොමු
ෙකරුවා. මම ඒ ගැන ෙසොයලා බැලුවා. ෙම්ක සත තත්ත්වයක්.
ඉන් පසුව මම ෙම් "මචං" කියන pub එෙක් ඔවුන්ෙග් Facebook
එකට ගියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ළඟ තිෙබන iPad එෙක්
ෙපන්නුම් කරනවා, ෙම් අවුරුද්ෙද් අවුරුදු උත්සවයක් තියලා
තිෙබනවා කියලා ෙම් "මචං" pub එෙකන්. බැලූ බැල්මට ෙද්ශීය
වැඩක්. හැබැයි සිංහයාටයි ඇහ තියන්ෙන්. අපි දන්ෙන්, අලියට
ඇහ තියනවා. අවුරුදු චාරිත අනුව අෙප් සම්පදායික කීඩාව අලියට
ඇහ තබන එකයි. හැබැයි දැන් සිංහයාට ඇහ තියනවා. සිංහයාට
ඇහ තියන්ෙන් ඇයි කියන එක ගැන අපි දන්නවා. ෙමොකද පකට
බියර් වර්ගයක් තිෙබනවා, සිංහ ලකුෙණන්. ෙම් තරුණ ෙකොටස්
අවුරුදු උත්සවවලට කියලා ෙගන්වා ෙගන බියර් බීම පුරුදු
කරවලා, මත්පැනට පුරුදු කරවලා විනාශ කරන තැනකට
යවනවා. පානදුරය වාෙග් පෙද්ශවලත්, ඈත ගම් බද පෙද්ශවලත්
ෙමච්චර කල් pubs තිබුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම තරුණයන්ට,
ෙයෞවන විෙය් පසුවන අයට, පාසල් ශිෂ යන්ට මත්පැනට ෙයොමු
වීමට අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ඉතාම බරපතළ අනතුරක්
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා එක අතකින් ආණ්ඩුව
මත්පැන් හා දුම් වැටිය අෛධර්වත් කරනවා කියන ස්ථාවරෙය්
ඉන්න ගමන් මත්පැන් නිෂ්පාදකයාත්, දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදකයාත්
වක ෙලස ෛධර්වත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම මත්පැනට සහ දුම්
පානයට ෙයෞවනයන්, -තරුණයන්,- ශිෂ යන් හුරු කරන
ආකාරෙය් කටයුතු රෙට් ඉතා බහුල විධියට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා
මම රජෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අවංකව මතට තිතට තියන
පතිපත්තිෙය් ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා ෙම් වාෙග් ගම්වල,
සිද්ධස්ථාන ආසන්නෙය්, පාසල් ආසන්නෙය් ඒ වාෙග්ම අෙනක්
අතට ෙපොදුෙව් ගත්තත් යුෙරෝපීය අපට ෙනොගැළෙපන්නා වූ, අෙප්
දරුවන් ෙනොමඟ යවන්නා වූ ෙපළඹවීම් සහිත ස්ථාන වසා දමන්න
කියන එකයි. අෙප් දරුවන්ෙග් අධ ාපනය දියුණු කරන්න අවශ
නම් එය සිදු කළ යුතුමයි. [බාධා කිරීමක්]
අෙප් තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා අහනවා, ෙම් ළදරු පාසල්
ගැන කථා කරන ෙවලාෙව් ෙම් pubs ගැන කථා කරන්ෙන්, "මචං"
ගැන කථා කරන්ෙන් ඇයි කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වටිනා
කාලෙය් ඒ වටිනා ෙයෝජනාව ගැන ඔබතුමාත් කථා කළා. ශාන්ත
බණ්ඩාර මන්තීතුමාත් කථා කළා. දැන් ගරු ඇමතිතුමා ඒ
ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා පිළි ගනීවි. හැබැයි අපට
තිෙබන කාලය තුළ, අපට සමාජයට ෙදන්න යම් පණිවුඩයක්
තිෙබනවා නම් ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා වාෙග්, ගරු ඇමතිතුමන්ලා
වාෙග් සංෙව්දී අය ෙම් කරුණ ගැන දන්ෙන් නැත්නම්, ඒ වාෙග්ම
මාධ ෙව්දීන්ට ෙම් පිළිබඳව කරුණු අවෙබෝධ කර ගන්න අවශ
නම්, ඒ අවස්ථාව පෙයෝජනයට අරෙගන ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන
ෙදබිඩි පතිපත්තිය ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙපොලීසිය ඇතුළු
අෙනක් ආයතනවල තිෙබන ආකාර්යක්ෂමතාව සහ ෙම් රෙට්
කවුරුත් ෙනොදන්නා ආකාරයට අෙප් තරුණයන්, ශිෂ යන්
බිලිගන්න, ෙම් මත්පැනට සහ දුම් පානයට තරුණයන් ෙයොමු
කරන පවණතාවන් රෙට් ඇති වනවාය කියන කාරණය අෙප් ඡන්ද
දායකයන්, අෙප් ජනතාව අපට දැනුම් දුන්නාම ඒ ගැන ෙසොයලා
බලලා තහවුරු කර ගැනීෙමන් පස්ෙසේ රෙට් උත්තරීතර ෙම් ගරු
සභාෙව් එය කියන එක අෙප් යුතුකමක්. ඒ නිසා තිලංග සුමතිපාල
මන්තීතුමාටත් අහන්න තිෙබන්ෙන් ෙමෙහම ෙදයක් තිෙබනවාද
කියන එකයි. එතුමා ෙනොදැන ඉන්න බැහැ. එතුමා ෙම් ෙබොෙහෝ
ෙද්වල් ගැන, ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන ෙහොඳට දන්න ෙකෙනක්.
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

මට වඩා දන්න ෙකෙනක්. ෙම් රෙට් තරුණයන්ෙග් ජීවිත
අවදානමකට දමන, ෙම් රෙට් තරුණෙයෝ, ෙම් රෙට් ශිෂ ෙයෝ
මතට ෙපොලඹවන ෙම් පවණතාවන් මර්දනය කිරීමට අවංක
උත්සාහයක් ගත යුතුයි. ඒක අත වශ යි කියන කාරණය -මතට
විරුද්ධව- මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට මතක් කරමින් මාෙග්
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා ( අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா - கல்வி
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තරුණ
මන්තීවරෙයක් වන ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ,
ඒ වාෙග්ම අධ ාපන විෂය ගැන විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වන
මන්තීවරෙයක්. එතුමා ෙම් වැදගත් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන
මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලින් කථා කළ අෙප් විපක්ෂ
මන්තීතුමාට මම ෙම් කාරණය මතක් කරන්නට කැමැතියි. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීෙම්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වුණත්
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් වුණත් හැම මන්තීවරෙයකුටම තිෙබන
අයිතියක් තමයි තමන් දරන මතය, තමන් දරන අදහස ෙම්
සභාෙව්දී ඉදිරිපත් කිරීම. මම හිතන්ෙන් ඒකට බාධාවක් නැහැ
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියා කියලා. ආණ්ඩු පක්ෂය ඇතුෙළේ හිටියා
වුණත් තමුන්ෙග් ජනතාවට දැෙනන්න, තමුන්ෙග් රටට දැෙනන්න
යමක් කථා කරන්න එතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා. අද ඒ අයිතිය
එතුමා පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක අෙප් ඇඟට දැෙනන
පශ්නයක්. අපි හැෙමෝම ෙපර පාසලට ගිහින් තිෙබනවා.
පන්සෙල්, කිස්තියානි පල්ලිෙය්, මුස්ලිම් පල්ලිෙය් එෙහම
නැත්නම් අෙප් ගෙම් තිබුණ පුංචි ෙපර පාසලට අපි හැෙමෝම වාෙග්
ගිහින් තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් අයිතිය අෙප් රෙට් හැම දරුෙවකුටම
නැහැ. ඒක තවම ලැබිලත් නැහැ; ලැෙබමින් පවතින්ෙනත් නැහැ.
යම් යම් සීමාවන් තුළ තමයි ෙම් ෙපර පාසල් තිෙබන්ෙන්. ෙපර
පාසල් ගැන කථා කරන විට ඈත එපිට හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්
ෙපර පාසලක් ගැන අපි අහලා තිබුණා. මෙග් නංගිෙග් මහත්තයා
වැඩ කෙළේ අඟුනෙකොළපැලැස්ස farm එෙක්. මෙග් නංගිෙග් දුව
ගියා කාල්ටන් ෙපර පාසලට. ඒ නිසා මමත් දවසක් එහි ගියා. ඒක
අෙප් ජනාධිපති ආර්යාවෙග්. මම හිතන්ෙන් ෙම් ෙපර පාසල් ගැන
ඉතාම සංෙව්දී අවෙබෝධයක් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
තිෙබන බවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඌව පළාෙත් මහ ඇමති
කාලෙය් ෙම් සඳහා පඥප්තියක් හැදුවා, නීතිගත කර ගන්න. ඒ
වාෙග්ම Plan Sri Lanka ආයතනය සමඟ එකතු ෙවලා විෂය
නිර්ෙද්ශයකුත් නිර්මාණය කළා. මෙග් ඌව පළාත් සභාෙව් කාලය
අවසන් වුණා, මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. ඒ කටයුත්ත එතැනම
නතර වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෙසේ නමුත් සමස්ත
වශෙයන් ෙපර පාසල් පාලනය කිරීෙම්දී අපි දකින ෙදයක්
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තිෙබනවා. ෙපර පාසල, kindergarten, පූර්ව ළමාවිය මධ ස්ථාන,
දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන - daycare centre - ෙම් ආදී වශෙයන්
තිෙබනවා. වතුකරෙය් සහ ෙහේන් ෙගොවීන්ෙග් දරුවන් ඇතුළු
අෙනකුත් දරුවන්, -විවිධ තරාතිරම්වල දරුවන්, විවිධ සමාජ
තීරුවල දරුවන්- විවිධ තැන්වලට යනවා. ෙම් වචනත් බරපතළ
වැඩියි. මම නම් හිතන්ෙන් නැහැ "පාසල" කියන වචනය පුංචි
දරුවන්ට උචිතයි කියලා. මම හිතනවා ෙම්ක නෙම් ඉඳලාම
ෙවනස් විය යුතුයි කියලා. "සිඟිති ෙපරහුරු මැදුර" වාෙග් පුංචි,
ආකර්ෂණීය නමකට එය අනුගත විය යුතුයි කියලා මම කල්පනා
කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ලස්සන නම.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

සිඟිති ෙපරහුරු මැදුර. ෙකෙසේ නමුත් අපි දකින ෙදයක්
තිෙබනවා. අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් පුංචි
දරුවන්ව ෙපර පාසලට එෙහම නැත්නම් සිඟිති ෙපරහුරු මැදුරට
අපි යවනවා.
මට ෙවච්ච ෙද් ෙම්කයි. මම පුංචි කාලෙය් පන්සලට ගියාම
අෙප් ෙලොකු හාමුදුරුෙවෝ දඬු අඬුෙවන් වාෙග් මෙග් අත අල්ලා
ෙගන මට "අ" යන්න ලියවන්න හැෙදව්වා. මට අත රිදුණු පමාණය
නිසා ඒ කාලෙය් "අ" යන්නත් එපා වුණා, අම්මත් එපා වුණා මට
මතකයි. ෙමොකද, අම්මා ෙන් මාව එක්කන් ගිෙය්. ෙම්ක හැම
දරුෙවකුටම බලපාන ෙදයක්. ෙබොෙහොම සංෙව්දී ෙදයක්.
දරුවන්ට අකුරු උගන්වන්න ෙනොෙවයි ෙපර පාසලට යවන්න
ඕනෑ. දරුවන්ට සමාජගත ෙවන්න; මිතුරන් සමඟ ෙකළි ෙසල්ලම්
කරන්න. අකුරු උගන්වන කමයක් තිෙබනවා. දරුවාෙග්
ස්නායුවලින් ෙම් පණිවුඩය ෙමොළයට යන්න ඕනෑ. අෙප්
පන්සල්වල තිබුෙණ් වැලි පිලි. පුංචි දරුවන්ට තිබුෙණ් ෙබොෙහොම
සිහින් වැල්ල. "අ"යන්න ඉස්සරහින් ලියලා තිෙබනවා. එෙහම
නැත්නම් ඇදලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් පදර්ශනය ෙවනවා.
අර ඇඟිල්ල ෙබොෙහොම මට සිලුටු අතකින් අල්ලලා "අ" යන්න
ලියන විට ෙම් ඇඟිල්ල දිෙග් දරුවාෙග් ඔළුවට යනවා "අ" යන්න.
ඒ වාෙග්ම දරුවාෙග් ඔළුවට යනවා "අම්මා" කියන වචනය.
අම්මායි, "අ"යන්නයි ෙදකම දරුවාට එපා ෙවන්ෙන් නැහැ. දරුවා
අධ ාපනයට නැඹුරු ෙවනවා.
අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා දන්නවා, ෙම් සඳහා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නියමෙයන් අධ ාපන විෙශේෂ
උපෙද්ශක කාරක සභා 25කට ෙම් රෙට් අධ ාපන විෙශේෂඥෙයෝ
සහ විවිධ සමාජ තරාතිරම්වල සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවල
මන්තීවරු කැඳවලා සාකච්ඡා කළ බව. පාසල් දහස, ඒ වාෙග්ම 15 සහ 6-13 වසරවල ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ට අමතරව ෙපර
පාසල් පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කළා. අදත් සාකච්ඡා කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපන පතිපත්ති හා
ෙයෝජනා පිළිබඳ ෙපොෙත් 2:6 සඳහන්ව ඇති ෙපර පාසල්, පූර්ව
ළමාවිය සංවර්ධනය හා සුරැකුම යටෙත් ෙම් සඳහා පතිපත්ති
සම්පාදනය කිරීම ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසෙම් වගකීමක්ය
කියලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ සඳහා කාන්තා හා ළමා
කාර්යාංශෙය්ත්, ෙසෞඛ අමාත ාංශෙය්ත් සහෙයෝගය ලබා ගත
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම එකී පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම හා පමිතිය
රැක ගැනීෙම් වගකීම ඉටු කිරීම අධ ාපන අමාත ාංශය පවරා ගත
යුතුයි. ෙපර පාසල් ලියා පදිංචි කිරීම, නියාමනය කිරීම,
අධීක්ෂණය පළාත් සභා මඟින් පරිපාලනය විය යුතුයි. එතෙකොට
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මධ ම ආණ්ඩුවට නියාමනය ලැෙබන අතර, පරිපාලනය පළාත්
සභාවට ලැෙබනවා. ඉතින්, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය අයිති
ෙවන්ෙන් ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු භාර ඇමති ගරු
තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමාට හා පළාත් සභාවලටයි. ෙමය
ඉතාම සංෙව්දී ආකාරෙයන් කළ යුතුයි. හැබැයි, මම හිතන එක
ෙදයක් තිෙබනවා.
ෙම් නීතිරීති ෙගනැල්ලා නියාමනය කරන්න, ෙම් නීතිරීති
දාන්න කලින් දැනටත් ෙම් රෙට් daycare centre, montessori,
kindergarten, ෙපර පාසල්, ඒ ඔක්ෙකෝම පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම
ගුරු මහත්ම මහත්මීන් විශාල සංඛ ාවක් උගන්වනවා. අපි
දන්නවා එෙසේ උගන්වන අයට විවිධ ආයතන මඟින් පුහුණුව ලබා
දීලා තිෙබන බව. රාජ ආයතන, රාජ ෙනොවන ආයතන, පළාත්
සභා මන්තීවරුන්ෙග් විමධ ගත අරමුදල්වලින් කරන ව ාපෘති
මඟින්, ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විමධ ගත
අරමුදල්වලින් කරන ව ාපෘති මඟින්, ෙම් ආදී වශෙයන් පුහුණුව
ලබා දී තිෙබනවා. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා විශාල
වශෙයන් ඒ අයට පුහුණුව ලබා දීලා තිෙබනවා. එම පුහුණුව ලබා
දැනට පවත්වා ෙගන යන ඒවාට අවහිරයක් ෙනොවන විධියට ඒවා,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Ajith P. Perera will now take
the Chair.
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා)
(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)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මහතා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair,
and THE HON. AJITH P. PERERA took the Chair.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මම සතුටු ෙවනවා, අෙප් හිත මිත අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
මූලාසනෙය් සිටියදී කථා කරන්නට ලැබීම ගැන.
ෙම් ෙපර පාසල්වල උගන්වන ගුරු මහත්ම මහත්මින්ෙග්
වයස, පමිතිය, දැන උගත්කම සහ උපෙද්ශනය පිළිබඳව ඒ අයට
තිෙබන හැකියාව, දරුවන් සමඟ පශ්න කථා කිරීෙම් සහ අෙනකුත්
කාර්යයන් පිළිබඳව තිෙබන හැකියාව ආදී සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර
බලා දරුවන්ෙග් යහපත උෙදසා සහ ෙපර පාසල් රැෙකන
ආකාරෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි කියා මම කල්පනා කරනවා.
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හැෙමෝටම දැන ගන්න අෙප් බුදු හාමුදුරුෙවෝ ෙද්ශනා කරලා
තිෙබන ෙදයක් මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කෙළොත් ෙහොඳයි කියා
මා කල්පනා කරනවා. සෑම දරුවකුෙග්ම පූර්ව ආචාර්යවරිය,
එෙහම නැත්නම් පූර්ව ආචාර්යවරයා වන්ෙන් මව. මව තමයි ෙපර
ආචාර්යවරයා. ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, දරුවා
කුසට ආපු දවෙසේ ඉඳලා අපත්තිය ආහාර ගන්ෙන් නැතිව, ශීත බීම
ෙබොන්ෙන් නැතිව, උෂ්ණ පාන වර්ග ෙබොන්ෙන් නැතිව ෙලොකු
වගකීමකින් තමන්ෙග් දරුවා කුෙසේ රැක ගන්නවා. එෙහම
රැකෙගන බිහි කරන දරුවාෙග් සියලු සන්නිෙව්දනය පිළිබඳව
මනා වැටහීමක් තිෙබන්ෙන් මවට. මව දන්නවා, දරුවා ඇකෙය්
තියා ෙගන ඉන්න ෙකොට, උකුෙළේ තියා ෙගන ඉන්න ෙකොට,
ෙතොටිල්ෙල් ඉන්න ෙකොට, ඇෙඳේ ඉන්න ෙකොට දරුවා හැඬුෙවොත්
ඒ ඇයි කියලා. දරුවා හඬන විධිෙයන් මව කියනවා, ෙම් දරුවා
හඬන්ෙන් එක්ෙකෝ සා පිපාසාවට, එෙහම නැත්නම් මැසි මදුරු
උවදුරක් නිසා, එෙහම නැත්නම් බෙඩ් රුදාවක්, එෙහමත්
නැත්නම් ෙවනත් ෙලඩක්, උණ ෙසම්පතිශ ාවක් නිසා කියලා.
ෛවද වරයා ළඟට අරෙගන යනවා. නමුත්,
කිසිම ළමා
විෙශේෂඥෙයක්, ළමා විෙශේෂඥෙයක් ෙනොෙවයි. මව තමයි ළමා
විෙශේෂඥවරිය. ෙමොකද, ෙදොස්තර මහත්මයා මවෙගන් තමයි
අහන්ෙන් ෙම් දරුවාට තිෙබන ෙලෙඩ් ෙමොකක්ද කියලා. හැබැයි,
අෙප් අම්මලා ඒ විධියට ආදරෙයන් රැක බලා ගන්නා, ආරක්ෂා
කරන පුංචි දරුවා නම ෙලොකු ෙමොන්ටිෙසෝරියකට, එෙහම
නැත්නම් නම ෙගොඩක් ඉහළින් තිෙබන පාසලකට යවන්න කිසිම
ෙලෝභකමක් නැතිව අත් ෙදකින්ම උස්සලා අල්ලපු ෙගදර threewheeler රියැදුරාට භාර ෙදනවා. පුංචි දරුවා අරෙගන යනවා.
එෙහම නැත්නම් වෑන් එකට භාර ෙදනවා. එෙහමත් නැත්නම්
ආයාට භාර ෙදනවා. දුවන්න එපා, ෙමතැන ගින්දර, ෙමතැන
වැෙටයි, ෙමතැන ලිස්සයි, ෙම්ක උසයි, ෙමතැනින් වැටුෙණොත්
ෙමෙහම ෙවයි කියලා අෙප් මව දරුවාට අනුශාසනා ෙදනවා.
අධ ාපනෙය් තිෙබන වටිනාකම මස්, ෙල්, නහර, ඇට
මිදුළුවලට කිඳා බැහැලා තිෙබන නිසා ෙම් සියලු අනුශාසනා ෙදන
මව තම දරුවා ෙවනත් පරිබාහිර ෙකනකුට භාර ෙදනවා. ෙම් රෙට්
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙලොකු තරගයක් තිෙබනවා. ෙම්
තරගෙයන් පුංචි දරුෙවෝ තැෙලනවා. ෙම් විධියට තැෙලන පුංචි
දරුෙවෝ ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. ෙම් පුංචි දරුවන්ෙග් ඇඟ පත විතරක්
ෙනොෙවයි තැෙලන්ෙන්, ෙමොළයත් තැෙලනවා. ෙමොළයත් ෙපොඩි
පට්ටම් ෙවලා යනවා. ඒ නිසා ෙම් අයෙග් තිෙබන හැකියාවන්,
දක්ෂකම් ෙමොට ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් නිසා දරුවන් රැක ගන්න
අපි වහා කියා මාර්ග ගත යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි අධ ාපන
පතිපත්ති හා ෙයෝජනා පිළිබඳ ෙපොතක් සකස් කළා. ඒ ෙපොෙත්
තිෙබන්ෙන් කිරිළි මවක් පුංචි කුරුළු පැටවුන්ට යමක් කියා ෙදන
ආකාරයයි. ඉතින් ෙම් පුංචි දරුවා ගැන අවධානය ෙයොමු ෙනොකර
රෙට් අධ ාපනය ගැන අවධානය ෙයොමු කිරීෙමන් ඒ දරුවාට
මානසික පීඩනය සහ ආතතිය ඇති වනවා. එයින් දරුවාෙග්
ශාරීරික සහ මානසික වර්ධනයට බාධා සිදු වනවා. අධ ාපනය
මත තමයි අනාගතය පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගන්න ඒ දරුවා
ෙපළෙඹන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ළමා අධ ාපනයට යන පුංචි දරුවා
රැක ගන්න එක අප කාෙග්ත් වග කීමක්. ඒ පිළිබඳව මනා
වැටහීමක් සහ වග කීමක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, අෙප් රජයට
තිෙබනවා. ඒ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා අපි කැප ෙවලා තිෙබනවා.
කැප වීෙමන් කටයුතු කරනවා. මම හිතන්ෙන් අපි හැම ෙද්ම මහා
ෙලොකුවට සාකච්ඡා කරලා, හැම ෙහොඳ ෙද්ම එක පාරට කරන්න
ගිෙයොත් ඒකත් ෙලොකු අවුලක් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම්වා නීතිගත
කරන්න, පමිතියකට ෙගන යන්න කටයුතු කරන ගමන් ඒ ගැනත්
කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
ඈත එපිට ෙමොණරාගල වාෙග් දුෂ්කර පළාත්වල ෙහේන්
ෙගොවීන්ෙග් දරුවන්ට ෙපර පාසල් තිෙබනවාද? වත්ෙත් ලයිෙම්
ඉන්න ෙදමළ කම්කරුවාෙග් පුංචි දරුවා දමලා යන්න අඩු ගණෙන්
daycare centre එකක්වත් තිෙබනවාද? ඒ දරුවා රැක ගන්න
තිෙබන්ෙන් කුමක්ද, ෙකොතැනද කියන කාරණාව පිළිබඳව
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

වගවීමක් අපට තිෙබනවා. එෙහම නම් සමස්ත රෙට් තිෙබන ෙම්
පශ්න විසඳීම සඳහා අවශ කියා මාර්ග ගැනීෙම් වගකීම අධ ාපන
අමාත ාංශයටත්, අෙප් ගරු ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
පිළිබඳ ඇමතිතුමාටත්, පළාත් සභාවලටත් තිෙබනවා. අප සියලු
ෙදනාම ඒකාබද්ධ පයත්නයක් දරමින් අෙප් ගරු මන්තීතුමා
ෙගනාපු ෙයෝජනාව යාවත්කාලීන කරන්න සහ අර්ථවත් කරන්න
කටයුතු කරන බව සඳහන් කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම
ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමා ෙවනත් ෙද්වලුත් කථා කළා. දැන්
එතුමා ඉන්ෙන් මූලාසනෙය්. ෙකොෙහොම නමුත් එතුමාත් ෙහොඳ
වැදගත් අදහස් දක්වන මන්තීවරෙයක්. ෙමොකද, අෙප් දරුවන්
මතින් ෙතොරව තබා ගැනීම සඳහා එතුමා ගන්නා උත්සාහයටත්
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා
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call it a beautiful or pretty centre that cares for the
growing generation. That is what he said. එතුමා කිව්ෙව්
ෙපර පාසල් ඉතාමත්ම ලස්සන ස්ථාන බවට පත් කරන්න ඕනෑ කියන
එකයි. I think that is absolutely true.

But, Sir, when we talk about religion, you know in
this country - you will agree with me - there are four
major religions: Buddhism, Hinduism, Christianity and
Islam, and all religions have preschools. Daham Pasalas
also fall into the category of preschools. Now, the
Constitution guarantees the right for all the religions to be
practised. I quoted the other day in this House, Articles
10 and 14(1)(e) of the Constitution. This is what Article 9
of the Constitution states, I quote:
“The Republic of Sri Lanka shall give to Buddhism the foremost
place and accordingly it shall be the duty of the State to protect and
foster the Buddha Sasana, while assuring to all religions the rights
granted by Articles 10 and 14(1)(e).”

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Mr. Presiding Member, I am very happy to add a few
words on the Adjournment Motion moved by my good
Friend, the Hon. Shantha Bandara. It is a very valuable
Motion, I should say, because we have to inculcate the
moral values in children when they are very young. It is
the "nursery" which helps a country to develop in the
future. When you teach small children moral values, their
small minds grasp them instantly. That is why it is said,
that when you talk about the child you cannot forget
about the mother because it is at home, more than in
preschools, that you bring up children in the proper way.
That is, according to religious values, according to their
customs and according to the community environment.
You must understand one thing, Sir. Today, in this
country more than ever, as envisaged by His Excellency
President Mahinda Rajapaksa, we need the young
generation to help build a united and strong Sri Lanka. He
has always been addressing the future generation.
Sir, I had the privilege of being with the President in
Qatar during his official visit. He addressed the Sri
Lankan community there. He said, “I am going to build a
new Sri Lanka, not for you but for your children, the
future generation. Therefore, please help us. Please do not
involve in cut-throatism and conspiracies to bring down
the Government. There are people who are doing that all
over the world. We will look after them. Now, you are in
a good country which has the highest per capita income in
the world - Qatar”. Once it was Kuwait, then it was
Brunei and today, that honour has been bestowed on
Qatar. We went there. It is marvellous to see how children
there are being brought up. They have for small children,
crèches and a large number of children receive their
education in these institutions. As the Hon. Wijith
Wijayamuni de Zoysa said, more than calling it a school,

Article 14(1)(e) expressly states, that every citizen is
entitled to:
“the freedom, either by himself or in association with others, and
either in public or in private, to manifest his religion or belief in
worship, observance, practice and teaching;”

That is very clear.
The other day I went to the Kahathuduwa Temple. I
was invited there, Sir, because I had occasion to present
them with two computers through the Decentralized
Budget, on a request made by Gayan Manjula, a cricket
supporter.
ෙලොකු හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේ විශාල රැස්වීමක් පැවැත්වුවා.
මාව පිළිගත්තා. මම ඒක බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණත් නැහැ. ඒ
පාරවල් ඔක්ෙකොම ලස්සනට සරසලා තිබුණා. අෙන්, කිරිකැටි
දරුෙවෝ ඇවිල්ලා ඉඳ ෙගන ඉන්න ෙකොට මම කිව්වා, ෙමන්න ෙම්
වාෙග් මතු පරම්පරාවක් අපි ඇති කළ යුතුයි කියලා. ස්වාමීන්
වහන්ෙසේලා ෙබෞද්ධ ළමයින්ට උගන්වනවා. අපි ඉස්ලාම්
ළමයින්ට උගන්වනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි හින්දු, කිස්තියානි
ආගම්වල අයෙග් පාසල්වලත්. "මද්රසා" කියන්ෙන්ත් ෙපර
පාසලක් තමයි. එෙහේ Holy Quran එක teach කරනවා. සමහරු
කියනවා, Holy Quran එක විතරක් teach කරන්න, pray කරන
එක teach කරන්න එපා කියා. ෙම්ක අපට පිළිගන්න බැහැ, ෙම්ක
තමුන්නාන්ෙසේත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. Pray කිරීම is a part of the
Quranic teachings.

How to pray, what are the recitals, how to take
ablution, how to take care of your parents, all these and
other religious matters are taught there. So, we cannot
disjoin one from the other. It is an integral part of the
teachings of the Quran. That is, one supplements the
other. The practical lessons are also taught together with
the teachings of the Al-Quran. Therefore, Sir, anybody
with a saner mind, cannot say, “Only teach the Quran, but
do not practise prayers”. No, that will not be done!
According to the Constitution, if anybody from any
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quarter is trying to do that, then he can not only be
dubbed as a conspirator against the Government but also
be charged for violation of Article (14) (1)(e) of the
Constitution.
Sir, we are very happy that we have a Minister who
looks after the children and women very well, and also a
Deputy Minister of Education, who pays a lot of attention
to this matter. I know how much of effort he takes in
order to bring up a good generation in the far-off areas of
Bibile, Medagama and Monaragala. He has been very
helpful to the Muslim schools and the Islamic centres
over there and even to the Mosques there. Our Hon.
Minister of Child Development and Women’s Affairs is
also a person with a golden heart. He has a heart for the
children; he has a heart for the mothers. Therefore, Sir, I
can, without any hesitation say that under his guidance,
we can achieve all this. The only thing is, he might need
more funds and we will recommend that during the
Budget time to the Government, to the Treasury and even
to His Excellency the President, so that he can expand his
activities in this field. By helping him, you are helping to
build up a good future generation - a morally strong
generation.
Then, Sir, I would also like to say a word about the
Carlton Preschool, which was mentioned by my good
Friend, the Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa.
This chain of schools is an example to all the preschools
in this country. I think the founder also passed away
recently in the down South, Tangalle. This is a marvellous
schooling system that everybody has to admire. First
Lady Shiranthi Rajapaksa takes a lot of care - personal
care - like a mother. She is a mother to thousands of those
children. You have to visit these schools to believe how
she is being loved and respected by those children. They
consider her "අම්මා" - உம்மா. That is the way she has
developed a sense of motherhood among the children
there. When she had to come to Colombo, she did not
keep quiet. She has chosen a place, a very crowded place
at the Maligawatta National Housing Scheme. Go and see
what a beautiful school she has built there. Not only that,
she has also shown the way to bring up children to respect
all religions. The Carlton Preschool, under the guidance
of First Lady Shiranthi Rajapaksa, conducts an annual
celebration at the Cyril Jansz Playground in Colpetty just
behind Temple Trees. Models of religious places of
worship are constructed on that ground. Children of the
four religions are brought there. The Buddhist children
are given plates of flowers to worship Lord Buddha;
likewise there is a Church to offer prayers for Jesus Christ
and also a place of worship for the Hindus. Sir, when
Muslim children are taken to the Mosque in the ground
itself, what do they do? They go down and pray. There
are various postures in prayers. A very touching scene
indeed!
I think this idea can be exported to other countries.
Another thing is, First Lady Shiranthi Rajapaksa,

174

whenever she goes with the President to a foreign
country, she wishes to visit a preschool and the
respective Governments make all arrangements for her to
visit such places of children. So, she is an amma not only
to the children of Sri Lanka, but an amma to the children
of other countries as well කියලා මම කියන්න කැමතියි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා)
(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)

මූලාසනෙය් සිටින අෙප් හිතවත් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමනි, අද දින ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඉදිරිපත්
කෙළේ ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට්
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ -වර්තමානෙය් - වැඩිෙයන්ම කථා බහට ලක්
ෙවලා තිෙබන අමාත ාංශයකට අයත් විෂයයක් සම්බන්ධෙයන්
තමයි අද කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැදගත් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව
අෙප් ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා, ඒ වාෙග්ම ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා
නිෙයෝජ අමාත තුමා, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා
ඇතුළු ඒ සියලු ෙදනාටම මම ස්තුතිවන්ත වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපර පාසල් විෂයය
සම්බන්ධව දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අනුව
පළාත් සභාවලට බලතල ෙබදා හැරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම්
වන විට පළාත් මට්ටමින් ෙපර පාසල් කියාත්මක කිරීම හා
පාලනය සඳහා ෙමන්ම පාසල් ගුරු මහත්මීන්ෙග් දැනුම
යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ද විවිධ සැලසුම් කියාත්මක කරමින්
පවතිනවා. ෙපර පාසල් සඳහා ජාතික වශෙයන් තිබිය යුතු අවම
පමිතීන් අෙප් අමාත ාංශෙයන් සියලුම ෙපර පාසල්වලට හඳුන්වා
දීලා තිෙබනවා. ඒ හඳුන්වා දීම කරන ෙකොට අපි පළාත් සභාවන්
එක්කත් අදහස් හුවමාරු කර ෙගන, අෙප් ගරු සුෙම්ධා ජී.
ජයෙසේන අමාත තුමිය සිටි කාලෙය් ඉඳන් ඒ වැඩ ෙකොටස් ටික
කර ෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ ආකාරයටම ෙපර පාසල් සඳහා
ජාතික මට්ටෙම් විෂය මාලාවක් සකස් කිරීෙම් කාර්යය ළමා
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අවධානයට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 2012
කියාත්මක සැලැස්ම සඳහා ෙමය ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා
කියන එකත් මම කියන්නට ඕනෑ. ෙම් අනුව ෙමම වර්ෂය තුළ
අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ෙග්ද සහාය ඇතිව ෙපර පාසල් විෂය
මාලාවක් සම්පාදනය කිරීමට අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියන
එක කියන්නට ඕනෑ.
මමත් හද්දා පිටිසර ගමක ඉපදිලා, සමහර දවස්වලට පවුෙල්
මෙග් සෙහෝදරිෙයෝත් එක්ක ඇඟිල්ෙල් එල්ලිලා හැතැප්ම ෙදකක්
විතර මහා කැලෑ මැදින් ගිහිල්ලා ඊට එහා පිහිටා තිබුණු
ඉස්ෙකෝලයක පුංචි පන්තියකට ගිය බවට මතකයක් තිෙබනවා.
ඉන් පසුව අනුරාධපුර ශුද්ධ වූ පවුෙල් කන ාරාමෙය් ෙපර පාසලට
ගිය බවට මට මතකයක් තිෙබනවා. ඒක කිස්තියානි පාසලක්. ඒ
පාසෙල් ෙවනම ෙකොටසක් තිබුණා, ඒෙක් ෙපර පාසලට මම
සහභාගි වුණා.
අද ෙම් විෂයට අපි අත තියන ෙකොට දැන ගන්න ඕනෑ, ෙමය
ෙබොෙහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕනෑ ෙදයක් බව. නගරෙය් තිෙබන
සම්පත් දිහා බලා ගෙම් පිහිටා තිෙබන ෙපර පාසල ගැන ෙකොයි
ආකාරෙයන්ද කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන එකත් ඉතා ෙහමිහිට
අපි ෙහොයලා බලන්නට ඕනෑ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා]

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ
මැතිනිය ගැනත් සඳහන් කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම "කාල්ටන්" ෙපර
පාසල ඉතාමත්ම නවීන තත්ත්වෙයන් දරුවන්ට අවශ පරිසරයත්
එක්ක දරුවන්ෙග් දැනුම ලබා දීෙම් කටයුත්ත කර ෙගන යනවා. ඒ
වාෙග්ම මම දැකලා තිෙබනවා, "ෙහේමාස්" ආයතනය ෙපර පාසල්
44ක් උතුරු නැෙඟනහිර ඇතුළුව ලංකාව පුරාම ඇති කරලා
තිෙබන බව. ඒ පළාත්වලට මම නිරන්තර යැෙවන නිසා මම ඒ
ෙපර පාසල් දැක්කා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් නාගරික පරිසරෙය්
යමක් කමක් තිෙබන අය ඒක රාශි ෙවලා ෙපර පාසල් පද්ධතියක්
ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ ගුරුවරියන්ට යම් මුදලක් ලබා දීෙම්
කටයුත්තද ඔවුන් කරනවා. අද දුෂ්කර පෙද්ශවල තිෙබන ෙපර
පාසල්වල ගුරුවරියන්ටත් ඒ ෙදමව්පියන් විසින් එකතු කරලා ෙදන
මුදලකින් යම් දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. එතැන අඩු පාඩුවක්
තිබුණත්, ඒ ලද ෙදයින් සතුටු ෙවලා ඒ දරුවන්ට දක්වන ආදරය,
ඒ දැනුම ලබා දීෙම් කටයුත්ත ඔවුන් කරනවා කියලා මා හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිඥෙයක් හැටියට
ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, මම ෙම් මෑතක එක් පළාතකට ගියාම
එහිදී මට පුදුම හිතුණා. ඒ පළාෙත් රජෙය් නිලධාරින් කිව්වා, ඒ
සමාජෙය් ඉන්න ළමයින්ට පුටු බංකු ෙදන්න අවශ නැහැ කියලා.
ෙමෙහම සමාජයීය පශ්න තිෙබන පෙද්ශත් ලංකාෙව් තිෙබනවා.
නමුත් අපි ඒ අයට පුටු බංකු ලබා දීලා අෙනක් අයට ෙදන සහන
ලබා දීෙම් කටයුත්තට අත ගහලා තිෙබනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්
ෙම් වැෙඩ් විවිධ පෙද්ශ අනුව, පළාත් අනුව ෙවනස් වනවා කියලා.
යමක් කමක් තිෙබන අයෙග් දරුවන්ට ෙහොඳ ෙපර පාසල්
ලබාදීමටත්, යමක් කමක් නැති දුෂ්කර පෙද්ශවල ගම්මානවල
දරුවන් ෙමොන ආකාරෙයන් ෙහෝ ෙපර පාසලකට යැවිය යුතුයි
කියන අරමුණ තුළ ඉඳෙගනත් ෙදමව්පියන් කටයුතු කරනවා.
අපිත් ෙපර පාසල් පුහුණුව ලබා දීම කරනවා. මාත්
නිරන්තරෙයන් කියන්ෙන්, මටත් පතිපාදන ටිකක් වැඩිපුර
ලැබුෙණොත් ෙමොන ආකාරෙයන්ද වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් කියලා
මාත් දන්නවා කියන එකයි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ, ෙම්
වර්ෂෙය්- ෙම් මෑතකදී- මට ෙවනමම රුපියල් මිලියන 100ක්
ලබා දුන්නු එක ගැන. අපි ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
සමීක්ෂණයක් කරලා, හැම පළාතකින්ම විස්තර ෙගන්වා ෙගන
මහා භාණ්ඩාගාරයට ඒ විස්තර ඉදිරිපත් කරලා, දිස්තික්ක අනුව
පතිපාදන ෙවන් කරලා ෙම් කටයුතුවල යම් ආරම්භයක් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ඔබතුමන්ලා කිව්වා වාෙග් මට තිෙබන්ෙන් ෙම් විෂයෙය්
ෙබොෙහොම සුළු ෙකොටසක්. නමුත් සමස්ත සමාජයම ඇඟිල්ල දිඟු
කරන්ෙන් මට. නමුත් ෙම් විෂයය ෙබදිලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා

පළාත් සභාවට; වැඩි වගකීමක් භාර දීලා තිෙබනවා
සභාවට.
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ඒ වාෙග්ම මම තව ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අපි ෙමොන ෙද් ගැන ෙහෝ සමඟිෙයන් අදහස් ඉදිරිපත්
කළත්, ඒකමතිකව යම් තීරණයක් අරෙගන කටයුතු කළාය
කිව්වත්, සමහර පළාත් සභා එයට කැමැති නැහැ. ඒ නිසා පළාත්
සභා ඒක රාශි කර ගැනීෙම් පශ්නයකුත් පසු ගිය දවස්වල තිබුණා.
ඒකයි අවසාන වශෙයන් අපි ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න
යන්ෙන්. ඒ වාර්තාෙව් අපි ෙපර පාසල් නම් කර තිෙබන්ෙන්,
"ළමා මිතුරු සංවර්ධන මධ ස්ථාන" නමින්. ''නිවැරදි
ආරම්භයක්'' කියන ෙත්මාෙවන් අපි ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.
අනාගතෙය්දී හැම පළාත් සභාවක් එක්කම සාකච්ඡා කරලා යම්
සාධාරණ වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න තමයි බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්.
Plan Sri Lanka වැනි ආයතන තිෙබනවා. ඒවාත් උදවු කර
ෙගන අපි දුෂ්කර පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා ෙපර පාසල් ඉදි කර
ගැනීෙම් වැඩ කටයුත්ෙත් නියැලී ඉන්නවා. ගුරුවරුන්ට යම්
දීමනාවක් ලබා දීෙම් වැඩසටහන්වලත් අපි ෙයදිලා ඉන්නවා. ඒ
වාෙග්ම උපකරණ ලබා දීම, ගුරු පුහුණුව ලබා දීම් වැනි කටයුතුත්
කරනවා.
සමහර පෙද්ශවල, ගම්වල උගත් තරුණිෙයෝ ඉන්නවා. ඒ
උගත් තරුණිෙයෝ ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඉදිරිපත් ෙවලා ෙපර පාසල්
ගුරුවරියන් හැටියට කටයුතු කරනවා, යම් රැකියාවක් ලබා ගන්න
ෙතක්. ඒ විධියට පවත්වා ෙගන යන ෙපර පාසල් අපි බිම්
මට්ටමින් අධ යනය කරලා තිෙබනවා. ෙමය ඉතාම පරිස්සමින්
අත ගහලා කළ යුතු වැඩ කටයුත්තක් කියන එක තමයි මම ෙම්
අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්ෙන්.
ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාට මම නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත
වනවා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. අපට පුළුවන් ෙම් ගැන
දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන්න. අවසානෙය්දී අපි පළාත් සභාවත්
එක්ක බද්ධ ෙවලා ෙම් වැඩසටහන ඉදිරියට කර ෙගන යන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.25ට, 2012 ජූනි මස 06
වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 7.25 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012
தன்கிழைம பி.ப.1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

ன் 06,

Adjourned accordingly at 7.25 p.m. until 1.00 p.m. on
Wednesday, 06th June, 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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